
Община Айтос откри но-
вата учебна година с успеш-
но приключили ремонти във 
всички 8 училища, 6 детски 
градини и филиалите им в 
населените места. 3060 уче-
ници тръгнаха на 17 септем-
ври на училище, 276 от тях са 
първокласниците.

С усмивки, много цве-
тя и празнични програми 
откриха новата 2018/2019 
учебна година във всич-
ки училища и детски гради-
ни на територията на общи-
на Айтос. Тази година кме-
тът Васил Едрев избра да 
открие учебната година в  
ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий”, село Карагеоргиево - 
първото училище в община-
та с чисто нов мултифункци-
онален спортен комплекс, 
изграден на метри от вхо-
да на школото. След праз-
ничната програма, 11 пър-
волаци и техните родители 
минаха под цветната арка, 
с която ги посрещнаха ди-
ректорката Силвия Томова 
и учителите.

Първият учебен ден в СУ 
„Христо Ботев” с директор 
Пенка Кирязова, започна 
най-рано. Стотици ученици, 
учители, родители и гости 
дойдоха на празника още в 
8.30 часа. Ставрофорен ико-

ном Ромил Негозов отслужи 
молебен за здраве на учи-
лищната общност, следва-
ха поздрави и пожелания 
за здрава и успешна нова 
учебна година. Училището 
посрещна 101 първокласни-
ци в пет паралелки, общият 
брой на учениците тази го-
дина е 1110. Гости на праз-
ника в „Ботев” бяха предсе-
дателят на постоянната ко-
мисия по образование в Об-
щински съвет - Айтос, Пе-
тър Хараламбов и Евгени 
Петров от Ротари клуб - Ай-
тос, който дари първоклас-
ниците с учебни пособия.

Със 731 ученици започ-
на празникът в първия уче-
бен ден на СУ „Никола Ва-
пцаров” с директор Димо 
Парушев. За първи път учи-
лищния праг прекрачиха 50 
първокласници, които ще се 
обучават в две паралелки. 
Това ще е първата учебна 
година в 35-годишната исто-
рия на „Вапцаров”, в която 
учениците ще учат на една 
смяна. Гост на тържеството 
за старта на учебната годи-
на в най-младото айтоско 
училище беше Соня Шеста-
кова - главен експерт в Ди-
рекция „ОКВЗС” в Общи-
на Айтос.

Председателят на Общин-
ски съвет - Айтос Красимир 
Енев откри учебната годи-
на в ОУ „Атанас Манчев” 
с директор Дора Георгие-
ва. 45 са първокласниците, 
общият брой на учениците 
през учебната 2018/2019 го-
дина ще е 400. Танци, сти-
хове и много емоции има-
ше на тържеството за пър-
вия учебен ден. 

И в единственото ино-
вативно училище в общи-
на Айтос - ОУ „Светлина” - 
село Тополица с директор 
Дора Русинова, откриха тър-
жествено новата учебна го-
дина с националния химн и 

празнична програма. Гости 
на училищния празник бяха 
Диню Динев - директор на 
Дирекция „ОКВЗС” в Общи-
на Айтос и децата от детска 
градина „Детелина” - село 
Тополица с директор Деш-
ка Стоилова. Във фокуса на 
вниманието бяха 14-те пър-

вокласници, които напълно 
обновеното училище прие с 
традиционен ритуал.

Най-големият клас от пър-
волаци ще е в ОУ „Христо 
Ботев” - село Мъглен с ди-
ректор Зорка Петкова. 29 
деца ще се обучават в една 
паралелка, общият брой на 
учениците е 171. Учебната 
година в село Мъглен откри 
заместник-кметът на Общи-
на Айтос Мариана Димо-
ва, с пожелание към новия 
директор все така упори-

то да променя училищната 
среда. На училищната общ-
ност Мариана Димова под-
несе поздравите на кмета 
Васил Едрев за вълнуваща, 
интересна и успешна учеб-
на година.

Поздравите на градо-
началника за първия уче-

бен ден в ОУ „Христо Бо-
тев” – село Пирне с дирек-
тор Илияна Петрова, на 17 
септември отнесе Диню Ди-
нев - директор на Дирекция 
„ОКВЗС”. И там първолаци-
те са много - 26 деца ще учат 
в една паралелка. В Пирне 
първият училищен звънец 
зарадва 157 ученици, кои-
то влязоха в ремонтирани 
класни стаи в добре поддър-
жаната училищна база.

С 328 ученици започна 
учебната година и в Про-
фесионалната гимназия за 
селско стопанство „Злат-
на нива” - Айтос с директор 
Таню Чакъров. Гост на праз-
ника в гимназията беше Да-
ниела Алакушева - началник 
на отдел „МДТ” в Община 

Айтос, която поднесе поз-
драви и цветя от кмета и на 
двете заместник-директор-
ки Андреева и Гичева.

Въпреки че са в групите си 
от началото на месец сеп-
тември, и децата в детски-
те градини на община Ай-
тос празнуваха първия уче-
бен ден на 17 септември. 
822 деца и родителите им 
се поздравиха с педагозите 
и си пожелаха успешна го-
дина. 425 от общия брой на 
децата, които ще посещават 
детска градина през тази го-
дина са 5 и 6-годишни.
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Как откриха новата учеб-

на година в село Карагеор-
гиево, четете на стр.4
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община Айтос
Кани гражданите и гостите на Айтос

на тържествено честване на 110-та годишнина от обявяване 
на независимостта на България,

на 22 септември 2018 година, от 11.00 часа, 
на площад „Свобода”.

11.00 часа - Ритуал за издигане на националното знаме
Празничен поздрав на кмета на Община Айтос към гражданите,

по случай юбилейната годишнина
11.30 часа - Концерт на ПОЛИ ПАСКОВА

Кметът Васил Едрев откри учебната година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - 
село Карагеоргиево

Първолаците на село Карагеоргиево

101 са първокласниците в СУ „Христо Ботев”

101 са първокласниците в СУ „Христо Ботев”

Емоционален старт и в ОУ „Светлина” - село То-
полица

Ставрофорен иконом Ромил Негозов отслужи молебен за здраве в СУ „Хрис-
то Ботев” - Айтос

Първият звънец удари в осем 
училища в община Айтос

Празнуваха и детските градини



Решение за предоставя-
не за стопанисване, под-
държане и експлоатация 
на „Канализация, село 
Пирне, Община Айтос“ и 
„Модулно пречиствателно 
съоръжение за отпадъчни 
води от село Пирне, общи-
на Айтос“, на „ВиК“ ЕАД 
Бургас, ще поиска на ре-
довното заседание на Об-
щински съвет - Айтос, 27 
септември т.г., кметът Ва-
сил Едрев. Съоръжения-
та са въведени в експло-
атация с разрешение за 
ползване на 28.07.2015 г. 
Канализацията в Пирне 

е изградена със средства 
от Държавен фонд „Земе-
делие“ и собствени сред-
ства. Балансовата стой-
ност на активите е  2 227 
332,86 лв.

Модулното пречиства-
телно съоръжение за от-
падъчни води – село Пир-
не също е изградено със 
средства от Държавен 
фонд „Земеделие“ и собст-
вени средства. Балансова-
та стойност на активите е 
342 523,49 лв.

Ако местният парламент 

даде съгласие, Община 
Айтос, в качеството си на 
член на Асоциацията по 
ВиК, трябва да предоста-
ви съоръженията за сто-
панисване, поддържане 
и експлоатация на „ВиК“ 
ЕАД - Бургас, съгласно ус-
ловията на договора, по-
дписан между Асоциаци-
ята по ВиК на обособена-
та територия, обслужва-
на от „ВиК“ ЕАД - Бургас, 
и оператора „ВиК“ ЕАД - 
Бургас, който е в сила от 
01.04.2016.

Кметът Васил Eдрев 
внася на 27 септември 
т.г. в заседателната зала, 
предложение за актуали-
зация на бюджет - 2018. 
Предложението е във 
връзка с докладни за-
писка на директорите на 
ОУ “Св. св. Кирил и Ма-
тодий” — село Карагеор-
гиево Силвия Томова и 
ОУ “Светлина” - село То-
полица за завишаване на 
бюджетите на училища-
та. Средствата са необ-
ходими за осигуряване 
на издръжката на учили-
щата до края на учебна-

та година. След анализ на 
финансовото състояние 
на двете училища, пред-
ложението на кмета към 
Съвета е за допълнител-
но финансиране в раз-
мер на  87 000 лева, съ-
ответно - 17 000 лева  за 
ОУ „Св.св. Кирил и Мето-
дии” - село Карагеорги-
ево и 70 000 лева за ОУ 
«Светлина» - село Топо-
лица. В предложението 
си кметът посочва и по 
кои дейности и парагра-
фи се намалява бюдже-
тът за сметка на двете 
школа.
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Актуализират бюджета за 

дофинансиране на две училища

Решават съветниците

Дирекция „Бюро 
по труда“ набира 

кандидати 
за работа в 
Германия

През месец октомври ще се 
проведе традиционната кампания на 
Немската служба за заетост за 
набиране на работници от България. 
Градовете, в които ще се провеждат 
интервюта, са София, Пловдив, 
Бургас и Варна, съответно на 
01.10.18, 02.10.18, 03.10.18 и 
04.10.18 г. Свободните работни 
места се обявяват на EURES-портала 
– www.eures.bg, като в самите обяви 
е посочено, че кандидатите следва 
да изпращат CV-тата си на EURES-
съветника, който отговаря за 
съответния град. Тези, които желаят 
да се явят на интервю на 03.10.2018 
г. в град Бургас, изпращат 
кандидатурите си на  имейл адрес: 
daniela.dimitrova@az.government.bg

Вашите лични данни се 
обработват от Агенцията по 
заетостта (EURES България), в 
качеството й на администратор на 
лични данни, съгласно действащото 
национално законодателство. Може 
да се запознаете с Политиката за 
поверителност на сайта на АЗ и във 
всеки наш офис.  

За повече информация в стая 
3 на ДБТ - Айтос 

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за ор-

ганизацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общин-
ската администрация на Община Айтос, свиквам ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕ-
ДАНИЕ на Общински съвет - Айтос на 27.09.2018 г. (четвъртък) от 09.30 ч. в за-
седателната зала на Община Айтос при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка с вх. № ОбС-290/14.09.2018 г. от Красимир Енчев - пред-

седател на ОбС - Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за опазване на обществения ред в Об-
щина Айтос.

2. Предложение с вх.№ ОбС-297/17.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на Общи-
на Айтос, относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2018 г.

3. Предложение с вх. № 300/17.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на Община 
Айтос, относно поемане на общински дълг по Закона за общинския дълг.

4. Предложение с вх.№ ОбС-285/11.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на Об-
щина Айтос, относно определяне на нов председател на Местната комисия 
по прилагане на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодиш-
ни жилищноспестовни влогове към Община Айтос.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-288/14.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, относно извършена Междинна оценка и актуализиран документ 
за изпълнение на Общински план за развитие на община Айтос 2014-2020.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-283/05.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, относно избор на представител в Извънредното общо събра-
ние на акционерите на „УМБАЛ - Бургас” АД - град Бургас. 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-299/17.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, относно Предоставяне за стопанисване, поддържане и екс-
плоатация на „Канализация, село Пирне, Община Айтос“ и „Модулно пречис-
твателно съоръжение за отпадъчни води от село Пирне, община Айтос“ на 
„ВиК“ ЕАД - Бургас.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-293/14.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща са-
мостоятелно помещение с площ 25 кв.м, част от първи етаж на двуетажна сгра-
да „Търговски център”, находяща се на улица „Цар Освободител” № 15, позем-
лен имот № 5 в кв.124 по плана на град Айтос.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-291/14.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно за управление част от не-
движим имот - публична общинска собственост, представляваща стая № 7, с 
площ 14 кв.м, находяща се на третия етаж от административна сграда (бивш 
АПК), улица „Васил Левски” № 3, ПИ №1980 кв.161 по плана на град Айтос, при 
граници: север- външен зид; изток- стая № 8; юг- коридор; запад-санитарен въ-
зел в полза на Министерството на отбраната на Република България.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-294/17.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос 
и физическо лице в УПИ І-136, кв.12 по плана на село Лясково, община Айтос. 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-295/17.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Ай-
тос и физическо лице в УПИ ІІІ-93, кв.13 по плана на село Дрянковец, община 
Айтос.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-296/17.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Ай-
тос и физическо лице в УПИ ХV-294, кв.19 по плана на село Тополица, общи-
на Айтос.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-287/13.09.2018 г. от Мариана Димова - за-
местник-кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост меж-
ду Община Айтос и физически лица в ПИ № 489009, находящ се в землището 
на град Айтос, местността „Кара пелит”.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-292/14.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот - частна общин-
ска собственост, представляващ поземлен имот №4527, с площ 585 кв.м, нахо-
дящ се до „Лесопарка” в землището на град Айтос.

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-289/14.09.2018 г. от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, относно учредяване без търг или конкурс на възмездно пра-
во на ползване върху част от ПИ № 467003, с площ 2000 кв.м, целият с площ от 
221,420 дка - ПОС, категория девета, находящ се в местността „Стамбол сър-
та”, землище град Айтос с, НТП „Пасище, мера“.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-298/17.09.2018 г. от Мариана Димова - за-
местник-кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - зе-
меделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване - 7 броя.

17. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

В ОУ “Светлина” - село Тополица Карагеоргиевските шестокласници

Кой да стопанисва 
канализацията в Пирне



За по-ефективен контрол 
върху дейности, които съз-
дават предпоставки за на-
рушаване обществения ред 
на територията на Община 
Айтос и с цел осигуряване 
на спокойствие на гражда-
ните на общината, предсе-
дателят на Общински съ-
вет - Айтос Красимир Ен-
чев внася за гласуване в 
заседателната зала проект 
за Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба 
№3 от 2006 г. за опазване 
на обществения ред в Об-
щина Айтос.

Промени в законодател-
ството и предложения от 
Общинската администра-
ция, които са свързани с 
необходимостта да бъдат 
прецизиране действащи 
текстове, с оглед прилага-
нето им при осъществява-
не на контрол, са причини-
те за измененията в общин-
ската наредба. 

«Очакваните резултати 
от приемането на измене-
нието и допълнението на 
Наредбата са в посока по-
добряване на условията за 
живот на гражданите на Oб-
щина Айтос. Предлаганите 
изменения и допълнения в 
Наредбата за опазване на 
обществения ред са в съ-
ответствие с нормативните 
актове от по-висока степен, 
както и с тези на европей-
ското законодателство,” 
пише още в докладната за-
писка на председателя. 

При спазване на изис-
кванията на закона, проек-
тът беше публикуван на ин-
тернет- страницата на Об-
щина Айтос на 03.08.2018 г., 
в раздел Oбщински съвет, 
подраздел “проекти на нор-
мативни актове”, за да бъде 
предоставена възможност 
на всички заинтересовани 
лица в срок от 30 дни, да 
направят своите предло-
жения и становища по из-
готвения проект на Наред-
бата. В определения  срок, 
предложения и становища 
по проекта не са постъпи-
ли, потвърди пред «Наро-
ден приятел“ Енчев.

По-интересните промени 

в Наредбата е създаване-
то на нов член 3а, с който 
се забранява извършване-
то на производствена дей-
ност, занаятчийски услуги, 
рязането на дърва, шумни 
и ремонтни работи в жи-
лищните сгради и поземле-
ни имоти за жилищно стро-
ителство, които нарушават 
спокойствието на остана-
лите граждани. Дейност-
ите по „рязане на дърва”, 
за лично потребление, чрез 
използване на техника, ще 
могат да бъдат извършвани 
само в часовия интервал от 
8:00 до 14:00 часа и от 16:00 
до 20:00 часа в работни дни, 
и от 10:00 до 14:00 часа в по-
чивни и празнични дни. За 
нарушение на забраните 
се предвижда глоба за фи-
зическите лица в размер 
на от 100 до 1000 лв. и иму-
ществена санкция за юри-
дически лица, в размер на 
от 1000 лв. – 5000 лв. 

Друг, нов чл.3г, ал. 1 за-
бранява продажба, наряз-
ване и/или складиране на 
дърва, дървен материал и 
други твърди горива в по-
землени имоти, отредени 
за жилищно строителство, 
в които такова не е осъ-
ществено. Тези дейности 
могат да се осъществяват 
в поземлени имоти при на-
личието на  влязъл в сила 
ПУП – ПРЗ, с който същи-
ят е отреден за „производ-
ствена дейност” и след съ-
гласуване със специализи-
раните контролни органи 
– РЗИ, службите по проти-

вопожарна безопасност,  
РИОСВ и РД по горите. За 
нарушение на забраните, 
на физическите лица ще се 
налага глоба от 100 до 1000 
лв., а на юридическите лица 
- имуществена санкция от 
1000 – 5000 лв. При устано-
вено повторно нарушение, 
кметът на общината ще има 
правата да разпореди спи-
ране на дейността.  

Друга, по-важна новина 
за гражданите е, че в § 4, 
чл.27, ал.1 е записано “Из-
граждането на ферми за 
отглеждане на птици, го-
веда, свине и овце да ста-
ва съгласно изискванията 
на ЗУТ, след съгласуване с 
Общината, РЗИ и БАБХ при 
стриктно спазване на дейст-
ващото законодателство.”. 

И чл.27, ал.2 е редакти-
ран - новият текст гласи 

“Забранява се отглеждане-
то на повече от едно гове-
до; 2 свине; 5 овце; 5 кози, 
5 заека, 1 кон и 10 птици, в 
т.ч декоративни за лични 
нужди в жилищната зона 
на населените места. От-
глеждането на селскосто-
панските животни тряб-

ва да става в добре уреде-
ни и хигиенични стопански 
постройки, е другото изис-
кване. Според новите об-
щински разпоредби, стопа-
ните трябва да извършват 
поне веднъж на месец де-
зинфекция на използвани-
те стопански постройки и 
сгради с цел унищожаване-
то на мухи и гризачи, както 
и да почистват ЕЖЕДНЕВ-
НО отпадъците от животно-
въдната дейност.

За нарушение на тези 
изисквания глобата досе-
га беше от 20 до 100 лв., с 
промените, санкцията ска-

ча от 100 до 500 лв.
Рязко скача глобата и ако 

разхождате куче в преде-
лите на населените места, 
без да го държите вързано 
за повод - от 20 до 100 лв., 
санкцията се вдига до 200 
лв. По-сериозно ще бъде 
наказан стопанин, който 
пуска без надзор кучето си, 
с което създава опасност 
за хора или други животни 
- размерът на глобата скача 
от 100, на до 500 лв.Създава 
се нова ал.5 със следния 
текст: „Стопанин, който от-
глежда куче, без да е реги-
стрирано при ветеринарен 
лекар и няма издаден пас-
порт със задължителните 
ваксинации и обезпарази-
тявания, се наказва с гло-
ба от 100 до 500 лв.”

Ще бъдат обсъждани и 
гласувани и други промени 
в наредбата, както и в до-
пълнителните разпоредби.

Ако новите текстове бъ-
дат гласувани с мнозин-
ство, всички промени ще 
бъдат публикувани в НП, и 
ще влязат в сила след пуб-
ликацията в общинското 
издание.

Актуализират бюджета за 
дофинансиране на две училища
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Нова разпоредба „рязане на дърва” - при 
нарушение, глоба до 5000 лева за фирми
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• Тел. 0888417267 - прода-
ва л.а. „Мерцедес С220“ CDI 
2.2 - 2000 г., 194 000 км, кли-
матроник, отлично състояние. 
Цена 5000 лв.

• Тел. 0896 23 55 28 - 
Галя, ПРОДАВА двустаен ту-
хлен апартамент в Айтос, су-
пер център - 74 кв. м, ІІІ етаж, 
до ключ - ново обзавеждане, 
парно отопление, след генера-
лен ремонт, тераса 7 м, гра-
нит, теракот.

• Тел. 0896 23 55 28 - Галя 
ПРОДАВА л.а. „BMW“, бензин-
аз, отлично състояние, 2001 
година.

• Тел. 0878 50 52 50 - про-
дава атрактивен, самостояте-
лен имот за индивидуално жи-
лищно строителство в Айтос, 
целият - 470 кв.м дворно мяс-
то, на улица „Хан Омуртаг” № 
3, на 5 минути от центъра, сре-
щу бившето училище „Св. св. 
Кирил и Методий”, близо до 
кооперативния пазар и детска 
градина, цена - 130 000 лв. 

• Тел. 0897498765 - прода-
ва дворно място - 1721 кв. м 
в село Дрянковец, община Ай-
тос, с кладенец и 10 ореха. 

• Тел. 0888 41 72 67 - Ай-
тос продава чисто нов ляв фар 
за «Мерцедес Принтер 413» - 
2005 г. Цена 160 лв.

• Тел. 0889591464 - ПРО-
ДАВА двуетажна вила в мест-
ността “Слънчева лъка” - мазе, 

таван и 900 кв.м. лозе и на-
саждения. Цена по догова-
ряне.

• Тел. 0888 41 72 67 - про-
дава парцел от 1 дка в регу-
лация, в град Айтос, до под-
станцията. Цена по споразу-
мение.

• Тел. 0888 41 72 67 - ку-
пува жп вагон-товарен, с по-
крив.

• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРО-
ДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, СА-
НИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕН-
ТЪР ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪ-
СЕДСТВО МАГАЗИНИ ЗА СРЕ-
БРО, ЗЛАТО И ДР. - ЦЕНА 27 
ХИЛ. ЕВРО.

• Тел. 0884714212 - про-
дава парцел (празно дворно 
място) в село Лясково - 842 
кв. м, УПИ и ПУП. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0896 370 138 - дава 
под наем помещение за ма-
газин или офис - 20 кв.м Ай-
тос, суперцентър - 250 лв. ме-
сечно. 

• Тел. 0896885477 - про-
дава парцел в центъра на град 
Айтос за застрояване, на кал-
кан, с височина - до стрехата - 
10 м и възможност за увели-
чение на параметрите.

• Тел. 0885/ 252 452 - про-
дава земеделска земя в мест-
ността „Могилата”. Цена по 
споразумение.

Малки обяви

Това предвижда Наредбата за 
опазване на обществения ред, 

Общинският съвет гласува 
промените на 27 септември

ОБЩИНА АЙТОС
Съобщение

За строителни отпадъци, обемни отпадъци, 
генерирани от домакинства, вследствие на 
текущи ремонтни дейности на територията 

на Община Айтос
По смисъла на Закона за местни данъци и так-

си, разходите за събиране и третиране на стро-
ителните отпадъци не се включват в такса бито-
ви отпадъци.

Заявка за транспортиране, ползване на мобилен 
контейнер (център) се подава в Община Айтос, Ди-
рекция „ТСУРР”, ет. 1, стая № 6 или на, тел. 0558/2 
26 62, 0897992321.

Нерегламентираното изхвърляне на строи-
телни отпадъци, обемни отпадъци, генерира-
ни от домакинствата, вследствие на текущи 
ремонтни дейности е в нарушение на разпо-
редбите в Наредбата за опазване на общест-
вения ред в Община Айтос. 

Обявление
Фирма “НАСИ-РАДО” ЕООД обявява следното ин-

вестиционно предложение: Развъждане на риба и 
други аквакултури в язовир „Над Селото” с площ 
32.427 дка, находящ се в землището на село Чукар-
ка, община Айтос., съставляващ имот с № 000110, 
при граници: имот № 00111,026018,000060,000080. Имо-
тът е актуван с Акт за публична общинска собстве-
ност №682/04.08.2000 г.

Наско Василев Василев, град Карнобат, 
тел. 0889 219 105.

Вторият етап от най-
мащабната кампания за 
безплатни очни прегле-
ди в Бургаска област за-
почна на 5-и септември в 
община Айтос. На 24 сеп-
тември т.г. специалистите 
на МЦ “Оксиком” - Бургас 
ще гостуват на село Ка-
рагеоргиево. Тече и под-

готовка за продължаване 
на безплатните прегледи и 
през месец октомври. 

Медицинските услуги 
в малките населени мес-
та са лукс. В най-добрия 
случай, селата разпола-
гат с един общопрактику-
ващ лекар, нерядко “гос-
туващ” в населеното мяс-

то един или няколко пъти 
в месеца. Достъп до спе-
циалисти обаче жителите 
рядко имат. 

Консултациите старти-
рат в 9:00 часа сутрин-
та и ще продължават до 
обяд, или докато има ча-
кащи пациенти. Лекари-
те ще преглеждат в Кмет-

ството. Безплатните пре-
гледи са насочени към 
профилактика на заболя-
вания на предния сегмент 
- зрение, наличие на рого-
вични заболявания, ката-
ракта. При нужда, паци-
енти ще бъдат насочвани 
за допълнителни изслед-
вания.

Безплатни очни прегледи в село 
Карагеоргиево на 24 септември



На 17 септември, кметът 
Васил Едрев откри учеб-
ната 2018/2019 година в 
ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” в село Карагеор-
гиево. Празничната му ви-
зита не беше случайна - 
през това лято в двора на 
училището беше изграден 
мултифункционален спор-
тен комплекс, който гра-
доначалникът искаше да 
инспектира, успоредно с 
училищния празник. Стро-
ителството на комплекса 
беше финализирано в на-
чалото на месец септем-
ври т.г. Карагеоргиево е 

първото село в община Ай-
тос с модерно спортно съ-
оръжение, в което Община 
Айтос инвестира по проект 
440 000 лв. 

Новите спортни площад-
ки ще се ползват не само 

от учениците, но и от мла-
дите хора в селото напъл-
но безплатно, обяви кме-
тът. „Бургасцвет-90-Танев” 
- Бургас е изпълнител на 
проекта, по който цялост-
но беше реконструиран 
училищният двор. „Спор-

тувайте, но не забравяйте 
уроците. В края на година-
та искам да видя в бележ-
ниците ви само шестици”, 
каза в обръщението си към 
учениците кметът. 

Комплексът в Карагеор-
гиево събира на едно мяс-

то баскетболно, волейбол-
но и футболно игрище, фит-
нес на открито, писта за 
бягане, трибуни за зрите-
лите, нови подходи, ограж-
дения и осветление за тъм-
ната част на деня. „Много 
сме горди, че имаме едно 
спортно бижу. Това ни мо-
тивира, започваме учебна-
та година с вяра, надеж-
да и любов. Сигурна съм, 
че ще е успешна”, заяви 
директорката Силвия То-
мова. 

Гости на тържеството 
бяха и кметът на селото 
Кязим Ибрям и представи-
телят на Ротари клуб - Ай-

тос Ружди Ахмед. По тра-
диция, от името на Ротари, 
в първия учебен ден Руж-
ди Ахмед поднесе дар за 
първолаците - учебни по-
магала. 

Гълъби и балони полетя-
ха в небето над Карагеор-
гиево, народни танци, ма-
жоретки и първокласници 
участваха в програмата 
за откриването на учебна-
та година.

По проект на училище-
то са обновени и обзаве-
дени класните стаи на І и 
VІ клас. Училището разпо-
лага и с просторна ком-
пютърна зала, която съв-
сем скоро ще има нова на-
стилка според изисквани-
ята, обеща на училищното 
ръководство кметът.

Децата, родителите, учи-
телите и гостите не скрива-
ха възторзите си от

„Народен приятел“.
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стр.48 Животът край Славеева река

Карагеоргиевци се радват 
на нов спортен комплекс

Инвестицията по общински проект е за над 400 хиляди лева

Книговезница 
айтос 

Подвързва всякакъв 
вид и формат 

учебници, тетрадки, 
речници и книги  

с различни цветни 
картони. Достъпни 

цени!
Книговезницата е 

на улица „Димитър 
Зехирев” № 52 в 
непосредствена 
близост до СУ 

„Никола Йонков 
Вапцаров”. Тел. за 

връзка: 0884 161 002.

На 15 септември започ-
на първенството по футбол 
в Областна група за юноши 
младша възраст и деца. На 
стадиона в Айтос,  отборът 
на ФК,,Вихър” -Айтос,  юно-

ши младша възраст има-
ха за съперник отбора на 
ФК,,Звезденбург”- Бургас. 
Юношите,,Вихрушки” загу-
биха с 3:1 с много пропуски, 
две греди и с помоща на съ-

дийската тройка. Но всяко 
зло за добро, главите горе 
и само напред, ,,Вихрушки”. 
Голмайстор в трудния мач 
стана Ерман Камбер.

При децата отново съ-
перник беше отборът на 
ФК,,Звезденбург”, но мал-
ките ,,Вихрушки”, разпиля-
ха ,,звездичките” от Бургас 
и ги разгромиха с резул-
тат 5:0. Попаденията бяха 
дело на Тайфун Мехмед, 
и Славчо Узунов, който се 
записа с цели четири гола.
Честито, “Вихрушки”!

Що се отнася до мъжете, 
стартът беше успешен - се-
зон 2018/19 в „А” Област-
на група започна с побе-

да на „Вихър” - Айтос сре-
щу „Странджа Агрокорн” - 
Средец с 4:1. , съобщава 
#BURGASFOOTBALL. Като 
гости в Обзор нашите загу-

биха от местния тим с 1:0.  
На 22 септември, в събо-
та, мъжете на “Вихър” ще 
се изправят срещу отбора 
на Русокастро.

Юношите загубиха не без помощта на съдийската тройка

И децата, и младите хора в Карагеоргиево ще 
ползват игрищата и съоръженията в комплекса на-
пълно безплатно, категоричен беше кметът

Едно от игрищата

Силвия Томова: “Си-
гурна съм, че учебната 
година ще е успешна!”

Чисто нова класна стая посрещна първокласниците

Кметът Васил Едрев и Кязим Ибрям огледаха вся-
ко от игрищата в комплекса

Христозов в нападение

Феновете на “Вихър”               Снимки #BURGASFOOTBALL

Детският “Вихър” се наложи над 
“Звезденбург”, мъжете сразиха Средец


