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КУРТОВА-РАДЕВА

Книгата е може би най-
сложното и велико чудо от 
всички чудеса, създадени от 
човечеството по пътя му към 
щастие и бъдещо могъще-
ство. В книгите се крие осо-
бено очарование – те ни но-
сят наслаждение, говорят с 
нас, дават ни добър съвет и 
стават наши приятели. Кни-
гите са най-тихите и най-ве-
рните приятели, те са най-от-
критите и най-мъдрите съвет-
ници и, в същото време, най-
търпеливите учители. Книга-
та, която трябва да прочетеш, 
не е тази, която мисли вмес-
то теб, а тази, която те учи 

да мислиш. Истински учен е 
не този, който чете много, а 
този, който извлича полза от 
четенето.

Библиотеката е място, къ-
дето всеки любознателен 
човек прави избор в своето 
желание да научи повече за 
света, който ни заобикаля. 
В библиотеката на една ин-
ституция, на едно селище, на 
една професионална област 
ние се докосваме до книжов-
ното българско и световно 
богатство. Затова и библио-
теката като средище на духа 
и творчеството е място же-
лано, място дом. Особено 
пък училищната библиотека! 
За младите хора, които опо-
знават действителността и 

себе си, които откриват по-
знанието, художественото 
претворяване на живота, тя 
е насъщна необходимост, за-

щото подпомага 
процеса на уче-
нето, образова-
нето и възпита-
ването. 

Макар и при 
по-непривлека-
телни условия, 
училищната биб-
лиотека  на СУ 
„Христо Ботев”- 
Айтос винаги е 
изпълнявала сво-
ята функция – да 
даде на ученици-
те точна и навре-
менна информа-
ция. Но отдавна 
се нуждаеше от 
обновяване и ак-
туализиране на 

материалната база. Мястото 
на предишния полифункцио-
нален арт салон е превърна-
то в  библиотека – нова, есте-
тично подредена. Надяваме 
се тук, освен че ще четем по-
лезните за нас книги, ще се 
случват и интересни събития: 
срещи с творци, вечери на 
народното творчество, със-
тезания по различни дисци-
плини, празници на изтъкна-
ти автори, на изкуствата, ли-
тературни конкурси. Оформя 
се като част от библиотека-
та  своеобразен музей, кой-
то да представя святи пред-
мети, исторически данни, 
фотоси и други артефакти, 
свързани с историята на на-
шето училище от създаване-
то му до днес, 150-та година 
от Началото.

Разходите, заложени в 
проекта за капитална про-
грама - 2018 на Община Ай-
тос тази година са рекордно 
високи - 12 437 672 лв. - от тях 
собствени приходи - 696 700 
лв. и европейски средства - 
8 630 090 лв. Това са числа-
та, записани в проекта за 
Бюджет ’2018, който кметът 
Васил Едрев внася за гла-
суване в Общинския съвет 
на 31 януари т.г. Вижте как 
са разпределени тези сред-
ства за придобиване на ДМА 
и основни ремонти през 2018 
г. от кмета и администраци-
ята, с уточнението, че по-
следната дума ще е на Об-
щинския съвет.

Общата сума за ремонт на 
общинските пътища в капи-
талната програма е в размер 
на 525 хил. лв, от тях 280 хил. 
лв са от тазгодишната субси-
дия от републиканския бю-
джет и 245 хил. лв - преходен 
остатък от централната суб-
сидия от 2016 и 2017 г.

В програмата фигурира и 
поименният списък на пътни-
те ремонти. Айтос-Караново 
- Пирне - Айтос - 8600 лв., Ай-
тос - Черноград - Раклиново 
- 37 200 лв., Айтос - Поляно-
во - Карагеоргиево - 41 200 
лв., Айтос - Карагеоргиево - 
Тополица - 64 200 лв., Айтос-
Бургас, Съдиево - 35 300 лв., 
Айтос-Карнобат, Чукарка - 12 
800 лв., Айтос - Малка поля-
на - 50 500 лв., Айтос-Ябъл-
чево, Зетево - 28 100 лв., Ай-

тос - Мъглен - Мостино - 35 
700 лв., Айтос-Мъглен, Пе-
щерско - 57 900 лв., Мъглен 
- Черна могила - 52 600 лв., 
Айтос-Мъглен, Дрянковец - 
70 100 лв., Айтос-Раклино-
во, Зимен - 18 000 лв., Айтос 
- Лясково - 12 800 лв. За ос-
новен ремонт на Автогара - 
Айтос, който по технически 
причини не можа да се слу-
чи през м.г., е прехвърлена 
сумата от 450 хил. лв. в Бю-
джет ’2018.

682 600 лв. са средствата 
за основен ремонт на улич-

ните настилки, 30 хил. лв са 
планирани за ремонта на За-
лата за спортни игри. За ав-
томобил, свързан с дейност-
ите по вътрешната й сгур-
ност, са заложени 45 хил. лв. 
26 хил. лв е разходът, в дей-

ност “Администрация”, необ-
ходим, за да влезе в дейст-
вие Общият устройствен 
план на Община Айтос.

Ще бъде удовлетворено и 
искането на гражданите за 
безопасно придвижване до 
Гробищния парк с изграж-
дането на пешеходна алея, 
успоредна на пътя до пар-
ка, на стойност 150 хил. лв. 
Още 20 хил. лв. са планира-
ни за решаването на друг 
проблем, за който граждани-
те сигнализират кмета - во-
доснабдяването в зоните на 

Гробищния парк. В дейност 
Обредни домове и зали са 
предвидени още 55 хил. лв. 
за нови алеи. 

Общо 175 990 лв. допълни-
телно финансиране по про-
ект, са записани в капитал-

ната програма за дейност 
„Озеленяване”. С този раз-
ход, Общината за първи път 
ще се сдобие със собствена 
автовишка, трактор и пълен 
комплект технически сред-
ства за по-ефективно изпъл-
нение на дейността. Най-го-
лямата сума, заложена в 
тази дейност, е 1 290 182 лв. 
- допълнително финансира-
не, осигурено от Общината 
по проект за изграждане на 
зони на отдих в парка.

В дейност „Спортни бази 
и спорт за всички“ са зало-
жени 451 хил. лв. разходи за 
изграждане на нов спортен 
комплекс в село Карагеорги-
ево, 30 хил. лв. пък са плани-

раните за ремонт на Залата 
за спортни игри. В дейност 
„Пречистване на отпадните 
води“ са записани 8 454 400 
лв. - средствата са за из-
граждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води в 
Айтос, финансирането беше 
осигурено с проект на Общи-
на Айтос по ОП „Околна сре-
да 2014-2020”.

Програма 2018 г. отделя 
10 500 лв. за компютри и съ-
оръжения за игри в детски-
те градини. Проектът за бю-
джет има грижа и за дет-
ските ясли и пълноценното 
хранене на децата - зало-
жени са близо 15 хил. лв. за 
нова готварска печка и кли-

матична система. Нова кли-
матична система ще имат и 
Дневните центрове за лица 
с увреждания. Специално за 
кухнята на Домашен социа-
лен патронаж са планирани 
13 700 лв. за нова готварска 
печка и климатична система, 
отделно за покривната кон-
струкция - 30 хил. лв. Капи-
таловите разходи за учили-
щата на делегирани бюдже-
ти не са посочени в проекта 
за капитална програма 2018, 
тъй като те не подлежат на 
утвърждаване от Общинския 
съвет, е коментарът от фи-
нансовата дирекция на Об-
щинска администрация.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Близо 12.5 млн. капиталови 
разходи в проекта за бюджетЗА ПЪРВИ 

ПЪТ!

Преди да ги гласуват...

Продължава на стр. 4

6 февруари 2018 г., 11.00 часа, 
площад “Свобода”
- Ритуал за издигане на нацио-
налното знаме и знамето на Об-
щина Айтос
- Поздрав на кмета на Община 
Айтос, програма от СУ “Нико-
ла Вапцаров”, с участието на СУ 
“Христо Ботев”, по случай 140 
години от Освобождението на 
град Айтос
- “Освобождението” - Пътуваща 
изложба на Национално друже-
ство “Традиция” - Стара Загора
- Шествие до Параклис-костни-
ца “Св. Димитър” и Логопедично 
училище - Заупокойна молитва и 
поднасяне на венци и цветя

9 февруари 2018 г., 19.00 часа, 
“Кооп клуб” - София
69-та среща на Земляческо дру-
жество “Трите братя” - София, 
посветена на юбилейната го-
дишнина от Освобождението на 
град Айтос

19 февруари 2018 г., 11.00 часа, 
храм “Св. Димитър”
- Заупокойна молитва за Апос-
тола 
- Програма за 145 години от ги-
белта на Васил Левски, подгот-
вена от децата и учителите на ДГ 
“Здравец”
- Поднасяне на венци и цве-
тя пред паметната плоча на Ва-
сил Левски 

23 февруари 2018 г., 11.00 
часа, Ритуална зала на Общи-
на Айтос
- Откриване на изложба на посте-
ри “140 години от Освобождени-
ето на България”
- Обявяване на резултатите 
от Общинския конкурс за по-
стери
- Награждаване на победители-
те в конкурса

27 февруари 2018 г, 10.00 
часа, Актова зала на СУ “Ни-
кола Вапцаров”
- Традиционен общински кон-
курс за поезия и песен “Моята 
България 2018” с участието на 
училищата от Община Айтос 

1 март 2018 г., 17.30 часа,  
НЧ “Васил Левски 1869”
- Тържествен концерт на худо-
жествените състави на НЧ “Ва-
сил Левски 1869”, посветен на 
140 години от Освобождението 
на България.

3 март 2018 г., 11.00 часа, 
площад “Свобода”
- Ритуал за издигане на нацио-
налното знаме
- Празничен поздрав на Кмета 
на Община Айтос
- Музикално-танцов спектакъл 
на Трупа за фолклорно изку-
ство “Танцът на вятъра” - гр. 
Стара Загора 

ОБЩИНА АЙТОС
Програма за честване на 140 години от 

Освобождението на град Айтос, 
140 години от Освобождението на България и 

145 години от гибелта на Васил Левски

Добре дошли в новата библиотека  
на СУ „Христо Ботев” – Айтос



Първият стратегически 
проект за Община Айтос, 
дейностите, по които про-
дължава работата и през 
тази година е по Оператив-
на програма „Околна сре-
да” - изграждане на пре-
чиствателна станция за 
отпадъчни води – град 
Айтос. За 2018 г. са пред-
видени постъпления от ОП 
„Околна среда 2014-2020” 
- безвъзмездна финансо-
ва помощ от 1 400 000 лв., 
авансово плащане. Съфи-
нансиране от бюджетни 
средства - 850 000 лв., заем 
от фонд „Флаг” - 6 000 000 
лв. и безлихвен заем от бю-
джета - 537 хил. лв. Плани-
раните разходи по проек-
та са в размер на 8 737 000 
лв., от които капиталови  
8 454 400 лв.

 По Оперативна програ-
ма „Развитие на човешки-
те ресурси” Община Айтос 
изпълнява проект „интег-
рирани услуги за ранно 
детско развитие на деца 
до 7 години и техните се-
мейства”. Проектът цели 
да се предостави достъп до 
здравна грижа, подобрява-
не на семейната среда, по-
добряване на готовността 
на децата за включване в 
образователната система 
и предотвратяване на нас-
таняването на деца в специ-
ализирани институции. Об-
щата стойност на проекта е 

244 хил.лв. Проектът старти-
ра на 04.08.2016 г. и ще се из-
пълнява до 30.12.2018 г. През 
2018 г. ще се изразходят 128 
400 лв. Финансирането е от 
БФП, безлихвен заем и пре-
ходен остатък.

Проект „Приеми ме”. 
През месец ноември 2016 г. 
стартира Етап 2 от реали-
зирането на услугата „при-
емна грижа”. При новия мо-
дел на управление се сфор-
мират екипи на областен 
принцип. Екипът към общи-
ната по приемна грижа про-
дължава работата си, като 
част от областен екип към 
Община Бургас. Основни-
те задължения на екипа ще 
са да информира общест-
веността, да набира кан-
дидати за приемни родите-
ли, да извършва предвари-
телен подбор, да провежда 
обучения, да изготвя оцен-
ка и предоставя доклади за 
годността на кандидатите 
пред Комисията по прием-
на грижа (КПГ) за утвържда-
ване или отхвърляне. Разче-
тените средства за 2018 г. в 
размер на 12 хил. лв. са за 
работа с едно приемно се-
мейство, в което е настане-
но дете от 2015 година.

Проект „Социални ино-
вации в грижа за възраст-
ни хора“. Проектът е раз-
работен чрез партньорство 
между Община Айтос и фир-
ма “Хомекс АБ“, Швеция, 

специализирана в пред-
ставянето на грижи за ста-
ри хора в домовете им или 
в специализирани институ-
ции. Реализацията на дей-
ността е насочена към Дома 
за стари хора - Айтос, който 
се явява пилотна организа-
ция. Основната цел е пови-
шаване на качеството на об-
служване чрез въвеждане 
на социални иновации. За 
2018 г. са предвидени раз-
ходи в размер 169 020 лв. 
Постъпленията са от БФП 
- 134 хил. лв. и безлихвен 
заем от бюджета на общи-
ната 35 хил. лв.

Училищата на делегирани 
бюджети изпълняват евро-
пейски проекти по ОП „Раз-
витие на човешките ресур-
си”, по които бенифициент 

е МОН и се финансират от 
Национален фонд. 

Проект „Еразъм” е на 
стойност 27 925 лв. Този 
проект се ръководи от Цен-
търа за развитие на човеш-

ките ресурси” към МОН. Той 
е насочен към квалифика-
ция на педагогическия пер-
сонал и осъществяване на 
контакти на педагози и уче-
ници от нашата страна с 
други държави на ЕС.

Проект „Твоят час”. Ос-
новна цел на проекта е съз-
даване на условия за пови-
шаване потенциала на уче-
ниците и на възможностите 
им за успешно завършва-
не на средно образование 
чрез допълване, развиване 
и надграждане на техните 
знания, умения и компетент-
ности, придобити в рамките 
на задължителната им под-
готовка в училище. Цели се 
включване на по-голям брой 
ученици в извънкласни дей-
ности, посредством създа-
ване на условия за провеж-
дане на междуучилищни из-

яви и инициативи, при кои-
то ще се обединят образо-
вателните ресурси на пове-
че училища. Този проект се 
изпълнява във всички учи-
лища. Стойността на проек-
та е 227 574 лв.

Проект „Схема за пла-
щане на площ” се изпълня-
ва от Професионалната гим-
назия по селско стопанство, 
съобразно образователната 
спецификата. Стойността на 
проекта е 55 397 лв.

Програма „интеррег за 
Трансгранично сътруд-
ничество България –Тур-
ция“.

Проектът на Община Ай-
тос стартира през 2017 г. и 
ще приключи през 2018 г. 
Разходите по проекта са в 
размер на 206 хил. лв. От 
тях 174 490 лв. са за придо-
биване на ДМА.

За делегирани от държава-
та дейности, разходите в про-
екта за бюджет на Община Ай-
тос за 2018 г. са в размер на  
12 901 550 лв., в т. ч. преходен ос-
татък от 2017 г. - 1 562 065 лв. Раз-
пределението по функции сочи  
1 226 820 лв. - за Общи държав-
ни служби, 193 772 - за Отбрана 
и сигурност, 10 013 675 лв. - за 
Образование, в т. ч. 2 087 020 лв. 
- за детски градини, 6 869 511 лв. 
- за неспециализираните учи-
лища на делегирани бюджети,  
829 756 - за Професионалната 
гимназия по селско стопанство, 
79 915 лв. - за полудневни подгот-
вителни групи, 88 725 - за Ресурс-
но подпомагане, и 58 748 - за Дру-
ги дейности по образованието.

Разходите за Здравеопазва-
не са в размер на 524 452 лв., в 
т.ч. Детски кухни и яслени гру-
пи - 158 475 лв., Здравни каби-
нети в детските градини и учи-
лища - 327 548 лв. и други дей-
ности по здравеопазването - 
38 429 лв.

743 400 лв. са планирани-
те средства за Социално под-
помагане и грижи, в т.ч. Про-
грама за временна заетост -  
7 356 лв., Дом за възрастни хора -  

263 700 лв., Дневни центрове за 
лица с увреждания - 346 430 лв., 
Защитено жилище - 120 200 лв., 
за присъдени издръжки - 5 714 лв. 
За „Почивно дело, култура и ре-
лигиозни дейности“ са отделени  
199 431 лв., в т.ч.  „Спорт за всич-
ки“ - 6 806 лв. и субсидии за чи-
талищата на територията на об-
щината - общо 192 625 лв.

Средствата, предвидени от 
Община Айтос за дофинансира-
не на делегирани дейности, са в 
размер на 692 300 лв. - преходен 
остатък от 2017-а, в т.ч. Общи 
държавни служби - 678 300 лв. 
и Образование - 14 000 лв.

Проекторазходите за местни 
дейности включват 925 412 лв. 
за Функция „Общи държавни 

служби“, 190 000 лв. за „Отбра-
на и сигурност“, 1 146 800 лв. 
за „Образование“,  144 000 лв. - 
за Здравеопазване, 553 528 лв. 
- за „Социално подпомагане и 
грижи“. За „БКС и опазване на 
околната среда“ - 3 996 728 лв., 
в т.ч. 2 033 898 лв. - преходен ос-
татък от 2017 г., за „Култура и ре-
лигиозна дейност“ - 1 443 820 лв., 
в т.ч. преходен остатък - 606 000 
лв., за Икономически дейности 
и услуги - 1 524 712 лв., в т.ч.  
697 281 - преходен остатък от 
2017 г. С резерва за неотложни 
разходи, общият размер на раз-

ходите за местни дейности е в 
размер на 10 180 000 лв. 

Тази година, планираните суб-
сидии във финансовата рам-
ка са за спортните клубове -  
100 000 лв., за ТД „Чудни скали” 
- 3500 лв., за музеи - 3000 лв., за 
РУП - Айтос - 6000 лв., за РСПБЗН 
- Айтос - 3500 лв. и за СОД към 
ПБЗН - 4000 лв. Лимитът на раз-
ходите за проявите от култур-
ния календар е 100 000 лв., а за 
масовите спортни мероприятия 
- 15 хил. лв. Общо разходите в 
проекта за бюджет са в размер 
на 23 773 850 лв.
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Община Айтос уведомява всички хотелиери и 
ресторантьори, 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.) срокът на издадени-
те удостоверения за определена категория на ту-
ристически обекти е 5 (пет) години.

В изпълнение на &5 от Преходните и заключи-
телни разпоредби, подновяването на категория-
та на категоризираните до влизането в сила на 
закона туристически обекти се извършва, как-
то следва:

1. за категоризираните туристически обекти 
през 2011 г. - през 2018 г., следва подаване на 
декларация до категоризиращия орган (Минис-
терство на икономиката и енергетиката или Об-
щина Айтос).

В случай че не бъдат предприети действията за 
подновяване на категорията на обекта в указания 
срок, същата 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.

ОБЩИНA АЙТОС 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос: Прозрачно управление  
и финансова стабилност

6
Вижте разпределението на 

разходите в проекта за Бюджет ’2018

Проекти, които продължават и през 2018-а
Управление на средствата от Европейски фондове и програми

Преди да ги гласуват...

Eжегодно, през януари, 
Общинският съвет гласу-
ва разпределението на об-
щинските жилища в общи-
на Айтос. Кметът Васил Ед-
рев е внесъл предложение-
то за становище в постоян-
ните комисии на Съвета. 

Общината разполага с 48 
общински жилища в град 
Айтос, в това число 46 го-
дни за обитаване и две 
къщи, които подлежат на 
основен ремонт. В общин-
ските жилищни имоти са 
настанени социално слаби 
лица, лица с ниски доходи 
и многодетни семейства, 
които отговарят на изис-
кванията за настаняване 
съгласно Закона за общин-
ската собственост и разпо-
редбите на Наредба за ус-
ловията и реда за устано-
вяване на жилищните нуж-
ди на граждани, настанява-
не под наем и продажба на 

общински жилища.
43 са общинските жи-

лища за настаняване под 
наем на граждани с устано-
вени жилищни нужди. Няма 
общински жилища за про-
дажба, замяна и обезщетя-
ване на бивши собствени-

ци, чиито имоти са отчуж-
дени за общински нужди. 
Няма и ведомствени жи-
лища, резервните са три, 
пише в предложението, ко-
ето влиза в заседателната 
зала на 31 януари т.г.

НП

Обществения съвет 
решава разпределението 
на общинските жилища 



През януари много се 
писа и говори за кал-
ни улици в село Мъглен, 
а причината - спрените 
проекти за канализации 
в три от населени места в 
община Айтос, стигна чак 
до трибуната на Народно-
то събрание и до Минис-
търа на околната среда 
и водите. За да бъде по-
твърден вече отдавна из-
вестният факт - пари за 
довършване на канализа-
ции в малките села, поне 
засега, няма. 

Общината направи въз-
можното, с нов проект за 
основен ремонт на не-
подменяната от десети-
летия ВиК-мрежа в Мъг-
лен. Според кмета Ва-
сил Едрев проектът може 
реши проблема, като пър-

во бъдат сменени водо-
проводните тръби, а след 
това - ремонтирани и ули-
ците.

„Кандидатствахме с 
проект по мярка 7.2 на 
ДФ „Земеделие” за ре-
монт на ВиК-мрежата в 
селата Карагеоргиево и 
Мъглен, както и за водо-
снабдяването на село Чу-
карка от деревация „Кам-
чия“. Проектът на Общи-
на Айтос е одобрен, оч-
акваме покана да подпи-
шем договора. За да мо-
жем да продължим про-
цедурата за обявяване 
на обществена поръчка 
по ЗОП за изпълнението 
на проекта”, коментира 
за общинското издание 
градоначалникът.
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- Г-жо Алакушева, как-
ва беше събираемостта на 
данъците и таксите на те-
риторията на община Ай-
тос през 2017 г.?

- Събираемостта на да-
нъците и таксите през из-
миналата година беше поч-
ти на същото ниво спрямо 
2016 година. Събрани бяха  
1 550 000 лв. местни данъци 
и 1 289 000 лв. от такса бито-
ви отпадъци.

- Какъв е размерът на 
събраните данъци и такси 
през миналата година?

- Към 31.12.2017 г., от данъ-
ка върху недвижимите имоти 
са събрани 312 000 лв., от да-
нъка върху превозните сред-
ства - 885 000 лв., от патентен 
данък - 59 000 лв., от данъка 
върху таксиметров превоз на 
пътници - 10 400 лв., от турис-
тически данък - 1 367 лв. От 
данък придобиване на иму-
щество по възмезден начин 
през 2017 г. постъпленията са 
282 000 лв. и от други данъци 
– около 800 лв. 

От административните так-
си, които се събират в от-
дел „Местни данъци и так-
си” постъпленията са около 
44 000 лв.

 - има ли промени в раз-
мера на местните данъци и 
такси през 2018 г.?

- Не, в размера на местни-
те данъци и такса битови от-
падъци за 2018 година няма 
промяна.

- Предприемате ли ня-
какви мерки срещу неиз-
рядните данъкоплатци и 
какви са те?

- Да, предприемаме мерки. 
Основно, това са регламен-
тираните в Данъчно-осигури-
телния процесуален кодекс 
(ДОПК) и в Закона за мест-
ните данъци и такси (ЗМДТ) 
мерки. Ако задълженията не 
бъдат изпълнени в законоус-
тановения срок, ние като ор-
ган, установил вземанията, 
пристъпваме към съставяне 
на Актове за установяване 
на задължения по чл.107 от 
ДОПК. Ако не се спази сро-
кът за доброволно погасява-
не на задълженията от стра-
на на длъжниците, премина-
ваме към образуване на пре-
писки за принудително из-
пълнение, които предаваме 

за събиране на съдебен из-
пълнител. 

- Кажете ни повече за 
данъчните облекчения?

- Едно от облекченията ка-
сае собствениците на имоти 
с най-ниска данъчна оценка 
- до 1680 лв. Те са освобо-
дени от заплащането на да-
нък върху недвижимите имо-
ти. Отделно от това, за имот, 
който е основно жилище, да-
нъкът се дължи с 50 на сто 
намаление. Друго облекче-
ние касае лицата с намале-
на работоспособност от 50 
до 100%. Те могат да ползват 
регламентираните със зако-
на: 75% намаление на данъка 
върху недвижимия имот, ко-
гато това им е основно жи-
лище; 50% намаление на па-
тентния данък, ако дейност-
та се извършва лично и не 
се наемат работници, както 
и освобождаване частично 
или изцяло от данък върху 
превозните средства, ако ле-
кият им автомобил е с обем 
на двигателя до 2000 куб.см 

и с мощност до 117 kW. 
Лицата трябва да предявят 

правото си за ползване на 
данъчно облекчение или ос-
вобождаване от данък чрез 
данъчна декларация, която 
да подадат в 2-месечен срок 
от настъпване на обстоятел-
ството. 

- Какви са сроковете 
за плащанията през тази 
година – кой данък, кога 
трябва да платим?

- През тази година, стар-
тът на данъчната кампания в 
община Айтос започна почти 
месец по-рано от миналата 
година, а именно на 18 яну-
ари, като по този начин се 
удължи периодът на плаща-
нията с отстъпка. Конкрет-
ните срокове за плащане са 
следните: 

- данъкът върху недви-
жимите имоти, такса би-
тови отпадъци и данъкът 

върху превозните сред-
ства се заплащат на две рав-
ни вноски: до 30 юни и до 31 
октомври, като на предпла-
тилите до 30 април за ця-
лата година се прави от-
стъпка от 5 на сто; 

- патентният данък се 
внася на четири равни внос-
ки: за първото тримесечие - 
до 31 януари, за второто три-
месечие - до 30 април, за тре-
тото тримесечие до 31 юли и 
за четвъртото тримесечие - 
до 31 октомври. На предпла-
тилите за цялата година в 
срок до 31 януари се прави 
отстъпка от 5 на сто;

Искам да напомня също и 
за лицата, предоставящи но-
щувки, че съгласно ЗМДТ са 
длъжни в срок до 30 януари 
да подадат в отдел „Мест-
ни данъци и такси” годиш-
на декларация по обра-
зец за облагане с турис-
тически данък за предход-
ната календарна година. Са-
мият туристически данък се 
внася до 15-о число на ме-
сеца, следващ месеца, през 
който са предоставени но-
щувките.

- Какво показва опитът 
Ви - кой от данъците е най-

трудно събираем?
- Като трудно събираем 

през последните 3-4 години 
мога да определя патентният 
данък. Още повече, че и ли-
цата, извършващи дейност, 
доходите от която се обла-
гат с този вид данък, посте-
пенно намаляват. От минала-
та година насам, събирането 
на данъка върху превозните 
средства стана малко по-ле-
ко. След приетите законови 
промени и връзката на наша-
та база данни с базите дан-
ни на КАТ и ИА „Автомобил-
на администрация” - в част-
ност на пунктовете за преми-
наване на годишни техниче-
ски прегледи, събираемост-
та на този данък определе-
но стана по-ефективна. 

- По отношение на рабо-
тата в отдел „Местни да-
нъци и такси” – какво се 
промени?  

- От началото на минала-
та година е факт разкриване-
то на изнесени работни мес-
та в осем от селата на об-
щината: Карагеоргиево, То-
полица, Мъглен, Черноград, 
Чукарка, Пирне, Караново 
и Пещерско. Данъците там 
се събират посредством он-

лайн връзка с нашия програ-
мен продукт за местни данъ-
ци и такси „Матеус”. По този 
начин плащанията по парти-
дите на данъчно задължени-
те лица се отразяват в реал-
но време, а също и лесно се 
извършват справки за вида 
или размера на задължени-
ята. Услугата се извършва от 
главните специалисти в ди-
рекция „АПИО” на Община-
та, обслужващи населените 
места. След като премина-
ха през специално обучение 
за работа с нашия програмен 
продукт, през изминалата го-
дина те се справиха безпро-
блемно и много бързо обра-
ботваха информацията и съ-
бираха задълженията. Ми-
сля, че това определено по-
добри качеството на предос-
тавяните услуги по селата и 
спести време на хората. 

- Какви са очакванията 
Ви за 2018 г.?

- Предвид това, че събира-
емостта на данъците и так-
сите през изминалата годи-
на беше на нивото на 2016 
година, очаквам и през 2018 
година тази тенденция да се 
запази. 

НП

	 	 До	редакцията	
	 	 на	вестник	„Народен	приятел”
	 	 Айтос
Чрез общинския вестник, ние, семейство Нина и Валентин 

Харизанови, искаме да изкажем своята голяма и искрена 
благодарност на г-н Ерхан Хамза и г-жа Нурия Хамза - едно 
благородно и добронамерено семейство, което с желание 
и съпричастност е готово да помогне на всеки.

Семейство Хамза направиха изключително щедър фи-
нансов жест за получаването на Акт 16 на нашата жилищ-
на кооперация в Айтос. Помогнаха с 8000 лв., за да бъде 
издаден актът и да бъде узаконена кооперацията. Истина-
та е, че ако не бяха те, не се знае кога щяхме да заживе-
ем законно в сградата. Господ здраве да дава на тези мла-
ди хора, които помогнаха на всички нас - българи и тур-
ци. Радваме се, че живеем заедно в перфектни съседски 
взаимоотношения.

Вярно е, че имаше и скептично настроени към младото 
семейство хора, но впоследствие и те оцениха жеста им. 
Сега, всички сме единодушни в оценката и благодарност-
та си към сем. Хамза.

Ние, живеещите в кооперацията, направихме всичко въз-
можно, за да възстановим сумата на семейството, въпре-
ки че 80% бяха „за” и 20% - „против”.  Но животът продъл-
жава и ние сме щастливи, че живеем рамо до рамо със 
сем. Хамза в нашата жилищна кооперация. Те показаха и 
на по-възрастните свои съкооператори, какво означава да 
дадеш помощта си в труден момент.

Пожелаваме им да бъдат здрави и щастливи със своите 
две прекрасни момченца!

Нека се радват на дълъг и спокоен семеен живот!
С уважение и благодарност: 
Валентин Борисов Харизанов
Град Айтос
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Отдел “Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите, че новите мес-
тни 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 31.01.2018 г. 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 територия-

та на страната;
- чрез EasyPay от всички офиси на оператора «Изипей» АД;
- в брой:
• за град Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за услу-

ги и информация на гражданите(ЦУИГ) в сградата на общината, всеки ра-
ботен ден от 8.30 ч. До 17.00 ч.;

• за селата - в кметствата, при специалистите по административно об-
служване или при кметовете и кметските наместници.   

Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в оп-
ределените 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.

ОБЩИНA АЙТОС 
СЪОБЩЕНИЕ
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Вижте разпределението на 

разходите в проекта за Бюджет ’2018

С благодарност към 
семейство Хамза!

Даниела Алакушева - Началник на отдел „МДТ“ - Община Айтос пред НП:

Нов общински 
проект може  

да реши проблема 
с улиците в Мъглен ОБЩиНА АЙТОС

ОБяВяВА КОНКУРСи ЗА УЧЕНиЦи
„МОяТА БЪЛГАРия 2018”

НА ТЕМА „140 ГОДиНи ОТ ОСВОБОЖДЕНиЕТО 
НА БЪЛГАРия”

КОНКУРС ЗА ПОСТЕР
КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПОСТЕРиТЕ: ДО 
16.02.2018 ГОДиНА, 
В  НЧ „ВАСиЛ ЛЕВСКи 1869” - ГРАД АЙТОС
Телефон за повече информация: 0558 2 27 23
След оценяването, ще бъде организирана излож-

ба на всички постери, участвали в конкурса.

 КОНКУРСи ЗА иЗПЪЛНЕНиЕ  
НА ПОЕЗия и ПЕСЕН

В срок до 20.02.2018г. – предаване на Заявките за 
участие от всяко училище – писмено до Дирекция 
„КОВЗС” в стая № 4.
Телефон за връзка: 0558/ 2 20 30

Конкурсите ще се проведат на 27.02.2018 г., от 
10.00 часа в Актовата зала на СУ „Никола Йонков 

Вапцаров” - град Айтос.

Вие ни пишете...

Община Айтос събира 
данъците в осем села онлайн 



Годишно отчетно събра-
ние проведе на 27 януа-
ри т.г. Туристическо дру-
жество „Чудни скали” - Ай-
тос. В Заседателната зала 
на Община Айтос дойдоха 
председателят на друже-
ството, кметът Васил Едрев 
и представители на петте 
туристически групи, две от 
които младежки и една - на 
ветераните туристи. Гост на 
Общото събрание беше Ге-
орги Петров - член на УС на 
БТС - София. „Член съм на 
новия УС, координатор за 
Южна България. За първи 
път съм в Айтос. Искам да 
чуя проблемите на друже-
ствата - общо взето нався-
къде са едни и същи. По-ва-
жно е, че в Айтос има много 
мероприятия, които привли-
чат младите хора”, заяви за 
НП Петров, който десетиле-
тия наред ръководи алпини-
зма в България и туристиче-
ско дружество „Руен”. 

Секретарят на друже-
ството Бистра Костова оп-
редели 2017 г. като успешна 
за айтоските туристи и отче-
те дейността на групите, ръ-
ководени от Ирина Николо-
ва, Петър Янев, Тодор Ива-
нов, Николай Димитров и 
Яна Едрева. Много походи, 
празници и събития съдър-
жаше докладът на Костова. 
Сред тях вече традиционни 
са общоградските походи 
за Освобождението на Ай-
тос и за празника на града - 
Димитровден. Заради нара-
стващия интерес на гражда-
ните, секретарят на друже-
ството предложи ТД „Чудни 
скали” да организира през 
тази година още един об-
щоградски поход - за пър-
ва пролет, на 22 март.

Един от безспорните ус-
пехи през миналата годи-

на е ентусиазмът, с кой-
то айтозлии се включиха 
в похода и празника, пос-
ветени на Деня на тури-
ста на 27 август и 115 годи-

ни от създаването на дру-
жеството. „На хижа „Здра-
вец”, четири поколения ту-
ристи празнувахме заедно, 
загърбили социални и поли-

тически различия. Участни-
ците в похода за Димитров-
ден бяха 120 души - едно от 
първите масови меропри-
ятия, в което се включиха 
и гражданите. Днес вече 
много хора ни питат, кога 

ще бъде следващият общо-
градски поход”, заяви още 
Костова. Тя благодари на 
председателя Васил Едрев 
за изключителното съдей-
ствие и безрезервна под-
крепа при организиране на 
проявите на ТД „Чудни ска-
ли” през 2017 г.

От отчета на ревизионна-
та комисия стана ясно, че 
приходите на дружество-
то за миналата година са 
малко над 13 хил. лв, по-го-
ляма част от тях - от наеми. 
Да се търсят неиздължени-
те средства от наематели-
те, а парите на дружеството 
да са за дейност, не за ре-
монти, предложи пред об-
щото събрание Ирина Нико-
лова, ръководител на вете-
раните туристи. Подчерта-

на беше активната дейност 
на туристите за организи-
ране на кампании за чиста 
природа. Тази година всич-
ки туристи да се включат в 
почистването на сградата 
на Туристическото друже-
ство, беше предложението 
на секретаря, което срещна 
пълно одобрение от залата. 
Одобрението на туристите 
получи и предложението на 
Костова за паметна плоча с 
имената на двама от знако-
вите за Айтос ветерани на 
туристическото движение - 
Тодор Янчев и Янчо Атана-
сов - Деркос.

Като председател на ТД 
„Чудни скали” - Айтос, кме-
тът Васил Едрев благода-
ри на Бистра Костова и 
на Управителния съвет на 
дружеството за добрата 
организационна работа и 
за наситената с инициати-
ви 2017 г., първата, в която 
Костова като секретар ръ-
ководи оперативната дей-
ност на сдружението. По-
вече разбирателство, еди-
нодействие и общи прояви 
на групите през тази годи-
на, беше пожеланието на 
градоначалника към айтос-
ките туристи.

Приетата Програма за 
дейността на дружеството 
за 2018 г. остана отворена, 
в очакване на нови и инте-
ресни предложения от ту-
ристите за инициативи, по-
ходи и празници през ос-
таващите месеци на тази 
година.

НП
Нашата разходка про-

дължава:  новата  библио-
тека на СУ „Христо Ботев”  

разполага с 3 места с ком-
пютър и интернет, абона-
мент за „Уча се”, читалня 
за 20 човека. Ботевските  
четвъртокласници вече се 
възползваха от читалнята и 
редовно организират  лите-
ратурните си четения. Уче-
ниците от втори клас про-
веждат тук часовете си по 
извънкласно четене с пре-
зентации.  Приветливо бяха 
посрещнати и бъдещите бо-

тевски първокласници в 
новата библиотека, а два-
та театрални състава на  
СУ „Христо Ботев” предста-
вят своето творчество. 

Забавни конкурси орга-

низира библи-
отекарката Де-
ница Ламбева:  
конкурс за най-
интересен ко-
микс,  най-ори-
гинален книго-
разделител, по-
щенска кутия за 
идеи. Естестве-
но - с награди! 
Библиотечният 
фонд  се обно-

вява и отговаря на непре-
къснато нарастващите нуж-
ди на младите хора. 

Широко разтворени вра-
ти, топло посрещане, уют, 
хубави книги,  информация 

по всички въпроси и още... 
Заповядайте в обновената 
библиотека на най-старото 
айтоско училище и сами се 
уверете! 

По сценарий на Татя-
на Йотова „Библиотека, 
Ботев”
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стр.48 Животът край Славеева река

Паметна плоча за ветераните  
Тодор Янчев и Деркос искат туристите

Широко разтворени врати, топло 
посрещане, уют, хубави книги...

Продължава от стр. 1

Бистра Костова: Айтозлии питат за нов общоградски поход

Топло	туристическо	посрещане	на	новия	координатор	за	Южна	България	
Георги	Петров

Енергичната	Бистра	Костова	отчете	първа	годи-
на	като	секретар	на	ТД	„Чудни	скали”

Ревизионната	комисия	-	малко	пари,	много	ини-
циативи

Ирина	Николова	-	един	от	стожерите	на	туризма	
в	Айтос


