
Няма бедстващи щърке-
ли на територията на РИО-
СВ-Бургас. Това е устано-
вила проверка на екипи от 
експерти на екоинспекци-
ята във връзка с получени 
сигнали от граждани за бед-
стващи птици от защитения 
вид „Бял щъркел“. Информа-
цията е от пресцентъра на 
Министерството на околна-
та среда и водите, съобщи 
Агенция „Фокус” на 22 март 
тази година.

Сигналите, че щъркелите 
бедстват, тръгнаха от Айтос 
и разпалиха страстите във 
фейсбук. Знаещи и незнае-
щи анатомията, навиците и 
опасностите, застрашава-
щи щъркелите, се произне-
соха пред компютрите, мно-

го от тях - без дори да са ги 
видели.

Естествено, Община Ай-
тос направи проверки на 
всички възможни местооби-
тания. В обхода се включи и 
специално поканен предста-
вител на Сдружение „Зеле-
ни Балкани” - Кристина Ни-
колова. Оказа се, че в Ай-
тоско няма нито една бед-
стваща птица, и че щъркели-
те могат да живеят безпро-
блемно до температура -15 
градуса, стига да имат хра-
на. Проверката показа, че 
щъркелите летят и доволно 
хапват в околностите на Ай-
тос. Що се отнася до темпе-
ратурата - в деня на сигна-
лите тя не падна под нула-
та. Тъй че щъркели имаше, 

но не и бедстващи. „Птици-
те почиват, летят и търсят 
храна. В отлична кондиция 
са”, беше заключението на 
Николова.

Екип от РИОВС и Регио-
налната дирекция по горите 
в Бургас също е обходил ра-
йона на община Айтос. Еки-
път не е намерил бедства-

щи щъркели - всички птици 
са били в добро състояние и 
са се хранели.

И накрая, до всички загри-
жени! Важно е да се знае, че 
от помощ се нуждаят само 
падналите на земята щърке-
ли, допускащи хора до себе 
си. В такива случаи, следва 
да се подава сигнал до РИО-
СВ, Общината или горските 
стопанства. Щъркел, който 
може да лети и не допуска 
хора до себе си - не е бед-
стващ и няма нужда от спа-
сяване, предупреждават от-
говорните институции.

Въпреки че бедстващи 
щъркели в общината няма-
ше, предвид необичайни-
те за сезона температури 
и валежи, кметът Васил Ед-
рев се разпореди да бъдат 
осигурени условия и въз-
можност за прибиране на 
евентуално нуждаещи се 
от помощ птици в Зоопарк 
- Айтос.
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Община Айтос иска съгла-
сието на Общинския съвет, 
за да кандидатства за фи-
нансиране с втори проект 
по Програма «ИНТЕРРЕГ» по 
Инструмента за предприсъ-
единителна помощ за тран-
сгранично сътрудничество 
България-Турция 2014-2020. 
Целта е общ проект с Одрин 
по Приоритетна ос 1. Околна 
среда, Специфична цел 1.2. 

Подобряване на капацитета 
за опазване на природата, 
устойчиво използване и уп-
равление на общите природ-
ни ресурси чрез съвместни 
инициативи в трансгранич-
ния район. Това е предложе-
нието, което внася на засе-
данието на Съвета на 28 март 
тази година заместник-кме-
тът на Община Айтос Мари-
ана Димова.

В момента, Общината из-
пълнява проект по Първа-
та покана на Програмата 
за трансгранично сътрудни-
чество в партньорство със 
Специалната областна адми-

нистрация на провинция Од-
рин, Република Турция. След 
проведени срещи и прегово-
ри с Генералния секретар на 
Специална областна адми-
нистрация Алятин Ур и не-
говия екип, в детайли е об-
съден втори съвместен про-
ект по Програмата. Доброто 
партньорство и резултатите 
от първия проект са основ-
ната причина Одрин да поис-
ка новата съвместна инициа-
тива с Община Айтос. Сега, 
Съветът трябва да даде съ-
гласие за съвместно разра-
ботване, кандидатстване и 
изпълнение на общия про-
ект, насочен към провежда-
не на съвместни инициати-
ви за опазване на околната 
среда, като основна целева 
група ще бъдат ученици от 
Айтос и Одрин. 

Предвидено е разработва-
не на образователно-обучи-
телен материал, свързан с 
процесите по опазване на 
природата и управление на 
отпадъците. Включени са ин-
тересни образователни и ин-
формационни дейности, на-
сочени към повишаване на 
екологичната култура на де-
цата, като организиране на 
съвместно зелено училище с 
образователни и практичес-
ки цели, като например за-

саждане на дръвчета в пар-
ковите зони.

И по този проект е плани-
рано закупуването на обо-
рудване и техника за под-
държане на парковите и зе-
лени площи в общината - ав-
томобил–самосвал, трактор, 
мулчер, раздробител за кло-
ни, листосъбирач, свредел, 
храсторез и др. Опазване 
на природата, устойчивото 
използване и управление на 
природните ресурси и пови-
шаване на екологичната кул-
тура в образователния и въз-
питателен процес на млади-
те хора и на всички гражда-
ни, са основните цели, ко-

ито си поставя новото про-
ектно предложение на Об-
щина Айтос.

Максималната сума, която 
може да бъде отпусната за 
целите на проекта към парт-
ньорите от българска и тур-
ска страна за едно индиви-
дуално предложение по ин-
вестиционната мярка е  400 
000 евро, като отпуснатата 
сума покрива 100 % от разхо-
дите за изпълнение на про-
екта. Няма изискване за съ-
финансиране. Водещ парт-
ньор по проекта ще бъде 
Специална областна адми-
нистрация - Одрин.
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Извършени са проверки от Общината, екоинспекцията и “Зелени Балкани”
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Община айтОс с втОри прОект за зелената 
инфраструктура и екОкултурата на децата
Администрацията чака картбланш 
от Съвета за нов проект с Одрин

На преговорите в Одрин

Вишка и парков трактор са само част от техника-
та и оборудването, с които се сдоби Община Айтос 
с финансиране по първия проект за трансгранично 
сътрудничество с Одрин

Пролетта дойде в и Общи-
на Айтос с пролетния поз-
драв на децата от ДГ „Про-
лет”

Работна среща на партньорите в Айтос

РИОВС - Бургас: Няма бедстващи 
щъркели на територията на община Айтос



Здравейте, скъпи съ-
граждани! Даваме старт 
за пореден път на тази 
невероятна Великден-
ска кауза, която за 4-та 
поредна година ще сто-
пли сърцата на нашите 
обичани баби и дядовци. 
Тази година реши-

хме да не правим кон-
церт, понеже се заба-
вихме с включването.  
Ще оставим всичко във 
вашите ръце и онези от 
вас, които желаят да се 
включат с продукти от 
първа необходимост или 
средства, са добре до-

шли до 6-и април вклю-
чително.

Винаги съм го казва-
ла и ще го кажа отново: 
Никое добро, дори и най-
малкото, не е напразно!  
Бъди човек, включи се 
и ти! 

Ваша Ива

Брюксел, 21 март 2018 г. 
– Евродепутатът от АЛДЕ/
ДПС Илхан Кючюк получи 
отличието „Евродепутат на 
годината“ в категория „Кул-
тура и медии“. Председате-
лят на Младежко ДПС бе 
награден по време на цере-
монията по връчването на 
ежегодните награди “MEP 
Awards”, която се състоя 
снощи в Брюксел. „Зад 
тази награда стои трудът на 
много хора – не само моят, 
но и този на моя екип, на 
колегите ми, на всички пре-
красни млади хора в ДПС, 
които винаги ме подкрепят 
в отстояването на смисле-
ните и важни каузи. Благо-
дарен съм, защото това от-
личие е голямо признание 
и стимул да продължаваме 
да работим все така увере-
но. А признанието означа-
ва отговорност.“, коменти-
ра евродепутатът. 

Илхан Кючюк е един от 
най-младите членове на 
Комисията по култура и об-
разование в Европейския 
парламент. Като предсе-
дател на една от най-голе-
мите младежки политиче-
ски организации в Европа 
– Младежко ДПС – Кючюк 
работи активно по доклада 
„Нова програма за умения 
в Европа“. Председателят 
на Младежко ДПС е актив-

но ангажиран и в посока 
да бъде улеснено призна-
ването на уменията и ква-
лификациите, което е от съ-
ществено значение за тру-
довата мобилност в Евро-
па. В борбата срещу мла-
дежката безработица Ил-
хан Кючюк подкрепя мо-
дернизирането на профе-
сионалното образование и 
обучение, както и образо-
ванието за възрастни, като 
настоява за това държави-
те членки, частните и пуб-
личните дружества и инсти-
туции да инвестират пове-
че ресурси за повишаване 
на конкурентоспособност-
та на служителите. 

Илхан Кючюк е предсе-
дател на Младежко ДПС от 
2012 година. На 30-годиш-
на възраст (през 2015 годи-
на) е избран за вицепрези-
дент на Алианса на либера-
лите и демократите за Ев-
ропа, като през 2017 годи-
на на конгреса в Амстер-
дам бе преизбран за вто-
ри мандат.

За 14-а поредна година, 
престижното издание „The 
Parliament Magazine“ орга-
низира годишните награ-
ди за евродепутати, за да 
oчертае техните постиже-
ния в дадена област.

На заседание на 28 март 
тази година, Общинският 
съвет трябва да определи 
имотите - частна общин-
ска собственост, които за-
дължително трябва да бъ-
дат застраховани, вклю-
чително срещу природни 
бедствия и земетресения. 
Предвид природните ано-
малии, темата е много ак-
туална. От своя страна, 
Общинската администра-

ция прилага подробни спи-
съци на имотите, които за-
дължително трябва да бъ-
дат застраховани, общият 
им брой е близо 100.

Застрахователните внос-
ки за имотите и вещите - 
общинска собственост, ко-
ито са предоставени под 
наем или на концесия, да 
са за сметка на наематели-
те или концесионерите, а в 
случаите на публично-част-

но партньорство – за смет-
ка на определения в дого-
вора партньор, пише още 
в предложението на кме-
та Васил Едрев до Общин-
ския съвет. 

Съветът, от своя страна, 
трябва да даде картбланш 
на градоначалника да из-
върши всички дейности по 
застраховането на имотите 
за 2018 година.

НП.
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Пра-
вилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаи-
модействието му с Общинската администрация на Община Айтос, 
свиквам ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС - Айтос на 28.03.2018 
г. (сряда) от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при 
следния проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
1. Предложение с вх.№ ОбС-87/09.03.2018 г. от Красимир Енчев 

- председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отче-
та за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос - Авто-
транспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.

2. Предложение с вх.№ ОбС-91/14.03.2018 г. от Красимир Енчев - 
председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета 
за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна 
болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2017 г. 

3. Предложение с вх.№ ОбС-104/19.03.2018 г. от Красимир Ен-
чев - председател на Общински съвет Айтос, относно приемане 
отчета за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” 
ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.

4. Предложение с вх.№ ОбС-108/21.03.2018 г. от Красимир Енчев 
- председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отче-
та за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински 
център I” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.

5. Предложение с вх.№ ОбС-102/19.03.2018 г. от Васил Едрев - 
кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за реда и 
условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане 
на дългосрочен общински дълг от община Айтос. 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-93/15.03.2018 г. от Васил Едрев 
- кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетната прог-
ноза на община Айтос за периода 2019 - 2021 г. в частта за мест-
ни приходи и разходите за местни дейности.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-96/16.03.2018 г. от Васил Едрев 
- кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти - частна 
общинска собственост.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-97/16.03.2018 г. от Васил Едрев - 
кмет на Община Айтос, относно редовно заседание на общото съ-
брание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслуж-
вана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас.

9. Предложение с вх.№ ОбС-105/20.03.2018 г. от Мариана Димо-
ва - зам.-кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на общи-
на Айтос по Програма ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъе-
динителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Тур-
ция 2014-2020, Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 
1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устой-
чиво използване и управление на общите природни ресурси чрез 
съвместни инициативи в трансграничния район.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-82/02.03.2018 г. от Васил Ед-
рев - кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за 
проектиране и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен 
обект (трасе) на обект: „Реконструкция на Главен канализационен 
клон III за отходни води, разположен в регулационните граници на 
град Айтос и поземлени имоти №№ 000786, 000515, 000518, земли-
ще на град Айтос” и даване съгласие за преминаването му през 
имоти общинска собственост.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-100/19.03.2018 г. от Васил Ед-
рев - кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за 
проектиране и изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе 
на главен водопровод от напорни водоеми до разпределителна 
мрежа на град Айтос с участъци - 1. Главен водопровод от НВ с 
V=2х4500 м³ през РШ1 до разпределителна мрежа на град Айтос; 
2. Главен водопровод от РШ1 и НВ с V=600 м³ през РШ2 до разпре-
делителна мрежа на град Айтос и даване съгласие за премина-
ването му през имоти общинска собственост.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-101/19.03.2018 г. от Васил Ед-
рев - кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за 
проектиране и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен 
обект (трасе) на обект: „Нов отливен канал от нов дъждопреливник 
12 на град Айтос” и даване съгласие за преминаването му през 
имоти общинска собственост.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-99/16.03.2018 г. от Мариана 
Димова - зам.-кмет на Община Айтос, относно прекратяване на 
съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ XII-
1424, кв.89 по плана на град Айтос, с адрес ул.“Александър Стам-
болийски” № 30. 

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-98/16.03.2018 г. от Мариана 
Димова - зам.-кмет на Община Айтос, относно прекратяване на 
съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ I-1, 
кв.2 по плана на село Черна могила, община Айтос. 

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-95/16.03.2018 г. от Васил Ед-
рев - кмет на Община Айтос, относно продажба на имот № 657, 
с площ от 1022 кв.м, находящ се в землището на град Айтос, мест-
ност „Провадийско шосе”, на собственик на законно построе-
на сграда.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-94/16.03.2018 г. от Васил Едрев 
- кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - 
земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, 
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване - 9 броя.

17. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
АЙТОС

традиция за айтос

6

ОБЩИНА  
АЙТОС

Съобщение
За строителни отпа-

дъци, обемни отпадъ-
ци, генерирани от дома-
кинства, вследствие на 
текущи ремонтни дей-
ности на територията на 
Община Айтос.

По смисъла на Закона 
за местни данъци и так-
си, разходите за събира-
не и  третиране на стро-
ителните отпадъци не се 
включват в такса „Битови 
отпадъци“.

Заявка за транспорти-
ране, ползване на мо-
билен контейнер (цен-
тър) се подава в Об-
щина Айтос, Дирекция 
„ТСУРР”, ет. 1, стая № 6 
или на, тел. 0558/2 26 62, 
0897992321.

Нарушителите, които 
изхвърлят отпадъци на 
нерегламентирани мес-
та ще бъдат санкциони-
рани.

Професионална гимназия по селско стопанство 
„Златна нива” - град айтос

ул. „Славянска” № 50, тел. 0888/ 206 682
ОБЯВа

Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива” - 
град Айтос обявява свободно работно място за Главен счетоводи-
тел на постоянен трудов договор.

Документи се подават при Завеждащ административна служба 
на училището в срок до 30.03.2018 година включително.

Кандидатите трябва да имат висше икономическо образование 
- степен бакалавър или магистър.

телефон за справки: 0888/ 206 682.

Евродепутатът Илхан Кючюк спечели 
отличието „Евродепутат на годината“ 

в категория „Култура и медии“

Илхан Кючюк с наградата в Брюксел

застраховат общинските имоти 
срещу бедствия и земетресения

Подари Великденска 
вечеря на пенсионер 

в нужда!



Р Е Ш Е Н И Е
№ 443

По Докладна записка с вх.№ ОбС-49/12.02.2018 г. от Красимир Ен-
чев - председател на Общински съвет - Айтос, относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Айтос, 

Общинският съвет - град Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ПРИЕМА Наредба за измене-

ние и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, 
както следва:

Р Е Ш И :
§1. Отменя чл.41 и приема нов чл.41 със следния текст:
Чл.41 (1) При производства за настаняване под наем, продажби, за-

мени или учредяване на вещни права и право на ползване върху об-
щински имоти се заплаща такса за всяко конкретно производство, из-
числена по следната формула: 

Р общ. = Рт1 + Рт2 + Рт3 , където: 
Рт1 - разходи за материали (хартия и печат, еленергия, гориво за ог-

лед на имота /ите);
Рт2 - разходи за изготвяне на оценка на имота /ите от лицензиран 

оценител;
Рт3 - други разходи (разходи за консултантски услуги, скици, удосто-

верения за характеристиката на имотите и др. 
(2) Конкретният размер на таксата по ал.1 се определя служебно при 

подготовката на съответната административна преписка и се заплаща 
от преобретателя на имота, и/или носителя на вещното право.

(3) При производства по учредяване на безвъзмездно право на полз-
ване не се заплаща такса по ал.1. 

§2. В чл.46в, ал.5 израза «ловни кучета» се заменя с изразя „кучета, 
които придружават или охраняват селскостопански животни, които се 
отглеждат в регистриран животновъден обект”. 

§3. В чл.19,  ал.4  се правят следните изменения:  Отменя  ал.4 т.2,  те-
кста  на досегашната т.2.1.  става т.2, а текста на досегашната  т.2.2. 
става 2.1.

§4. Текста на чл.38, т.16 се изменя и допълва, и придобива следна-
та редакция:

„За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обек-
ти за търговия на закрито по чл.4, ал.1, т.1 от Наредба за реда за раз-
решаване поставянето на преместваеми обекти на територията на об-
щина Айтос - 50,00 лв. на обект.

§5. Изменя чл.42в, ал.1 и същият придобива следната редакция: „При 
маркиране на дървета и издаване на превозен билет за извозването 
им се заплаща такса в размер на:

2 лв./куб.м маркирана дървесина;
2 лв. за издаване на превозен билет.
§6. Създава нова ал.2 на чл.42в със следния текст „При маркиране 

на дървета и издаване на превозен билет на организации на бюджет-
на издръжка не се заплаща такса по ал.1.

§7. Създава нов чл.42г със следния текст „За издаване на удосто-
верение за характеристика на земеделска земя се заплаща такса в 
размер на 10 лв.

§8. Отменя чл.43 
§9. Изменя и допълва т.9 на чл.53 и същата придобива следната ре-

дакция:
За издаване на разрешение за ползване на терен за поставяне на 

преместваеми обекти за търговия на открито по чл.4, ал.1, т.2 буква „г“, 
„д“, т.3, т.4 от Наредба за реда за разрешаване поставянето на пре-
местваеми обекти на територията на община Айтос и РИЕ - 20.00 лв.

§10. Изменя и допълва т.21 на чл.53 и същата придобива следната ре-
дакция:  „Разрешение за извършване на търговия и други обслужва-
щи дейности на открито - по чл.4, ал.1, т.2 буква „а“, „б“ и „в“ от Наред-
ба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на 
територията на община Айтос - 10,00 лв.

§11. Отменя т.10, 15 и точка 15А на Приложение № 1.
§12. Отменя Приложение № 2.
§13. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за опре-

деляне и администриране на местните такси и цени на администра-
тивни услуги на територията на Община Айтос, приета с решение № 
443/28.02.2018 година от Общински съвет - Айтос, влиза в сила в деня 
на публикуването й във вестник „Народен приятел”. 

Решението е гласувано в заседание на ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „про-
тив” и 0 „възд.се”, проведено на 28.02.2018 г.,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС: /п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

Протокол  № 29, т.1. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

/Стелиана Николова - главен специалист “АТООС”/

  Пълен финансов отчет 
и анализ за дейността си 
през 2017 година внася за 
одобрение в Общинския 
съвет, общинското търгов-
ско дружество „Айтос Авто-
транспорт” ЕООД. Друже-
ството осъществява пътни-
чески превози с лиценз за 
международен автомоби-
лен превоз на пътници, из-
вършва автогарово обслуж-
ване и годишни технически 
прегледи.

„Айтос Автотранспорт” 
ЕООД  приключи 2017 годи-
на с общо приходи от дей-
ността си в размер на 961 
хиляди лева, при 872 хиля-
ди лева приходи за 2016 го-
дина, сочи отчетът на упра-
вителя Койчо Пенчев. По-
високи са приходите от ав-
тобусни превози през ми-

налата година - 900 хиля-
ди лева, включително ком-
пенсации и намалени пъту-
вания на ученици, ветерани 
и пенсионери. Дейността 
приключва със счетоводна 
печалба от 45 хиляди лева, 
при 46 хиляди лева за 2016 
година, въпреки поетия ан-
гажимент за обслужване 
на нерентабилните общин-
ски линии.

Годишните технически 
прегледи не носят печал-
ба на дружеството, а при-
ходите за 2017 година са 
по-малко - 35 104 лева, до-
като разходите възлизат 
на 59 913 лева. Данните са 
показателни за влияние-
то на непрекъснато нара-
стващата конкуренция за 
извършване на прегледите 
в града, уточняват от дру-

жеството.
С осигурените приходи са 

финансирани разходите за 
издръжка в размер на 931 
хиляди лева, в т.ч. - за ма-
териали - 257 хиляди лева, 
за горива и енергийни раз-
ходи - 204 хиляди лева, за 
резервни части - 29 хиля-
ди лева и други - 24 хиляди 
лева. Разходите за външни 
услуги са 61 хиляди лева, за 
заплати - 375 хиляди лева, 
за осигуровки - 71 хиляди 
лева, за амортизации - 117 
хиляди лева.

Дружеството развива 
дейността си в рамките на 
осигурените ресурси, при 
непрекъснато свиване и оп-
тимизиране на експлоата-
ционните разходи. Срав-
нителният анализ по годи-
ни показва колебанието 

в цените на горивата, ре-
зервните части и услуги. А 
завишението на разходите 
за горива, заплати и осигу-
ровки се дължи на допълни-
телно ангажираните ресур-
си на транспортната фирма 
за извършване на превози 
на ученици. 

Счетоводната печалба 
на дружеството за 2017 го-
дина е 30 хиляди лева, при 
27 хиляди лева за 2016 го-
дина. Налице е тенденция-
та за подобряване на ико-
номическите показатели. 
Средната брутна месечна 
работна заплата в друже-
ството за 2017 година е 834 
лева, сочи още отчетът на 
управителя.

Предприети са мерки за 
обновяване на автопарка 
за намаляване на разхо-
дите като цяло, макар че 
разходите за амортизации 
и заплати са значително 
увеличени. Повишено е ка-
чеството на транспортна-
та услуга и се запазва тен-
денцията за увеличение на 
печалбата.

Предизвикателствата 
пред „Айтос- Автотранс-
порт” ЕООД са намалени-
ят пътникопоток, особено в 
рамките на общината, нело-
ялната конкуренция на пре-
минаващите през  Айтос 
други превозвачи, нерегла-
ментираните превози, как-
то и нелоялната конкурен-
ция при годишните техни-
чески прегледи, пише още 
в анализа.

Съветът ще се произнесе 
за дейността на общинска-
та транспортна фирма на 
заседанието си на 28 март 
тази година.

НП
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
АЙТОС
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Нов регламент за обществени обсъждания и за активно 
участие на местната общност в решенията на Съвета ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН

П О К А Н А

 Управителният съвет на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН свиква 
Общо Годишно отчетно събрание на кооперацията, което ще се 
проведе на 14.04.2018 година, от 9,00 часа в Заседателната зала 
на Община Айтос,  ул. „Цар Освободител” № 3

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Приемане и освобождаване на нови член кооператори.
Док. Мариян Пеев
2. Доклад на УС на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен за 2017 година.
Док. Мариян Пеев
3. Доклад на Контролния съвет на ЗКПУ „Мъглен” с. Мъглен за 

2017 година.
Док. Димитър Которов
4. Приемане на Годишния Финансов Отчет за 2017 година на 

ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен
Док. Иванка Димитрова
5. Освобождаване на председателя на кооперацията, УС и КС от 

отговорност за едногодишната им дейност.
Док. Мариян Пеев
6. Вземане на решение от Общото събрание като упълномоща-

ва УС и председателя на кооперацията за сключване на договори 
за сделки и кредити с ДФЗ, Разплащателна агенция, банки, юри-
дически и физически лица и други, за закупуване на земя и ДМА, 
включително и срещу ипотекиране на недвижими имоти.

Да учредява обезпечения по кредити със залози и ипотеки с 
ДМА.

Док. Мариян Пеев
7. Вземане на решение за Общото събрание за продажба на ста-

рата Административна сграда.
Док. Мариян Пеев
При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК, събрани-

ето ще се проведе един час по- късно, от 10.00 часа, на същото 
място и при същия Дневен ред, независимо от броя на присъст-
ващите член- кооператори.

УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 22 88

близо милион приходи отчита 
общинската транспортна фирма
„айтос автотранспорт” ЕООД обновява автопарка, 
тенденцията - увеличаване на годишната печалба

7
застраховат общинските имоти 
срещу бедствия и земетресения

Наредба ще гарантира прозрачност при 
поемане на дълг по общински проекти

Община Айтос е на път 
да се сдобие с първия в ис-
торията си документ, кой-
то регламентира реда и ус-
ловията за провеждане на 
обществени обсъждания за 
поемане на дългосрочен об-
щински дълг за реализира-
не на проекти. В тази връз-
ка, проект за Наредба вли-
за в заседателната зала 
на 28 март т.г. за дискусия 
и гласуване. Мотивите за 
приемането й са разпоред-
би в Закона за общинския 
дълг, определящи условия-
та и реда за поемането на 
общински дълг и за изда-
ването на общински гаран-
ции, както и видовете об-
щински дълг. 

На редовно заседание в 
сряда, Съветът трябва да 
закове условията и реда за 
провеждане на обществе-
ни обсъждания на проекти-
те, които ще се финансират 
чрез дългосрочен дълг, ко-
ето да осигури публичност 
на информацията за проек-
тите, изпълнявани от общи-
ната и прозрачност при не-
обходимост от поемане на 
дългосрочен дълг. 

Наредбата регламентира 
възможностите за активно 
участие на местната общ-
ност при вземане на реше-

ния. Проектът беше публику-
ван на официалния сайт на 
Община Айтос на 14.02. 2018 
година. На всички граждани 
и организации беше предос-
тавен 30-дневен срок, в кой-
то да могат да представят  
предложения и становища в 
ЦУИГ на Община Айтос. 

Какъв е редът? Кметът на 
общината внася предложе-
нието за поемане на дълг, 
което се разглежда и одо-
брява от Общинския съвет. 
Общественото обсъждане 
трябва да се състои най-
малко един месец преди 
разглеждане на предложе-

нието от Съвета. Отделно, 
всички граждани и юриди-
чески лица могат да пода-
ват в деловодството на Об-
щина Айтос писмени запит-
вания, протести и предло-
жения до кмета на община-
та, касаещи проекта, за ре-
ализацията на който ще се 
поема дългосрочен дълг, но 
не по-късно от два дни пре-
ди провеждане на публич-
ното обсъждане.

На публичното обсъжда-
не, след представянето на 
проекта и начините на фи-
нансиране, думата се пре-
доставя на представители-

те на местната общност за 
свободно изразяване на 
мнения, предложения и ста-
новища, както и за въпроси 
по проекта. Обсъждането 
приключва след като е да-
дена възможност да се из-
кажат всички заявили же-
лание граждани и предста-
вители на юридически лица. 
Изготвя се протокол, ве-
дно с постъпилите писме-
ни запитвания, протести и 
предложения, който става 
неразделна част от пред-
ложението в заседателна-
та зала.

НП
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На 23 март 2018 година 
беше открита изложбата с 
преводи на Вапцарови про-
изведения от български на 
английски, изработени от 
учениците в клуб „Високо-
то изкуство на превода” с 
ръководител Здравко Ди-

мов по проект „Твоят час” 
в СУ „Никола Й. Вапца-
ров”. Особеното на изло-
жените творби е, че тексто-
вете са преведени по ме-
тода „Интерлинеарен пре-
вод“. Учениците подбраха 
части от Вапцарови стихо-

ве и ги преведоха като из-
ползваха различни цвето-
ве, за да означат различни-
те компоненти. Изложбата 
беше открита в присъстви-
ето на директора на учили-
щето Димо Парушев, Таня 
Петкова, заместник-дирек-
тор, учители и ученици.  
Първите посетители на из-
ложбата след откриване-
то бяха учениците в 8 „а“ 
клас, профил чуждоезиков 
- английски и руски език с 
преподавател Ани Стойче-
ва. Росица Петрова и Анто-
ния Петкова от 11 „а“ клас 
влязоха в ролята на уре-
дници и екскурзоводи като 
разказаха на осмокласни-
ците за процеса на работа 
по интерлинеарния превод 
и резултата от него.

клуб „висОкОтО изкуствО 
на превОда” с излОжба

Ученици преведоха Вапцаров на английски

Навръх Първа пролет Вел-
ка Боздукова от Айтос на-
върши 95 години. Всички в 
Айтос и региона я знаят като 
баба Вела - най-изкусната 
лечителка, баячка и специа-
листка по леене на куршум. 
Специално поръчала торта, 
за да почерпи общинарите 
за здраве и още една - за 
тези, за които всеки ден от-
варя дома си. Сърцата, щед-
ра и много пъргава за го-
дините си, на първа пролет 
баба Вела черпеше наред - 
и познати, и случайно дош-
лите да споделят с нея бол-
ката си, видя НП.

На 95 години „не ползва” 

хапчета и е в добро здраве. 
Малко съм уморена, казва, 
но пък приема хора от тъмно 
до тъмно, даже на рождения 
си ден. А пред вратата й се 
извива опашка от чакащи.

Наследила е уменията от 
майка си, но преди нея три 
поколения жени в рода гони-
ли злото с разтопено олово. 
Получила в наследство ба-
енето за уроки, за весене, 
за страх, за лимфни възли 
и т.н., и вече 23 години поч-
ти денонощно се среща с 
търсещите нетрадиционния 
начин да прогонят болката, 
злото и стреса.

Баба Вела знае как се бае 
за всяка болест. За всичко 
имало лек, само за мозъка 
– не. „Което е от стреса се 
лекува с баене, ама има бо-
лести, които са по-силни от 
думите и от куршума. Още 
като видя човека и му личи”, 
обяснява баячката. Според 
нея, от сто болести - една е 
от простуда, другите са от 
стрес. С подръчни средства 
лекува и сливици – „вдига” ги 
с пръсти и здраво завързва 
кърпа под брадата.

Рецептата на баба Вела 
за грип пък е смес от мед, 
олио и ракия, от която през 
час трябва да се хапва по лъ-
жичка. А най-доброто сред-
ство за възпаление на гър-
лото е газта, и за хрема - газ 
на тампони. Това съветва ай-
тоската лечителка, която се 
радва на широка известност 
най-вече заради баенето и 

леенето на куршум.
Вела Боздукова е родом 

от село Разбойна. Била  най-
голямата, гледала шестте си 
братя и сестри, поемала ця-
лата работа вкъщи. От 10-го-
дишна е на къра, а зад тъкач-
ния стан седнала на 15. През 
всичките тези години работа-
та я крепяла. И досега дърпа 
юздите на коня и сама оре 
лозето, а после копае око-
ло чуканите. И черешовата 
градина наглежда, и вила-
та в Лясково. Известна е и 
със страстта си към строи-
телството и че сама си чер-
тае плановете за нови гра-
дежи.

На 95 години става всяка 
сутрин в три часа. До четири 
вече се е наредила опашка 
– чакат я да отвори външна-
та врата, която винаги е под 
ключ. Защото баенето преди 
изгрев слънце най-помагало. 
А през лятото осъмва – не й 
дава сърце никого да вър-
не. Според баба Вела, най-
важна е молитвата, която се 
произнася по време на лее-
нето на куршум. Без думите 
ритуалът не може да се слу-
чи - в оловото се отразява 
страхът на човека, но молит-
вата го гони. 

Знаят баба Вела и като яс-

новидка, която много позна-
ва на боб. Не признава ка-
фето и картите. Хвърля го с 
наричане, което пази в дъл-
бока тайна. Защото ако из-
рече думите на глас – маги-
ята ще изчезне. Гледа да не 
се товари с хорските нево-
ли, но понякога дълго съпре-
живява и се коси за чужди-
те проблеми. 

Такава е Вела Боздуко-
ва – емоционална, приказ-
лива, чувствителна. И много 
потайна - за всяка човешка 
драма има място в сърцето 
й, но с никого не я споделя. 
И не признава  на кого ще 
предаде дарбата си.

Питаме я какво е пожела-
нието й към айтозлии. „Дълъг 
живот, работа да имат, про-
блеми да нямат. Да са до-
бри помежду си и да се па-
зят - защото отвсякъде ид-
ват болести и неприятно-
сти. Сутрин като стана, пър-
во се прекръствам и поже-
лавам на всички хора здра-
ве!”, казва просълзена же-
ната, която има очи да види 
всяка болка, но винаги тър-
си доброто.

НП й пожелава да е жива 
и здрава и да ни покани на 
100-я си рожден ден!

НП

Поздравления за участни-
ците в пролетния концерт на 
Народно читалище „Васил 
Левски 1869”- Айтос „Пак е 
Пролет!” В снежния 22 март 
читалищните художествени 
състави  стоплиха айтозлии 
с пролетно настроение, мно-
го танци, песни и смях. 

Таланта си на сцената 
пролетно доказаха Фор-
мация „Талант”- Цветомир 
Малчев и Михаил Димчев, 
Седат Мюмюн, Танцова 

формация „Ива денс мини”, 
Детски танцов състав „Ша-
рено гайтанче”, Състав за 
модерен балет „Джуниър”, 
Състав за изворен фолклор, 
Формация за съвременни и 
характерни танци „Мисис”. 
Художествени ръководите-
ли Пенка Димова, Марга-
рита Петрова, Мая Христо-
ва и Ивелина Костадинова. 
Водеща Златина Георгие-
ва. Благодарим Ви и чести-
та пролет!

Пролетно настроение в читалището

Баба Вела на 95 знае как 
да лекува всяка болка

На рождеНия си 

деН, лечителката 

Велка БоздукоВа с 

БезцеННи съВети 

към айтозлии

22 март 2018 година - Баба Вела на 95!

Баба Вела в „кабине-
та” си - след „куршума”, 
важно е как ще падне 
лъжицата - тя показва 
дали лошото си е оти-
шло. Ако не - процеду-
рата се повтаря.


