
24 от 29 общински съвет-
ници успяха да стигнат през 
преспите до заседателна-
та зала на Общински съвет 
- Айтос на 28 февруари, за 
да участват в работата на 
29-то заседание на местния 
парламент. Въпреки изклю-
чително тежките зимни ус-
ловия, дами от с. Дрянко-
вец, водени от кметицата 
Севие Пехливанова, дове-
доха Баба Марта, която вър-
за мартеници не само на об-
щинските съветници, но и на 
всички присъстващи в зала-
та, а четирите дами от Съве-
та получиха и цветя с топ-
ли пожелания от жители-
те на айтоското село. Вед-
нага след това съветници-
те пък изненадаха кмета с 
поздравителен адрес и ос-
троумни пожелания за 60-я 
му юбилей.

 Само с едно изключение, 
всички точки в дневния ред 
бяха гласувани с пълно мно-
зинство. Съветниците при-
еха Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба-
та за определяне и админи-
стриране на местните так-
си и цени на услуги на тери-
торията на Община Айтос, 
която ще влезе в сила след 
публикуването й във вестник 
“Народен приятел”.      

Одобрен беше План за 
действие на Община Ай-

тос за 2018 година в изпъл-
нение на Закона за младе-
жта и Националната стра-
тегия за младежта (2010-
2020). Кметът Васил Едрев 
получи пълномощия за ре-
довното заседание на об-
щото събрание на Асоциа-
ция по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канали-
зация” ЕАД – Бургас. Беше 
даден картбланш на админи-
страцията да кандидатства 
за финансиране с проект 
по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество Бъл-
гария - Турция, за основна 
реконструкция на Зоопарк 

- Айтос.
Пълно одобрение полу-

чи и Планът за действие на 
Община Айтос по Национал-
ната стратегия на Република 
България за интегриране на 
ромите (2018-2020 г.) - вто-
ри период. Гласуван беше и 
Отчет за 2017 година по из-
пълнението на Програма за 
опазване на околната сре-
да на територията на общи-
на Айтос 2015 -2020 г.

Съветниците определиха 
мерите и пасищата от Об-
щинския поземлен фонд за 
общо и индивидуално полз-
ване от собственици или 
ползватели на животновъд-

ни обекти с пасищни сел-
скостопански животни, ре-
гистрирани в Интегрирана-
та информационна систе-
ма на БАБХ за стопанската 
2018/2019 година. Беше даде-
но разрешение за проекти-
ране и изработване на ПУП 
за промяна предназначени-

ето на имот № 166004, мест-
ността „Могилата”, в зем-
лището на град Айтос, и на 
имот № 017025, местността 
„Арка”, в землището на село 
Тополица.

Одобрени бяха две до-
кладни записки от Мариана 
Димова –  зам.-кмет на Об-
щина Айтос за прекратява-
не на съсобственост между 
Община Айтос и физически 
лица в УПИ ХІІІ-66, кв.19 по 
плана на село Лясково, об-
щина Айтос, и в УПИ ХVІІІ-
623, кв.180 по плана на град 
Айтос, с административен 
адрес ул.“Цар Асен”№ 9.  Ре-

шено беше да бъде продаде-
на земя - частна общинска 
собственост на собствени-
ците на законно построени 
сгради в Айтос на ул. „Шип-
ка” №1 и ул. „Панайот Во-
лов” № 17. Гласувана беше 
и продажбата на недвижим 
имот № 000389, с площ 0,664 
дка, в землището на с. Кара-
георгиево, местността „Ма-
ревица”, с начин на трай-
но ползване „Изоставена 
нива”, чрез провеждане на 
публичен търг с явно над-
даване. С един глас „про-
тив” и един „въздържал се” 
беше приета и докладна-
та записка на председате-
ля на Временната комисия 
на Общински съвет - Айтос, 
определена с решение № 
426/21.12.2017 г.

До един съветниците одо-
бриха и докладната записка 
на Стоян Стоянов - предста-
вител на Публичния сектор в 
Управителния съвет на СНЦ 
«Местна инициативна група 
- Айтос (МИГ-Айтос) и пред-
седател на Управителния съ-
вет на Сдружението за из-
даване на запис на заповед 
от Община Айтос в полза на 
ДФ “Земеделие”, обезпеча-
ваща авансово плащане на 
МИГ-Айтос за прилагане на 
мярки по ПРСР 2014-2020.
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Първо в НП - резултатите 
от Общинския конкурс  

за поезия „Моята България 
Айтос `2018”, 

на стр. 4

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

1 март 2018, бр. 190

На снежно заседание съветниците 
единодушни за 16 решения

Председателството на Общински съвет - Айтос

Баба Марта от Дрянковец в Заседателната зала

Зимната виелица навън не попречи на доброто настроение на съветниците

О Б Щ И Н а  а Й т О С
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел «Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите, че но-
вите местни данъци и такси за 2018 година са изчислени и инфор-
мацията за тях е налична в сайта: www.mestnidanaci.info,

както и на сайта на Община Айтос: www.aytos.bg. - „портал за 
справки по местни данъци и такси”.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса би-
тови отпадъци 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 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 инкасира-
не на суми от всяка станция на «Български пощи» ЕАД;

- във всички представителства на «Банка ДСК» ЕАД на терито-
рията на страната;

- чрез EasyPay от всички офиси на оператора «Изипей» АД;
- в брой:
за град  Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъ-

ра за
услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на общи-

ната, всеки работен ден от 8.30ч. До 17.00 ч.;
за селата - в кметствата, при специалистите по
административно обслужване или при кметовете и кметски-

те наместници.   
Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията 

си в определените от Закона срокове.
Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират 

заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Баба марта 
от Дрянковец 
ги изненада с 
мартеници и 

цветя



минка мИНчЕва

От 2 до 9 февруари пред-
ставители на СУ „Христо 
Ботев“ участваха в меж-
дународната среща в град 
Пояна Теюлуй, Румъния, 
по проект „Готови, старт! 
По-добър живот чрез ста-
рите игри“ по Програма 
„Еразъм+“ на Европейска-
та комисия. Целите и зада-
чите на пътуването бяха да 
се представят традицион-
ни игри и  традиционни за 
всяка страна здравословни 
храни от ученическите еки-
пи по проекта, да се избере 
химн на проекта, да се об-
съди изпълнението на дей-
ностите  и разпространени-
ето на проекта и да се уточ-
нят въпроси, свързани с ор-
ганизирането на  следва-
щата среща в България.

Срещата се проведе от 
3.02. до 7.02. 2018 г. в град 
Пояна Теюлуй, Румъния. На 
3 февруари представители-
те на партньорите по проек-
та – България, Турция, Пол-
ша,  Латвия и Литва бяха 
тържествено посрещна-
ти от ученици и учители от 
училище „Юстин Първи“. 
На  специални работни се-
сии чрез игри бяха пред-
ставени ученическите еки-
пи по проекта. Учениците 
ни се включиха в опозна-
вателни игри, представи-
ха България многоцветно 

и научиха интересни неща 
за другите държави. Всички 
с удоволствие се включиха 
в предложените от домаки-
ните традиционни румън-
ски игри. Важен момент от 
работата на екипите бе из-
борът на химн на проекта 
и представянето на тради-
ционните за всяка страна 
здравословни храни. Пос-
ледваха полезни дискусии 
във връзка с организиране-
то на  следващата мобил-
ност в България. 

На 4 февруари с цел опо-
знаване на културния и со-
циалния живот на стра-
ната- домакин посетихме 

Ватра Дорней, където еки-
пите имаха възможност да 
се включат в традиционни 
зимни игри и да участват в 
състезание с шейни.  

На 5 февруари гостите 
бяха тържествено посрещ-
нати в училище „Юстин 
Първи“ от ученици, роди-
тели, учители и представи-
тели на местната власт. По-
сетихме класните стаи към 
училището. Екипи от баби 
и деца разучаваха тради-
ционни игри. Всички с удо-
волствие опитаха от  здра-
вословната храна, пригот-
вена от родителите. Учени-
ците изработиха плакати и 

брошури за здравословни-
те храни, построиха хра-
нителна пирамида, участ-
ваха в интересни игри. На 
6 февруари се отправихме 
към Пятра Нямц - админи-
стративен център на окръг 
Нямц, известен като реги-
она с най-много манасти-
ри на квадратен киломе-
тър в света. По време на 
екскурзията посетихме учи-
лищната инспекция на ок-
ръг Нямц, кметството на 
Пятра Нямц, манастир „Пе-
тру Вода”, манастир „Ага-
пия”, природен парк „Ван-
тори Нямц “, склонът в под-
ножието на планината Ча-

хлъу и археологическия му-
зей. На 7 февруари дома-

кините ни показаха библи-
отеката, центъра за извън-
класна работа и грънчар-
ската работилница. Посе-
тихме манастира, където е 
живял Юстин Първи – мо-
нахът, чието име носи учи-
лището. Вечерта на специ-
ална церемония участни-
ците получиха своите сер-
тификати. На 8 февруари 
екипите по проекта „Гото-
ви, старт! По-добър живот 
чрез старите игри“ отпъту-
ваха за родните си места 
в очакване на следващата 
среща в СУ „Христо Ботев“ 
през месец май 2018 годи-
на, когато ще бъде отбеляз-
ан и 150-годишният юбилей 
на училището. Очакваме с 
нетърпение гостите, защо-
то има какво да покажем и 
как да ги зарадваме и въз-
хитим!
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З а П О в Е Д
№ рД – 08 – 140

26.02.2018г. гр.айтос
На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и 
ал.2 от ЗОС и Решение №428/31.01.2018г. на Общински съвет Айтос относно при-
емане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общин-
ска собственост през 2018г., обективирано в Протокол № 28, т.2 от ДР.

З а П О в Я Д в а м:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем за срок от три години на обекти - частна общинска собстве-
ност, за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни проду-
кти и други селскостопански продукти от растителен произход, представлява-
щи закрити сергии (павилиони) с номера 9 и 10q находящи се в общински зе-
ленчуков пазар – грdo Айтос, с площ от 4,40 кв.м всеки, с начална тръжна цена 
– 17,60 лв. (седемнадесет лева и 60 ст.) без ДДС месечен наем.

Началната тръжна наемна цена е съобразена с Решение на Общински съвет 
— град Айтос №108/27.04.2016 г., за Базисните наемни цени без ДДС. 

2.Търгът да се проведе на 15.03.2018г. от 09:45 ч. малката заседателната 
зала на Община Айтос.

3.Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена – 1,76 лв. 
(един лев и 76 ст.) без ДДС.

4. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена – 1,76 лв. (един 
лев и 76 ст.), който се внася в касата на Общината (стая №10), или по банков 
път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF 
в срок до 16:00 часа на 13.03.2018г.

5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, оп-
ределям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достиг-
ната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парич-
на гаранция, след изтичане на срока на договора се освобождава, като не се 
начислява лихва.

6. Утвърждавам тръжна документация на стойност 40.00 лв. (четиридесет 
лева) без ДДС за един комплект, която се закупува до 16.00 ч. На 12.03.2018 г. 
в Центъра за услуги и информация на гражданите, както следва:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Договор за наем (проект);
- Схема за разположение на обекта.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик  до 16:00 

ч. на 13.03.2018 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общи-
ната следните документи:

7.1 Заявление за участие в търга;
7.2 Декларация за оглед на имота;
7.3 Декларация за приемане условията на търга;
7.4 Документ за внесен депозит;
7.5 Документ за закупена тръжна документация;
7.6 Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи пред-

ставят и  ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е предста-
вянето на извадка от електронната страница на Търговския регистър. 

7.7 Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез 
пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се 
предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя 
оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се 
показва за сверка.

7.8 Копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ и 
документ за регистрация за земеделски производител.

8. До участие в търга ще се допускат физически лица, регистрирани като 
земеделски производители и юридически лица. При участие на кандидат, ре-
гистриран като ЮЛ на приложените документи е необходимо да се постави 
фирмения печат. 

9. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16.00ч. на 13.03.2018г. с 
представител на Общината след представяне на платежен документ за заку-
пена тръжна документация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане:  в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за 
спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем 
и една гаранция по изпълнение на договора в размер на един месечен наем, 
както и да представи застрахователна полица за сключена застраховка, вклю-
чително срещу природни бедствия и земетресения. Достигнатата при търга цена 
се заплаща до 30-то число на всеки месец в касата на общината. Вноските са 
само в левове. Гаранцията по изпълнение на договора се възстановява при 
изтичане срока на договора за наем.

Заповедта да се обяви като се публикува във вестник „Черноморски фар”, 
електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационно-
то табло на Общината.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 или в ЦУИГ на Общината.

ваСИЛ ЕДрЕв
Кмет на Община айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

- Г-н Коцев, ротари 
България е една от мно-
гото неправителствени 
организации у нас. Как-
во ни дава основание да я 
наречем „социален пред-
приемач“?

- Ротари България включ-
ва 88 Ротари клуба, опери-
ращи в 70 населени места. 
В тях членуват над 2000 ро-
тарианци. Противно на раз-
пространеното схващане, 
ние не сме затворена общ-
ност от богати съзаклятни-
ци. В Ротари преобладават 
представителите на сред-
ната класа. Сред нас може 
да откриете собственици на 
малък и среден бизнес, ле-
кари, юристи, преподавате-
ли. Това, което ни обединя-
ва, е грижата за бъдещето 
на младите поколения. Като 
истински доброволци, ние 

служим безко-
ристно на до-
брото и подо-
бряваме живо-
та на хората 
в нашите общ-
ности. Опитва-
ме се да да-
дем шанс на 
т а л а н т л и в и -
те и да вър-
нем надежда-
та на онеправ-
даните. А това 
всъщност е и 
основната цел 
на социалните 
предприемачи 
навсякъде по 
света.

- можете ли 
по-конкретно 
да посочите 
в какво се из-
разява соци-
алното пре-
дприемаче-
ство на ро-
тари Бълга-
рия?

- Ротари Ин-
тернешънъл е успяла да се 
съхрани и развие като све-
товна хуманитарна органи-
зация със 113-годишна ис-
тория, защото е намерила 
баланса между правила-
та и свободата. Всеки клуб 
сам решава какви проек-
ти в полза на общността да 
реализира. В някои клубо-
ве фокусът е върху здраве-
опазването. В партньорство 
с местните болници се ор-
ганизират различни по ха-
рактер скринингови тесто-
ве – за гръбначните изкри-
вявания и зрението при де-
цата, за рака на млечната 
жлеза при жените, за рака 
на простатата при мъжете. 
Поставят се филтри за пре-
чистване на водата и възду-
ха в училища и детски гра-
дини, закупува се медицин-

ско оборудване и апарату-
ра. Други клубове обръщат 
внимание на образование-
то – организират се сред-
ношколски съревнования, 
осигуряват се стипендии за 
даровити деца,  закупуват 
се интерактивни дъски, из-
граждат се учебни полиго-
ни, подпомага се участието 
в международни образова-
телни форуми и олимпиади. 
Много клубове се насочват 
към проблемите на околна-
та среда и екологията – ор-
ганизират се „зелени“ съ-
бития, засаждат се дръвче-
та, поддържат се паркове, 
туристически маршрути и 
екопътеки. 

- тази година деви-
зът на организацията е 
“рОтарИ: ПравИм раЗ-
ЛИКата”. можете ли да 
обясните за каква разли-
ка става въпрос и успява-
те ли да я направите?

- Определено нямаме 
предвид разликата, която 
човек прави с помощта на 
своите сетива. В случая ста-
ва въпрос за разликата, ко-
ято правим чрез въздейст-
вие върху средата в наши-
те общности.  Не търсим ре-
волюционни промени, а ус-
тойчиво развитие. Поняко-
га ефектът е незабавен. Ще 
го потвърдят стотиците деца 
и възрастни, взели свое-
временни мерки за свое-
то здраве, след като наши-
те профилактични скринин-
гови тестове са заострили 
тяхното внимание. В пове-
чето случаи обаче нашите 
действия са ориентирани 
дългосрочно и ефектът от 
тях изисква време. Напри-
мер филтриращите систе-
ми, които сме поставили в 
над 100 училища, са страте-
гическа инвестиция в здра-
вето на нашите деца. Таки-
ва са и повечето ни соци-

ални проекти, чиято обща 
стойност ежегодно над-
хвърля 1 млн. лева.

- С тази ваша активност 
може да ви обвинят, че 
се опитвате да изземете 
функциите на държавни-
те и общинските институ-
ции. Има ли основание за 
подобно твърдение? 

- Не се конкурираме с 
държавата и местното са-
моуправление. Напротив, 
опитваме се да работим 
съвместно с институциите, 
за да постигнем по-голям 
социален ефект. Понякога 
държавният чиновник има 
нужда от леко побутване, 
за да прояви инициатива. 
Така например след наша-
та национална скринингова 
кампания за рака на прос-
татата, държавата застана 
на мястото си и започна да 
финансира профилактиката 
на това коварно заболява-
не. Струва ми се, че отно-
во е дошъл моментът дър-
жавата да вземе пример от 
нас и по-специално от ра-
ботата ни с младите. Мла-
дежките програми на Рота-
ри България, наречени „Ро-
таракт“ (младежи до 30 го-
дини) и „Интеракт“ (учени-
ци до 18 години), обхващат 
над 1000 мотивирани млади 
хора. Те са не само наши 
приятели и сподвижници, 
а бъдещите професионали-
сти и предприемачи, кои-
то ще дават облика на тази 
страна. Ето защо от първос-
тепенно значение за нас е 
да предадем нашия опит, да 
върнем вярата им в добро-
то и да възпитаме у тях из-
конните човешки ценности 
на взаимопомощ и справед-
ливост. Цели, които би тряб-
вало да споделят и държав-
ните институции, ако искат 
да избегнем демографската 
катастрофа.

Ротари България прави 
разликата в социалното 
предприемачество у нас

Емил Коцев - 
Дистрикт 
гуверньор,  
2017-2018, 
Дистрикт 2482  
- България:

“Ботевци” бяха в Румъния 
по проект за играта



Техниката на почиства-
щата фирма „Дънак” ЕООД 
и днес е по пътищата на об-
щината заради последи-
ците от сериозния втори 
зимен фронт в последния 
ден на месец февруари. 
Силен вятър и сняг натру-
паха преспи по всички пъ-
тища от общинската пътна 

мрежа. Заради снегонавя-
ванията, в сряда, рано су-
тринта кметът Васил Едрев 
издаде заповед за снежна 
ваканция във всички учи-
лища на територията на об-
щината.

След първата снежна ви-
елица в понеделник, Айтос 
бързо се справи с преспи-

те. Бурният северен вятър 
и снегът в понеделник ве-
черта създадоха времен-
ни затруднения по част 
от пътища. Нямаше откъс-
нати от общинския център 
села. По-сериозни снего-
навявания имаше към Пе-
щерско, Дрянковец и Мъг-
лен, но пътищата бяха раз-
чистени след спирането на 
вятъра. Заради заснеже-

ни участъци, атомобилите 
от Тополица и Карагеорги-
ево пътуваха към града по 
обходния път през Поляно-
во. Учениците бяха в клас-
ните стаи във вторник, само 
в ОУ „Светлина” - с. Топо-
лица нямаше учебни заня-
тия - не заради студа или 
парното, не и заради пъти-
щата. Причината беше пад-
нал комин на пристройка в 

двора на училището. Няма-
ло е опасност за децата, съ-
общи за НП директорката 
Дора Русинова.

Във вторник по обяд об-
становката беше напълно 
нормализирана, в сряда 
обаче задуха още по-сил-
но. Магистрала „Тракия“ 
беше затворена, а пътища-
та към селата - засипани 
със сняг. Веднага след спи-
рането на вятъра, служите-
лите на „Дънак” започнаха 
разчистването им.

В сряда преди обяд, пътят 
Айтос - Бургас остана отво-
рен с много усилия, заради 
вятъра, нулевата видимост 
и снегонавяванията. Сне-
горините обаче се движе-
ха нонстоп - четири от ма-
шините работиха непрекъс-
нато само в участъка Айтос 
- Съдиево.

Голямото чистене на сне-
га в община Айтос не е 
спряло нито за час през 
тази седмица, потвърди-
ха от Общинския кризисен 
щаб, който се ръководи от 
кмета на Община Айтос Ва-
сил Едрев. До редакцион-
ното приключване на броя 
на НП, до вчера по обед 
нямаше бедстващи хора и 
автомобили, нямаше сиг-
нали за родилки, болни и 
проблеми с хората на хе-
модиализа. 

Независимо от атмос-
ферните колизии, от рано 
сутринта, общинските ра-
ботници и служителите 
на почистващата фирма 
„Астон сервиз” ООД чис-
тиха централните градски 
улици и площада.

НП

стр. 3×ô Народен приятел

СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява всички собственици на жи-

вотновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за ползване 
на общински мери  и пасища съгласно чл.37 и от ЗСПЗЗ 
е от 1 до 10 март 2018 г.

Списък с необходимите документи, образци на заяв-
ленията и приложенията към тях се предоставят в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите, на партер-
ния етаж в сградата на Община Айтос.
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Айтос нонстоп чисти сняг 

от началото на седмицата

ОБЩИНа аЙтОС
ОБЯва

Съгласно изискванията за инвестиционно пред-
ложение по чл.4 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието вър-
ху околната среда (НУРИОВОС), Община Айтос 
уведомява гражданите на общината за инвести-
ционното си намерение да извърши реконструк-
ция  на Главен канализационен клон ІІІ за отход-
ни води, разположен в регулационните граници на 
град Айтос и поземлени имоти №№ 000786, 000515, 
000518, землище на град Айтос.

Писмени становища и мнения се приемат в Об-
щина Айтос, град Айтос, ул. „Цар Освободител” 
№3,  ет.1, ЦУИГ- „Деловодство” в 14-дневен срок, 
считано от 01.03.2018 г.

В месеца на любовта, 
екипът на Местната коми-
сия за борба с противооб-
ществените прояви на ма-
лолетни и непълнолетни 
- Айтос (МКБППМН), съв-
местно с младежите от 
БЧК организирахме лекция 
и дискусия на тема „Боле-
сти и инфекции, предавани 
по полов път“ с учениците 
от деветите класове на СУ 
„Христо Ботев” и СУ „Нико-
ла Йонков Вапцаров”.

В края на месец февру-
ари, в три поредни часа, 
учениците от деветите кла-

сове на СУ „Христо Ботев”, 
по изключително интере-
сен и доста провокативен 
начин си припомниха и по-
лучиха съвсем нова инфор-
мация за ХИВ-вируса, за 
СПИН и останалите поло-
во предавани болести, как-
то и какъв е основният на-
чин за заразяване, какви 
са симптомите, как проти-
ча и как се лекува всяка от 
болестите.

Това, което безспорно 
предизвика най-голям ин-
терес и в трита класа, бяха 
разиграните хипотетични 

ситуации, в които може да 
изпадне всеки един от нас 
със своя партньор. В тях се 
обсъждаха варианти за по-
ведение и коя е най-добра-
та реакция, която би защи-
тила нашето здраве и пъл-
ноценно развитие. 

Всички ученици получиха 
брошури и други материа-
ли, предварително пригот-
вени от МКБППМН и БЧК.

Обсъдените отношения 
между момчетата и моми-
четата, реакциите на всеки 
в дадена ситуация (в зави-
симост от пола и нагласата 

му), различната  информа-
ция, която всеки има и ко-
ято невинаги е вярна, стра-
ховете и притесненията на 
сега съзряващите учени-
ци, доведе до изключител-
но интересни моменти в не-
принудената дискусия. 

Всички ученици получиха 
брошури и други материа-
ли, предварително пригот-
вени от МКБППМН и БЧК.

Темата беше представе-
на и пред учениците на СУ 
„Никола Йонков Вапцаров” 
през тази седмица.

мКБППмН - айтос

Информират младите за болести и 
инфекции, предавани по полов път

Ваканцията за 
учениците в 

община Айтос 
продължава и 

на 1 март

Макар и малко, имаше и мераклии да изчистят 
пред домовете си

Айтос, 28 февруари

“Ботевци” бяха в Румъния 
по проект за играта



Учениците от ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Пирне с ръко-
водители Ивелина Кънева и 
Янка Петкова грабнаха пър-
вото място във възрастова-
та група ІІІ-V клас на тради-
ционния Общински конкурс 
„Моята България `2018” с 
Музикално-поетичната ком-
позиция “Аз обичам Бълга-
рия”. Децата получиха за-
служеното право да пока-
жат таланта си на Тържест-
вения концерт по повод на-
ционалния празник 3-ти 
март, организиран от Об-
щина Айтос. Заедно с тях 
на концерта за 140 години 
от Освобождението на Бъл-
гария ще се изявява Татяна 
Стоянова Кънева от VІІІ клас 
на СУ „Христо Ботев”, коя-
то журито на конкурса оце-
ни с първото място при ин-
дивидуалните изпълнители 
във възрастова група VІ-VІІІ 
клас. Осмокласничката за-
служи признание с изпъл-
нението на цикъла от чети-
ри стихотворения „Хайдуш-
ки песни” от Пейо Яворов, 
неин ръководител е Татяна 
Йотова.

Въпреки снега и лошите 
атмосферни условия, деца-
та от училищата в населе-
ните места дойдоха в Акто-
вата зала на СУ „Никола Ва-
пцаров” - Айтос с оригинал-

ни костюми, реквизит и мно-
гобройни изпълнения в раз-
личните раздели и възрас-
тови групи. Близо 30 бяха 
малките изпълнители от ОУ 
„Христо Ботев” - с. Пирне, и 
не по-малко от 15 - от селата 
Карагеоргиево и Тополица.

За да са възможно най-
обективни оценките, в жури-
то имаше представители на 
всички училища. Според ре-
гламента, членовете на жу-
рито нямаха право да гла-
суват за изявите на своите 
възпитаници.

Решението за крайното 
класиране в съгласие взеха 
преподавателите по българ-

ски език и литература Мария 
Михайлова, Мария Калино-
ва, Нели Рачева, Диана Ва-
силева- Янкова, Бойка Дими-
трова, Минка Ангелова, Та-
тяна Стойкова и музикални-
ят педагог Димка Парушева. 
Със Специална награда на 

Община Айтос беше удосто-
ена Ивона Димчева Димова 
за сатирата „Калъп за учите-
ли”- VІІІ клас, СУ „Христо Бо-
тев”- Айтос

ЕтО КаКвО рЕШИ ЖУ-
рИтО На КОНКУрСа За 
ПОЕЗИЯ И ПЕСЕН „мОЯ-
та БЪЛГарИЯ `2018”:

възрастова група І- ІІ 
клас

Индивидуални изпъл-
нения:

І място- Азизе Живат Чо-

лак- І „а” клас, СУ „Н. Й. Ва-
пцаров”- Айтос;

ІІ място- Озан Динчер Ра-
мадан- І клас, СУ „Н. Й. Ва-
пцаров”- Айтос;

ІІІ място- Илкер Севгин На-
зми- ІІ клас, ОУ „Светлина” - 
с. Тополица.

Колективни изпълне-
ния:

І място- Група „Малки па-
триоти”- ОУ „Атанас Ман-
чев”- Айтос;

ІІ място- Група „Българ-
че”- ІІ клас, СУ „Н. Й. Вапца-
ров”- Айтос;

ІІІ място- Музикално- пое-
тичен рецитал- І б клас, СУ 
„Н. Й. Вапцаров”- Айтос.

възрастова група ІІІ- V 
клас

Индивидуални изпъл-
нения:

І място- Алисия Демирева 
Василева- ОУ „Светлина” - 
с. Тополица;

ІІ място- Нора Николаева 
Милякова- ОУ „Светлина” - 
с. Тополица;

ІІ място- Стоян Матеев 
Тончев- СУ „Н. Й. Вапца-
ров”- Айтос;

ІІІ място- Алисия Петкова 
Мемова- ОУ „Светлина” - с. 
Тополица.

Колективни изпълне-
ния:

І място- Литературно- му-
зикална композиция „Аз 
обичам България”- ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Пирне;

ІІ място- Група „Родолюб-
ци”- ОУ „Св.св. Кирил и Ме-

тодий” - с. Карагеор-
гиево;

ІІІ място- Музикал-
но- поетична компо-
зиция „За всеки един 
ти си святост и исти-
на”- ОУ „Атанас Ман-
чев”- Айтос;

ІІІ място- Група 
„Петокласнички“ - 
СУ „Н. Й. Вапцаров”- 
Айтос.

възрастова група VІ- 
VІІІ клас

Индивидуални изпъл-
нения:

І място - Татяна Стоянова 
Кънева- VІІІ клас, СУ „Хрис-
то Ботев”- Айтос, цикъла от 
четири стихотворения  „Хай-
душки песни”;

ІІ място- Мария Ромил- 
Пею Негозова- VІІІ клас, СУ 
„Христо Ботев”- Айтос;

ІІІ място- Юлияна Станими-
рова Хаджиева- VІІ клас, ОУ 
„Светлина” - с. Тополица.

Колективни изпълне-
ния:

І място- Не се присъжда;
ІІ място- Литературно-му-

зикална композиция „Сла-
ва вам, герои Българки”- ОУ 
„Христо Ботев” - с. Пирне.

възрастова група ІХ- 

ХІІ клас
Индивидуални изпъл-

нения:
І място- Златина Георгие-

ва Георгиева- Х клас, СУ „Н. 
Й. Вапцаров”- Айтос;

ІІ място- Тюркян Ружди 
Мехмед- ХІІ, ПГСС „Златна 
нива”- Айтос;

ІІ място- Гюлсум Хюсеина-
лиева - ІХ клас, СУ „Н. Й. Ва-
пцаров”- Айтос;

ІІІ място- Благой Вели-
ков Благоев- ХІІ клас, ПГСС 
„Златна нива”- Айтос;

ІІІ място- Габриела Ка-
менова и Селин Ниязи - ІХ 
клас, СУ „Н. Й. Вапцаров”- 
Айтос.

Колективни изпълне-
ния:

І място- Не се присъжда;
ІІ място- Студио „Мелпо-

мена”- СУ „Н. Й. Вапцаров”- 
Айтос.

Преди две години, худож-
ничката Ене Льоне, съпру-
гът й Симон и двете им деца 
- 6-годишни близнаци, напус-
нали голям град в благоденс-
тваща и демократична Дания, 
за да се преселят в айтоско-
то село Пирне. Днес, артис-
тичното семейство е превър-
нало красива бяла двуетаж-
на къща в един от селските 
квартали в датска територия 
на изкуството. 

Уредбата с камина и де-
сетките картини по стените 
и коридорите издават изтън-
чен вкус, гарниран със скан-
динавски бит. Най-българско 
в дома им звучи само името 
на домашния любимец - куче-
то „Хайде ракия!”. Името до-
шло съвсем естествено - за-
ради незнаенето на датски, 
който и да ги срещне в селото 
казвал само: „Хайде ракия!” 

- любезна пирненска покана, 
да врътнат заедно по чашка. 
Опитвали се да приберат и 
отгледат скитащи улични ку-
чета, но се оказали агресив-
ни и неподдаващи се на пре-
възпитание, затова си оста-
нали само с кроткия и обич-
лив „Хайде ракия”, разказва 
младата художничка.

Звъним на входната дърве-
на врата с табела „Madsen” 
и след минути сме в дома на 
усмихнатото датско семей-
ство. Студентка от универ-
ситета в Англия вече ни е из-
преварила и снима филм за 
Ене и нейното творчество в 
България по свой културен 
бизнес проект. Интересно и 
за нас е да разберем, какво 
точно е накарало успешната 
фамилия да загърби Дания и 
да стане част от население-
то на Пирне.

„Пирне е малко село, близ-
ко до Бургас и магистралата. 
Лесно се стига до всякъде, 
щом се качиш на магистрала-
та. Намерихме в това айтоско 
село къща, която на нас ни е 
достатъчна и перфектна. За-
почнахме търсенето от Сре-
дец, но Айтос повече ни ха-
реса. Избрахме Пирне зара-
ди природата и магистрала-
та, заради по-добрите пъти-
ща”, определено ни изненад-
ва с оценките си Ене. Що се 
отнася до пътищата, вероят-
но не се шегува, защото вся-
ка сутрин тя и съпругът й Си-
мон изминават с датския си 
автомобил 20 км на отиване 
и още толкова на връщане, за 
да заведат близнаците - мом-
че и момиче, на детска гра-
дина във Ветрен. Следобед, 
за да приберат малчуганите, 
преодоляват същото разсто-
яние и не само, че не се оп-
лакват - напротив, клатят ут-
върдително глава „Да, пъти-
щата са добри!”

Ене разказва още, че до 
преди една година рисуване-

то й било хоби. „На пълно ра-
ботно време рисувам само от 
година. В Дания бях учител-
ка по история на изкуствата, 
рисуване и драма. Любимите 
ми техники са акварел и ак-
рилика”. Много от картините 
й, подредени като на излож-
ба в широката дневна, вече 
имат нови собственици. По-
казва изкуството си на широ-
ката публика онлайн, онлайн 
са и всички й продажби, най-
вече на датчани. 

Оказа се, че и в Айтос вече 
се интересуват от творчест-
вото на датската художнич-
ка. В момента Ене рисува ог-
ромна картина за ДГ „Кали-
на Малина” в Айтос. „Недо-
вършена е, затова не я показ-
вайте”, настоява Ене Люне. 
Огромното платно е в атели-
ето й на таванския етаж, къ-
дето са подредени и картини 
на чичото на Симон - извес-
тен художник в Дания, кой-
то твори още от 70-те годи-
ни на миналия век, обясня-
ва съпругът. 

„Рисувам пейзажи, съни-

щата си, България ме вдъх-
новява, природата е неверо-
ятна”, грее от щастие Ене. И 
е готова да приеме специал-
ната покана на председате-
ля на Общински съвет - Айтос 
Красимир Енчев, да подреди 
платната си на изложба в Ай-
тос. А поканата не случайно 
идва от Енчев. Той е човекът, 
от когото научихме за талан-
та на датската художничка в 
Пирне, покрай чаровната му 
щерка Катя, която живее със 
семейството си в Дания.

Кметът на Пирне Манчо 
Паскалев пък не може да на-
хвали артистичното семей-

ство. „Трудно се разбираме, 
но децата им  вече говорят 
български и превеждат. Чу-
десни хора са, горди сме, че 
избраха Пирне”, казва кме-
тът. Какво, и как е споделяла 
Ене за живота си тук не зна-
ем, но съвсем скоро в Пирне 
се заселила и нейна близка 
приятелка от Дания. Интер-
националният състав в село-
то включва още германец, ан-
гличани и руснаци, а цените 
на имотите видимо са скочи-
ли - съвсем естествено при 
този засилен чуждестранен 
интерес.
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С два концерта Айтос  
ще отбележи Националния  

празник 3-ти март и
140 години от Освобождението на България 

1 март 2018 г., 17.30 часа, НЧ „Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на художествените състави на НЧ „Ва-

сил Левски 1869”, посветен на 140 години от Освобождението 
на България.

3 март 2018 г., 11.00 часа, площад „Свобода”
Национален празник на Република България
Празникът в Айтос ще започне с Тържествена Света Литургия 

в храм „Свети Димитър” - началото е от 9.00 часа. 
В 11.00 часа Община Айтос дава старт на тържествата на пло-

щад „Свобода” с ритуал за издигане на националното знаме. При 
минусови температури тържественото честване ще продължи в 
салона на Народно читалище „Васил Левски 1869”.

Програмата включва още стихове, изпълнени от ученици, кла-
сирани на първи места в Общинския конкурс „Моята България 
`2018”

Специално за Националния празник в Айтос ще гостува Трупата 
за фолклорно изкуство „Танцът на вятъра” - град Стара Загора, за 
да ни покаже най-новия си Музикално-танцов спектакъл.

Много силно издание на традиционния 
конкурс „Моята България Айтос `2018“

НаградНият фоНд 
беше осигуреН от 

общиНа айтос

Журито на конкурса

Татяна Кънева

Датска художничка избра да твори в Пирне

Ене Льоне пред картините си

Датското семейство в компанията на председате-
ля на ОбС - Айтос Красимир Енчев


