
Община Айтос организи-
ра публично обсъждане на 
тема: Поемане на дългосро-
чен общински дълг за фи-
нансиране на проект „За-
криване и рекултивация 
на съществуващо общин-
ско депо за битови отпа-
дъци в землището на село 
Лясково и землището на 
град Айтос“. Обсъждането 
се проведе според изис-
кванията на Закона за об-
щинския дълг и в изпълне-
ние на Наредбата за реда 
и условията за провежда-
не на обществено обсъж-
дане за поемане на дълго-
срочен общински дълг от 
Община Айтос.

Поканата към граждани-
те на община Айтос и всич-
ки заинтересовани лица да 
участват в публичното об-
съждане за поемане на дъл-
госрочен общински дълг за 
финансиране на проекта 
е от кмета на Община Ай-
тос Васил Едрев, тъй като 
депото за неопасни отпа-
дъци е собственост на Об-

щината. 
Старото сметище на Ай-

тос се намира на около 2 км 

от града и на 2,5 км от село 
Лясково. Депото е в екс-
плоатация в продължение 
на 38 години, от 1977 годи-
на до откриването на реги-
оналното депо в село Бра-
тово през 2015 година. През 
месец юли същата година, 
със заповед на Изпълни-
телния директор на РИО-
СВ – Бургас е спряна екс-
плоатацията му и е разпо-
редено да се предприемат 
мерки за неговата рекулти-
вация. Най-общо, идеята на 
проекта е, след рекултива-
цията общинското депо да 
се превърне в „пасище”.

В тази връзка Община 
Айтос кандидатства пред 
ПУДООС за финансиране 
на проект: „Закриване и ре-
култивация на съществува-
що общинско депо за бито-
ви отпадъци в ПИ № 000341 
и ПИ № 000342 в землище-
то на село Лясково и ПИ № 
001003 в землището на град 
Айтос, община Айтос”. Об-
щата стойност  на проекта 
е 3 720 000,20 лева с ДДС, 

от които: 2 226 353,90 лева 
- безвъзмездна помощ от 
ПУДДОС, 532 292,00 лева 

- от обезпечения по чл. 60 
от ЗУО, внесени от община-
та,  961 354,30 лева - собст-
вени средства на Общи-

на Айтос.
С поименно гласуване, и 

Общинският съвет даде съ-
гласие за кандидатстване 
пред ПУДООС за финанси-
ране на проекта. От пред-
ложението на градоначал-
ника, което беше прието с 
пълно мнозинство от Съве-
та, стана ясно, че РИОСВ – 

Бургас е дала положително 
становище за реализация-
та на проекта. Според изис-
кванията на ПУДООС, към 
заявлението за отпускане 
на безвъзмездната финан-
сова помощ, Община Айтос 
ще представи и Решението 
на Общинския съвет.      

Стойността на заявена-
та безвъзмездна помощ 
от ПУДООС е в размер на 
2 226 353,90 лева с ДДС, а 
разликата до общата стой-
ност на проекта предста-
влява собственото участие 
на Община Айтос. То ще 
бъде осигурено от платени-
те от Община Айтос обез-
печения по чл. 60 от Зако-
на за управление на отпа-
дъците, в размер на 532 292 

лева и безлихвен заем, оси-
гурен от Предприятието за 
управление на дейности-
те за опазване на околна-
та среда, в размер на  961 
354,30 лева.

Ще припомним, че девет 
общини от област Бургас, 
включително и Айтос, реа-
лизираха проект „Изграж-
дане на регионална систе-
ма за управление на отпа-
дъците в регион Бургас”, 
финансиран по Приоритет-
на ос 2 на Оперативна про-
грама “Околна среда 2007-
2013 г.”, Регионалното депо 
обслужва общо 210 населе-
ни места с близо половин 
милион жители, в т.ч. и жи-
телите на Община Айтос.
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Община Айтос с проект за рекултивация 
на градското сметище за 3 700 000 лева

Община Айтос транспортира битовите си отпадъци в регионалното депо

Кметът покани общинските съветници на първа 
копка на пречиствателна станция – Айтос

Засега, за 8 август е на-
срочена официалната це-
ремония за полагането на 
символичната „първа ко-
пка” по проекта, изпълня-
ван от Община Айтос - „Из-
граждане на пречиства-
телна станция за отпадъч-
ни води - град Айтос“. Кме-
тът Васил Едрев покани об-
щинските съветници на съ-
битието с уточнението, че 
датата трябва да бъде по-
твърдена от Управляващия 
орган. Така или иначе, „ко-
пката” ще се състои веро-

ятно следващата седмица, 
тъй като Община Айтос има 
пълната готовност за стар-
та на реалното строител-
ство на пречиствателното 
съоръжение, научи НП.

Проектът се финансира 
по Оперативна програма 
Околна среда 2014-2020 г., 
чрез Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, наци-
онално съфинансиране от 
Държавния бюджет на Ре-
публика България и собст-
вен принос на Община Ай-
тос. Стойността на строи-

телно-монтажните работи е 
11 972 475,00 лева без ДДС, 
от тях 10 619 585,53 лева са 
безвъзмездна финансова 
помощ и 1 352 889,68 лева - 
собствен принос на Общи-
на Айтос. Изпълнители по 
двете обособени позиции 
в обществената поръчка на 
Община Айтос са ДЗЗД КА-
АЙТОС и ДЗЗД „ВОДОКА-
НАЛ АЙТОС 2017”.

Кметът ще отправи спе-
циална покана и към граж-
даните, веднага щом станат 
ясни точният ден и час на 

церемонията. Тя ще се със-
тои на строителната пло-
щадка, в покрайнините на 
града, (след Индустриална-
та зона, вляво по пътя за 
село Пирне). Според дого-
вора, подписан между кме-
та на Община Айтос Васил 
Едрев и изпълнителя, стро-
ително-монтажните работи 
по проект „Пречиствател-
на станция за отпадъчни 
води на град Айтос” след-
ва да приключат за 566 ка-
лендарни дни. 
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С решение от 31 юли 
т.г. Общинският съвет от-
кри процедура за отда-
ване под наем на язо-
вир – публична общинска 
собственост -„Боаза-1” с 
площ от 15,857 дка, в зем-
лището на село Малка по-
ляна. За наемане на вод-
ното съоръжение да се 
проведе публичен търг 
с явно наддаване, реши 
още местният парламент. 
По повод решението и за-
конодателните промени, 
кметът Васил Едрев и об-
щинските съветници раз-
искваха в заседателната 
зала бъдещето на общин-
ските язовири.

Законова разпоредба 
дава възможност на об-
щините, освен на кон-
цесия, да предоставят и 
под наем язовирите пуб-
лична общинска собстве-
ност. В същото време, с 
промените в Закона за 
водите се създава Дър-
жавно предприятие „Уп-
равление и стопанисва-
не на язовири” за упра-
вление на язовири - пуб-
лична и частна държав-
на собственост. Общи-

ните могат да прехвър-
лят язовири безвъзмезд-
но на държавата, което е 
възможност да се обле-
кчи работата на местни-
те власти при поддръжка-
та на техническото състо-
яние и безопасната екс-
плоатация на водните съ-
оръжения. 

Тримесечен е срокът, в 
който общините да реаги-
рат, създадена е и коми-
сия, която трябва да взе-
ме решение дали, и колко 
от съоръженията да бъдат 
предложени за управле-
ние от новосъздаденото 
държавно предприятие. 
На следващото редовно 

заседание на Общинския 
съвет ще бъде внесена до-
кладна записка със спи-
сък на язовирите, обяс-
ни в заседателната зала 
кметът Васил Едрев. Гра-
доначалникът каза още, 
че е провел среща с кон-
цесионерите, за да раз-
говаря с тях за промени-
те в законодателството и 
за нагласите им по отно-
шение на стопанисваните 
от тях язовири.

Процедурата ще е дъл-
га - до три месеца, общи-
ната трябва да предста-
ви мотивирано искане за 
язовирите към държава-
та. Преди това ще се иска 
становището на местния 
законодателен орган - ще 
бъде предложен проект 
за решение, който съвет-

ниците трябва да гласу-
ват. После държавата ще 
решава кои от язовирите 
в одобрения от местния 
парламент списък, могат 
да бъдат предоставени 
за управление, и кои не. 
Следващата стъпка е ре-
шение на Министерския 
съвет по казуса, обясниха 
от администрацията. 

Общината държи язо-
вирите да се стопанис-
ват нонстоп, а до крайно-
то решение на Министер-
ския съвет вероятно ще 
мине много време. Това 
бяха мотивите на мест-
ния парламент да вземе 
с пълно мнозинство ре-
шението за отдаване под 
наем на язовира в село 
Малка поляна.
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• Тел. 0896 23 55 28 - 
Галя, ПРОДАВА двуста-
ен тухлен апартамент в 
Айтос, супер център - 74 
кв. м, ІІІ етаж, до ключ - 
ново обзавеждане, пар-
но отопление, след ге-
нерален ремонт, тера-
са7 м, гранит, теракот.

• Тел. 0896 23 55 28 
- Галя ПРОДАВА л.а. 
BMW, бензин-аз, от-
лично състояние, 2001 
година.

Малки обяви

тракийско дружество 
„1897 Петър киПрилов“ - 

град айтос
организира

посещение на местността Петрова нива 
на 18 август 2018г. (събота)

Поводът е честване на 
115-та годишнина

от илинденско-Преображенското въстание
и 50 години от построяването на паметника.

справки и записвания:
всяка сряда от 15.00 до 18.00 часа в клуба на дру-

жеството на  ул. „Щерю русев“№ 4 и на телефон 
0894 417 436.

такса за пътуването – 5.00 лв.
тръгване за „Петрова нива“ в 8.00 часа, от клуба 

на дружеството. 
отпътуване за айтос: 22.00 ч.

управителен съвет

водеща търговска фирма от Пловдив 
търси да назначи служители

Във връзка с разширяване на дейността си, во-
деща търговска фирма в град Пловдив търси да 
назначи нови служители за складова дейност.

осНовНи ЗадължеНиЯ:
- Подготвяне на стоки по зададена заявка;
- Извършване на товаро-разтоварна дейност.
Ние осигурЯваМе:
- Съдействие при намирането на квартира в 

град Пловдив;
- Фирмено работно облекло;

- Коректно отношение;
- Допълнителен бонус, разпределен през го-

дината;
- Дългосрочни взаимоотношения.
Моля, изпращайте актуална и пълна авто-

биография, придружена със снимка на e-mail: 
hrcandidatesjobs@gmail.com.

Кандидатури без снимка няма да бъдат раз-
глеждани!

Конфиденциалността е гарантирана. Само одо-
брените кандидати ще бъдат поканени за интервю 
в град Айтос след допълнителна уговорка. 

стартова ЗаПлата: 1100 лева (нето)

Фирма  
„карнобатплод” ад - 

град карнобат 
търси  

да назначи:
- началник-производство;

- инженер-технолог;
- стоковед;

- лаборант (с опция за 
сезонна работа);

Фирмата осигурява:
- постоянна работа;

- високо и навременно 
заплащане.

желаещите могат  
да подадат документи: 

Молба и CV на място или на  
e-mail: kplod@abv.bg

тел. за връзка 0887/100897



Съгласно Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация,  
председателят на Oбщин-
ския съвет изготвя и вна-
ся за разглеждане перио-
дично отчети за дейност-
та на местния парламент 
и на неговите комисии, ко-
ито се разглеждат на от-
крито заседание и се раз-
гласяват на населението 
на общината. На 31 юли 
т.г., на открито заседание, 
общинските съвети при-
еха отчета на председате-
ля Красимир Енчев за ра-
ботата на Общински съвет 
- Айтос в периода януари - 
юни 2018 г.

За шест месеца, мест-
ният парламент е про-
вел 6 редовни заседания, 
няма насрочени и прове-
дени извънредни заседа-
ния. Съгласно дневния ред 
на шестте заседания, са 
разгледани общо 96 пред-
ложения, докладни запис-
ки, становища, отчети. От 
тях, внесени от кмета на 
Община Айтос са 67 броя,  
внесени от председателя 
на ОбС - Айтос - 13 броя. 
Заместник-кметът също е 
внесъл 13 броя предложе-
ния и докладни записки, 
два документа за разглеж-
дане и гласуване са вне-
сени от временни комисии 
и само един - от общински 
съветници.

От всички внесени 96 
документа за разглежда-
не, има една оттеглена до-
кладна записка и няма ре-
шение по нея. Оттеглена 
от кмета на Община Айтос 
на 28.06.2018 г., е Доклад-
на записка с вх.№ ОбС-206
/18.06.2018 г., относно про-
дажба на недвижим имот – 
частна общинска собстве-
ност, представляващ тра-
фопост в имот №000499, с 
площ 10.837 дка, с начин 
на трайно ползване „Паси-
ще, мера” по КВС землище-
то на град Айтос, местност 
„Лясковско шосе”.

Общинският съвет е ор-
ган на местното самоупра-
вление, който определя по-
литиката за развитие на об-
щината. Неговата работа 
се свежда до това да защи-
тава интересите на гражда-
ните на общината и да при-
ема решения, относно въ-
проси в кръга на предос-
тавената му от Закона ком-
петентност. Съгласно ЗМС-

МА с решения се уреждат 
отношенията от сферата на 
финансите, икономиката, 
културата, образованието 
и други въпроси от компе-
тентността на ОбС.

Решенията на Общин-
ския съвет са най-важни-
те актове, които той при-
ема на своите заседания. 
Те се публикуват на сай-
та на Община Айтос, за да 
могат с тях да се запозна-
ят всички граждани. За пе-
риода януари-юни 2018 го-
дина, броят на решенията, 
взети от Общинския съвет, 
е 95, няма неприето реше-
ние. Приетите решения на 

ОбС са изпълнени, с из-
ключение на тези, които 
са в процес на изпълнение, 
поради изчакване на опре-
делени процедури. 

Решенията на ОбС под-
лежат на администрати-
вен и съдебен контрол. Съ-
гласно законовата уредба, 
Областният управител на 
област Бургас упражнява 
контрол за законосъобраз-
ността на актовете на об-
щинските съвети. Той може 
да върне незаконосъобраз-
ните актове за ново обсъж-
дане в Общинския съвет 
или да ги оспорва пред Ад-
министративен съд - Бур-
гас. През първото полуго-
дие на т.г., областният уп-
равител не е оспорил нито 
едно от приетите решения, 
но е върнал за ново об-
съждане едно от взетите 
решения. Това е Решение 
на Общински съвет - Айтос 
№499/30.05.2018 г., относно 
обявяване на УПИ І, кв. 21Б, 
град Айтос, актуван с АПОС 
№1329/27.06.2006 г. за част-
на общинска собственост. 

На следващото 33-то засе-
дание на 28.06.2018 г. е вне-
сена Докладна записка от 
Красимир Енчев – предсе-
дател на Общински съвет 
- Айтос, относно повтор-
но гласуване на решение-
то, прието на 30.05.2018 г., 
и върнато от областния уп-
равител на област Бургас. 
С решение № 515 на Общин-
ски съвет - Айтос  е прие-
то решение по докладната 
записка.

Съгласно ЗМСМА, кметът 
на Общината също има пра-
во да върне за ново обсъж-
дане незаконосъобразни 
или нецелесъобразни ак-

тове на Общинския съвет, 
или да оспорва незаконо-
съобразните актове пред 
съответния администрати-
вен съд. През отчетния пе-
риод kметът на Община-
та не е върнал решение на 
ОбС-Айтос за ново обсъж-
дане, както и не е оспорил 
нито едно от тези приети 
решения. 

Решенията, които Об-
щинският съвет е взел, съ-
образно своята компетент-
ност се  групират,  както  
следва :  

Решенията, отнасящи се 
до придобиване, управле-
ние и разпореждане с об-
щинско имущество  - общо 
31 бр.

Решенията, касаещи при-
емането и актуализацията 
на бюджета и други пред-
ложения, свързани с него, 
наброяват  общо 7 бр. 

- Решения, свързани с 
ползване и разпорежда-
не на земеделски земи – 
5 бр.

- Структурно-организаци-
онни решения, във връзка 

със създаването и промя-
ната в състава на комисии, 
определени от ОбС, пред-
ставители на Общината и 
на Общинския съвет пред 
други институции – 2 бр.

- Решенията, с които се 
приемат, изменят или до-
пълват наредби, правил-
ници, планове, програми и 
стратегии   -  общо  14 бр.

- Решенията, свързани 
с дейността на общински-
те търговски дружества  – 
общо 6 бр.

- Приетите решения във 
връзка с промяната на Пла-
на за регулация и застрой-
ка и други решения, отна-
сящи се до териториално и 
селищно устройство и стро-
ителство – общо  7 бр.

- Решения, свързани с 
училища, детски градини и 
читалища на територията 
на Община Айтос – 3 бр.

- Решения за язовири – 
2 бр.

- Решения за проекти – 
7 бр.

- Приватизационни реше-
ния – няма.

- Други от компетенция-
та на Общинския съвет  – 
11 бр.

Всички молби от гражда-
ни и от фирми, постъпили 
до председателя на ОбС-
Айтос, са изпратени до Об-
щинска администрация за 
отговор и изпълнение по 
компетентност.

Постоянните комисии 
към Общинския съвет са 
в основата на динамиката 
на цялата дейност на мест-
ния законодателен орган. 
Постоянните комисии при 
Общински съвет  - Айтос 
са шест. ПК “Законност и 

обществен ред ” (ЗОР), ПК 
“Финансово-икономическа, 
бюджет и оперативни про-
грами” (ФИБОП), ПК “Об-
щинска собственост, тери-
ториално селищно устрой-
ство, стопански дейности 
и екология” (ОСТСУСДЕ), 
ПК “Образование, култура, 
спорт и туризъм” (ОКСТ) и 
ПК „Здравеопазване и со-
циални дейности” (ЗСД) са 
провели по 6 заседания; ПК 
„Установяване на конфликт 
на интереси” (УКИ) не е 
провела заседания.

До настоящия момент 
няма непроведено заседа-
ние на постоянна комисия 
поради липса на кворум. 
Това показва, че общински-
те съветници се отнасят се-
риозно към работата на ко-
мисиите.

По преценка на предсе-

дателите на постоянните 
комисии при обсъждане на 
дневния ред се канят и вно-
сителите, специалистите 
от Общинска администра-
ция. По този начин се об-
съждат възникнали въпро-
си, въз основа на което се 
прави точна преценка, от-
носно целесъобразност-
та и законосъобразност-
та на предложения от вно-
сителя проект за решение. 
Така се улеснява работа-
та и на заседанията на Об-
щинския съвет, с което се 
спестява ценно време в за-
седателната зала, а деба-
тите се съсредоточават за 
разглеждане по същество 
на предложения проект за 
решение. 

Подготовката и предос-
тавянето на материалите 
за заседанията се извърш-
ва в съответствие с приет-
ия правилник на ОбС. Ра-
боти се в спокойна обста-
новка в синхрон с Общин-
ската администрация. Ма-
териалите, постъпили след 
председателския съвет и 
включени като допълнител-
ни в дневния ред, се вна-
сят своевременно за раз-
глеждане от постоянна ко-
мисия. На електронните си 
пощи всички общински съ-
ветници получават проек-
та за дневен ред за засе-
данието и обсъжданите въ-
проси. Материалите се пре-
доставят на председатели-
те на постоянната комисия 
преди провеждането на за-
седанието на съответната 
комисия. 
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Кметът и съветниците разискваха 
бъдещето на общинските язовири

оБЩиНа айтос
важно съобщение

Уважаеми граждани на Община Айтос,
Уведомяваме всички притежатели на изоставени, регистрирани или снети от отчет моторни 

превозни средства (МПС), разположени върху терени общинска собственост - тротоари, пътни 
платна, зелени площи и др., че е необходимо да бъдат премахнати от общинските имоти.

В тази връзка започват съвместни проверки на комисии в състав:  служители на Община Ай-
тос, инспектор от Районно управление „Полиция” – град Айтос, както и кметовете на съответ-
ните кметства по населени места на територията на общината (с. Пирне, с. Малка поляна, с. 
Чукарка, с. Тополица, с. Карагеоргиево, с. Поляново, с. Раклиново, с. Мъглен, с. Дрянковец, с. 
Пещерско, с. Черна могила, с. Черноград, с. Зетьово, с. Караново, с. Съдиево, с. Лясково).

При проверките ще се изготвят констативни протоколи с предписание към собствениците на 
излезли от употреба моторни превозни средства, които в 14-дневен срок трябва да предприе-
мат конкретни последващи действия за преместването на автомобилите си. При неспазване на 
посочения срок, излязлото от употреба МПС ще бъде принудително преместено от лицензиран 
оператор -  „АЙТОС МОБИЛ БОРСА” ЕООД, на  адрес: град Айтос, УПИ I-5, масив 489, местност 
„Кара пелит” (срещу ресторант „Орловец”). Моторното превозно средство ще бъде разкомплек-
товано, ако не бъде потърсено от собственика в 14-дневен срок от преместването му. 

Проверките ще се осъществяват съгласно правомощията на кмета, регламентирани в Зако-
на за движение по пътищата – чл. 167, ал. 2, т. 3 , вр. с чл. 143, ал.7 и ал.8 от ЗДвП, правомощи-
ята на кмета по чл. 16, ал. 1, т. 2 и ал.2 и чл. 46 от Наредбата за излезлите от употреба мотор-
ни превозни средства (ИУМПС) и чл. 38 от Наредба за управление на отпадъците на територи-
ята на община Айтос.

Приеха отчета на председателя 
за януари-юни 2018 г.



Трето място на Балкан-
ските детски игри в град 
Ялова, Република Турция, 
зае отборът на Клуба по 
свободна борба “Айтос” с 
президент и треньор Руж-
ди Ахмед. Поканата за учас-
тие айтоските борци полу-
чиха лично от кмета на Об-
щина Ялова Вефа Салмат. 
В надпреварата участва-
ха отбори от пет държави, 
гост на игрите беше и Вио-
лета Илиева - началник на 
РУО - Бургас.

Айтоският отбор, който 
включваше 10 състезатели 
се завърна със седем ме-
дала от игрите - четири сре-
бърни и три бронзови отли-
чия. Качествата си на тепи-
ха в Ялова демонстрираха  
Аксел Ерол - кат. 35 кг. - ІІ 
място, Мустафа Зюлфекер - 
кат. 59 кг. - ІІ място, Симар 
Рамис - кат. 30 кг. - ІІ мяс-
то и Хазим Сюлейман - кат. 
73 кг - ІІ място. С бронз от 
турското състезание се за-
върнаха Николай Герганов 
- кат. 38 кг и Габриел Мом-

чилов - кат. 66 кг.
Най-добрите ни юноши 

Алиш Алиш и Октай Ружди 
в момента са на подготвите-
лен лагер в Тетевен с наци-
оналния юношески отбор и 
старши треньора Ангел То-
доров. Алиш ще участва в 
Европейското първенство 
по свободна борба за юно-
ши в Италия от 3 до 5 август 
т.г., Октай пък се готви за 
Световното първенство за 
юноши в Търнава, Словакия 
през м. септември т.г.

НП

Голямата новина за ай-
тоския спорт, тази седми-
ца научихме от ръководи-
теля и треньора на Клуб 
Киокушин „Гладиатор” - 
Айтос, Иван Костов. Поч-
ти сигурно е, че ще има 
силно айтоско участие на 
Световното първенство по 
„Киокушин“ за юноши и де-
войки от 12 до 18 години, 
което тази година се про-
вежда в България, във Ва-
рна на 7,8 и 9 декември.

Клубът е предложил кан-
дидатурите на четирима 
свои успешни състезатели, 
които вече са доказали ка-
чества и спортен хъс на на-
ционални и международни 
турнири и състезания.

Има традиционна проце-
дура преди всяко престиж-
но състезание, сега айтос-
ките каратеки и треньорът 
чакат одобрение от Упра-
вителния съвет на Българ-
ска карате киокушин фе-
дерация. 

Шанс да представят Бъл-
гария и Айтос имат чети-
рима айтоски спортисти, 
всички - национални шам-
пиони по киокушин в сво-

ите категории за 2018 го-
дина. Айтос с право ще 
се гордее с участието на 
Калоян Марковски, Дила-
ра Фейм, Салим Салимов 
и Емре Смаил. На талант-
ливите деца на Айтос и на 
треньора Иван Костов по-
желаваме успех!

НП
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Айтос се класира на трето място в състезанието, в което участваха отбори от пет държави

Седем медала за борците от Балканските игри в Ялова Военен клуб -  
Айтос

в партньорство
с Национална  

мрежа за деца

ОРГАНИЗИРА 
Детски летен празник 

на таланта
Айтос `2018

 
Заповядайте, мили  
талантливи деца!

 
Дата: 09.08.2018 г.,  

вторник
Място: Военен клуб,  

Айтос
Начало: 11.00 ч.

 
Участие с предва-
рителна заявка до 

03.08.2018 г. 
на телефони:

0889591464,  
Т. Йотова

0887575898,  
М. Янева

0886176345,  
А. Апостолова

Айтоските каратеки с шанс да покажат 
талант на Световното във Варна

Трима от избраните с треньора Иван Костов Айтоските каратеки се борят не само за национални, но и за световни титли

Инициативен комитет 
„Борис Щерев”- Айтос

откри банкова сметка за дарения за изграж-
дане на паметен знак на бившия кмет на ай-
тос Борис Щерев. Паметникът ще бъде мон-
тиран на площада, за който има решение на 
общински съвет - айтос да носи името „Бо-
рис Щерев”. 

име на клиент: ик „Борис Щерев”- град ай-
тос

IBAN: BG0STSA93000025174875
BIC: STSABGSF
Банка дск- еад- град айтос

апелираме за вашата подкрепа с финан-
сови дарения на посочената банкова сметка. 
инициативен комитет „Борис Щерев”- град 
айтос разчита на вашия жест за реализира-
не на идеята и ви благодари.

Председател на ик: 
к. колев, тел. 0886 94 54 88

Четирима са 

предложените, Чака 

се одобрението  

на бккФ


