
2018 година ще бъде осо-
бено напрегната за Община 
Айтос, предвид изпълнени-
ето на големите обекти, за-
ложени в капиталната про-
грама, сочи анализът на Об-
щинската администрация 
за тазгодишната финансо-
ва рамка, която влиза за де-
бати и одобрение в заседа-
телната зала на 31 януари. 
Въпреки това кметът и ад-
министрацията имат увере-
ността, че ще се справят с 
немалкото предизвикател-
ства и в края на годината 
ще се поздравят с успешно 
приключен бюджет. 

 Основната цел на Бю-
джет ‘2018 г. е запазване 
на финансовата устойчи-
вост и стабилност на об-

щината. Разработен е така, 
че да гарантира сигурност 
на бюджетната сфера и в 
същото време да осигури 
безпрепятствено усвоява-
не на средствата по евро-
пейските проекти. Собстве-
ните приходи са определе-
ни на базата на постигнати-
те през последните години 
резултати и тенденциите в 
тяхното развитие. Запазва 
се обемът на финансирани-
те дейности и предоставя-
ните на населението пуб-
лични услуги при повише-
но качество. Философията 
на Бюджет ‘2018 е ясни при-
оритети, реализъм в при-
ходната част, оптимизация 
на разходите и значителна 
капитална програма, пише 

още в документа. 
Приходите в проекта за 

Бюджет ‘2018 са 23 773 850 
лева, в т. ч. приходи за де-
легирани държавни дей-
ности - 12 901 550 лева и 
приходи за местни дей-
ности и дофинансиране - 
10 872 300 лева. Планира-
ният размер на данъчните 
приходи е 1 311 800 лева, 
на неданъчните - 2  214 574 
лева. От общински такси 
са предвидени приходи от 
1 835 600 лева, най-голяма 
е такса битови отпадъци - 
1 250 000 лева

Като преходен остатък в 
Бюджет ‘2018 остават целе-
вата субсидия за изграж-
дане на зони за отдих в ле-
сопарк „Славеева река” - 

1 290 182 лв., целевата суб-
сидия от 2017 г. за основен 
ремонт на улични настилки 
- 308 600 лв., средствата за 
изграждане на пешеходна 
алея до Гробищния парк - 
150 000 лв. от 2017 г., целе-
вата субсидия за изграж-
дане на Спортен комплекс 
с. Карагеоргиево - 440 000 
лв., целевата субсидия за 
основен ремонт на общин-
ски пътища - 245 000 лв. Не-
усвояването на тези сред-
ства е в резултат на забавя-
не на процеса на провежда-
не на обществените поръч-
ки, се казва в анализа на 
Бюджет ‘2018. Обектите са 
заложени в Капитална про-

грама ‘2018, която е изклю-
чително амбициозна по от-
ношение на строителството 
в Община Айтос през нова-
та година. Общият размер 
на капиталовите разходи, 
планиран в бюджет 2018 г., 
е внушителен - 12 437 672 
лв. Целевите средства от 
републиканския бюджет 
за 2018 г. са в размер на  
654 000 лева - за основен 
ремонт на улични настилки 
– 374 000 лв., и за основен 
ремонт на общинска пътна 
мрежа - 280 000 лв.

 От собствени бюджетни 
средства е предвидено да 
се финансират обекти на 
обща стойност 769 800 лв. 

За изграждане на пречис-
твателната станция в Ай-
тос са заложени в капитал-
ната програма 8 454 400 лв., 
включващи постъпленията 
от ОП „Околна среда”, съ-
финансиране от собствени 
бюджетни средства и заем 
от фонд „Флаг”.

От разходите за делеги-
рани държавни дейности 
по функции, най-високи 
са тези за образование 
- 10 013 675 лева. Още  
1 146 800 лв. са предвидени 
за образование в разходи-
те за местни дейности, от 
тях за издръжка на детски 
градини - 1 037 600 лева.
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На 16 януари, Денят на 
Св. Преподобни Ромил Ви-
дински, в храм „Св. вмчк. 
Димитър Солунски“ в Айтос 
беше отслужена Архиерей-
ска света Литургия. В Деня 
на Св. Преподобни Ромил 
Видински, Негово Високо-
благовействейнство, Став-
рофорен свещеноиконом 
Ромил Негозов празнува и 
имен ден. 

 Светата литургия беше 
отслужена от Агатополския 
епископ Йеротей в съслу-
жение със свещенослужи-
тели от Сливенската епар-
хия. В храма дойдоха и мно-
го миряни, за да засвиде-
телстват уважението си към 
отец Ромил.

От свое име и от името 
на гражданите, кметът на 
Община Айтос Васил Ед-

рев поздрави отец 
Ромил за праз-
ника и му подне-
се като дар от ай-
тозлии картина на 
художничката Ди-
митрина Мургова 
«Копривщенската 
църква до дома на 
Бенковски”, с бла-
годарност за зна-
чимата му роля в 
духовния живот на 
Община Айтос.

„Св. Преподоб-
ни Ромил Видин-
ски се е славел 
със своята дарови-
тост и възхищавал 
всички около себе 
си. Чест и призва-
ние за Вас е да но-
сите името му, ко-
ето достойно за-
щитавате с изклю-
чителна деятел-
ност и упоритост, 
следвайки миси-
ята си да изграж-
дате храмове и параклиси 
на територията на община 
Айтос. Благодаря Ви за ду-
ховния принос, за усърдие-
то, с което укрепвате вяра-
та на айтозлии и обединява-
те общността! Бъдете здрав 

и все така уверено следвай-
те стъпките на своя небесен 
покровител!“, пише още в 
поздравителния адрес на 
кмета до Негово Високо-
благовействейнство, Став-
рофорен свещеноиконом 
Ромил Негозов.

Бюджет ’2018 - реализъм и ясни приоритети

Агатополският епископ Йеротей отслужи 
Света литургия в храм „Св. Димитър“ в Айтос

Отец ромил празнува имен ден

Честито и от Агатополски епископ Йеротей

Негово Високоблаговействейн-
ство, Ставрофорен свещеноико-
ном Ромил Негозов

НП
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Отдел „Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите, че новите мест-
ни данъци и такси за 2018 година вече са изчислени и информацията за 
тях е е налична в сайта: 

www.mestnidanaci.info
както и на сайта на общината: 

www.aytos.bg - „портал за справки по местни данъци и такси”

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпа-
дъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 30.06.2018г. 
На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2018г. се прави от-
стъпка от 5 на сто. 

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъч-
на декларация по образец в срок до 31.01.2018г. Данъкът за първото три-
месечие се заплаща в същия срок. На предплатилите за цялата година в 
срок до 31.01.2018г. се прави отстъпка от 5 на сто.

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN:   BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35 BIC: BUINBGSF  
по съответния код за вид плащане:
44 21 00  -  за данък върху недвижимите имоти
44 24 00  -  за такса битови отпадъци
44 23 00  -  за данък върху превозните средства
44 34 00  -  за други данъци
44 14 00  -  за патентен данък
- с пощенски запис за данъчно плащане или директно инкасиране на 

суми от всяка станция на «Български пощи» ЕАД;
- във всички представителства на «Банка ДСК» ЕАД на територията на 

страната;
- чрез EasyPay от всички офиси на оператора «Изипей» АД;
- в брой:
- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за
услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината, все-

ки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.;
- за селата - в кметствата, при специалистите по административно об-

служване или при кметовете и кметските наместници.
Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в опре-

делените от Закона срокове.
Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно 

с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни дър-
жавни вземания по реда на ДОПК.



Общият устройствен план 
на Община Айтос е напълно 
готов, кметът и администра-
цията го внасят за одобрение 
на заседанието на Общин-
ския съвет на 31 януари т.г. 
Изготвянето на ОУП е осо-
бено трудна задача с широ-
ко обществено участие, дис-
кусии на експерти за пред-
назначението на отделни те-
ритории, мнения на гражда-
ни и фирми, идентифициране 
на проблемите и съобразява-
не със съществуващите пла-
нове и програми. Изготвен е 
по силата на споразумение 
с Министерството на регио-
налното развитие и благоу-
стройството. С плана е оп-
ределена общата структура 
на територията - жилищни и 
производствени територии, 
териториите за озеленява-
не, за спорт и развлечения, 
за обществено обслужване, 
за обекти на културно-исто-

рическото наследство, за 
вилно строителство, терито-
рии за съоръжения на техни-
ческата инфраструктура, зе-
меделски и горски територии 
и т.н. Определени са устрой-
ствените зони за всяка от те-
риториите, обясниха общин-
ските експерти. 

Планът дава яснота кои те-
ритории са публична държав-
на собственост и публична 
общинска собственост и ре-
жимът на тяхното устройство. 
В този смисъл, ОУП дава ця-
лостна визия на територията 
на Община Айтос и какво ще 
се случва на нея в бъдеще. 
Работата по плана приключи 
в края на 2017 г. със Станови-
ще по екологична оценка на 
РИОСВ – град Бургас. В до-
кумента са представени със-
тоянието, тенденциите, прио-
ритетите и прогнозите за раз-
витие на територията на об-
щина Айтос. Планът въвежда 

всички необходими правила 
и нормативи за устройство 
на територията за периода 
на действие. Дава и по-голе-
ми възможности за инвести-
ции и строителство на тери-
торията на общината, както 
и за кандидатстване и финан-
сиране по национални и опе-
ративни европрограми.

Общинските съветници 
трябва да одобрят оконча-
телния проект на общ устрой-
ствен план на община Айтос, 
заедно с правилата и норма-
тивите по неговото прилага-
не. Решението ще се обна-
родва в Държавен вестник, 
а на кмета ще бъде възложе-
но да представя ежегодно за 
приемане от Общински съвет 
– Айтос, Доклад за изпълне-
нието на Общия устройствен 
план в неговия обхват и пред-
ложения за измененията му, 
ако такива се налагат.

НП
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Внасят за одобрение от Общинския  

съвет ОУП на Община Айтос

На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА 
и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за органи-
зацията и дейността на Общинския съвет 
и взаимодействието му с Общинската ад-
министрация на Община Айтос,  свиквам    
ДВаДЕСЕТ  и  ОСМОТО  ЗаСЕДаНиЕ  
на  ОбС – Айтос   на  31.01.2018 г. /сряда/ 
от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Об-
щина  Айтос   при  следния  проект  за            

Д  Н  Е  В  Е  Н        р  Е  Д :

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-15
/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос,  относно приемане на отчет 
за състоянието на общинската собстве-
ност за периода м.януари - м. декември 
2017 година.

    
2. Докладна записка с вх.№ ОбС-13

/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос,  относно приемане на Го-
дишна програмата за управление и раз-
пореждане с имотите – общинска соб-
ственост през 2018 г. 

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-16
/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос,  относно приемане на Годиш-
на програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Айтос през 2018 г.

4. Предложение с вх.№ОбС-12/12.01.2018 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Ай-
тос, относно приемане на бюджета на Об-
щина Айтос за 2018 г.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-25
/16.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос,  относно одобряване на 
окончателен проект на общ устройствен 
план на Община Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-20
/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос,  относно определяне на 
основните месечни заплати на кмета на 
общината, кметовете на кметства и кмет-
ските наместници.

7. Предложение с вх.№ ОбС-6/08.01.2018 
г. от Станка Господинова – директор Ди-
рекция „Финанси и Бюджет” в Общи-
на Айтос, относно одобряване разходи-
те за командировки на Кмета на Общи-
на Айтос.

8. Предложение с вх.№ОбС-23/15.01.2018 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Ай-
тос, относно изпълнение на задължения 
по договор за безвъзмездна финансова 
помощ № Д-34-6/23.01.2017 г., финанси-
ран по процедура за директно предос-
тавяне на безвъзмездна финансова по-
мощ BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение 
на ранни ВиК проекти – компонент 2“, по 
приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна 
програма „Околна среда 2014 - 2020 г.” 
и обезпечаването на авансово плащане 
по проект: BG16M1OP002-1.009-0001 „Пре-
чиствателна станция за отпадъчни води  

на гр. Айтос”, чрез подписване на Запис 
на Заповед.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-10
/12.01.2018 г. от Временната комисия, съз-
дадена с решение № 149/28.06.2016 г. на 
Общински съвет Айтос, относно  приема-
не на Наредба за реда на подаване на 
предложения и вземане на решение от 
Общинския съвет за изграждане на па-
метници, мемориални обекти или други 
възпоменателни знаци, върху обекти или 
поземлени имоти общинска собственост 
на територията на Община Айтос.

10. Предложение с вх.№ ОбС-9/10.01.2018 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Ай-
тос,  относно  актуализация на определе-
ните с Решение № 270/31.01.2017 г. на Об-
щински съвет Айтос минимални и макси-
мални цени на таксиметровия превоз на 
пътници за един километър пробег по съ-
ответната тарифа, валидни на територия-
та на Община Айтос.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-17
/15.01.2018 г. от Красимир Енчев – пред-
седател на Общински съвет Айтос, относ-
но  приемане на отчет и анализ за дей-
ността на Общински съвет Айтос за пе-
риода  месец юли 2017 г. - месец декем-
ври 2017 г.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-18
/15.01.2018 г. от Красимир Енчев – пред-
седател на Общински съвет Айтос,  от-
носно вземане на решение за отпускане 
персонална пенсия на детето Виктория 
Панайотова Димитрова.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-14
/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос,  относно разпределе-
ние на общинския жилищен фонд в Об-
щина Айтос.

 
14. Докладна записка с вх.№ ОбС-21

/15.01.2018 г. от Мариана Димова – зам.
кмет на Община Айтос,  относно прекра-
тяване на съсобственост между Общи-
на  Айтос и физически лица в УПИ ІХ-
63, кв.17 по плана на с.Пещерско, Общи-
на Айтос.                                 

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-19
/15.01.2018 г. от Мариана Димова – зам.
кмет на Община Айтос,  относно прекра-
тяване на съсобственост между Община  
Айтос и физическо лице в УПИ V-19, кв.25 
по плана на с.Съдиево, Община Айтос.                                 

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-22
/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос,  относно прекратяване на съ-
собственост между Община  Айтос и фи-
зическо лице в УПИ VІ-91, кв.31 по плана 
на с.Съдиево, Община Айтос.                                 

      
17. Питания.    

ПрЕДСЕДаТЕЛ  На  ОбС: 
КраСиМир  ЕНЧЕВ

О Б Щ и Н С К и   С Ъ В Е Т
а Й Т О С

С Ъ О Б Щ Е Н и Е



Солидарно с общинските 
болници в страната, на 15 
януари медиците от «МБАЛ 
- Айтос» ЕООД излязоха на 
символичен протест в дво-
ра на болницата. Протестът 
е срещу липсата на адек-
ватни мерки за спасяване 
на общинското здравеопаз-
ване в страната. Основни-
те искания са за промени 
в клиничните пътеки и ме-
дицинските стандарти, кои-
то са пряко свързани с ра-
ботата на общинските ста-
ционари. В края на м. г., в 
писмо до здравния минис-
тър, спешни мерки за фи-
нансова стабилизация на 
общинските болници поис-
ка и Националното сдруже-
ние на общините в Републи-
ка България.

Протестът в Айтос беше 
символичен. Основното ис-
кане касае всички общин-
ски болници - увеличение 
на цените на различните 
клинични пътеки и промяна 
на медицинските стандар-
ти. 12 са болниците в кри-
тично състояние в страна-
та, айтоският стационар не 
е в групите „по- и най-зле”, 
но финансирането катего-
рично не достига за нор-
малното функциониране на 
общинското търговско дру-
жество. А най-съществена-
та причина е, че общински 
лечебни заведения рабо-
тят по цени на клинични-
те пътеки от 2006 г. В ситу-
ация на непрекъснато уве-
личение на цените на ме-
дикаментите, медицински-
те материали и консумати-
ви, на битовите услуги и  не-
колкократния ръст на мини-
малната работна заплата, е 
необходимо цялостно пре-
разглеждане на клинични-

те пътеки. Те не са проме-
няни в годините и не са съ-
образени нито с инфлаци-
ята, нито с ръста на МРЗ. 
През м.г., на болницата не 
са изплатени и 60 хиляди 
лева надлимитна дейност, 
коментира пред НП упра-
вителят на „МБАЛ - Айтос“ 
д-р Паруш Парушев.

В тази ситуация, две са 
възможните мерки, които 
може да предприеме упра-
вителят, за да свие разхо-
дите - да спре изцяло хра-
ненето на пациентите и да 
предприеме структурни 
промени. Броят на лекари-
те и медицинските сестри 
е на критичния минимум, 
затова оптимизирането на 
болничния състав може да 
стане само за сметка на по-
мощния персонал.

Оказва се, че след по-

следното вдигане на МРЗ, 
медицинските сестри в ста-
ционара получават 525 лв., 
с 15 лв. повече от санитари-
те, което пък е достатъчно 
основание за средния ме-
дицински персонал да по-
търси по-добро заплащане 
в големите болници в об-
ластния град. Що се отна-
ся до храненето, в момента 
на пациентите се предлага 
само обяд, вече са спрени 
закуските и вечерите, нау-
чи още НП.

116 хиляди лева е месеч-
ният лимит от Здравната 
каса за айтоската болни-
ца, всеки месец недости-
гат поне 10 хиляди лева за 
нормалното функционира-
не на болничното заведе-
ние. В момента, задълже-
нията към доставчиците на 
медикаменти са над 140 хи-

ляди лева и  започват да 
растат, предупреждава д-р 
Парушев.

Една от сочените причи-
ни за „лош мениджмънт в 
общинските лечебни заве-
дения”, в Айтос не е акту-
ална. В трудната за общин-
ските болници 2017 г., Об-
щина Айтос инвестира 112 
хиляди лева за премества-
не на напълно обновеното 
Детско отделение в основ-
ната база на „МБАЛ“ ЕООД 
с цел оптимизиране на раз-
ходите. И през 2018 г. об-
щинският бюджет отново 
отделя субсидия за болни-
цата, но с увеличението на 
минималната заплата, при 
фиксираните приходи на 
общинското лечебно заве-
дение, чийто единствен из-
точник е НЗОК, разходите 
са далеч по-високи от при-

ходите. Въз основа на до-
питвания до общините, в 
които има лечебни заве-
дения за болнична помощ, 
в последните дни на м.г. 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ) изпра-
ти писмо до здравния ми-
нистър Кирил Ананиев за 
възможните мерки, с кои-
то да се запазят общински-
те болници.

Предложенията на Сдру-
жението са направени на 
фона на заявената още то-

гава готовност за протест 
на общинските болници. 
Целта е да се предотврати 
закриването на общински 
здравни заведения с капа-
цитет за оказване на дос-
тъпна медицинска помощ. 

Защото общинските болни-
ци са гръбнакът на здрав-
ната помощ по места и об-
служват райони, в състава 
на които са основно въз-
растни хора, малцинствени 
и социално слаби групи. 

В деня на протеста дой-
де новината, че МЗ отпуска 
близо 29 млн. лв на общин-
ските болници в труднодо-
стъпни или отдалечени ра-
йони на страната. Парите 
ще отидат за „спешна меди-
цинска помощ и дейности, 
които не са включени в за-

дължителното здравно оси-
гуряване”. Ще се отрази ли 
и как точно, тази финансо-
ва инжекция на общинска-
та болница в Айтос, пред-
стои да разберем.

НП

Съгласно Наредбата за 
реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с 
общинско имущество, Кме-
тът на общината предоста-
вя на Общинския съвет от-
чет за състоянието на общин-
ската собственост по видове 
категории обекти. Докумен-
тът съдържа пълната инфор-
мация за обектите общин-
ска собственост, наемате-
лите, срокове на договори-
те и постъпилите средства 
в общинския бюджет от уп-
равлението на имотите об-
щинска собственост. Отче-
тът ще бъде гласуван на 31 
януари, на първото заседа-
ние на Общински съвет - Ай-
тос за 2018 г. 

Извършени са 31 броя про-
дажби на имоти-земедел-
ски земи в зоните за земе-
делско ползване на стой-
ност 87969,10 лв., 7 броя про-
дажби на имоти-земедел-
ски земи по картата на въз-

становената собственост на 
стойност 21 304,00 лв., 2 броя 
продажби в ЗЗП по чл.36 от 
ЗОС на стойност 1399,00 лв., 
2 продажби на земеделска 
земя в ЗЗП по чл.35, ал.3 от 
ЗОС на стойност 3671,00 лв., 
12 броя продажби в регула-
ция по чл.36 от ЗОС на стой-
ност 11426,00 лв., една про-
дажба в регулация по чл.35, 
ал.3 от ЗОС на стойност 
22640,29 лв., една продажба 
на учредено право на стро-
еж по чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС 
на стойност 1103 лв., 3 про-
дажби на учредено право на 
пристрояване и надстроява-
не по чл.38, ал.2 от ЗОС на 
стойност 3720 лв.

Приходите от продажби 
за периода са на обща стой-
ност 153 232,39 лв. при прог-
ноза за очаквани приходи 
към 31.12.2017 г. - 197 000 лв. 
Приходите от такси от пре-
местваеми съоръжения и 
пазари, заложени в Програ-

мата за 2017 г., са 90 000 лв. 
След приемане на Наредба-
та за реда за поставяне на 
преместваеми обекти на те-
риторията на община Айтос 
през 2017 г. са сключени 26 
броя договори за наем на 
общински терени по схема-
та за поставяне на премест-
ваеми обекти за търговия и 
други обслужващи дейности 
на закрито. Приходите от на-
еми от преместваеми съоръ-
жения са на стойност 16 596 
лв. Приходите от такси от па-
зари са общо 48 008 лв., в т.ч. 
5 973 лв. от Кооперативния 
пазар, и 42 035 лв. - от Про-
мишления пазар.

 Постъпилите средства от 
такси за рекламно-информа-
ционни елементи са 6100 лв. 
Приходите от такси за полз-
ване на терени/маси, ам-
булантна търговия и др. са  
44 860 лв. През периода 
01.01.- 31.12.2017 г. действат 
68 броя договори за наем на 
общински нежилищни имоти 
в регулация. 

В Годишната програма за 
управление и разпорежда-
не с имотите общинска соб-
ственост през 2017 г. са пред-
видени приходи от отдава-
не под наем на нежилищни 
имоти в регулация в размер 
на 120 900 лв. Реализирани-
те приходи са в размер на  
124 069,23 лв., изпълнение 
103%, сочи отчетът.

Общински имоти, или час-
ти от тях са отдадени без-
възмездно по силата на 22 
броя действащи договори на 
спортни клубове, организа-
ции на бюджетна издръжка 
и организации с обществено 
полезна дейност. От общо 45 

договора за наем на общин-
ски жилища през периода 
01.01.2017г. - 31.12.2017 г., три 
от тях са прекратени, в т.ч. 
два поради отпадане необхо-
димостта от общинско жили-
ще, и един поради изтичане 
срока на договора за наем. 
В Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с 
имотите общинска собстве-
ност през 2017 г. са предви-
дени приходи от отдаване 
под наем на общински жи-
лищни имоти в размер на  
13 500 лв. В края на година-
та са реализирани приходи в 
размер на 16 426,94 лв. 

От началото на 2017 год. 
са реализирани приходи от 
наем на общински имоти из-
вън регулация – земедел-
ски земи, пасища и мери на 
обща стойност 181 384,05 лв., 
в това число: училищни земе-
делски земи – 106 009,16 лв. 
при заложени в програмата 
109 000 лв., общински земе-
делски земи - 20 551,30 лв. 
при очакван резултат 13 000 
лв., пасища и мери – 54 823,59 
лв. при прогноза 43 000 лв.

Изпълнението към края 
на 2017 год. от наеми на учи-
лищни земеделски имоти е 
97%, от общински земедел-
ски земи – 158% , и от паси-
ща и мери – 127%. 

През отчетния период са 
реализирани приходи по За-
кона за приватизация и след-
приватизационен контрол на 
обща стойност 526 600 лв. от 
продажбата на три имота – 
кафе “Еделвайс” в град Ай-
тос на стойност 362 000лв., 
бивш магазин за елуреди 
(магазин “Дино”) в град Ай-
тос на стойност 160 600 лв. 

и млекопункт в с.Пирне на 
стойност 4 000 лв.

От 16 концесионни догово-
ра, през 2017 г. са прекрате-
ни 5 броя и към настоящия 
момент действащите дого-
вори са 11. До 31.12.2017 г. 
са проведени 2 процедури 
по отдаване под наем, в ре-
зултат на което са сключени 
3 договора за наем. При оч-
аквани приходи от концесии 
на язовири 22 000 лв., към 
31.12.2017 г. са реализирани 
26 789,72 лв. Приходите от на-
еми на язовири са 2 044,48 
лв. при заложени в Програ-
мата 4 500 лв.

Предвидените разходи за 
2017 година, свързани с при-
добиване, управление и раз-
пореждане с имотите-общин-
ска собственост, са 87 000 лв. 
Към 31.12.2017 година са на-
правени разходи за:

• Техническа поддръжка 
на язовирите - 18 300 лв.

• Скици, заснемане, траси-
ране и др. - 1 800 лв.

• Дезинфекция, дезинсек-
ция, дератизация - 16 000 лв.

• Изготвяне на пазарни 
оценки - 10 500 лв.

• Възнаграждение за опе-
ратор на язовирните стени - 
18 000 лв.

• Разходи за външни ус-
луги, материали и текущ ре-
монт на общински имоти -  
5 000 лв.

• Разходи за публикации 
- 888 лв.

• Придобиване на имот в 
Гробищен парк с. Мъглен - 
3 385 лв.

За периода месец януари – 
месец декември 2017 година 
са направени разходи, свър-
зани с придобиването, упра-
влението и разпореждане-
то с имоти - общинска соб-
ственост, на обща стойност 
73 873 лв.
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Внасят за одобрение от Общинския  

съвет ОУП на Община Айтос
И айтоските медици в протеста за по-добро 

финансиране за общинските болници

СЪОБЩЕНиЕ
Община Айтос уведомява всички хотелиери и рес-

торантьори, че на основание чл.133, ал.2 от Закона за 
туризма(в сила от 26.03.2013 г., обн.ДВ бр.30 от 26 март 
2013г.) срока на издадените удостоверения за определе-
на категория на туристически обекти е 5 (пет) години.

В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни 
разпоредби, подновяването на категорията на катего-
ризираните до влизането в сила на закона туристиче-
ски обекти се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 
2011г. - през 2018 г., следва подаване на деклара-
ция до категоризиращия орган (Министерство на 
икономиката и енергетиката или Община айтос);

В случай, че не бъдат предприети действията за под-
новяване на категорията на обекта в указания срок, съ-
щата ще бъде прекратена, на основание чл. 133, ал.4 от 
Закона за туризма.

За повече информация - тел.0558/2 77 45 или в 
ЦуиГ на Общината.

И айтоските медици настояха за адекватни мерки за по-добро финансиране 
на общинските болници

В ОбщинскиЯ 
съВет

В трудната за общинските болници година - 
2017-а, Община Айтос инвестира 112 хиляди лева 
за преместването на обновеното Детско отделение 
в основната база на „МБАЛ“ ЕООД

Кметът с пълен отчет за 
общинската собственост



Покрай наситения с имен-
ни дни януари, решихме да 
надникнем във винарската 
изба на айтозлията Сирман 
Андонов, за да разберем как 
я кара провъзгласеният пре-
ди пет години за Цар на ло-
зята в Айтоско. И до днес, 
Царят е един от най-извест-
ните и уважавани произво-
дители на грозде и вино в 
региона, а истинският нало-
жен пелин в бъчвите във ви-
нарната му, няма аналог по 
аромат и пивкост. Наложе-
ният пелин е малко позабра-
вена традиция, защото из-
исква много грижи и позна-
ване на занаята, но Сирман 
има търпение, има и здра-
вата подкрепа на двамата 

си синове Станислав и по-
малкия Красимир. И млади-
те вече знаят тънкостите на 
винената технология, въпре-
ки че са избрали съвсем дру-
ги професии.

Станислав е дистрибутор 
на една известна марка бира 
и през лятото е по Черномо-
рието, но с брането и пригот-
вянето на виното съобразя-
ва всичките си отпуски на-
куп. Красимир пък е завър-
шил консерваторията с поп и 
джаз пеене, и сега е изцяло 
посветен на грижата за ло-
зята и виното. «Краси е по-
малък, но е по-навътре в се-
мейния бизнес, сега създа-
ва нови лозови насаждения. 

Гледаме около 300 дка лозя», 
разказва Сирман, докато на-
лива бял пелин от бъчвата - 
гордостта на майстора. До 
нея има и друга, с надпис 
«червен пелин», а до двете 
бурета - шест нови неръж-
даеми цилиндрични съда с 
шест вида вина, рецептата, 
за които знае само мъжка-
та част на фамилията. 

Според Сирман, буретата 
са вече само за пелина, сега 
лъскавите съдове били най-
подходящи за ферментация-
та и съхранението на вино-
то. „Перфектни са, израбо-
тени изцяло от неръждаема 
стомана, с плаващ капак със 
силиконово уплътнение, ко-
ето не позволява окислява-

не, обяснява винопроизво-
дителят. 

Оказва се, че винарната 
му посещават не само мест-
ните, за 15 дни от началото 
на новата година, хубавото 
вино и пелинът на Сирман 
вече са дегустирали три гру-
пи чужденци. Майсторът не 
крие технологията за пригот-
вянето на ароматното пели-
ново вино, тъкмо обратното 
- готов е да разкрие тайната 
на всеки, пристъпил прага на 
подземието, в което го съх-
ранява. «Белият пелин е кла-
сика. А нашият пелин е съв-
сем автентичен - няма кап-
ки, няма химикали. Не е кой 
знае какво, но тази работа 
иска обич и внимание. Нала-
гаш плодовете - ред плодове, 
ред билки. Сложили сме че-

тири вида ябълки, три вида 
грозде, круши, дюли, мушмо-
ли и фурми. И още - 22 бил-
ки. И това нещо 30 дни се 
върти със старо качествено 
вино. Виното се точи и от-
ново се налива - от бялото 
става бял пелин, от черве-

ното - червен. Но трябва да 
е отлежало”, обяснява с ме-
рак Сирман.

Освен ароматния пелин, 
мъжете от семейството са 
произвели още три вида чер-
вени вина, два вида бели и 
едно розе. И пелинът, и ви-

ното нямат консерванти, 
категорични са Андонови. 
«Червеното вино танинът го 
държи. Цветът е пък в кожи-
цата на гроздето, ако искаш 
да е по-хард, държиш го по-
дълго”, съветва още майсто-
рът. И е повече от ясно, че 
е спазил клетвата си пред 
гражданството отпреди пет 
години, да се грижи за ло-
зовите масиви и да пази до-
брите айтоски традициите 
във винарството.

„Обещавам с любов да ги 
отглеждам, всеки корен да 
наглеждам”, произнесе то-
гава Андонов, който и днес 
има особена грижа за при-
емствеността и желание да 
учи младите на тънкостите в 
занаята. И го прави. Ще при-
помним, че когато баща му 
беше коронован, 21-годиш-
ният тогава Красимир честно 
си спечели титлата „Млад ви-
нар”, още като студент в кон-
серваторията. Що се отнася 
до Сирман, той още е Царят, 
защото коронации от 2013 г. 
насам в Айтос е нямало.

НП
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Царят на лозята за тайните 
на уникалния айтоски пелин
Пет години по-късно, във винарната на Сирман и синове

Сирман Андонов

Цар на лозята в Айтоско ’2013

С айтоски винари на дегустация за „най-добро 
вино”

Винарната на Сирман пет години по-късно

За седма поредна година Сдружението на учителите филолози организира 
състезанието „Любословие”, в което винаги участват и учениците в СУ „Ни-
кола Й. Вапцаров”. Първият кръг беше проведен в края на 2017 година. Както 
винаги, вапцаровци постигнаха резултати, които им носят класиране за втори 
кръг. В надпреварата продължават 39 ученици от І, ІІ, ІІІ, ІV, VІІІ и ІХ клас. Вто-
рият кръг на състезанието ще се проведе на 21 февруари 2018 година.

Общински съвет - Айтос 
уважи искането на Ружди 
Хасан Ахмед - председа-
тел на Сдружение „Спор-
тен клуб по борба Айтос” 
за удължаване на срока на 
договора за безвъзмездно 
ползване на физкултурния 
салон в бившето ОУ „Лю-
бен Каравелов”. С договор 
от 22.05.2015 г., подписан от 
кмета на Общината и пред-
седателя на клуба, е учре-
дено безвъзмездно право 
на ползване върху имота, 
частна общинска собстве-
ност, за срок от три годи-
ни. Този срок е наложител-
но да бъде удължен, тъй като 
спортният клуб по борба 
ще кандидатства с  проект 
по Програма на Министер-
ството на младежта и спор-
та „Спорт за деца в свобод-
ното време”, който ще про-

дължи до края на месец ок-
томври 2018 г., пише в ис-
кането на Ружди Ахмед. За-
дължително изискване при 
подаване на документите 
за участие в Програмата е 
да се представи договор за 
ползване на помещение за 
спортна дейност със срок не 
по-кратък от този на проек-
та, научи още НП.

Клубът е единственият в 
Айтос, който подготвя състе-
затели по свободна борба  и 
печели национални, държав-
ни и международни турни-
ри. Съгласно Закона за об-
щинската собственост, без-
възмездно право на полз-
ване се учредява без търг 
или конкурс, след решение 
на Общински съвет, прието 
с мнозинство две трети от 
общия брой на съветници-
те. Аналогични са разпоред-

бите в Наредбата за реда за 
придобиване, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество, затова не съ-
ществуват пречки за удъл-
жаването й.

Съветниците одобриха 
предложението с квалифи-
цирано мнозинство, като за-
дължиха клуба да извършва 
за своя сметка необходими-
те текущи ремонти при полз-
ване на помещението, да за-
плаща данък сгради и такса 
„Битови отпадъци” и всич-
ки консумативни разходи, 
свързани с потреблението 
на имота. На кмета на Об-
щина Айтос беше възложено 
да сключи договор за без-
възмездно право на полз-
ване със Сдружение „Спор-
тен клуб по борба Айтос” за 
срок от три години.

НП

Тренировъчна зала 
без наем за борците

Вапцаровци в състезанието 
„Любословие”

С по-големия син Станислав


