
Слуховете, че айтоският 
битак ще се мести в Руен, 
пускали част от търговци-
те - като ответна реакция, 
и в отговор на засиления 
контрол, който Община 
Айтос осъществява в сря-
да на тържището, призна 
пред НП търговец, който 
идва всяка седмица чак 
от Ямбол. 

След като по нарежда-
не на кмета Васил Едрев 
търговците не бяха допус-
нати до терена над Авто-
гарата за това, че замър-
сяват и не чистят, сега 
правилата там са вече 
железни. Освен че всеки, 
който прави алъш-вериш 
е задължен да си почист-

ва перфектно, има стро-
га нота от градоначални-
ка към общинските слу-
жители - да не се допус-
ка и най-малкият компро-
мис по отношение на на-
емните цени. 

„Няма завишаване на 
цената. Всяка сряда се 
изготвя списък на търго-
вците, а служителите ва-
дят ролетки и отчитат до 
сантиметър търговските 
терени. Всеки търговец си 
плаща според общинска-
та наредба. Това са усло-
вията - който не ги спаз-
ва, няма място на пазара 
в Айтос,” коментира пред 
общинското издание гра-
доначалникът. Друго пра-

вило, въведено след вре-
менното затваряне на па-
зара, е да не се допус-
кат търговци и сергии из-
вън жълтите ограждения. 
Разчертани са терените 
за наемане и пешеходни-
те алеи между тях.

Заплахите, че тържище-
то ще се мести в Руен ни 
най-малко не притесниха 
гражданите. Напротив, 
част от тях заявиха във 
фейсбук надеждите си па-
зарът да изчезне. 

Факт е, че битакът в Ай-
тос отново функционира 
в сряда, сега вече само 
върху терена с асфалт и с 
далеч по по-добра хигие-
на, видя на място НП.

НП
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Преди 15-ти септември

Общината затяга 
контрола на битака

С 51 по-малко са учени-
ците в различни класове и 
паралелки в три общински 
училища, което налага до-
финансирането им, реши 
Общински съвет - Айтос на 
заседанието си от 30 август 
т.г. Светниците гласуваха, 
за тях да бъдат осигурени 
допълнителни средства, из-
вън определените по един-
ните разходни стандарти 
през 2018 година. 

Нормативът за минима-
лен брой ученици от І до ІV 
клас е 16 ученици, а от V – 
ХІІ клас –  18 ученици. По-
малко с 29 са учениците в 
ОУ „Светлина” с.Тополица 
в І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІІ клас. Пет 
са маломерните паралелки 
в ОУ “Св. Св. Кирил и Мето-
дий” с. Карагеоргиево, не-
достигът, според нормати-

ва за минимален брой уче-
ници, е 20 деца.  Само с 
една маломерна паралелка 
в І клас ще започне учебна-
та година в ОУ “Христо Бо-
тев”, с. Пирне, децата са с 
2 по-малко.  

В интерес на родителите 
и местната общност, във 
филиала на ДГ “Здравец” в 
с. Малка поляна се запазва 
смесена полудневна дет-
ска група със 7 деца, при 
норматив 12, реши още Съ-
ветът. Поради намаляване 
на броя на децата, съветни-
ците утвърдиха и функцио-
нирането на една смесена 
полудневна подготвител-
на група в ОУ “Св. св. Ки-
рил и Методий”, с. Караге-
оргиево.

Съветът прие още форми-
рането и функциониране-

то на маломерна паралел-
ка с 15 ученици, при нор-
матив 18, и с недостиг три-
ма ученици, в ПГСС „Злат-
на нива“, гр. Айтос, за про-
фесията „Икономист“, спе-

циалност „Земеделско сто-
панство“, без дофинанси-
ране за учебната 2017/2018 
година. 

НП

На основание на Зако-
на за предучилищното и 
училищното образование 
и във връзка с ПМС № 128 
от 29.06.2017 г., Общински-
ят съвет определи средищ-
ните училища и детски гра-
дини на територията на об-
щина Айтос за учебната 
2017/2018 г. 

Първо в списъка е СУ 
„Никола Вапцаров“, гр. 
Айтос, със 151 ученици 
от селата Зетьово, Малка 
поляна, Пещерско, Съди-
ево, Дрянковец, Тополи-
ца, Карагеоргиево, Черно-
град,  Раклиново и Черна 
могила. Средищни оста-
ват и ОУ „Христо Ботев”, 
с.Пирне със 114 ученици от 

селата Чукарка, Караново 
и Поляново, ОУ „Светли-

на”, с. Тополица, с 38 уче-
ници от селата Черноград 

и  Раклиново, ОУ „Хрис-
то Ботев“, с. Мъглен, с 28 
ученици от с. Черна моги-
ла.За учениците са оси-
гурени целодневна орга-
низация на учебния ден, 
специализиран транспорт 
и обедно хранене, стана 
ясно от докладите на ди-
ректорите.

Средищна детска гради-
на на територията на об-
щина Айтос е ДГ „Славей-
че“, гр. Айтос, с 6 деца от 
селата Зетьово и Дрянко-
вец. За децата са осигу-
рени целодневна органи-
зация на учебното време, 
специализиран транспорт 
и хранене.

НП

Дофинансират три училища 
с маломерни паралелки

Общинският съвет с решение за 
средищните учебни заведения

СУ “Никола Вапцаров” - Айтос



Николай ДИМИТРОВ

След Освобождението в 
Руенския балкан действат 
няколко разбойнически 
банди, които тероризират 
населението. За тяхното 
неутрализиране е изпрате-
но подразделение на 11-та 
Айтоска дружина. Подроб-
ности за това събитие се 
съдържат в стенографски-
те протоколи на Област-
ното събрание в Пловдив 
и най-вече в изказвания-

та на Йови Воденичаров – 
депутат в Областното съ-
брание на Източна Руме-
лия, доскорошен околий-
ски началник на Айтос. 
Воденичаров взема дейно 
участие в разискванията 
в събранието и във връз-
ка с разбойническите на-

бези от страна на банди-
те на Чобан Хасан, Бедри 
Исмаил и други. В свои-
те речи Йови Воденича-
ров възхвалява мъжество-
то на всички, които са взе-
ли участие в разгрома на 
бандите и прави предложе-
ние за награждаването на 
войниците от дружината. 
За справянето с разбойни-
ците особено се  отличава 
поручик Носалевский, ко-
мандир на първа рота от 
Айтоската дружина. 

С 35 войници и 10 души 
жандарми, на 27 август  
1879 г., в продължение на 
три часа той успява да 
противостои на една шай-
ка, състояща се от 100-120 
души. Поради лошите пла-
нински условия поручик 
Носалевский е принуден 

да даде заповед за отстъ-
пление. Подпомогнат от 
поручик Проданов, той се 
завръща с ротата посред 
нощ в Айтос.  При сраже-
нието с разбойнически-
те банди  източно от село 
Топчи махале (с. Топчий-
ско) са убити няколко вой-
ници, мнозина са ранени, 
в това число и ротният ко-
мандир Носалевский. Въ-
преки дадените жертви, 
бойците от дружината ус-
пяват силно да разстро-

ят редиците на разбойни-
ците и за дълго време те 
спират да тормозят мест-
ното население. Айтозлии  
показват своята състрада-
телност към ранените вой-
ници и техния командир. 
Пред Областното събра-
ние Йови Воденичаров из-
рича думите: „ЧЕСТ И ХВА-
ЛА НА ПОРУЧИК НОСА-
ЛЕВСКИЙ И НА ХРАБРИТЕ 
НЕГОВИ ЮНАЦИ ! ” 

Използвани са матери-
али от библиотеката на 
НЧ „ Васил Левски 1869” 
- Айтос

На 7 септември по обяд, 
лидерът на БСП - Айтос 
Милена Куртова-Радева 
регистрира първия участ-
ник в частичните избори 
за кмет на с. Чукарка, ко-
ито ще се произведат на 
8 октомври т.г. Кандидат 
кмет на БСП за двегоди-
шен мандат в Чукарка е 
35-годишният Севим Хюсе-
ин Мустафа. Той е местен 
човек, има магазин в се-
лото, женен е, с 4-годиш-
на дъщеря. Преди регис-
трацията, Севим Мустафа 
беше официално предста-
вен пред Изпълнително-
то бюро на БСП - Айтос на 
разширено заседание на 
6 септември, в присъстви-
ето на Деян Дечев - член 
НС на партията и област-
ния председател на БСП-
Бургас Стойко Танков.

До 7 септември т.г. в Об-
щинската избирателна ко-
мисия в Айтос за участие 
във вота в Чукарка са реги-
стрирани пет партии и един 
кандидат, този на БСП. Ре-
гистрацията на партии при-
ключи, очаква се свои кан-
дидати за кметския стол 
да регистират ПП „ГЕРБ“, 
ПП „ДПС“, ПП „ВОЛЯ“, 
ПП „Българска социалде-
мокрация - Евролевица“. 
Срокът е до 12 септември, 
предизборната кампания 
ще стартира на 18 септем-
ври. Очакванията за не-
зависим кандидат изглеж-
да няма да се оправдаят. 
В надпреварата ще липсва 
и кандидат на ПП „ДОСТ“, 
тъй като в ЦИК партията се 
е регистрирала за участие 
само в частичните избори в 
с. Скалак, община Руен. 

На консултациите при 
кмета, които се проведо-
ха на 4 септември в Общи-
на Айтос, местните полити-
чески сили бързо постигна-
ха консенсус за състава на 
9-членната СИК в Чукарка. 

Както се очертава, канди-
датите ще са петима, което 
означава, че със сигурност 
ще има балотаж, прогнози-
рат от местните политиче-
ски централи.

НП
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Обявление
ДИПЛОМА ЗА ПОЛУВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 91, № 003123 на АНА СЕВДАЛИНОВА МАНУИЛОВА, завър-
шила пълния курс на ППИ „Любен Каравелов”, гр. Кърджали, спе-
циалност „Педагогика”, с призната от Държавната изпитна коми-
сия квалификация „Учител І - ІV клас” на 10. 07. 1994 г., Регистра-
ционен № 4225 - НЕВАЛИДНА.

БСП обяви първия кандидат - 35-годишният Севим Мустафа

6
Пет партии регистрираха 

участие на вота в Чукарка

Милена Радева и кандидатът на БСП Севим Мус-
тафа

В сезона на домашното консервиранеБОЙНОТО КРЪЩЕНИЕ НА 11-ТА АЙТОСКА ДРУЖИНА

Айтозлии пълнят буркани и 
фризери, бъркат лютеница

„ЧЕСТ И ХВАЛА НА ПОРУЧИК 
НОСАЛЕВСКИЙ И НА 

ХРАБРИТЕ НЕГОВИ ЮНАЦИ! ”

20 кг червен пипер, 5 - зе-
лен, 4 кг домати и 7 кг пат-
ладжан – това е стандарт-
ната местна рецепта, по ко-
ято айтозлийки въртят лю-
теница в края на лятото, 
обясняват любезно търго-
вци на кооперативния па-
зар в Айтос. В допълнение 
към стоката, дамите винаги 
са готови да дадат безплат-
ни съвети за приготвянето 
на вкусната бърканица.

Тази година домашното 
производство на лютеница 
стартира рано-рано, още 
в началото на септември, 
със завидно високи темпо-
ве. Показва го засиленото 
потребление на чувалите с 
червен пипер на коопера-
тивното тържище. В края 
на тази и следващата сед-
мица ще е пикът на зареж-
дането със суровината, на-
дяват се търговците.

Заслужава си да се зах-
ванеш със сложното про-
изводство - цените не са 
по-различни от миналого-
дишните, твърди дама на 
средна възраст, тръгнала 
да търси домати местно 
производство - били опре-
делящи за вкуса на люте-
ницата. „Някои добавят и 
магданоз, но аз не слагам,” 
обяснява още жената, коя-
то вече е опекла пипера за 
планираното през уикенда 
семейно производство. 

Ние пък се взираме в 
етикетите по сергиите. 10-
килограмов чувал с чер-
вен пипер се търгува по 
1.40 лв./кг. На дребно, це-

ната на айтоския пазар ва-
рира от лев и двадесет сто-
тинки до 1.60 лв./кг.  Види-
мо е паднала цената на зе-
ления пипер през послед-
ните дни - килограм от ар-
тикула може да закупите и 
за 60 ст. Двойно по-висока 
- 1.20 лв./кг е цената на по-
месестите чушки.

Домати за лютеница има 
и по 40 ст./кг, на повечето 
сергии цената е 70 ст./кг на 
едро, тези за салата са в 
ценова амплитуда от 80 ст. 
до 1.30 лв./кг. Най-скъпият 
патладжан е по 1.30 лв./кг, 
по сергиите има достатъч-
ни количества и по левче 
за килограм. Важна част 
от приготвянето на типич-

но айтоската лютеница са 
чорбаджийските чушки. В 
първите дни на септември 
цената им е твърдо 2.50 лв./
кг. Така че грубата сметка 
за производството на трий-
сетина бурканчета с люте-
ница е малко над 40 лв.

Покрай лютеницата, по-
енергичните домакини вече 
стягат и ранната туршия с 
червени камби по 1.40, 1.60 
до 2.00 лв./кг по лев и „къд-
раво” зеле по 2 лв./кг. Мор-
ковите се търгуват по лев и 
20,  корнишоните са с твър-
да цена от 2 лв. За зелето 
в бидони е рано, пък и це-
ната му е още висока – 80 
ст./кг. Голямата офанзива 
за приготвянето на кисело 
зеле ще започне щом за-
студее, потриват ръце про-
изводители и търговци. 

Началото на домашно-
то консервиране в Айтос 
е сложено още в края на 
месец юни,  но през сеп-
тември пазарът е много по-
пъстър и особено оживен. 
За поредна година градът 
регистрира бум на консер-
вирането. Айтозлии масо-
во слагат плодове и зелен-
чуци в буркани и фризери 
и бъркат лютеници, все с 
идеята – да има за децата 
и внуците. 

НП
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Община Айтос без външен дълг  
и просрочени задължения
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Отличник!
Администрацията с пълен отчет за разходите през 6-те месеца на 2017-та

Бюджетните разходи за по-
лугодието на 2017 г. са в раз-
мер на 7 755 хил. лв. при годи-
шен план 22 945 хил. лв., или 
34 %,  сочи отчетът на Общин-
ската администрация, пред-
ставен пред Общинския съ-
вет на 30 август т.г. 4 815 хил. 
лв. са разходите за делегира-
ните от държавата дейности, 
при годишен план от 12 304 
хил. лв, или 39 %.

Най-голям относителен 
дял от общия размер на 
разходите 

за държавни дейности е 
този на функция „Образова-
ние” - 3 781 хил. лв., при план 
от 9 439 хил. лв., или 40 % из-
пълнение. В неспециализи-
раните училища на делеги-
рани бюджети, разходите са 
в размер на 2 471 хил. лв., от 
тях - за заплати и осигури-
телни плащания  - 2 047 хил. 
лв. (или 83% от общите раз-
ходи), за издръжка - 379 хил. 
лв., за стипендии - 21 хил. лв. 
и капиталови разходи - 3 хил. 
лв. Разходите са направени в 
общинските училища, в които 
се обучават общо 2 772 уче-
ници. Разходите в професио-
налната гимназия по селско 
стопанство са в размер на 
256 хил. лв. при план 673 хил. 
лв. - 38% от плана. Разходи-
те за възнаграждения и оси-
гуровки са 213 хил. лв. (83%), 
за издръжка-  35 хил. лв., за 
степендии - 7 хил .лв. За Дет-
ските градини разходите са 
в размер на 765 хил. лв., при 
план 1 962 хил. лв. За заплати 
и осигурителни плащания са 
изразходени 749 хил. лв., за 
издръжка - 16 хил. лв.

Функция „Здравеопаз-
ване” -делегирани от дър-
жавата дейности: „Детски 
кухни и яслени групи в част-
та за възнаграждение на пер-
сонала. За шестмесечието 
разходите са в размер на 30 
хил. лв., при план 158 хил. лв. 
„Здравен кабинет в Детска 
градина и училище“ - разходи-
те са 61 хил. лв. при план 294 
хил. лв. „Други дейности по 
здравеопазването“ - това са 
разходите за здравните меди-
атори. Изразходвани са 6 566 

лв. при план 39 146 лв.
Разходите за функция 

„Социално осигуряване и 
грижи” 

са 383 хил. лв. – 45 % от пла-
на. Разходите за Дом на ста-
ри хора с 22 лица са 103 хил. 
лв., при план 263 хил. лв., или 
39 % от плана.  В дома преби-
вават 22 лица. За Дневен цен-
тър за лица с увреждания са 
изразходени 167 хил. лв. за 
36 обслужвани лица, при план 
405 хил. лв. От 2015 г. като дър-
жавна дейност функциони-
ра и „Защитено жилище Ай-
тос” с  годишна издръжка от 
115 хил. лв. и отчет за шест-
месечието 41 хил. лв. В жи-
лището се полагат грижи за 
10 младежи.

Функция  „Общи държав-
ни служби”

В дейност „Общинска адми-
нистрация” разходите за за-
плати и осигурителни плаща-
ния са 373 хил. лв. при план  
1 114 хил. лв. – 33 % от го-
дишния план. Предоставени-
те субсидии на читалищата са 
в размер на 81 хил. лв. - 50% 
от годишния размер.

За функция „Отбрана и 
сигурност“ са изразходени 
47 хил. лв. при план 104 хил. 
лв., или 26%. Разходите в тази 
функция тепърва предстоят.

Планът за допълнително 
финансиране на държавни 
дейности със собствени при-
ходи е в размер на 658 хил. лв. 
- за полугодието  на 2017 г. са 
изразходени 164 хил. лв. 

 Разходите за местни дей-
ности са в размер на 2 777 
хил. лв., при годишен план 9 
983 хил. лв., или 28 %. 

Функция „Общи държавни 
служби” - разходите за функ-
цията са в размер на 288 хил. 
лв., или 33 % от предвидени-
те по план. Разходите за дей-
ност „Общинска администра-
ция са 200 хил. лв., 32 % от 
плана. Разходите са за из-
дръжка и капиталови раз-
ходи. Разходите за дейност 
„Общински съвет” са 88 хил. 
лв., 37 % от предвидените 
по план.

Средствата по Функция 
„Отбрана и сигурност” са по 

план 79 хил. лв. През следва-
щия период на годината тези 
средства ще се използват за 
изрязване на опасни от пре-
кършване дървета и клони, за 
почистване на храсти по об-
щинска пътна мрежа и др.

Разходите във функция 
„Образование” са в размер 
на 386 хил. лв. – 36 % от пла-
на. От тях основният разход е 
„издръжка на детските гради-
ни” - 357 хил. лв, при уточнен 
годишен план 977 хил. лв., или 
36,5 %. за издръжката на 649 
деца . В анализа се сочи още, 
че децата са със 79 по-малко 
от миналата година. Във функ-
ция „Здравеопазване” са из-
разходени 85 хил. лв., от тях 
- 61 хил. лв. за субсидиране 
на МБАЛ „Айтос“ ЕООД и 24 
хил. лв. - за издръжка на Дет-
ска млечна кухня, от която се 
ползват 145 майки.

За функция „Социално 
подпомагане и грижи” са 
изразходени 172 хил. лв. - 
35 % от плана. За основната 
дейност в тази функция „До-
машен социален патронаж”, 
който обслужва 160 бр. лица, 
са разходвани 112 хил. лв., 
при годишен план 325 хил. 
лв., или 34%.

Разходите за функция  
„БКС и опазване на околна-
та среда” са най- голям раз-
мер от тези за местни дей-
ности - 1 246 хил. лв., и са 28  
% от предвидените разходи 
по план. 

За дейност „Водоснаб-
дяване и канализация” са 
изразходени 93 хил. лв. при 
план 144 хил. лв., или 65 %. 
От тях капиталови разхо-
ди - 22 хил. лв. За поддръж-
ка на уличното осветление и 
за еленергия са изразходени 
147 хил. лв., при план 322 хил. 
лв., или 46%.

За изграждане и ремонт 
на уличната мрежа са изра-
зходени 538 хил. лв., при план 
964 хил. лв., основно за текущ  
и основен ремонт.

В дейност „Чистота” – 
разходите са в размер на 
392 хил. лв., при план 947 хил. 
лв. - 41%.

За функция „Култура и 
религиозни дейности” са 
изразходени 285 хил. лв.- 31% 
от плана. 

За издръжка на спортна-
та база разходите са 72 хил. 
лв. На спортните клубове е 
предоставена субсидия в раз-
мер на 49 хил. лв.. 

За издръжка на дейност 
„Обредни домове” - 55 хил. 
лв., 14 % от плана. В тази дей-
ност предстои разплащане на 
капиталови разходи за из-
граждане на пешеходна алея 
до гробищния парк в размер 
на 150 хил. лв. и алеи в гро-
бищния парк - 55 хил .лв.

 Разходите за издръжка 
на Зоопарка са в размер на 
85 хил. лв., при годишен план 
168 хил.л в. През отчетния пе-
риод са разплатени и планира-
ните капиталови разходи - за-
купени са вендиг автомат на 
стойност 3 хил. лв. и лек авто-
мобил на стойност 15 хил. лв.

За провеждане на култур-
ни мероприятия на община-
та са изразходени 61 хил. лв., 
от тях финансирани с дарения 
18 хил. лв.

Функция „Икономически 
дейности и услуги” За полу-
годието на 2017 г. разходите 
са в размер на 314 хил. лв., 

при план 1 392 хил. лв. Най-
голям размер на планираните  
разходи в тази функция са ка-
питаловите разходи - за под-
дръжка и ремонт на общинска 
пътна мрежа – 245 хил. лв. и 
за изграждане на Автогара - 
450 хил. лв.

Разходната част на бюдже-
та се изпълнява ритмично и 
съобразно приетия бюджет, 
са изводите на Общинската 
администрация за шестте ме-
сеца на 2017 г. 

Изпълнение на капитало-
вата програма

Капиталовата  програма 
- 2017 на община Айтос е в 
размер на 7 415 918 лв. Един 
от големите обекти, заложен 
в програмата, е „Изгражда-
не на ПСОВ Айтос” в размер 
на 3 180 хил. лв. Към момента 
обектът е на етап „провежда-
не на обществени поръчки за 
инженеринги и СМР и строи-
телен надзор”. 

Другият голям обект, на 
стойност 1 667 хил. лв., е „Из-
граждане на зони за отдих в 
лесопарк „Славеева река“.  
Обществената поръчка е 
проведена. Тече процедура 
по обжалване пред КЗК сре-
щу решение за избор на из-
пълнител.

Провеждат се обществени 
поръчки за основен и текущ 
ремонт на улични и тротоарни 
настилки, изграждане на пе-
шеходна алея от гр. Айтос до 
гробищен парк Айтос и осно-
вен ремонт на общинска път-
на мрежа, финансирани със 
средства от ЦС и собствени 
средства.

За полугодието капитало-
вите разходи са в размер на 
380 хил. лв. От тях 272 хил. лв. 
са изразходени за основен 
ремонт на улични и тротоар-
ни настилки, финансиран от 
преходен остатък от ЦС от РБ. 
Закупен е микробус за хора 
с увреждания  на стойност 
59 хил. лв. и лек автомобил 
за обслужване на Зоокъта на 
стойност 15 000 лв. Изграден е 
отводнителен канал в с. Ляс-
ково  за 17 хил.лв. и др.

ІV. Изпълнение на годиш-
ните разчети за сметките 
за средствата от Европей-
ския съюз.

I. Оперативна програма 
„Околна среда”

По оперативната програма 
се изпълнява един проект. - 
„Изграждане на пречиства-
телна станция за отпадъчни 
води – гр. Айтос”. За 6-те ме-
сеца на 2017 г. са постъпили 
трансфери от бюджета в раз-
мер на 55 900 лв. От тях 50 000 
лв. - предвиденото съфинан-
сиране и 5 900 лв., възстано-
вен ДДС. От бюджета е пре-
доставен и безлихвен заем в 
размер на 50 000 лв. Разходи-
те са 56 хил.лв. От тях за из-
дръжка - 37 хил.лв. и 19 хил. 
лв. -  възнаграждения и осигу-
ровки на екипа на проекта.

ІІ.Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси”

По  тази програма се изпъл-
няват 4 проекта:

Проект „Грижа за незави-
сим живот” - постъпления-
та към 31.06.2017 г. са 77 хил. 
лв. – БФП и безлихвен заем 
от бюджета 61 хил.лв. Разхо-
дите са в размер на 160 хил.
лв., от които 159 хил. лв. - за 
възнаграждения и осигуровки 
и 1 хил. лв. за издръжка.

Проект „Интегрирани услу-
ги за ранно детско развитие 
на деца до 7 години и техни-
те семейства”. Проектът  цели 
да се предостави достъп до 
здравна грижа, подобрява-
не на семейната среда, по-
добряване на готовността на 
децата за включване в обра-
зователната система и предо-
твратяване на настаняването 
на деца в специализирани ин-
ституции. Общата стойност на 
проекта е 244 хил. лв. Остатъ-
кът от БФП в края на 2016 г. 
е 45 хил.лв.

Проект „Активиране и 
интеграция в заетост на 
младежи до 29 г. в община 
Айтос”. Целта на проекта е ус-
тойчиво интегриране на паза-
ра на труда на младежите до 
29-годишна възраст, които не 
са ангажирани с трудова дей-
ност, образование или обуче-
ние и не са регистрирани като 
безработни лица в Агенцията 
за заетост. Общата стойност 
на проекта е 230 хил. лв. Про-
ектът стартира на 01.09.2016 г. 
с обща продължителност 14 
месеца. За шестмесечието на 
2017 г. са изразходени 79 хил. 
лв. - за възнаграждения и оси-
гуровки - 31 хил. лв. и за из-
дръжка - 48 хил. лв. Ползван 
е безлихвен заем от бюджета 
в размер на 63 хил. лв.

Проект „Приеми ме 2015” 
През месец ноември 2016 г. 
стартира Етап 2 от реализи-
рането на услугата „прием-

на грижа”. При новия модел 
на управление се сформират 
екипи на областен принцип. 
Екипът към Община Айтос по 
приемна грижа продължа-
ва работата си, като част от 
Областен екип към Община 
Бургас. Основните задълже-
ния на екипа - да информи-
ра обществеността, да наби-
ра кандидати за приемни ро-
дители, да извършва предва-
рителен подбор, да провежда 
обучения, да изготвя оценка 
и предоставя доклади за год-
ността на кандидатите пред 
Комисията по приемна гри-
жа / КПГ/ за утвърждаване 
или отхвърляне. Разчетените 
средства в размер на 12 хил.
лв. са за работа с едно при-
емно семейство, в което е на-
станено дете от 2015 година. 
За шесмесечието на 2017 г. 
са постъпили 5 965 лв. БФП, 
които са изразходени за въз-
награждения, осигуровки на 
приемната майка и издръж-
ка на детето.

Проект  „Трансгранично съ-
трудничество България - Тур-
ция“ . Проектът стартира през 
м. март 2017 г. и ще се изпъл-
нява в партньорство с про-
винция Одрин. Проектът е на 
обща стойност 358 хил. евро, 
от които 182 хил. евро - за об-
щина Айтос. За шестмесечие-
то на 2017 г. БФП не е постъ-
пила. Ползван е безлихвен 
заем от бюджета на община-
та в размер на 4 хил. лв. за 
възнаграждения и осигуров-
ки на екипа на проекта.

ІІІ. Оперативна програ-
ма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“  
-  Проекти, изпълнявани 
от училища  на делегирани 
бюджети.

- Проект „Твоят час” Основ-
на цел на проекта е създава-
не на условия за повишаване 
потенциала на учениците и на 

възможностите им за успеш-
но завършване на средното 
образование чрез допълване, 
развиване и надграждане на 
техните знания, умения и ком-
петентности, придобити в рам-
ките на задължителната им 
подготовка в училище. Включ-
ване на по-голям брой учени-
ци в извънкласни дейности, 
посредством създаване на ус-
ловия за провеждане на меж-
дуучилищни изяви и инициати-
ви, при които ще се обединят 
образователните ресурси на 
повече училища. Този проект 
се изпълнява във всички учи-
лища. Стойността на проекта 
е 230 950 лв. Проектът приклю-
чи с остатък от 2016 г. - 66 245 
лв. За отчетния период са по-
стъпили 28 хил. лв. БФП и 51 
хил. лв. безлихвен заем от 
бюджета. Изразходени са 144 
хил. лв., от тях за възнаграж-
дения и осигуровки - 103 хил. 
лв. и 41 хил.лв. за материал-
на издръжка.

- Проект „Подкрепа за 
равен достъп и личностно 
развитие”  Проектът се от-
нася за деца в неравнос-
тойно положение, за които 
в училище има сформира-
на специална паралелка в 
СУ «Н.Й.Вапцаров». Проек-
тът е на стойност 39 469 лв. и 
включва възнагражденията 
на педагогическия персонал 
и издръжка. За отчетния пе-
риод са постъпили 20 хил. лв. 
БФП. Изразходени са 17 хил. 

лв., основно  за възнагражде-
ния и осигуровки и 1326 лв. за 
издръжка

- Проект „Еразъм” на 
стойност 21 195 лв.  се ръко-
води от Центъра за развитие 
на човешките ресурси” към 
МОН. Насочен е към квали-
фикация на педагогическия 
персонал и осъществяване на 
контакти на педагози и учени-
ци от нашата страна и други 
държави на ЕС и е финанси-
ран с други европейски сред-
ства. За отчетния период са 
изразходени 11 хил. лв., с ко-
ето проектът приключва.           

Оперативна програма „Раз-
витие на селските райони“

- Проект „Схема за пла-
щане на площ” Проектът се 
изпълнява от  „Професионал-
на гимназия по селско сто-
панство”, съобразно образо-
вателната спецификата. За 
отчетния период са постъпи-
ли 9 444 лв. Разходи не са на-
правени.

Констатацията - разходите 
са съизмерими с разчетения 
бюджет. Проблемът е със за-
бавянето при провеждане на 
обществените поръчки и от-
там - ненавременното  усво-
яване на средствата, особе-
но що се отнася за капитал-
ната програма. 

Всяко тримесечие Минис-
терството на финансите пуб-
ликува данни за финансово-
то състояние на общините, 
съгласно изискванията на чл. 
130 г ал.5 от ЗПФ. Анализът 
на данните към края на вто-
рото тримесечие показват 
най-общо:

Община Айтос няма външен 
дълг към 30.06.2017 г.

Община Айтос няма просо-
рочени задължения.

Община Айтос е една от об-
щините в много добро финан-
сово състояние в общия об-
лик на общините в България.

Офисът на бившата КТБ в 
Айтос да бъде отдаден под 
наем за срок от 5 години, 
реши Общинският съвет в 
Айтос на заседанието си на 
30 август т.г. За помещени-
ето, частна общинска соб-
ственост, с площ от 91.75 кв. 
м, ще бъде проведен публи-
чен търг с явно наддаване. 
Началната месечна тръжна 
цена за банковия офис да е 
1284.50 лв., без ДДС, решиха 
още съветниците. 

Цената е съгласно реше-
ние №108/27.04.2016 г. на  Об-
щински съвет – Айтос, с ко-
ето са приети базисни на-
емни цени за отдаване под 
наем на обекти и имоти об-
щинска собственост. За  по-
мещения за хазартни игри и 
игрални автомати, Съветът е 
определил месечна наемна 

цена  в размер  на  14,00лв./
кв.м, без ДДС за І-ва зона в 
гр. Айтос. 

След закриването на КТБ, 
за наемане на общинския 
имот на ул. “Богориди” №6 е 
проведена тръжна процеду-
ра и на 26.04. 2016 г. е склю-
чен договор за наем за срок 
от три години. По обектив-
ни причини, през август т.г. 
договорът е прекратен ед-
ностранно със заповед на 
кмета. Сега, към освободе-
ното помещение проявява 
интерес дружество „Еми-
ли Геймс” ЕООД - София, 
с намерението да развива 
хазартна дейност. Пак във 
връзка с интереса към по-
мещението, Съветът прибави 
бившия банков офис в списъ-
ка на имоти под наем, в Го-
дишната програма за упра-

вление и разпореж-
дане с имотите об-
щинска собственост 
в Община Айтос за 
2017 г. 

Ще припомним, че 
преди да стане офис 
на КТБ, помещени-
ето вече е било на-
емано за игрална 
зала.

НП

Искат бившия офис на 
КТБ за хазартна дейност

Софийска фирма с интерес 
към свободния общински имот



Станка Данова 
КТВ при ТД „Чудни 
скали”- Айтос 

За туристите-ветерани от 
ТД „Чудни скали” - Айтос с 
ръководител Ирина Нико-
лова, Родопа е любимата 
планина. Затова група от 
18 туристи предприе дълго, 
но много приятно и емоцио-
нално пътуване в планина-
та на Орфей.

Момчиловци беше първа-
та спирка. Селото е разпо-
ложено на няколко хълма - 
чисто, приветливо! С почит 
се изправяме пред памет-
ния знак на Момчил войво-
да – закрилник на родоп-
чани през XIV век. Музеят 
на Момчиловци е с богата 
експозиция, с чанове, оръ-
дия на труда и бита, худо-
жествена изложба и експо-
нати, свързани с историята 
на киселото мляко от 3000 
години пр. Хр. до наши дни, 
и с китайското изкуство на 
сенките. Изкачваме се на 
един от хълмовете с аязмо, 
открито  през 1908 г. Над 

извора е изграден парак-
лис - запалваме по свещич-
ка, наливаме си лековита 
вода, и тръгваме по „Пъте-
ката на дълголетието”. 

Не след дълго сме в Смо-
лян, в регионалния исто-
рически музей - най-голе-
мият в Средните Родопи с 
археологически находки от 

епохата на ранния палео-
лит и енеолита; експонати 
от продължителното при-
съствие на траките по тези 
земи; нумизматика; обред-
ни вещи, архивни снимки 
и документи. После отде-
ляме време за Планетари-
ума, за да съзерцавахме 
планетите, звездите и съз-
вездията. Темата - „Пътят 
към слънцето” - беше като 
красива приказка. Нощува-
хме нависоко в Орфеевата 
планина, на хижа „Смолян-
ски езера”.

Нито един турист не 
може да подмине екопъте-
ката „Каньонът на водопа-
дите” с романтични мос-
тчета и кътове за отдих, с 
водопадите „Каскадата”, 
„Сърцето”, „Орфей” и др., 
за да стигнем най-високо 
в планината - на „Панорам-
ната площадка”, от която се 
разкри възхитителна глед-
ка на околността с много 
върхове, долове, зелени 
борови и смърчови гори, 
причудливи скални обра-
зувания, а в далечината – 
град Смолян. 

Стигаме връх „Снежан-
ка” с лифт, за да разгледа-
ме простора от 1926 м н.в., 
после се качваме на теле-
визионната кула, минава-
ме и по екопътеката „Три-
те смоленски езера”. Ня-
маме късмета да посетим 
музея „Агушеви конаци” в 
Могилица, Смоленско, къ-
дето е сниман филмът „Вре-
ме разделно” по романа на 
Антон Дончев. За жалост 
не е отворен, затова про-
дължаваме към пещерата 
„Ухловица”. За да я разгле-
даме, изкачваме 190 стъ-
пала до входа, а след това 
слизаме 25 метра под зе-
мята. Катерихме се и сли-
захме по 280-те стъпала въ-
тре в пещерата.

Следващото архитектур-
но предизвикателство е 
„Дяволският мост”, постро-
ен на стар път от Пловдив 
към Гърция през 1512-1520 
г., висок 56 м, и изграден 
само от камък. Има мно-
го легенди за него, с кои-
то ни запозна Мария Ни-
колова. Не зная дали май-
сторът е сключил сделка с 

дявола, но мостът и сега 
стои величествен на пътя 
над буйната река Арда – 
като връх на строителното 
съвършенство. 

В град Ардино изкачва-
ме и нелеката пътека до 
тракийското светилище в 
местността „Орлови ска-
ли”, със светилището от 97 
ниши на непристъпни ска-
ли, издълбани преди пове-
че от 2500 години. Това са 
скали от загадъчните кул-
тове на цивилизацията на 
скалните хора в Източните 
Родопи. Нощувахме в хижа 
„Бели брези” в сърцето на 
Родопа планина.

В Кърджали спираме 
пред храма „Успение Бо-
городично” на големия ро-
долюбец и истински бъл-

гарин отец Саръев, след 
него разглеждаме „Перпе-
рикон” – един от най-древ-
ните мегалитни паметници, 
изцяло изсечен в скалите. 
През V век пр. Хр. тук за-
почва дейност, свързана с 
култа към Бога – Слънце. 
По пътя за Айтос за крат-
ко спираме в Хасково до 
величествената статуя на 
Богородица, разположе-
на на хълма над града, а в 
Димитровград разглежда-
ме музея на Пеньо Пенев 
– поетът строител. 

Така само за четири дни 
величествената Родопа 
планина ни зареди с много 
енергия и емоции. Обеща-
хме си да се върнем отно-
во, за още вълнуващи сре-
щи с планината на Орфей. 

132 години от Съединени-
ето на Княжество България 
и Източна Румелия отбеля-
за Айтос на 6 септември т.г. 
Община Айтос и СУ «Христо 
Ботев” поканиха граждани-
те, институциите, обществе-
ните и политическите орга-
низации да участват в тра-
диционното честване-по-
клонение, посветено на ис-
торическата годишнина. 

Множество с венци, цве-
тя и знамена препълни дво-
ра на бившето Логопедично 
училище, където е кварти-
рувала 11-та Айтоска дру-
жина и където през 1985 го-
дина, признателното айтос-
ко гражданство постави па-
метна плоча, посветена на 
100-годишнината от забеле-
жителния исторически акт 

на Съединението. 
Шестокласници от СУ 

„Христо Ботев” – Айтос, с 
ръководител Ирина Макси-
мова, изненадаха присъст-
ващите с вълнуващи сти-
хове за българската бой-
на слава, за паметта и пре-
клонението пред героите 
на обединена България, а 

Петя Русинова припомни 
събитията в Айтос преди 
132 години.  

Председателят на Общин-
ски комитет „Васил Левски” 
- Айтос Атанас Атанасов го-
вори за 30-годишните уси-
лия на айтозлии да се сдо-
бият с реплика на знамето 
на 11-та Айтоска дружина. 
„През 1985 г., когато поста-
вихме плочата на Съедине-
нието в Айтос, започнахме 
да търсим и знамето, под 
което 11-та Айтоска дружи-
на е воювала в Сръбско-
българската война. Опитите 
бяха безконечни до преди 
година. Днес на 6 септем-
ври е денят, в който искам 
да благодаря на Васил Ед-
рев, кмет на Община Айтос, 
на Красимир Енчев - Пред-
седател на ОбС - Айтос, и 
на Иван Вълков - бивш де-
путат от ГЕРБ, които най-на-
края увенчаха това дело с 
успех. Днес айтоска общи-
на разполага с репликата, 

и ние можем да видим зна-
мето, под което айтоски-
те момчета са проливали 
кръвта си в името на това 
Съединение. Пътят ни няма 
да спре до тук. Общински-
ят комитет „Васил Левски“ 
продължава, и се надявам 
с помощта местната власт 
в Община Айтос да успеем 
най-после да построим, ма-
кар и скромен, войнишкия 
паметник, който вече 100 
години чака своето осъ-
ществяване”, заяви Ата-
насов, завърши речта си с 
крилатия призив: „Съеди-
нението прави силата!”   

Венци и цветя пред па-
метната плоча положиха 
кметът Васил Едрев, Пред-
седателят на Общински съ-
вет - Айтос Красимир Ен-
чев, общински съветници 
и представители на инсти-
туции, училища, комитети, 
детски градини, политиче-
ски партии и граждани.

НП
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стр.48 Животът край Славеева река

Речи, цветя и стихове за 
Съединението в Айтос

Айтозлии в планината на Орфей

Съединението прави силата!

Кметът изненада туристите с торта

На 2 септември т.г. беше 
даден стартът на новото 
първенство на „А“ Област-
на футболна група към БФС 
- Бургас. На градския ста-
дион в Айтос беше първа-
та футболната среща меж-
ду отборите на “Вихър”- Ай-
тос и миналогодишния пър-
венец в групата - отборът 
на „Локомотив” - Бургас . 
Пред почти пълните трибу-
ни, в съботния топъл сле-
добяд отборът на „Вихър” 
извоюва трудна, но слад-
ка първа победа с 2 на 1, 
която му донесе и първи-
те три точки от новото пър-
венство.

Победата не дойде лес-
но - видя се, че нашите фут-
болисти все още не са из-
лезли от лятната летаргия. 
Първото полувреме завър-
ши 0 на 1 за гостите от Бур-
гас. Но през второто полу-
време, с нужните корекции 
от страна на старши тре-

ньора Милен Минчев, две 
от резервите, Станислав 
Стоянов и Мариян Донев, 
поразиха противникова-
та врата с  по един гол за 
крайната победа в мача. 

Твърде много „брак” се 
видя в играта на „Вихър” 
Айтос, и отново проблем 
се оказа старата слабост 
на отбора - много поло-
жения пред противнико-
вата врата и изключител-
но много пропуски. Дано 
през следващите няколко 
седмици футболистите да 
влязат в традиционно до-
брата си форма с трени-
ровки, за да може отборът 
отново да заиграе както са 
свикнали да го гледат фе-
новете му - с много попа-
дения и борбеност.

Иначе, отборът е в същия 
състав, няма нови попълне-
ния - освен няколкото юно-
ши на „Вихър”.

НП

Трудно, но успешно 
начало за „Вихър”

На старта на новото първенство 
на „А“ Областна футболна група

Дяволският мост Каньонът на водопадите - пред водопад „Орфей”


