
80 деца, родени през 2007, 
2008 и 2009 година, излязо-
ха на зеления терен рано су-
тринта  на 26 май, на град-
ския стадион „Крум Делчев" 
в Айтос, на старта на Сед-
мия футболен турнир Айтос 
`2018. Състезанието се про-
вежда за седма поредна го-
дина. Първото му издание 
беше през 2012 година по 
идея и със спомоществова-
телството на италианския 
предприемач Роберто Фа-
ризели, със съдействието на 
Община Айтос и в сътрудни-
чество с „Антомас” ООД – 
Болоня, Италия. От 2015 го-
дина организатор е Община 
Айтос, турнирът се провеж-
да под патронажа на кмета 
Васил Едрев. 

Тази година осем отбо-
ра участваха в изключи-
телно атрактивната футбол-
на надпревара - отборът на 
ОУ „Атанас Манчев" – град 
Айтос с ръководител Милко 
Чаушев, на ОУ „Христо Бо-
тев" – село Мъглен с ръково-
дител Дида Грудева, на ОУ 
„Светлина" – село Тополица 
с ръководител Мехмед Иляз, 
отборът на „Янтра 1919" - 
Габрово с ръководител Дим-
чо Данов, на СУ „Христо Бо-
тев" – град Айтос с ръково-
дител Милен Минчев, на СУ 
„Никола Й.Вапцаров" – град 
Айтос с ръководител В. Гер-
джиков, отбор „Вихър" с ръ-
ководител Борис Николов и 
отборът на ОУ „Христо Бо-
тев" – село Пирне с ръково-
дител Георги Стаматов. Съ-
дии на срещите бяха Муста-
фа Реджеб, Али Пехливан, 
Денислав Минчев, Даниел 
Иванов, а главен съдия - Ге-
орги Славов.

Играха се по два мача 
едновременно, началните 
удари в двете игрища дадо-
ха кметът и председателят 
на Общински съвет - Айтос 
Красимир Енчев. Според 

регламента, който е тради-
ционен за турнира, арби-
трите не вдигаха жълти и 
червени картони, но изис-
кваха феърплей на терена. 
Поройният дъжд в събота 
не успя да помрачи добро-
то настроение и спортни-
те емоции. Малките футбо-
листи закусиха докато пре-
вали и отново се включи-
ха в състезанието. Стимул 
за оспорвана битка на пер-
фектно затревения и под-
държан терен бяха отбор-
ните купи и награди, и спе-
циалните награди на кмета 
на Община Айтос. „Идеята 
на турнира е всеки от мал-
ките футболистите да се по-
чувства значим, да създава 
приятелства, да съпрежи-
вява радостта от победата 
и да преодолява разочаро-
ванието от загубата", заяви 

пред общинското издание 
кметът. Затова бяха и мно-
гото награди, медали, плаке-
ти и купи за финала на тур-
нира. А раздаването на по-
даръците започна още пре-
ди старта - всеки състеза-
тел облече чисто нов спор-
тен екип. Резултатите от фут-
болната надпревара и тър-
жественото награждаване 
на победителите бяха в къс-
ния следобед. 

Малките футболисти на 
„Вихър" - Айтос с треньор 
Милен Минчев за втора по-
редна година спечелиха ку-
пата на общинския турнир 
след напрегната финал-
на среща с „Янтра 1919" - 
Габрово. На второ място се 
класира отборът на Габро-
во, на трето - СУ „Никола 
Вапцаров" - Айтос, следвани 
от ОУ „Христо Ботев" - село 
Мъглен, СУ „Христо Ботев" - 
Айтос, ОУ „Христо Ботев" - 
Пирне, ОУ „Атанас Манчев" 
и ОУ „Светлина" - село То-
полица. Наградата за „Най-
полезен състезател" граб-
на второкласникът Радко 
Ангелов от село Пирне, за 
„Най-добър вратар" - Ерен 
Ереджеб, а за „Голмайстор 
на турнира" - Атанас Асенов 
от ОУ „Атанас Манчев".

Подробностите за тур-
нира с интересните лица 
на зеления терен - четете 
в НП на 31 май

НП

Айтоската школа  
с ново талантливо  

поколение

110 състезатели от шест 
клуба по спортна акроба-
тика участваха в ІV-я Об-
щински турнир в Спортна-
та зала на градския стади-
он „Крум Делчев” в Айтос. 
Домакините на традицион-
ното издание от Спортния 

клуб по спортна акробатика 
„Орел”, с треньори Катя Ца-
нева и Мартин Бенов и хо-
реограф Ивелина Костади-
нова, приеха на квадрата в 
Айтос най-добрите състеза-
тели на СКА „Бургас”, СКА 
„Нефтохимик” и СКА,,АКРО-
ДЖЪМП”, КГС «Черномо-

рец” - Бургас и КСА «Сте-
фан Данчев” - Сливен.

Четири възрастови гру-
пи от 6 до 18 години и осем 
„потока” от индивидуални 
състезатели и акробатич-
ни видове, в продължение 
на три часа демонстрираха 
грация и талант в спортна-
та зала пред многобройна 

публика от родители и гости. 
Сред феновете на акробати-
ката бяха кметът Васил Ед-
рев, председателят на Об-
щински съвет - Айтос Кра-
симир Енчев и координато-
рът на ММС за област Бур-
гас Атанас Атанасов.

Кметът Васил Едрев даде 
старт на турнира с висока 
оценка за успехите на ай-
тоската акробатична школа 
през годините и с пожела-
ния към новото талантливо 
младо попълнение на клуба. 
„Благодаря на ръководство-
то на клуба и на треньорите 
- те имат моята безрезерв-
на подкрепа. Радвам се, 
че заедно с тях превърнах-
ме този турнир в традицио-
нен през месец май”, каза 
още на откриването градо-
началникът.

Кметът връчи на шестте 
клуба купи, а на състеза-
телите - медали и грамоти 
за участие. „Видях радост-
та в очите на децата и въл-
нението на родителите, тре-
ньорите и на публиката. И 
това е напълно достатъчно, 
за да пожелаем дълголе-
тие на този празник на ак-
робатиката”, коментира за 
НП кметът. 

Подробен репортаж от 
спортното събитие, кои 
бяха участниците, какви 
изненади поднесе на тур-
нира СКСА „Орел” - Айтос 
и много снимки, в следва-
щия брой на НП, на 31 май 
тази година.

НП
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200 деца на спортен празник в айтос – 
два общински турнира в един ден 

Детски турнир ’2018 за седми път
взриви футболните емоции в Айтос 

„Вихър” за втора поредна година  
е №1 в общинското състезание  

на малките футболисти

Айтоският „Орел”, четири бургаски 
клуба и един от Сливен на ІV-я турнир 

по спортна акробатика 

110 деца на 
квадрата в Айтос

Новото талантливо по-
коление на Айтос в акро-
батиката

Най-новата мъжка двойка на „Орел” - Янко Киров 
и Антон Станчев

Уникални - пред погледа на треньора Катя Ценева

Шампионът - „Вихър” - Айтос

Преди финала с „Янтра 1919” - Габрово

Много усмивки на закриването на турнира



Председателят на Об-
щински съвет - Айтос 
Красимир Енчев вна-
ся на 30 май тази годи-
на предложение за от-
мяна на Наредбата за 
предоставяне на общин-
ски концесии по чл.71, 
ал.1, т.2 от ЗОС, при-
ета с решение №118 от 
18.02.1997 г. 

Основанието за при-
емане на Наредбата е 
текст в Закона за общин-

ската собственост. „Към 
настоящия момент оба-
че правната уредба, ре-
гламентираща предос-
тавянето на концесии, 
е уредена в Закона за 
концесиите, и в него не 
е предвидена компетент-
ност на Общинския съ-
вет с поднормативни ак-
тове (наредби) да уреж-
да обществени отноше-
ния, свързани с предос-
тавяне на общински кон-

цесии” пише в доклад-
ната записка на пред-
седателя.   

Наредбата трябва да 
бъде отменена с оглед 
необходимостта от при-
веждане на норматив-
ната уредба в съотвест-
вие с действащото зако-
нодателство, коментира 
Красимир Енчев пред 
общинското издание.

НП
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Причината - невъзможност 
да бъдe осигурен минимал-
ният брой деца, съгласно из-
искванията на Наредбата за 
финансирането на институ-
циите в системата на преду-
чилищното и училищното об-
разование.

До кмета и Общинския съ-
вет е изпратена докладна за-
писка от директора на детска 
градина „Здравец” Мима Лав-
чиева, за закриване на полу-
дневната група в село Мал-
ка поляна, която функциони-
ра с шест деца като филиал 
към „Здравец” през учебната 
2017/2018 година. 

В докладната записка са 
изложени мотивите, зара-
ди които се иска закриване 
на полудневната група. През 
тази учебна година са записа-
ни шест деца от различни въз-
растови групи, но през след-
ващата - две от децата ще по-
стъпят в първи клас, а едно от 

тях - сменя местожителство-
то си и ще посещава детска 
градина в град Айтос. 

След проучване и прове-
дено общо събрание в село-
то става ясно, че групата не 
може да набере необходи-
мия минимален брой деца, 
за да функционира в бъде-

ще, защото общият брой на 
родените и живеещи в село 
Малка поляна деца за пери-
ода 2012-2017 година е шест-
надесет. Проведен е и педа-
гогически съвет, който прие-
ма решение - да се направи 
предложение за провежда-
не процедура по закриване 

на полудневната група. На-
значени на трудов договор 
в групата са една учителка и 
половин бройка чистач до 31 
май тази година.

 Ще припомним, че още 
през месец септември 2014 
година родители, местният 

кмет и общински съветни-
ци поискаха групата в село 
Малка поляна да бъде за-
крита заради рязко падна-
лия брой на децата. Тогава 
до закриване не се стигна. 
Полудневната група оцеля с 
решението да съществува с 

минимален брой деца. Явно, 
сега Малка поляна не може 
да изпрати в детската гра-
дина повече от трима мал-
чугани. „Справката за роде-
ните в периода 2012-2017 го-
дина и динамичните проце-
си по движението на млади-
те семейства към града и в 
чужбина, показват, почти си-
гурно е, че функционирането 
на полудневна група в село-
то през следващите години е 
невъзможно” пише още в до-
кладната записка.

  Съгласно Закона за пре-
дучилищното и училищно-
то образование, общински-
те детски градини се откри-
ват, преобразуват, променят 
или закриват със заповед на 
кмета на общината, след ре-
шение на Общинския съвет. 
На 30 май Съветът ще реша-
ва дали да одобри докладната 
записка, или да я отхвърли.

НП

Местните искат закриване на 
полудневната група в Малка поляна

отменят наредбата за предоставяне  
на общински концесии

Кметството - село Малка поляна

З А П О В Е Д 
 № РД-08-331

 гр. Айтос, 23.05.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, във връз-
ка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от На-
редба за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, във връзка с Решение 
№428/31.01.2018г. на Общински съвет - Айтос, обекти-
вирано в Протокол № 28, от заседание на ОбС-Айтос, 
проведено на 31.01.2018г.,

 
 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 3 го-
дини, на недвижим имот – частна общинска собственост, 
със застроена площ 118 кв.м, находящ се на партерен 
етаж, в подблоково пространство на ЖСК, ул.“Свобода” 
№3, им.пл.№2060, кв.119а по плана на гр. Айтос, актуван 
с АЧОС №157/08.12.1998г., с граници на целия имот: из-
ток – улица, запад - вътрешен двор, север – вход за кан-
целариите, юг – магазин.

 Имотът се отдава под наем за извършване на търгов-
ска дейност с промишлени стоки.

Начална месечна тръжна цена 708.00 лв. (седемсто-
тин и осем лева) без ДДС, определена съгласно базисни 
наемни цени, приети с решение №108/27.04.2016г.г. на 
Общински съвет - Айтос.

2.Търгът да се проведе на 18.06.2018 г. от 10:00 ч. в 
малката заседателната зала на Община Айтос.

3.Определям стъпка за наддаване– 70.00 лв. (седем-
десет лева) без ДДС.

4.Депозит за участие в търга – 70.80 лв. (седемде-
сет лева и осемдесет стотинки), който се внася в каса-
та на Общината (стая №10) или по банков път: „Алианц 
Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: 
BUINBGSF, в срок до 16:00ч. на 14.06.2018г.

5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по 
договора за наем, определям парична гаранция в размер 
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, коя-
то се внася преди сключване на договора. Внесената па-
рична гаранция, след изтичане на срока на договора, се 
освобождава като не се начислява лихва.

6.Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна документация 
за провеждане на търга, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие; 
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска собственост;
- Копие от скица на имота; 

- Договор за наем (проект);
 Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. (три-

десет лева) без ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 
13.06.2018г. в Центъра за услуги и информация на граж-
даните.

7. Кандидатите следва да представят в запечатан не-
прозрачен плик до 16:00ч. на 14.06.2018г. в Центъра за 
услуги и информация на гражданите към общината, след-
ните документи:

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

ните горе документи, представят и ЕИК – съгласно За-
кона за търговския регистър. Допустимо е представя-
нето на извадка от електронната страница на Търгов-
ския регистър; 

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

8. До участие в търга ще се допускат физически и юри-
дически лица. При участие на кандидат, регистриран като 
ЮЛ, на приложените документи е необходимо да се по-
стави фирменият печат. 

9.Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00ч. 
на 14.06.2018г., с представител на Общината, след пред-
ставяне на платежен документ за закупена тръжна доку-
ментация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане 
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелили-
ят кандидат следва да внесе един месечен наем и една 
гаранция по изпълнение на договора, в размер на един 
месечен наем.

11.В 7-дневен срок от сключване на договора наема-
телят следва да представи застрахователна полица за 
сключена застраховка, включително срещу природни 
бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен 
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се 
постави на информационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражня-
вам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или 
в ЦУИГ на Общината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

О Б Щ И Н а  а й Т О С
ОБЩИНСКа  аДмИНИСТРаЦИЯ

Септември 2014 година - среща с кмета Васил Ед-
рев в село Малка поляна, на която местните поис-
каха закриване на групата

не просто спорт - за много айтозлии 
баскетболът е начин на живот

Загубена е... 
Розова найлонова торбичка, която съдържа ценна книга, очила и яке. Според соб-

ственичката, торбичката е забравена в някои от магазините в центъра. “Вътре няма 
документи и пари, но книгата е ценна - ще се отблагодаря на този, който я намери 
и ми я върне”, казва собственичката. Ако откриете торбичката, на която има изо-
бразена роза, позвънете на тел. 0889266783.

Баскетболът е 
спорт с традиции в 
Айтос. През 2018 го-
дина се навършват 
60 години от първи-
те стъпки на баскет-
болната игра в гра-
да ни. През 1958 го-
дина преподавате-
лят по френски език, 
г-н Вълков, за първи 
път сформира група 
за обучение на деца 
по баскетбол. След 
него, от 1960 до 1963 
година г-н Тумбев е 
основният треньор 
по баскетбол, а ща-
фетата от него пое-
ма току-що завърши-
лият НСА, специалност баскетбол, Иван То-
палов, в годините от 1965 до 1969. 

От 1971 година главен треньор в школата 
по баскетбол на „Вихър” - Айтос става Драго-
мир Иванов. Радостин Гугалов и Веселин Вла-
дев са в треньорската професия през 90-те 
години. Под ръководството на Веселин Вла-
дев са постигнати и най-големите успехи на 
айтоската баскетболна школа - Айтос става 
Републикански вицешампион през 1992 годи-
на и заема четвъртото място на Републикан-
ско първенство през 1993 година.  След пре-
късване, през 2017 година дейността на Бас-
кетболен клуб „Вихър” е възобновена с ам-
бицията, желанието и привързаността на тре-
ньорите Драгомир Иванов, Дечо Коешинов, 
Веселин Владев.      

С право може да се каже, че баскетболът е 
един от най-силните спортове за Айтос през 
годините - със свое игрище, отлични треньо-
ри, детски, мъжки и женски отбори, които жъ-
нат победи. През 1973 година мъжкият отбор 
на „Вихър” Айтос участва в квалификации 
за влизане в „Б” Републиканска баскетбол-
на група срещу отбора на „Розова долина” - 
Казанлък, а след откриването на Спортната 

зала, през сезон 1974/1975 г., е вече участник 
в „Б” Републиканска баскетболна група до 
1986 година. Най-доброто класиране на мъж-
кия отбор е трето място в  „Б” Републиканска 
баскетболна група през сезон 1983/1984 годи-
на с треньор Панайот Влаев. През всичките 
тези години баскетболните отбори са много 
популярни сред гражданите. Баскетболът е 
не просто спорт, за много от айтозлии този 
спорт е начин на живот.

В годините на съществуването на айтоския 
баскетбол има много участия и медали от Ре-
публикански първенства. Айтос е имал със-
тезатели в националните отбори на Бълга-
рия във всички възрастови гарнитури. От Ай-
тос са тръгнали към големия баскетбол Зла-
ти Костов, Димитър Салчев, Веселин Владев, 
Дечо Коешинов. 

Тази богата история дава надежда на въз-
родения Баскетболен клуб „Вихър”, че Ай-
тос отново ще има силен и развиващ се бас-
кетбол. Това е желанието на състезателите, 
на Община Айтос и на мнозинството от ай-
тозлии. Клубът има амбицията детско- юно-
шеската школа отново да създаде личности, 
с които градът ни да се гордее. 

Баскетболен клуб „Вихър” - Айтос - след години отно-
во в шествието на 24 май 2018 година



На 30 май тази година кме-
тът Васил Едрев внася за одо-
брение на редовно заседание 
на Общинския съвет Годишен 
доклад за наблюдение на из-
пълнението на Общинския 
план за развитие на Община 
айтос за 2017 година. Публи-
куваме малка част от докла-
да, която съдържа информа-
ция за по-важните изпълне-
ни проекти, за проекти, по ко-
ито дейностите продължават 
през 2018 година и за подаде-
ните за финансиране проектни 
предложения, по приоритети-
те в Общинския план за разви-
тие 2014-2020 година.

- Проект „Изграждане и въз-
становяване на зони за общест-
вен отдих в Лесопарк „Славеева 
река”, финансиращ орган: наци-
онално финансиране, стойност 
на проекта – 1 604 000 лева. Из-
пълнява се.

- Проект „Изработване на общ 
устройствен план на Община Ай-
тос”, Финансиращ орган: Склю-
чено споразумение с Министер-
ство на регионалното развитие и 
благоустройството през 2015 го-
дина. Обща стойност на про-
екта: 228 000 лв. Изпълнява се.

- Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на общински 
пътища на територията на об-
щина Айтос”, финансиращ ор-
ган: ПРСР 2014-2020, подмярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура”, стой-
ност на проекта – 5 866 902.50 
лева. Подадено проектно 
предложение.

- Проект „Реконструкция и ре-

хабилитация на улична мрежа на 
територията на община Айтос”, 
финансиращ орган: ПРСР 2014-
2020, подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфра-
структура”, стойност на проекта 
– 1 953 592.61 лева. Подадено 
проектно предложение.

- Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на водопровод-
на система в община Айтос”, 
финансиращ орган: ПРСР 2014-
2020, подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфра-
структура”, стойност на проекта 
– 5 864 739.11 лева. Подадено 
проектно предложение.

- Проект „Пречиствателна 
станция за отпадъчни води град 
Айтос”, финансиращ орган: 
ОПОС 2014-2020, към МОСВ, на 
стойност 18 929 054.03 лева. Из-
пълнява се.

- Проект „Ремонт и рехабили-
тация на улици в село Пещерско, 
община Айтос”, финансиран със 
средства от държавния бюджет, 
представляващи целеви транс-
фер за ремонт и рехабилитация 
на улици село Пещерско, общи-
на Айтос, отпуснати с ПМС 153 от 
28.07.2017г. Стойност на проекта -  
398 533. 73 лева. Изпълнен.

-  Проект „Изграждане на Мно-
гофункционален спортен ком-
плекс в село Карагеоргиево”, фи-
нансиран със средства от дър-
жавния бюджет, представлява-
щи целева субсидия за капита-
лови разходи, отпуснати с  ПМС 
153 от 28.07.2017г. Стойност на 

проекта - 440 287. 12 лева. Из-
пълнява се.

- Ремонт на зала „Младежки 
дом” в село Тополица, община 
Айтос”, финансиращ орган: Об-
щина Айтос, стойност -  30 891 
лева. Изпълнен.

- По Националната програ-
ма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради 
са сключени 50 договора между 
община Айтос и сдружения на 
собствениците на многофамил-
ни жилищни сгради, кандидати 
за енергийна ефективност в оч-
акване на финансиране по наци-
оналната програма.

-  Ежегоден ремонт на улично 
осветление и на улични настилки 
в населените места от община 
Айтос (подробна информация се 
съдържа в капиталовата програ-
ма на община Айтос за 2017 г.). 

-  Ремонтни дейности за под-
дръжка на общински пътища 
– (подробна информация се съ-
държа в капиталовата програма 
на община Айтос за 2017 годи-
на).

- Проект „Озеленяване  и въз-
становяване на зона за отдих, 
находяща се в централната част 
на град Айтос, община Айтос” 
– стойност на проекта: 10 000 
лева. Финансиращ орган: ПУДО-
ОС към МОСВ Национална кам-
пания „За чиста околна среда – 
2017 г.”. Изпълнен.

- Проект „Закриване и рекул-
тивация на съществуващо общин-
ско депо за битови отпадъци в ПИ 
000341 и 000342 в землището на 
село Лясково и ПИ 001003 в зем-
лището на град Айтос, община 
Айтос, област Бургас, финанси-
ращ орган ПУДООС към МОСВ, 

стойност на проекта 3 200 000 
лева. Очаква се одобрение за 
финансиране от ПУДООС.

- Проект „Обединени тран-
сгранични инициативи за опаз-
ване на околната среда в райо-
на на България-Турция”, финан-
сиращ орган: Програма за Тран-
сгранично сътрудничество между 
Република България и Републи-
ка Турция по Приоритетна ос 1. 
Околна среда, Специфична цел 
1.2. Подобряване на капацитета 
за опазване на природата, ус-
тойчиво използване и управле-
ние на общите природни ресур-
си чрез съвместни инициативи в 
трансграничния район, стойност 
на проекта – 357 732. 85 евро. Из-
пълнява се. 

-  Национална програма 
„Старт на кариерата” 2017 годи-
на – Назначени  2 лица.

- Проект „Нова възможност за 
младежка заетост”, Схема „Мла-
дежка заетост” – проектът се из-
пълнява от Агенция по заетост-
та по ОП РЧР 2014-2020 г. Общи-
на Айтос в качеството си на ра-
ботодател е назначила 1 лице за 
стажуване.

- Училищата на територията 
на община Айтос ежегодно се 
възползват от възможностите, 
предлагани от национални и ев-
ропейски програми: за подобря-
ване на материално-техническа-
та база; за подобряване квали-
фикацията на учителите; за по-
добряване на образователно-
възпитателния процес; за раз-
витие способностите на учени-
ците и повишаване мотивацията 
им за учене и др.

- Ежегодно в детските гради-

ни чрез различни програми се 
подпомагат дейности за утвър-
ждаване на физическото възпи-
тание и спорта, с цел подобрява-
не на здравния статус и физиче-
ската дееспособност на децата, 
дейности за повишаване еколо-
гичната култура на децата, при-
лагат се допълнителни занима-
ния за осигуряване на равни въз-
можности за развитие и обуче-
ние на децата, невладеещи до-
бре български език.

- Проект „Интегрирани услу-
ги за ранно детско развитие на 
деца до 7 години и техните се-
мейства от община Айтос”, ОП 
РЧР 2014-2020 г. Приоритетна 
ос 2: „Намаляване на бедност-
та и насърчаване на социално-
то включване”, Инвестиционен 
приоритет № 3, Специфична цел 
3 към ИП3: „Намаляване броя на 
децата и младежите, настанени 
в институции чрез предоставяне 

на социални и здравни услуги 
в общността”, на стойност - 243 
501 лева. Изпълнява се.

- Проект „Грижа за независим 
живот”, финансиран по процеду-
ра BG05M9OP001-2.002 „Незави-
сим живот” на ОП РЧР 2014-2020 
г., стойност на проекта 499 879,31 
лева. Изпълнен.

-  Проект „Активиране и ин-
теграция в заетост на младежи 
до 29 години в община Айтос” 

- BG05M9OP001-1.002 „Активни” 
на ОП РЧР 2014-2020 г., стойност 
на проекта 229 678,97 лева. Из-
пълнен.

- Проект „Приеми ме 2015” – 
проекта се изпълнява от Агенци-
ята за социално подпомагане по 
ОПРЧР 2014-2020г. Община Ай-
тос е партньор по проекта. Из-
пълнява се.

- Проект „Социални инова-
ции в грижата за възрастните 
хора”, финансиран по процедура 
BG05M9OP001- 4.001 „Транснаци-
онални и дунавски партньорства 
за заетост и растеж“ на ОП РЧР 
2014-2020 г., стойност на проекта 
170 203 лева. Изпълнява се.

През отчетния период Община 
Айтос е кандидатствала и е ра-
ботодател по проекти и програ-
ми на Дирекция „Бюро по тру-
да”- Айтос: 

- Регионална програма по за-
етост – наети 3 лица;

- НП „Активиране на неактив-
ни лица” – Назначено 1 лице 
на длъжност „Младежки меди-
атор”.

- През 2017 година стартира 
изпълнението на съвместен про-
ект със Специализирана област-
на администрация на провинция 
Одрин, Република Турция „Обе-
динени трансгранични инициа-
тиви за опазване на околната 
среда в района на България-Тур-

ция”, финансиран по Програмата 
за Трансгранично сътрудничест-
во между Република България и 
Република Турция, в който спе-
циализираната администрация е 
водещ партньор. В изпълнение на 
дейностите по проекта се прове-
доха партньорски срещи на тери-
торията и на двете страни.

- През 2017 година стартира 
изпълнението на дейностите на 
проект „Социални иновации в 
грижата за възрастните хора” 
финансиран по  Приоритетна ос 
4 „Транснационално сътрудни-
чество“ на Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ре-
сурси” 2014-2020 година. Проек-
тът е разработен и се изпълнява 
с партньорството на фирма „Хо-
мек АБ“, Швеция, специализи-
рана в предоставянето на гри-
жи за стари хора по техните до-
мове, или в специализирани ин-
ституции. За целите на проекта 
се предвижда провеждане на из-
следване на социалните системи 
в България и Швеция и проучва-
не на иновациите, протипитира-
не чрез разработване на профе-
сионален стандарт и обучителна 
програма към него,  прилагане на 
иновациите, чрез серия от обуче-
ния на персонала в ДСХ, както и 
посещение на място за обмен на 
опит с шведския партньор. 

-  През 2017 година Общи-
на Айтос активно съдейства на 
СНЦ „МИГ- Айтос” за изпълне-
ние на дейностите по одобрена-
та стратегия. С решение № 335/ 
28.06.2017г. Общински съвет – Ай-
тос упълномощи кмета на общи-
на Айтос да подпише Запис на 
заповед в полза на ДФ „Земе-
делие”- РА в размер на 89 411, 43 
лева за обезпечаване на 100% от 

стойността на авансово плаща-
не и покриващ срока на изпъл-
нение на годишния бюджет на 
МИГ-Айтос за 2017 година, удъл-
жен с 6 месеца  за прилагане на 
подмярка 19.4 „Текущи разходи 
и популяризиране на стратегия 
за Водено от общностите мест-
но развитие”.

В Годишния доклад има под-
робна информация за свърше-
ното през 2017 година във всич-
ки сфери и по приоритетите на 
плана за развитие до 2020 годи-
на. През годината Община Ай-
тос се е възползвала от почти 
всички възможности за канди-
датстване с проекти, привлича-
не и усвояване на средства от 
европейските фондове и про-
грами на българските министер-
ства, с цел развитие на община-
та във всички аспекти и съответ-
но изпълнение на стратегически-
те цели, приоритетите и мерките 
заложени в ОПР. 

В заключение се казва, че Об-
щина Айтос има опит и добър ад-
министративен капацитет в реа-
лизацията на проекти, финанси-
рани както от националния бю-
джет, така и от други донори, 
включително проекти, финанси-
рани по оперативните програми. 
Има много добра проектна готов-
ност, разработени са технически 
проекти, за които търсят финан-
сови възможности за реализа-
ция чрез Европейските фондове 
и други донорски програми.

Общинският съвет ще обсъж-
да и гласува Годишния доклад, 
в който са посочени още пред-
ложения и мерки за подобря-
ване на резултатите от наблю-
дението.

НП

стр. 3×ô Народен приятел28 май 2018 7
кметът с годишен доклад ’2017 за изпълнение 

на общинския план за развитие 2014-2020 г.

Изграждат 6-метрово улично 
платно на „Георги Тихолов”

Кметът Васил Едрев пред Общинския съвет

Изгражда се многофункционално спортно съоръ-
жение на мястото на сухото езеро в парка

Строителните дейности в парк „Славеева река” 
продължават

В сезона на ремонтите



  На основание Наред-
бата за символиката на 
Община Айтос и Протокол 
№ 1 от 15.05.2018 година 
на Комисията за обсъж-
дане на предложенията за 
награждаване по повод 24 
май - Ден на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост, 
кметът на Община Айтос 
Васил Едрев издаде запо-
вед за удостояване с  на-
градата „ПЛАКЕТ АЙТОС” 
на образователни и кул-
турни институции: 

• Средно училище 
„Христо Ботев” - град 
айтос за 150 години от 
създаването на първо-
то българско училище 
в Айтос и приноса на  
СУ „Христо Ботев” за пре-
несените през годините 
традиции и за развитие-
то на образованието в об-
щина Айтос. Плакет и Ди-
плом „Айтос” бяха връче-
ни на директора на учили-
щето на 15 май 2018 годи-
на на тържествена цере-
мония по повод юбилея.

• Средно училище 
„Никола й. Вапцаров” - 
град айтос за 35-годиш-
ния юбилей  на училище-
то и за принос към раз-
витието на образование-
то в община Айтос. Пла-
кет и Диплом „Айтос” ще 
бъдат връчени на дирек-
тора на СУ „Никола Й. 
Вапцаров” на тържест-
вена церемония, 31 май 
2018 г., по време на тър-
жествата за юбилейната 
годишнина.

• Народно читалище 

„Петър Житаров 1928” 
- село Караново - по по-
вод 90-годишен юбилей и 
принос към културата на 
община Айтос. Плакет и 
Диплом „Айтос” бяха връ-
чени на тържествена це-
ремония на 24 май 2018 г. 
на площад “Свобода” в 
Айтос.

• Народно читалище 
„Иван Кожухаров 1928” 
- село Карагеоргиево - 
по повод 90-годишен юби-
лей и принос към култура-
та на община Айтос. Пла-

кет и Диплом „Айтос бяха 
връчени на тържестве-
на церемония на 24 май 
2018 г. на площад „Свобо-
да” в Айтос.

• Народно читалище 
„Христо Ботев 1928” - 
село Съдиево - по повод 
90-годишен юбилей и при-
нос към културата на об-
щина Айтос. Плакет и Ди-
плом „Айтос бяха връче-
ни на тържествена цере-
мония на 24 май 2018 г. 
на площад „Свобода” в 
Айтос.
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Шествие с акробатичен спектакъл за Деня  
на българската просвета и култура в Айтос

община айтос с пет 
юбилейни награди за 
училища и читалища

С шествие под звуците 
на “Върви, народе въз-
родени”, айтоските учи-
лища, детски градини и 
спортни клубове отбе-
лязаха 24 май - Денят на 
българската просвета и 
култура и на славянска-
та писменост. Шествие-
то поведоха мажоретки-
те на НЧ “Васил Левски 
1869” - Айтос и детските 
градини. 

В челото на училищни-
те колони бяха учители-
те и учениците на две-
те средни училища, кои-

то през май 2018 г. праз-
нуват юбилейни годишни-
ни - СУ “Христо Ботев” и 
СУ “Никола Вапцаров”. 
По повод 24 май, кметът 
Васил Едрев ги удостои с 
престижната награда на 
Община Айтос - “Плакет 
Айтос” за дългогодишния 
им принос към образо-
ванието. Преди тържест-
веното шествие, Плакет 

“Айтос” градоначалникът 
връчи на секретарите на 
читалищата в селата Ка-
рагеоргиево, Съдиево и 
Караново, които тази го-
дина празнуват 90-годи-
шен юбилей.

Малките състезатели от 
Спортния клуб по спорт-
на акробатика “Орел” - 
Айтос събраха възтор-
зите и аплодисментите с 

невероятен акробатичен 
спектакъл. Пред стоти-
ци граждани на площад 
“Свобода” шестваха още 
Професионалната гимна-
зия по селско стопанство 
“Златна нива” и ОУ “Ата-
нас Манчев”, детските 
градини “Пролет”,  “Сла-
вейче”, “Здравец”, “Ка-
лина Малина” и айтос-
ките спортни клубове по 

акробатика, футбол, сво-
бодна борба, волейбол, 
киокушин карате, лов-
на стрелба, възродения 
баскетболан клуб “Ви-
хър”, който има 60-годиш-
на история в Айтос и Ви-
пуск 1968 г. на айтоската 

гимназия. 
Кметът Васил Едрев 

и народният предста-
вител от 44-то НС Се-
вим Али поздравиха ай-
тозлии по повод празни-
ка, на тържеството при-
състваха председате-

лят на Общински съвет 
- Айтос Красимир Енчев 
и общински съветници 
от всички политически 
партии. 

В ритуала за издигане 
на националното знаме 
и знамето на Община Ай-
тос, редом до кмета бяха 
деветимата отличници на 
„Випуск ’2018“, четирима 
от тях - с диплома пълна 
шестица.

Почетни гости на тър-
жественото честване на 
24 май в Айтос бяха учи-
телите ветерани, които 
приемаха шествието на 
откритата сцена на пло-
щада. След тържества-
та, кметът Васил Едрев ги 
покани на традиционна 
празнична среща в рес-
торант “Рандеву”.

НП

Отличниците на „Випуск ’2018“ приемат шествието редом до кмета

Тодорка Димова e от четири 
и половина години секретар-биб-
лиотекар в НЧ „Петър Житаров - 
1928” - село Караново. „Дано не 
прозвучи нескромно, но с ръка 
на сърцето мога да кажа, че при-
влякох децата и младите хора 
в читалището. Имаме мажорет-
на група, танцов фолклорен със-
тав. Децата нямаха навик да вли-
зат в библиотеката, опитвах се с 
различни форми, и с много ини-
циативи да ги привлека. Сега, по 
време на националната библио-
течна седмица, децата на Кара-
ново са в библиотеката, участ-
ват в четения, състезания, сти-
мулираме желанието им да че-
тат с награди. Научаваме децата 
още от малки, от детската гради-
на да обичат книжките”, разказ-
ва Димова.

В Караново не пропускат нито 
един календарен празник. В читалището 
има Лазарска група, Коледарска и Об-
редна група, които продължават местни-
те традиции. “90-та годишнина на чита-
лището ще отбележим на 22 септември 
тази година. Избрахме забележителна 
дата в българската история. Ще пока-
ним бившите библиотекари, за съжале-
ние, председателите ги няма покрай нас. 
С голям тържествен спектакъл ще отбе-
лежим празника - на сцената ще бъдат 
и местни и гостуващи състави”, обясня-
ва още енергичният секретар на мест-
ното читалище.

Преди да стане читалищен секретар, 
Тодорка Димова работила в заведение. 
„Беше ми детска мечта да работя точно 
това -  в читалището. От Ямбол съм, но 
баща ми е от Караново и така се случи-
ха нещата, че се завърнахме в родното 
му село за постоянно. Много съм горда 
и щастлива за наградата по повод юби-
лея. Щастлива съм и защото съм сред 
малкото хора, които сбъдват мечтите си” 
казва още Димова и не скрива гордост-
та си от престижната награда.

И Хаджер мюмюнова е отскоро се-
кретар-библиотекар в НЧ „Иван Кожуха-

ров- 1928” село Карагеоргиево. „Само от 
една година работя и аз се уча. С коле-
гите минахме през обучение и се опит-
вам да следвам най-важната цел -  де-
цата да имат желание сами да влизат в 
библиотеката. Организирам с най- раз-
лични мероприятия за тази цел. Сега ни 
предстои 1 юни, празникът съвпада с по-
следния  учебен ден на малките ученици. 
Приготвили сме изненада и те са много 
радостни. Признавам, че има още мно-
го неща, които трябва да науча.

Тъй като Община Айтос в момента ре-
монтира сградата на читалището, в Ка-
рагеоргиево изчакват края на ремонтите, 
за да насрочат дата за юбилейния кон-
церт. „Ще празнуваме годишнината в об-
новено читалище”, хвали се Хаджер. Тя 
е на 38 години и досега се е занимавала 
с различни неща, само не и с читалищ-
на дейност. Случило се да замества чита-
лищния секретар и от там й дошло жела-
нието да работи с децата и младите хора. 
„Горда съм, когато видя усмивките на де-
цата в маратона на четенето, или кога-
то рисуват любими герои от приказките. 
Гордея се с наградата за нашето читали-
ще”, призна Мюмюнова пред НП.

кой ръководи две от читалищата,  
заслужили плакет „айтос“?

Кметът Васил Едрев връчва Плакет „Айтос” на На-
родно читалище „Иван Кожухаров 1928” - с. Кара-
георгиево

Тодорка Димова и Хаджер Мюмюнова с 
наградите


