
ШАХМАТЕН МЕМОРИАЛ 
ИВАН ШОПОВ 2019 г. се 
проведе на 20 април тази 
година в залата на Военен 
клуб - Айтос. Подобно прес-
тижно и мащабно състеза-
ние по шахмат в Айтос не 
се е провеждало от време-
то, когато треньор и орга-
низатор беше вече покой-
ният треньор и шахматен 
деятел м.с. Иван Шопов.

В турнира, организиран 
от Община Айтос, ШК „Бур-
гас-64”, ШК „Аетос-64”, в 
памет на големия шахматен 
деятел Иван Шопов, взе-
ха участие 91 шахматисти 
от цялата страна. Имаше 
45 шахматни дъски и учас-
тници от Република Север-
на Македония, Русия и Ве-
ликобритания. Присъстви-
ето на петима гросмайсто-
ри, на трима международ-
ни майстори и 54 градирани 
състезатели направи със-
тезанието много оспорва-

но. На старта приветствие 
към участниците отправи-
ха кметът на Община Айтос 
Васил Едрев, Румяна Ка-
ракашева и Димчо Госпо-
динов. До последния кръг 
се води безкомпромисна 
борба. Шампионска титла 
грабна Вячеслав Тиличе-
ев, следван от Павел Дими-
тров, трети в класирането е 
Васил Спасов – многокра-
тен републикански шампи-
он, четвърти се подреди 
Павел Янев, петото място 
беше за Милен Василев и 
шестото - за Тома Киряков. 
При сеньорите първи е 
Александър Кралевски, 
втори - Петко Димитров и 

трети -  Валентин Памбук-
чиян. С ело до 2000, първо-
то място спечели Радослав 
Очков, следван от Дани-
ел Стоянов и Светлан Ча-
лъков. С ело до 2200 - пър-
во място за Лъчезар Йор-
данов, второто - за Ни-
колай Сотиров и трето-
то - за Божидар Иванов. 
При жените шампионка 
стана Деница Петкова, 
следвана от Стефани Чу-
чукова и Виктория Злате-
ва. При децата до 10 годи-
ни първи е Христо Стоя-
нов (въпреки тежката кон-
тузия между кръговете), 
втори - Филип Червеня-
ков и трети - Яни Тодоров. 

При децата до 14 години 
първи е Явор Николов (на-
стоящ републикански шам-
пион по блиц), следван от 
Николай Желев (бивш ви-
цешампион на Европа по 
ускорен шах до 10 години) 
и Мехмед Неше.

Наградите на победите-
лите бяха връчени от Васил 
Едрев – кмет на Община Ай-
тос. Организаторите благо-
дарят за перфектното съ-

дийство на Димитър Илчев 
и на домакините от Военен 
клуб - Айтос за условията и 
отлично подредената зала. 
„Благодарим на родители-
те за отделеното време и 
положените грижи. Бла-
годарности поднасяме и 
към спонсорите на турни-
ра: Сергей Люцканов, Ге-
орги Когелов, Община Ай-
тос и Георги Маджаров”, 
каза за „Народен приятел“ 
представителят на Иници-
ативния комитет за орга-
низиране на турнира Жел-
чо Желев.

Паметният турнир беше 
повод и за много спомени 
- за приятеля, за треньора, 
за неповторимия Иван Шо-
пов, за успехите на деца-
та през 70-те години на ХХ 
век. „Той ни създаде един 

друг свят.  По стечение на 
обстоятелствата имаше пе-
риод, в който не се зани-
мавах с шахмат. После се 
върнах, настоях един друг 
айтозлия и ученик на Шо-
пов - Живко Жеков да ста-
не треньор. И той стана 
професионален треньор, 
а аз се опитвах да му по-
магам. Така се завърнах в 
шахмата”, спомня си Жел-
чо Желев, главен органи-
затор на турнира в памет 
на айтоската шахматна ле-
генда.

Желев и една от ученич-

ките на Иван Шопов - Румя-
на Коритарова, която прис-
тигна от Варна специално 
за турнира, и до днес си 
спомнят за огромното въл-
нение на треньора по вре-
ме на състезания. „Моми-
четата играят, а Иван Шо-
пов пуши цигара. Толкова 
е напрегнат, че вади вто-
ра. И в един момент всич-
ки прихват от смях - вижда-
ме го как държи в двете си 
ръце, две запалени цигари, 
а дори не пуши. А е имало 
случаи да лапне цигарата 
откъм огънчето. Чак кога-
то станах треньор разбрах 
какво е напрежението, ко-
гато играят твоите учени-
ци. Съпреживяваш всичко, 
което се случва”, разказва 
Желчо Желев.

„Имахме успехи. Всич-

ки ние, децата, бяхме мно-
го борбени. Дори когато ни 
се караше, ни надъхваше 
- да се борим още и още. 
Когато играехме в Шахклу-
ба, ако някой загубеше - не 
се разплакваше, напротив 
- амбицираше се. Така ни 
учеше Шопов - да имаме 
мотивация, да търсим ре-
ванш, да играем до побе-
да. Ако загубим, казвахме: 
„Хайде, още една партия, 
хайде още една“. Отдавна 
не съм играла шах, но още 
се вълнувам. Иван Шопов 
ни учеше не само на шах-
матната игра - той ни уче-
ше на поведение, на вза-
имоотношения, беше не-
вероятен пример за всич-
ки нас”, спомня си и Ко-
ритарова.

Когато Румяна и друга-

та млада талантлива шах-
матистка на Айтос - Благо-
веста Костова са вече сту-
дентки във Варна, Иван Шо-
пов настоява да продъл-
жат да тренират шахмат 
при треньора на национал-
ния отбор на жените Даска-
лов. „Точно тогава почи-
на. Не продължихме с шах-
мата, но ни даде уроци за 
цял живот. Канеше в Айтос 
много български гросмай-
стори. Аз лично съм игра-
ла със световния шампион 
Михаил Тал, турнирът беше 
в Айтос. Тал игра на 30 или 
40 дъски. Аз бях единстве-
ното момиче на турнира. В 
един момент Тал дойде при 
мен и ме попита: „Искаш ли 
реми? И аз казах: Не! Бях 
13-14-годишна”, връща се 
към спомените си за Айтос 
и за любимия треньор Ру-
мяна Коритарова.

НП

Към Общинската  
администрация в Айтос

Възхищавам се на това, което правите и от начина, по 
който работите! 

Продължавайте да сте в услуга гражданите, така щото 
и Бургас да се поучи от Айтос. От портиер, през делово-
дител, до кмет, бях посрещната и обгрижена с внимание 
и професионализъм. Приемете моите и на клиентите ми 
най-добри пожелания!

Брокер в „РЕМАКС/ДИНАМИК“ - 
Величка СТОЙЧЕВА
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Специални поздрави за 
великденските празници!

91 шахматисти почетоха Иван Шопов 
с Шахматен мемориал в АйтосГрандиозно!

Румяна Коритарова и Желчо Желев с уважение и благодарност си спомнят 
за треньора Иван Шопов



Преди Великден, на 24 
април тази година, Общин-
ският съвет в Айтос прове-
де ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТ-
ВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ от на-
чалото на мандата. Съвет-
ниците одобриха отчетни-
те доклади на председате-
лите на читалищните насто-
ятелства в Община Айтос 
в изпълнение на Годишна-
та програма за развитие на 
дейността им през 2018 го-
дина. Одобрение получиха 
докладната записка на кме-
та Васил Едрев за приема-
не на Годишен план за раз-
витие на социалните услуги 
в Община Айтос за 2020 го-
дина и докладна записка на 
Красимир Енчев – председа-
тел на Общински съвет Ай-
тос,  за приемане на  Общин-
ска  програма  за  закрила 
на детето за 2019 година на 
Община Айтос.

С пълно мнозинство об-
щинските съветници приеха 
отчета на д-р Феим Мурад 
за  дейността на общинско-
то търговско дружество „Ме-
дицински център І” ЕООД - 
град Айтос за 2018 година. 
Приети бяха и отчетите  за 
2018 година на  общинското 
търговско дружество „Ген-

гер” ЕООД - гр.Айтос и на 
общинско търговско друже-
ство „Авицена” ЕООД - град 
Айтос  за 2018 година.

Гласуван беше и Годиш-
ният доклад на кмета Ва-
сил Едрев за наблюдение 
на изпълнението на Общин-
ския план за развитие за 
2018 година на Община Ай-
тос. След публично обсъж-
дане беше приет и отчетът 
за изпълнението на бюдже-
та на Община Айтос за 2018 
година. Одобрение получи 
и подписването на Спора-
зумение на местно ниво за 
интеграция на продължител-
но безработни лица на паза-
ра на труда. Актуализирана 
беше Програмата за разви-
ване на система за раздел-
но събиране на отпадъци от 
опаковки с цветни контейне-
ри на територията на Общи-
на Айтос за периода 2019 – 
2020 г. Отново беше разиск-
вана и гласувана докладна 
записка от Красимир Енчев 
– председател на Общински 
съвет - Айтос, за продаж-
ба на имот - частна общин-
ска собственост, предста-
вляващ: УПИ І в кв.21Б по 
плана на град Айтос. Имо-
тът се намира между ули-

ца „Хаджи Димитър”, улица 
„Лозенград, улица „Арда” и 
улица „Добри Чинтулов”. По 
тази точка от дневния ред 
кметът на Общината Васил 
Едрев внася за разглежда-
не и критерии за продаж-
ба на имота, чрез публич-
но оповестен конкурс. Ста-
ва дума за сериозен инвес-
титорски интерес към тере-
на, на който се провежда 
пазарът в сряда, и за общо-
то намерение на кмета и на 
местния парламент да за-
дадат критерии за оценка 
на кандидат-инвеститорите, 
които да бъдат в интерес на 
гражданите.

Има решение и по въпро-
са за ползване на собстве-
ни средства на Община Ай-
тос, натрупани като отчи-
сления по чл.64 от Закона 
за управление на отпадъ-
ците, за закупуване на спе-
циализирана техника за от-
падъци.

Положителен отговор да-
доха съветниците и на до-
кладна записка на кмета за 
продължаване срока на раз-
решително за ползване на 
воден обект - язовири и мик-
роязовири – публична об-
щинска собственост. Беше 
взето решение за застрахо-
ване на имоти – частна об-
щинска собственост. Отме-
нено беше Решение № 616, 
от заседание на Общински 
съвет-Айтос, проведено на 
28.02.2019 г. за учредяване 
на безвъзмездно право на 
ползване на недвижим имот 
– частна общинска собстве-
ност в полза на Министер-
ството на вътрешните ра-
боти (Главна дирекция по-
жарна безопасност и защи-
та на населението-МВР) за 
нуждите на Регионална ди-
рекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населени-
ето“ – Бургас.

Съветниците дадоха съ-
гласие, кметът на Общи-
на Айтос да предостави на  
СНЦ „Волейболен клуб Ай-
тос” физкултурен салон със 
застроена площ 374 кв.м, в 
СУ „Никола Й.  Вапцаров” 
- град Айтос. Предоставе-
но беше безвъзмездно пра-
во на управление на част от 
недвижим имот – частна об-
щинска собственост, пред-
ставляваща стая № 20, с 
площ 19 кв.м, на първи етаж 
в западната част на сгра-

да „Младежки дом и биз-
нес център” на улица „Васил 
Левски” № 2, в кв.166 по пла-
на на град Айтос.

Взето беше решение за 
отдаване под наем на недви-
жим имот – частна общин-
ска собственост, предста-
вляващ „Търговски обект” 
в партерен етаж на жилищ-
на сграда, на улица „Свобо-
да” № 5, кв.119а, по плана 
на град Айтос, със застрое-
на площ 137 кв.м, в това чис-
ло търговска площ 55 кв.м, 
складови и спомагателни 
помещения 82 кв.м.

Прекратена беше съсоб-
ственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ 
VІІ-1450, кв. 86 по плана  на 
град Айтос, с администрати-
вен адрес: град Айтос, ули-
ца „Станционна” № 63, меж-
ду Община  Айтос и физиче-
ско лице в УПИ Х-133, кв.37 
по плана на село Съдиево, 
община Айтос и между Об-
щина  Айтос и физическо 
лице в УПИ І-49, кв.12 по пла-
на на село Зетьово, община 
Айтос. От публична в част-
на общинска беше проме-
нена собствеността на об-
щински имоти за нуждите 
на национален обект „Реха-
билитация на железопътния 
участък Пловдив - Бургас – 
Фаза 2” – позиция 11 „Из-
граждане на защитен  лесо-
пояс в междугарието Черно-
град – Айтос”.

Открита беше процедура 
за определяне на съдебни 
заседатели за Районен съд 
Айтос с  мандат 2020 г. - 2023 
г. Определени бяха правила 
за нейното провеждане и 
беше създадена комисия за 
провеждане на процедура-
та по избора. Кметът полу-
чи от съветниците разреше-
ние за проектиране и изра-
ботване на ПУП за промяна 
предназначението на имот 
№ 281006, местност Хаджи 
Бекир, в землището на град 
Айтос. По докладна на гра-
доначалника, местният пар-
ламент даде допълнително 
съгласие за преминаване-
то на трасе на обект: „Из-
граждане на кабелна линия 
20 кV от ПС „Айтос” до БКР-
ЗУ в УПИ ІІ, масив 22, мест-
ност Менгеле коросу, земли-
ще на село Зетьово, община 
Айтос” през имоти общинска 
собственост.
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ЗКПУ „Наша земя“ - с. Черноград
ПОКАНА
Управителният съвет на ЗКПУ „НАША ЗЕМЯ” - с. Черноград, 

уведомява всички член-кооператори, че на 18.05.2019 г. от 9.00 
часа в стола на кооперацията в с. Черноград ще се проведе 
годишно-отчетно-изборно събрание при следния:

ДНЕВЕН РЕД :
1.Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови 

член-кооператори и освобождаване на член-кооператори 
по тяхна молба.

2. Приемане отчета на УС за 2018 година. Вземане на ре-
шение за освобождаване от отговорност на председателя и 
членовете на УС за дейността им през 2018 година. 

3. Приемане на годишния финансов отчет на кооперация-
та за 2018 година. Вземане на решение за разпределяне на 
печалба.

4. Приемане заключението на КС за 2018 година. Вземане 
на решение за освобождаване от отговорност на членовете 
на КС за дейността им през 2018 година.

25.04.2019 г.  Управителен съвет
с .Черноград , обл. Бургас ЗКПУ „НАША ЗЕМЯ”- с.Черноград
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Всички решения на Общински съвет – 
Айтос от априлското заседание

Да се проведе публич-
но оповестен конкурс за 
продажбата на  терена, 
на който сега се провеж-
да пазарът в сряда, за из-
граждане на голям тър-
говски обект, реши Об-
щинският съвет в Айтос. 

Въпросът за продажба-
та на имота в кв.21Б по 
плана на град Айтос за 
втори път влезе в Засе-
дателната зала, след като 
на мартенското заседа-
ние кметът Васил Едрев 
и общинските съветници 
се обединиха около ста-
новището, че продажба-
та трябва да е подплате-
на с гаранции, че на об-
щинския имот ще бъде 
изграден хипермаркет. 
В тази връзка, на засе-
данието на местния пар-
ламент на 24 април тази 
година, кметът внесе за 
разглеждане критерии-
те за продажба на имота 
чрез публично оповестен 
конкурс. 

Специалните изисква-
ния към участниците бяха 
представени от юриста 
Светла Каменова и пър-
вото от тях е да бъде из-
готвен проект за частично 

изменение на ПУП-ПРЗ 
за промяна на предназна-
чението на имота - от па-
зар в „обществено и де-
лово обслужване”. Цел-
та - изграждане на обект 
за търговия, обществено 
хранене и битови услуги 
със съответното озеленя-
ване и най-малко 35 пар-
коместа. Друго изисква-

не е в срок от 6 месеца 
след влизане в сила на 
ПУП-ПРЗ, да се изготви и 
представи в Община Ай-
тос проектната докумен-
тация за реализиране на 
инвестиционното наме-
рение. Строителството 
на обекта и въвеждането 
му в експлоатация тряб-
ва да се извърши в срок 

от 24 месеца от датата на 
одобряването на проекта. 
Инвеститорът трябва да 
предложи разкриването 
на минимум 20 работни 
места по трудов договор. 
Не трябва да се извърш-
ва промяна в предназна-
чението на имота за срок 
от 25 години.

Съветниците приеха и 

критериите за оценяване 
на офертите и начина за 
определяне на тежестта 
им в комплексната оцен-
ка. Приети бяха и миниму-
мът изисквания, които да 
бъдат включени в догово-
ра за продажба на тере-
на. Съветниците решиха 
още да се предвидят не-
устойки в размер на ми-

нимум 40% от продажната 
цена за всички форми на 
неизпълнение на задъл-
женията по договора.

Началната цена за про-
дажба на имота, предло-
жена от лицензиран из-
пълнител в размер на 745 
000 лв., Общинският съвет 
коригира на 1 150 000 лв.

НП

Продават терена на „Битака в сряда“  
чрез публичен конкурс за изграждане на хипермаркет

ОБЩИНА АЙТOС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос съобщава на гражданите, че на 30 април 2019 
година започва изпълнението на проект „Реконструкция и ре-
хабилитация на улична мрежа на територията на община Ай-
тос.“ В проекта са включени улиците: „Панайот Волов”, „Васил 
Левски”, „Стефан Караджа”, „Станционна”, „Паскал Янакиев”, 
„Димчо Карагьозов” (до улица „Цар Освободител“), „Цар Ос-
вободител” (от ДСК до автогара). 

Важно е гражданите да знаят, че строителните дейности 
ще започнат на повече от една улица - едновременно ще бъ-
дат  ремонтирани двете големи улици „Станционна” и „Васил 
Левски”.

Подготовката за ремонтите ще започне на 15 април, на ули-
ца „Станционна”, като част от годните за повторна употреба 
тротоарни настилки ще бъдат демонтирани от служители на 
Общината.

Община Айтос поднася извинения за неудобствата, които ре-
монтите ще причинят в ежедневието на гражданите.

ПТСС „Златна нива“, град Айтос
улица „Славянска“ 50

Приема оферти за ремонт на покрив от 
около 430 кв. м на учебна работилница

Офертите се получават в запечатани непрозрачни пли-
кове, в срок до 16.00 часа на 19.04. 2019 г. Оглед - все-
ки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

За допълнителна информация: тел. 0888 206 682.

Към айтозлии
Скъпи айтозлии, родолюбци и приятели от цяла България и по 

света, обръщам се към Вас с призив за финансова подкрепа, 
в качеството ми на председател на Инициативен комитет „ВО-
ИНСКА ПАМЕТ” - град Айтос.

Дългогодишна мечта на поколения айтозлии е построяване-
то паметник на загиналите във войните от град Айтос. Поради 
различни по характер причини, през годините това досега не 
е осъществено. Днес всички ние, без значение на етнос, ре-
лигия или политическа принадлежност, обединени от святата 
идея за увековечаване на героизма и саможертвата на 180 
синове на град Айтос, паднали по бойните полета, сме готови 
да доведем делото до успешен край. Всеки, отворил сърцето 
си за тази идея, може да даде своята лепта като го направи: в 
брой в касата на Инициативния комитет на улица „Станцион-
на“ 29 - Военен клуб - Айтос, или по банкова сметка: 

ИК „ВОИНСКА ПАМЕТ” - гр.АЙТОС
IBAN : BG16STSA93000025945847

BIC : STSABGSF
БАНКА ДСК - ЕАД ГР. АЙТОС

Цената тръгва от 1 150 000 лв.

Решиха съдбата на общинския имот, на който се 
провежда пазарът в сряда

Инициативен комитет  
„ВОИНСКА ПАМЕТ” - град Айтос

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-

ките за опазването на пчелите и пчелните семейства 
от отравяне и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите, че Железопътна 
Секция Бургас ще извърши третиране с наземна тех-
ника, на ЖП гарите и междугарията с препарат „Наса 
360СЛ“ както следва:

На 03.07.2019г. Айтос-Българово-Айтос от 09:00 до 
12:00 часа

На 14.05.2019г. гара Айтос от 09:00 до 12:00 часа
На 02.07.2019г. Черноград Айтос Черноград от 09:00 

до 12:00 часа
На 01.07.2019г. Карнобат-Черноград-Карнобат от 09:00 

до 12:00 часа
На 16.05.2019г. гара Черноград от 09:00 до 12:00 часа
Третирането се извършва срещу нежелана плевна 

растителност по железопътната линия и гарите.
Собствениците на пчелни семейства следва да 

предприемат необходимите действия за предпаз-
ване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ



ОБЯВЛЕНИЕ
В изпълнение на Решение № 664 от 24.04.2019 г. 

на Общински съвет Айтос, протокол №44,
I. Общински съвет Айтос открива процедура за 

определяне на 15 /петнадесет/ съдебни заседате-
ли за Районен съд Айтос с мандат 2020 г. - 2023 г. 
при следните правила: 

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да 
отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от За-
кона за съдебната власт, а именно:  

1. Да е дееспособен български гражданин, 
който:

-  е на възраст от 21 до 68 години;
-  има настоящ адрес в община, която попада 

в рамките на съдебния район на съда, за който 
кандидатства;

-  има завършено най-малко средно образо-
вание;

-  не е осъждан за умишлено престъпление, не-
зависимо от реабилитацията;

-  не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, 

което:
-  е съдебен заседател в друг съд;
-  е общински съветник от съдебния район, за 

който е избран;
-  участва в ръководството на политическа партия, 

коалиция или организация с политически цели.
-  работи в съд, прокуратура, следствени органи, 

Министерството на вътрешните работи или в други 
органи от системата за национална сигурност, на-
миращи се в съдебния район, за който е избран.

II.  Утвърдените с решението образци на доку-
менти, както следва:

- Заявление за кандидатстване за съдебен засе-

дател /Приложение № 1/;
- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / 

Приложение № 2/;  
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, 

ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/,
могат да се изтеглят от интернет страницата на 

Община Айтос, Раздел Общински съвет, Подраздел 
Новини и съобщения, в Обявлението за Откриване 
на процедурата за съдебни заседатели.

III. В срок до 14 юни 2019 г. /включително/ кан-
дидатите за съдебни заседатели подават в дело-
водството на Общински съвет Айтос, в сградата 
на Общинска администрация Айтос, ул.„Цар Ос-
вободител“ № 3, всеки работен ден от 8:30 ч. до 
17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съде-
бен заседател /Приложение №1/, ведно със след-
ните документи:

- подробна автобиография, подписана от кан-
дидата;

- нотариално заверено копие от диплома за за-
вършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не стра-
да от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които Общин-
ския съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;
 - писмено съгласие /Приложение № 2/;
- декларация за липса на обстоятелствата по 

чл.67, ал.3 /Приложение № 3/;
- документ за извършена проверка по реда на 

Закона за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граж-
дани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, ако са ро-
дени преди 16 юли 1973 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
АЙТОС

Обявление
Инвестиционно предложение от Ра-

достин Тодоров

Отглеждане на трайни насажде-
ния - череши в ПИ №00770053, нахо-
дящ се в местността Иван тепе, ПИ 
№01310082, находящ се в местност-
та Михалич в землището на град Бъл-
гарово, с ЕКАТТЕ 07332 и трайни на-
саждения - лозя, винени в ПИ с пл. №50 
по кадастралния план на землището 
на град Айтос.
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Нови кабинети, повече 
медицински специалисти, 
повече приходи, ремонти 
и финансова стабилност 
- това са резултатите от 
дейността на общинско-
то търговско дружество 
„Медицински център І” 
ЕООД - Айтос за 2018 го-
дина. Представи ги в отче-
та си пред Общинския съ-
вет управителят д-р Феим 
Мурад. 

Със 100 000 лв.  повече, в 

сравнение с 2017 година, са 
приходите на медицинското 
дружество за миналата годи-
на , в това число с 27 221 лв. 
повече от предходната годи-
на са приходите от Здравна-
та каса и с 54 802 лв. пове-
че - от платени такси и услу-
ги. „МЦ І“ ЕООД - Айтос при-
ключва 2018-а с печалба от 
2059 лв., без нито лев задъл-
жение към доставчиците, ко-
ето е изключителен успех за 
доболничната ни помощ.

Ден преди заседанието на 
местния парламент на 24 ап-
рил 2019 година, разговарях-
ме с д-р Феим Мурад за ус-
пехите и за проблемите на 
общинското търговско дру-
жество. Извинихме се на 
десетината пациенти, които 
търпеливо чакаха реда си 
пред кабинета му, за да чуем 
какво се крие зад цифрите в 
отчета на управителя.

- Д-р Мурад, какви ре-
зултати отчитате за 2018 

година по отношение на 
медицинската дейност в 
„МЦ І“ ЕООД - Айтос?

- След година и четири 
месеца, „МЦ І“ ЕООД - Ай-
тос отчита добри резулта-
ти. Включихме нови специ-
алисти, разкрихме нови ка-
бинети - белодробен, акуше-
ро-гинекологичен. Веднъж 
седмично работи очен каби-
нет със специалисти от Очна 
болница - Бургас. Имаме 
нови специалисти, привле-
чени от Бургас и по специ-

алностите „Уши, нос, гърло” 
и втори кардиолог, който ра-
боти два пъти седмично. Еки-
път е с много специалисти с 
различни специалности. По 
този начин улеснихме паци-
ентите и вдигнахме прихо-
дите на Медицинския цен-
тър по Здравна каса и при-
ходите от извършени меди-
цински услуги.

- Това ли са източници-
те на приходи за Медицин-
ския център?

- Да, това са двата източ-
ника на приходи - не получа-
ваме субсидии от Община-
та и Министерство на здра-
веопазването. Така че не ни 
е лесно. Като имате пред-
вид, че преди година и чети-
ри месеца, когато встъпих в 
длъжност, финансовият ре-
зултат беше минус 20 000 лв. 
Към края на миналата година 
по сметката на „МЦ І“ ЕООД 
имахме плюс 20 хил. лв., с ко-
ето можем да се похвалим. 

Счетоводната печалба за 
2018 година е малко над 2000 
лв. Но повишихме класа за 
прослужени години от 0.5% 
на 1%. Повишихме заплатите 
на медицинските сестри и на 
лекарите. Средната работна 
заплата за Медицинския цен-
тър е 1380 лв. Няма медицин-
ска сестра, която да получа-
ва заплата под 800 лв.

- Изпълнихте ли годиш-
ната си управленска про-
грама?

- Мисля, че всичко, което 
аз като управител бях запла-
нувал, се случи - да разкри-
ем нови кабинети, да про-
меним визията на Медицин-
ския център, да сменим до-
грамата и вратите, да осве-
жим коридорите и кабине-
тите, да извършим текущите 
ремонти, които са по силите 
ни. Да, всичко това успяхме 
да свършим и да променим 
според възможностите на 
Центъра, условията, в които 
приемаме все повече паци-
енти. Но има проблеми, ко-
ито не можем да решим и за 
които нямаме финансов ре-
сурс, като течовете от покри-
ва и крайно недостатъчните 
места за паркиране.

- Имате ли предложение 
към Общинския съвет?

- Имам предложение да 
се разшири паркингът, за да 
могат гражданите да спират 

на определени за това мес-
та. Защото няма достатъч-
но места и те паркират в зе-
лените площи. Трябва да се 
има предвид и фактът, че за 
година и четири месеца по-
токът от пациенти към Ме-
дицинския център значител-
но се е увеличил. Финансо-
вият отчет показва, че наши-
те собствени приходи, извън 
тези по Здравна каса, за 2018 
г. са 65 хил. лв., при 10 хил. 
лв. приходи, отчетени в края 
на 2017 година. Увеличени с 
4000-5000 лв. са и приходите 
от Здравна каса. Като цяло 
отчитаме със 100 хил. повече 
приходи от 2017 година което 
е много добър резултат.

- Т.е. остава големият 
проблем с покрива?

- Да, получавам атаки от 
семейните лекари, защо-
то сградата е амортизира-
на, там дограмата трябва да 
се смени, покривната кон-
струкция да се поднови из-
цяло. Необходим е европей-
ски проект за финансиране 
на ремонта на цялата сгра-
да. Според договорите със 
семейните лекари, частични-
те ремонти се поемат от тях 
като наематели, а основни-
ят ремонт се поема от соб-
ственика. Ние също заде-
лихме средства за покрива, 
имаше частично подобре-
ние, но проблемът остава. 
Ясно е, че с малко средства 
не може да се реши.

- Какво очаквате, какво 
е според Вас решението?

- Вече проведох разгово-
ри с председателя на Об-
щински съвет - Айтос Краси-
мир Енчев и със заместник-
кмета г-жа Мариана Димова. 
Не мога да посоча сумата за 
ремонта, затова е необходи-
мо да се назначи експертна 
комисия, която да даде ре-

ална оценка на състоянието 
на покрива и да бъде калку-
лирана необходимата сума. 
Според мен, трябва да се 
работи в посока - реализи-
ране на европейски проект 
за цялостен ремонт и сани-
ране на сградата. Направи-
хме възможното, вложихме 
повече средства в кабине-
тите и коридорите, включи-

телно използвахме безплат-
ния труд на наши познати, на 
пациенти и близки, доста ре-
монтни дейности извършиха 
и хората, изпратени от Бюро-
то по труда. Ангажирахме и 
специалист, който се зани-
мава с изолации. Имаше по-
добрения, но като цяло про-
блемите на втория етаж про-
дължават.

- Как е организирана 
работата на Медицин-
ския център през 2019 го-
дина?

- Медицинският център ра-
боти с пълен капацитет. Като 
управител съм доволен от 
работата и приходите, кои-
то още можем да вдигнем. 

През тази година и четири 
месеца трябваше да се ра-
боти в много посоки, вклю-
чително по отношение на въ-
трешния ред и дисциплина-
та. Като дойдох, бях неприят-
но изненадан, че в лечебно-
то заведение нямаше никак-
ва екипност. Всеки кабинет 
работеше самостоятелно, за 
себе си. Беше закрита регис-

тратурата и касата - лицето 
на Медицинския център. На-
правихме необходимото, за 
да ги възстановим, защото 
там се помещава и Лекар-
ската консултативна коми-
сия  (ЛКК). Вложихме сред-
ства, за да приведем поме-
щенията във вид, който да от-
говаря на изискванията.

- Изискванията в здра-
веопазването са много. 
Как успявате?

- В началото никак не беше 
лесно. По една или друга 
причина имаше известна съ-
протива, но когато човек ра-
боти в правилната посока, 
дава пример за подража-
ние, и когато го следват - ус-
пехът идва. Постигнахме за-
едно. Мисля, че колегите се 
убедиха, че екипната работа 
е по-добра и дава по-добри 
резултати. Много често, все-
ки от нас търси помощта на 
друг специалист, на друг ко-
лега. Общите ни цели ни за-
дължават да работим на друг 
принцип, не както в един ин-
дивидуален лекарски каби-
нет, където всеки сам опре-
деля правилата. Благодаря 
на колегите от „МЦ І“ ЕООД 
за резултатите, които по-
стигнахме за година и чети-
ри месеца.
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СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражда-
ните, че във връзка с очаквано уве-
личение на кърлежовите популации 
на 25.04.2019г. ще се извърши пръска-
не срещу кърлежи в зелените площи 
в гр.Айтос.

Дезакаризацията на тревните пло-
щи ще бъде извършена с препарата 
„БИОТЕК C/S”. Препаратът е разре-
шен за използване и е подходящ за 
борба с пълзящи и летящи насекоми.  
Карантинен срок 24 часа.

При неблагоприятни атмосфер-
ни условия пръскането ще се из-
върши съответно на 08.05.2019г. и 
09.05.2019г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредба № 13 от 
26.08.2016 г. за мерките за опазване-
то на пчелите и пчелните семейства от 
отравяне и начините за провеждане 
на растителнозащитни, дезинфекци-
онни и дезинсекционни дейности, Об-
щина Айтос уведомява гражданите,че 
ще се извърши третиране с наземна 
техника, както следва:

На 30.04.2019г., 01.05.2019г. и 02.05.19г. 
от 06:00 до 09:00 часа ЕТ „Колю Геор-
гиев Колев“ ще извърши третиране на 
57,148дка ечемик в м. „Кипри дере“; 
26,913 дка ечемик в м. „Бахчите”; 36,560 
дка ечемик в м. „Пантата”; 57,863 дка 
ечемик в м. „Герена“; 118,238 дка ече-
мик в м. „Бургас кайря“;  84,000 дка ече-
мик в м. „Чеменлията“; 277,587 дка пше-
ница в м. „Зад Корията“; 953,950 пше-
ница в м. „Бургас кайря“; 50,911 дка 
пшеницав м. „Чеменлията“; 143,417 дка 
пшеница в м. „до Лозята“; 403,028 дка 
пшеница в м. „Кеси Кору“; 50,522 дка 
пшеница в м. „Бакаджика“; 199,252 дка 
пшеница в м. „Кайнарджата“; 27,490 
дка в м. „Бюлбюл дере“, находящи се 
в землището на с.Лясково с препарат  
„Танго Супер“.

Собствениците на пчелни семей-
ства следва да предприемат необхо-
димите действия за предпазване на 
пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Цената тръгва от 1 150 000 лв.

Със 100 000 лв. повече са приходите 
на Медицинския център за 2018 година
Д-р Феим Мурад: Няма 

медицинска сестра, която 

да получава под 800 лв., 
средната заплата в  

„МЦ І“ ЕООД е 1380 лв.

д-р Феим Мурад

С медицинската сестра Ченгелиева

Пред кабинета на д-р Мурад винаги има благо-
дарни пациенти

„Народен приятел“ видя: млада жена с бъбреч-
на криза получи спешна помощ в кабинета на уп-
равителя

ПРАЗНИК НА СЕЛО ПИРНЕ
НА 4 МАЙ 2019 ГОДИНА

11.00 часа - Тържествено откриване на празника на 
село Пирне

11.00 - 13.00 часа - Концертна програма с участието 
на местни и гостуващи състави и изпълнители.

13.00 -16.30 часа - „Пирне пее и танцува”
16.30 - 21.00 часа - Общоселско веселие „Да се 

срещнем с песен в родното село”, със специалното 
участие на Александра Димитрова - Сашка, оркестър 
„Родолюбие” със солисти Николай Христов и Снежи-
на Иванова.

21.00-21.30 часа - Огън и тъпан! Танц и жарава! Боси 
крака! Тлеещи въглени! Да се потопим в магията на ог-
нения танц - Нестинари - оркестър „Странджа” с Кос-
тадин Михайлов.

21.30 часа - Закриване на празника.

Както всяка година, Община Айтос и общинското търговско 
дружество „Айтос - Автотранспорт” ЕООД организират 
безплатен транспорт до Гробищния парк от 6 април 2019 година 
до Архангелова задушница - 2 ноември, включително. 

Автобусът на „Айтос-Автотранспорт” ЕООД ще тръгва в 
8.30 часа от Автогара - Айтос. Обратният курс към града ще 
е в 9.30 часа.

Всяка събота - 
безплатен транспорт 
до Гробищния парк
От април до Архангелова задушница 

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СНЦ „ТАНЦОВ КЛУБ-ГЕНГЕР-ГРАД АЙТОС”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителният съвет на СНЦ „ТАНЦОВ КЛУБ – ГЕНГЕР - ГР.АЙТОС” 

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, 
свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се 
проведе на 27.05.2019 год. от 18.00 часа в гр. Айтос, в репетици-
онната зала на сдружението при следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на УС през 2018 година.
2. Приемане на годишен доклад и финансов отчет на Сдружени-

ето за 2018 година.
3. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Сдру-

жението през 2019 година.
4. Приемане бюджета на Сдружението за 2019 година.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени пред-
ставители да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от 
Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе в същия 
ден, на същото място и при същия дневен ред от 19 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: Р. Кавръкова

ПРОДАВА
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА лозе, УПИ І-490, кв. 32 „ПРО-

ВАДИЙСКО ШОСЕ”, 745 кв. м, нотариален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА 2.5 дка празно дворно място в 

село ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, кв.6, договор с EVN - 12 kW, партида 
за вода, скица с виза за строеж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - ПРОДАВА апартамент - 108 кв.м, на улица 
„Ради Боруков” 18. Цена по споразумение.

25 април 2019 г., 10.30 часа, площад „Свобода”
„Празник е! Да боядисаме яйцата!” Традиционен детски празник, ор-
ганизиран от НЧ „Васил Левски 1869”
25 април 2019 г., 10.00 часа, Ритуална зала на Община Айтос
„Великден е!”- поздрав от децата на ДГ „Радост” към Общинската ад-
министрация.
27 април 2019 г., Спортна зала „Аетос” 
Баскетболен празник по случай Великден
27 април 2019 г., тренировъчна зала „Любен Каравелов” - Айтос
Градски турнир по борба, организиран от КСБ „Айтос”

ОБЩИНА АЙТОС
КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ПРОЯВИ • АПРИЛ `2019



На Държавния личен и от-
борен шампионат по бор-
ба за младежи до 20 годи-
ни в Ловеч на 20 и 21 април 
тази година, името на Ай-
тос се споменаваше с ува-
жение в две категории, в ко-
ито възпитаниците на КСБ 
„Айтос” завоюваха нацио-
нален успех. 

Нашето момче Октай Руж-
ди не само победи всички 
съперници на тепиха и стана 
шампион в категория 79 кг, 
но и заслужи престижната 
титла на първенството „Най-
резултатен състезател”.

Другият най-добър борец 
на Айтос Аллиш Алиш стана 
вицешампион на България в 
категория 65 кг. Алиш беше 
на крачка от златото, но за-

губи финалната битка и по-
лучи сребърния медал. Още 
двама състезатели на КСБ 
„Айтос” участваха в нацио-
налното състезание и зае-
ха 8 и 10 място.

Отскоро Алиш Алиш е 
вече състезател от отбо-
ра на ЦСКА-София, а Ок-
тай Ружди се състезава за 
НСА. Октай със сигурност 
ще бъде в състава на на-
ционалния отбор на Бълга-
рия за Европейското пър-
венство по борба в Испа-
ния в началото на месец 
юни. Алиш също има шансо-
ве да попадне в състава на 
най-добрите, които ще пъту-
ват за Испания в началото 
на лятото.
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27 април 2019 г., трени-
ровъчна зала „Любен 
Каравелов” - Айтос
Градски турнир по бор-
ба, организиран от КСБ 
„Айтос”

29 април 2019 г., Спорт-
на зала „Аетос” 
Баскетболен празник по 
случай Великден

Спортни прояви в 
празничните дни

Алиш и Октай с Ахмед Ахмед - един от най-актив-
ните спортни деятели в КСБ „Айтос” След държавното състезание в Ловеч

Айтос с шампион и вицешампион 
на България по свободна борба

Традиционно, децата на Айтос боядисват яйцата на Велики четвъртък на пло-
щад „Свобода”

Да боядисаме 
яйцата заедно!

ОБЩИНА 
АЙТОС

ПРАЗНИК НА СЕЛО ПИРНЕ
НА 4 МАЙ 2019 ГОДИНА

11.00 часа - Тържествено откриване на празника на 
село Пирне

11.00 - 13.00 часа - Концертна програма с участието на 
местни и гостуващи състави и изпълнители.

13.00 -16.30 часа - „Пирне пее и танцува”
16.30 - 21.00 часа - Общоселско веселие „Да се срещ-

нем с песен в родното село”, със специалното участие на 
Александра Димитрова - Сашка, оркестър „Родолюбие” със 
солисти Николай Христов и Снежина Иванова.

21.00 - 21.30 часа - Огън и тъпан! Танц и жарава! Боси 
крака! Тлеещи въглени! Да се потопим в магията на огне-
ния танц - Нестинари - оркестър „Странджа” с Костадин 
Михайлов.

21.30 часа - Закриване на празника.

Поредните гости в библиотеката на НЧ “Васил Левски 1869” бяха артисти-
те от театралната школа „Златните ключета” при СУ „Христо Ботев” - Айтос с 
ръководители Румяна Йорданова и Нивелина Василева. Освен че на 23 април 
имаха две представления на читалищната сцена, по съвременната приказка 
„Пътят към тайнствения замък”, малките таланти успяха в Световния ден на 
книгата да посетят Детския отдел, да прочетат Молбата на книгата и да ста-
нат читатели.

Актьори и читатели


