
Общината, местните ин-
ституции, училищата и 
детските градини в Ай-
тос доста усърдно моти-
вираха служители, учите-
ли и най-вече децата, да 

събират за рециклиране 
непотребни пластмасови 
капачки, включвайки се 
с много хъс в кампания-
та „Дари капачка - спаси 
живот”. Така че, обявена-

та преди доста време кам-
пания, в Айтос набра ско-
рост и продължава с пъл-
на сила. Местният фолклор 
даже роди шегата, че кол-
кото и да търсиш, няма как 
да намериш и една капач-
ка в боклука. 

През тази седмица, за 
събраните капачки беше 
организиран общински 
превоз до областния град. 
Айтозлии изпратиха пълни-
те до горе туби и чували с 
искрената радост, че са 
част от инициативата, ко-
ято спасява животи. 

След многократни поз-
вънявания на телефоните в 
сайта на кампанията оба-
че, се оказа, че единстве-
но Професионалната гим-
назия по строителство в 

Бургас охотно приема ка-
пачкитe и поддържа тем-
пото на широко огласена-
та инициатива. Стана ясно 
още, че чрез събиране и 
рециклиране на капачки-
те, младежите от гимна-
зията са взели похвалното 
решение да наберат дос-
татъчно средства, с които 
да закупят автомобил за 
децата с увреждания. 

Независимо от факта, 
ентусиазмът е поутихнал, 
Айтос е готов да помага за 
всяка хуманна инициати-
ва, която възпитава мило-
сърдие и опазване на при-
родата, така че кампания-
та продължава, категорич-
ни са и общинарите, и учи-
лищните ръководства.
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Първо за 2018 г. и дваде-
сет и осмо за мандата за-
седание на Общински съ-
вет - Айтос свиква предсе-
дателят Красимир Енчев 
на 31 януари т.г. Предвари-
телният дневен ред включ-
ва 17 точки, най-важна-
та сред тях е приемането 
на Бюджет ’2018 на Общи-
на Айтос.

Кметът Васил Едрев ще 
докладва състоянието на 
общинската собственост 
с отчет за 2017 г. Градона-
чалникът внася за одобре-
ние от Общинския съвет и 
Годишната програмата за 
управление и разпорежда-
не с имотите – общинска 
собственост през 2018 г. 
Още една Годишна програ-
ма ще разискват и гласуват 
общинските съветници - за 
развитие на читалищната 
дейност в Община Айтос 
през тази година.

Напълно готов, след пуб-
лично обсъждане, е проек-
тът за бюджет на Община 
Айтос за 2018 г., който ще 
бъде представен за дебати 
и гласуване в заседателна-
та зала от главния финан-
сист на Общината Станка 
Господинова.

Другото знаково съби-
тие на януарското засе-
дание е внесеният за одо-
брение окончателен проект 
за Общ устройствен план 

на Община Айтос. Проек-
тът за дневен ред включ-
ва още определяне на ос-
новните месечни заплати 
на кмета на общината, кме-
товете на кметства и кмет-
ските наместници за 2018 г. 
Има и предложение от гра-
доначалника, свързано с 
изпълнение на задълже-
ния по договор за безвъз-
мездна финансова помощ, 
финансиран по процедура 
за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансо-
ва помощ - „Изпълнение на 
ранни ВиК-проекти – ком-
понент 2“, по приоритетна 
ос «1» „Води“ на Оператив-
на програма „Околна сре-
да 2014 - 2020 г.” и обезпе-

чаването на авансово пла-
щане по проект „Пречис-
твателна станция за отпа-
дъчни води на град Айтос”, 
чрез подписване на запис 
на заповед.

Пред Съвета ще докла-
два резултатите от работа-
та си Временната комисия, 
създадена през лятото на 
2016 г. с цел приемане на 
Наредба за реда на пода-
ване на предложения и взе-
мане на решение от Общин-
ския съвет за изграждане 
на паметници, мемориал-
ни обекти или други въз-
поменателни знаци, върху 
обекти или поземлени имо-
ти общинска собственост 
на територията на Община 

Айтос. Съветът ще гласува 
проект на наредбата, пър-
вата в най-новата история 
на общината.

 Кметът внася за гласува-
не и предложение за акту-
ализация на определените 
с решение от януари 2017 г. 
на Общински съвет-Айтос, 
минимални и максимал-
ни цени на таксиметровия 
превоз на пътници за един 
километър пробег по съот-
ветната тарифа, валидни на 
територията на Община Ай-
тос. Председателят Краси-
мир Енчев пък ще предста-
ви отчет и анализ за дей-
ността на Общински съвет 
- Айтос за второто шестме-

сечие на 2017 г. Енчев внася 
и докладна записка за взе-
мане на решение за отпус-
кане на персонална пенсия 
на детето Виктория Панай-
отова Димитрова. Както в 
началото на всяка нова го-
дина, градоначалникът ще 
иска решение от Съвета и 
за разпределението на об-
щинския жилищен фонд в 
Община Айтос.

 Мариана Димова – зам.-

кмет на Община Айтос, има 
три предложения за пре-
кратяване на съсобстве-
ност между Община Айтос 
и физически лица - в кв.17 
по плана на село Пещерско 
и в кв.25 и кв. 31 по плана 
на село Съдиево. 

След приключването на 
дневния ред са традицион-
ните питания от съветници 
и отговорите на кмета.

НП 
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На януарското заседание – Бюджет ’2018 
и окончателният проект за ОУП 

Айтос e готов да помага за 
всяка хуманна инициатива

Три дни грипна ваканция 
за учениците в община 
Айтос – до 29 януари, 

включително
Грипна епидемия беше 

обявена в област Бургас 
на 24 януари (сряда), а на 
кметовете на общините 
беше предложено да обя-
вят грипна ваканция.  В 
тази връзка и на основа-
ние Протокол № 05-01-01 
от 24.01.2018 г. от заседа-
ние на Регионалния щаб за 
борба с грипа и респира-
торните заболявания - Бур-
гас, кметът на Община Ай-
тос Васил Едрев издаде За-
повед № РД-08-56 за обявя-
ване на грипна ваканция в 
учебните заведения на те-
риторията на община Айтос 
до 29 януари 2018 г. (поне-
делник), включително. 

Поради обявената грип-
на епидемия на територи-
ята на област Бургас, кме-
тът обяви дните от 24 до 

29.01.2018 г. включително, 
за неучебни  за  всички учи-
лища на територията на об-
щина Айтос. Учебните заня-
тия да бъдат възстановени 
на 30.01.2018 година, пише 
още в заповедта на градо-
началника. Директорите на 
училищата трябва да осигу-
рят условия за недопускане 
на аварии и други щети на 
материалната база в учи-
лищата за периода на ва-
канцията. 

На 29 януари т.г. Щабът 
отново ще се събере на за-
седание, за да обсъди епи-
демиологичната обстанов-
ка в областта и ще излезе 
с решение докога ще про-
дължи епидемията и дали 
трябва да бъде удължена 
грипната ваканция. 

НП

Кметът издаде заповед:



- Г-н Добрев, трябва да е 
специален поводът, лично 
зам.-председателят на БСП 
да е в айтос, в обикновен съ-
ботен ден?

- Няма такова нещо, това са 
работни срещи. 2018 година е 
организационна за БСП, в коя-
то да пристегнем структурите, 
така че да бъдат по-успешни. Ай-
тос е една от точките, през кои-
то минаваме.

- Носите ли някакво посла-
ние от централата на БСП - 
има ли новина, която айтос-
ките социалисти днес трябва 
да научат?

- Преди, образно казано, вота 

на недоверие, ще си разме-
ним малко повече информация. 
Срещата е работна със задачи, 
които трябва да дадат и двете 
страни. И ние, от ръководство-
то, и от структурата към ръко-
водството - да се чуят препоръ-
ки за работа.

- известен сте със смелите 
си оценки - 
каква е Ваша-
та за истан-
булската кон-
венция? Ние 
в айтос сме 
далеч от спо-
ровете, които 
май разеди-

ниха не само Вашата партия?
- Да, така е. Според мен, това е 

тема, която умишлено беше вка-
рана заедно с вота на недоверие 
на тема корупция. Но що се от-
нася до Истанбулската конвен-
ция, вътре има неща, които сери-
озно ни притесняват. Факт е, че 
ние сме против насилието срещу 
жените, направили сме законо-
дателни промени, така че да ква-
лифицираме тези, образно каза-
но, посегателства като престъ-
пления. Но вътре има нещо, ко-
ето е по- страшно и ние трябва 
да мислим за нашите деца. Въ-
тре се определя полът като со-
циална роля, с една дума - да ос-
тавяме децата до 8-10 годишна 
възраст, да се определят какви 
искат да бъдат - дали момчета, 
или момичета. Ето срещу това 
сме против и имайки предвид и 
географската ширина, и манта-
литета на българина, смятам, че 
това не е тема, която трябва да 
обсъждаме днес. 

- Съветвате всички да я про-
четем?

- Не, то и да я прочетем, няма 
да я разберем.

- Т.е., да се чете между ре-

довете?
- Точно така. Покрай насилие-

то срещу жените и децата, вкар-
ваме неща, които са доста по-
опасни.

- С какво се занимавате, 
сега, когато не сте народен 
представител? Липсва ли Ви 
Парламентът?

- Въобще не ми липсва Парла-
ментът. Това, между другото, е 
решението, което съм доволен, 
че съм взел. Занимавам се изця-
ло с партийна дейност. Посветен 
съм изцяло на партията и затова 
да я вкараме в кондиция. Минаха 
две кампании - една успешна на 
Президента Румен Радев и една, 
която загубихме за малко, и от 
която искаме да извадим поуки, 
така че да не допускаме повече 
тези грешки. И най-вече - годи-
ната, която трябва да бъде пос-
ветена на БСП и промените въ-
тре да продължат.

- Вотът на недоверие на 
БСП е май предварително об-
речен?

- Ще Ви отговоря само с едно 
изречение: По-добре сами, от-
колкото зле придружени. 

НП

иванка аНГЕЛОВа 

Знаят ли айтозлии имената на 
съгражданите си, с които могат 
да се гордеят?!

Задавам си този въпрос рито-
рично, с желанието да напомня 
на айтозлии едно знаково име, 
с което градът ни категорично 
може да се гордее - Петър Сла-
вов Зиколов. 

След като завършва СГ „Хрис-
то Ботев” в родния Айтос, Зико-
лов продължава висшето си об-
разование в София и става един 
от най-уважаваните специалисти 
в своята област. Известен е с ви-
соките си професионални и мо-
рални качества, човек на честта, 
достоен син на Айтос.

 Поводът за тези редове е, че 
на 30 ноември 2017 г. се навър-
шиха 80 години от рождението 
на доцент магистър-фармацевт 
дф. Петър Славов Зиколов. И е 
добре да си спомним за айтозли-
ята, за доказания специалист и 
безспорен авторитет, оставил 
трайна следа както в обучението 

по фармация, така и при контро-
ла на качеството на лекарствата 
в България.

Петър Зиколов завършва Фар-
мацевтичния факултет в София 
през 1964 г. с отличен успех. За-
почва работа в Химико-фарма-
цевтичния завод (ХФЗ) в Троян, 
а една година по- късно е избран 
за редовен асистент в Катедрата 
по неорганична и аналитична хи-
мия към Фармацевтичния факул-
тет. Петнадесетте години препо-
давателска дейност на Петър Зи-
колов оставят у неговите студенти 
спомена за вдъхновяващия пре-
подавател и приятелски настроен 
човек, посветен на науката.

През 1977 г. гл.ас. Зиколов за-
щитава докторска дисертация в 
областта на аналитичната химия, 
а от 1982 г. е избран за доцент. На-
учните му трудове обхващат над 
40 публикации и рационализации. 
Съавтор е на редица ръководства 
за обучение на студенти.

През 1979 г. постъпва на работа 
в Държавния институт за контрол 
на лекарските средства (ДИКЛС) 

и до края на живота си се посве-
щава на работата за издигане на 
нивото на лекарствената регула-
ция в България. Отначало е ръ-
ководител на фармакоаналитич-
ната секция, а през 1984 г. е из-
бран за директор. Той е първи-
ят фармацевт, директор на бъл-
гарския лекарствен регулаторен 
орган. Оглавява ДИКЛС в про-
дължение на пет години и създа-
ва стил и школа в контрола и уп-
равлението на фармацевтичното 

качество, благодарение на което 
и днес България заема достойно 
място в тази област на лекарстве-
ната регулация.

През всичките години в кон-
тролния институт, независимо 
от заемания пост, той е неизме-
нен ръководител на фармакоана-
литичната секция. С негова под-
крепа и консултации се повишава 
квалификацията и нивото на науч-
на дейност в секцията и институ-
та. Ръководител и научен консул-
тант е на докторанти и дипломан-
ти. Заседанията на ръководения 
от него Експертен съвет се пре-
връщат във форум за обмяна на 
опит и научни дискусии.

Като Председател на химико-
фармацевтичния съвет към кон-
тролния институт, участник в ра-
ботата на Компендиум медика-
менторум, член на Съвета по 
стандартизация към МЗ и член 
на Специализирания научен съ-
вет по фармация към Висшата 
атестационна комисия (ВАК), ай-
тозлията има огромен принос в 
изграждането на лекарствената 
регулация в България. 

През 1991 г. доц. Петър Зико-
лов е назначен за председател 
на Фармакопейния комитет и му 
е възложено да представи про-
ект за Българската фармакопея. 
Той е инициатор и автор на Пър-

вия свитък на Българската фар-
макопея на база превод и адап-
тиране на текстове от Европей-
ската фармакопея. Следващите 
два списъка се издават под него-
во ръководство с участието и на 
специалисти от различни фарма-
цевтични звена.

Доц. Зиколов има огромна за-
слуга за въвеждането на Добрата 
практика в производството на ле-
карствените продукти. Самостоя-
телно превежда и адаптира ръко-
водство по Добра производстве-
на практика и с присъщата си нас-
тойчивост и взискателност, отсто-
ява нейното прилагане във фар-
мацевтичните фирми.

Доц. Петър Зиколов се доказ-
ва като професионалист, който не 
само следи за прилагането на ле-
карствените регулации, но и на-
пътства развитието на фармацев-
тичната индустрия в България. За-
слугите му са оценени от фарма-
цевтичната общност и той получа-
ва посмъртно званието „Почетен 
член” на Съюза на фармацевтите 
в България. Награден е с юбиле-
ен плакет „100 години лекарстве-
на регулация в България”.

Името на доц. Петър Зиколов, 
е символ на компетентност, взис-
кателност, всеотдайност, прин-
ципност и човечност.

Поклон от родния град! 
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Община Айтос уведомява всички хотелиери и 
ресторантьори, че на основание чл.133, ал.2 от 
Закона за туризма (в сила от 26.03.2013 г., обн.
ДВ бр.30 от 26 март 2013г.) срокът на издадените 
удостоверения за определена категория на 
туристически обекти е 5 (пет) години.

В изпълнение на §5 от Преходните и 
заключителни разпоредби, подновяването на 
категорията на категоризираните до влизането в 
сила на закона туристически обекти се извършва, 
както следва:

1. За категоризираните туристически обекти 
през 2011 г. - през 2018 г., следва подаване 
на декларация до категоризиращия орган 
(Министерство на икономиката и енергетиката 
или Община Айтос);

В случай, че не бъдат предприети действията за 
подновяване на категорията на обекта в указания 
срок, същата ще бъде прекратена, на основание 
чл. 133, ал.4 от Закона за туризма.

За повече информация - тел.0558/2 77 45 
или в ЦУИГ на Общината.

ОБЩИНA АЙТОС 

СЪОБЩЕНИЕ

Петър Зиколов е първият фармацевт, 
директор на българския лекарствен 

регулаторен орган
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Айтозлия е с огромен принос за 

лекарствената регулация в България

Кирил Добрев за вота на недоверие:  
По-добре сами, отколкото зле придружени

Доц. Петър Зиколов 

Соцелитът на област Бур-
гас придружаваше зам.-пред-
седателя на БСП Кирил До-
брев при гостуването му в 
Айтос през миналия уикенд. 
Председателят на ОбС на БСП 
- Айтос Милена Куртова-Ра-
дева, откри срещата и пред-
стави гостите - народните 
представители на БСП от Бур-
гаски избирателен район Пе-
тър Кънев, Николай Тишев и 
Тодор Байчев, Атанас Зафи-
ров - член на Изпълнително-
то бюро на Националния съ-
вет на БСП, Диян Дечев - БСП-
Сливен, Бургаският областен 
председател Стойко Танков, 
Общинският председател на 
БСП - Бургас Живко Господи-
нов и лидерът на БСП - Руен 
Диана Касабова.

Радева посрещна Добрев 
със символичен подарък „бък-
лица без дрян” и го изпрати с 
кукерска маска - да го пази 
от зли сили. Добрев прие да-
ровете с шега: „Усетихте, че 
може да ме урочасат! Визита-
та му не беше публично огла-
сена, поканен беше само ак-
тивът на БСП-Айтос. Във фо-
куса на разговорите бяха во-
тът на недоверие към прави-
телството и структурите на 
партията.

Преди диалога с айтоските 
социалисти, Кирил Добрев от-
говори на въпроси на НП.



Отчет и анализ за дейност-
та на Общински съвет - Ай-
тос за периода юли - декем-
ври 2017 г. внася за одобре-
ние председателят Краси-
мир Енчев. Съгласно Зако-
на за местното самоуправле-
ние и местната администра-
ция, първият между равни из-
готвя и внася за разглежда-
не периодично отчети за дей-
ността на Съвета и на него-
вите комисии, които се раз-
глеждат на открити заседа-
ния и се разгласяват на на-
селението на общината. Об-
общените данни за това, как-
во е свършил айтоският Съ-
вет за шестмесечието, ще бъ-
дат представени пред самия 
Съвет на 31 януари т.г.

Отчетът за шестмесечието 
е отворен документ и при об-
съждането му в постоянните 
комисии, както и по време 
на заседанието, могат да се 
правят изменения и допълне-
ния, коментира за НП Краси-
мир Енчев. А от анализа ста-
ва ясно, че за шест месеца 
Общинският съвет в Айтос е 
провел шест редовни засе-
дания и няма проведени из-
вънредни заседания.

Разгледани са общо 80 
предложения, докладни за-
писки, становища, отчети, 
като 62 от тях са внесени 
от кмета на общината, 5 - от 
председателя на ОбС; едно 
предложение е внесено от 
общински съветници и 12 - от 
зам.-кмета на община Айтос. 
Решенията на Съвета се пуб-
ликуват на сайта на Община 
Айтос, за да могат с тях да се 

запознаят всички 
граждани.

За полугодие-
то на м.г. реше-
нията са 80, няма 
неприети реше-
ния, няма и отло-
жени. Тези, кои-
то се отнасят до 
придобиване, уп-
равление и раз-
пореждане с об-
щинско имуще-
ство, са общо 33, 
за приемане и 
актуализация на 
бюджета и дру-
ги предложения, 
свързани с него 
- 7, за ползване 
и разпореждане 
със земеделски 
земи – 5, за съз-
даване и промяна 
в състава на ко-
мисии, за избор 
на представите-
ли на Общината и 
на Общинския съ-
вет пред други институции – 
4, за приемане, изменяне или 
допълване на наредби, пра-
вилници, планове, програми 
и стратегии - 9.

Решенията, свързани с 
дейността на общинските 
търговски дружества, са две, 
а за промяната на Плана за 
регулация и застройка и дру-
ги решения, отнасящи се до 
териториално и селищно ус-
тройство и строителство – 
общо 8. Съветът е взел 3 ре-
шения, свързани с учили-
ща, детски градини и чита-
лища на територията на Об-

щина Айтос, за язовири – 5, 
за проекти – 1, други реше-
ния от компетенцията на Об-
щинския съвет – 3.

Работата на Съвета е била 
качествена - Областният уп-
равител и Кметът на Община-
та не са върнали за ново об-
съждане нито едно от взети-
те решения, и не са оспорили 
нито едно от тях. Всички мол-
би от граждани и от фирми, 
постъпили до Председателя 
на ОбС-Айтос, са изпратени 
до Общинска администрация 
за отговор и изпълнение по 
компетентност.

Постоянните комисии към 
Общинския съвет - “Закон-
ност и обществен ред”, “Фи-
нансово-икономическа, бю-
джет и оперативни програ-
ми”, “Общинска собстве-
ност, териториално селищ-
но устройство, стопански 
дейности и екология”, “Об-
разование, култура, спорт и 
туризъм” и „Здравеопазване 
и социални дейности” са про-
вели по шест редовни засе-
дания. Единствено ПК „Уста-
новяване на конфликт на ин-
тереси” не е провела нито 
едно. Няма непроведено за-
седание на постоянна коми-
сия поради липса на кворум. 
Това показва, че общински-
те съветници се отнасят се-
риозно към работата на ко-

мисиите, сочи още отчетът на 
председателя.

По преценка на шефове-
те на комисии, на заседани-
ята се канят и вносителите - 
експерти от общинската ад-
министрация. Обсъждат се 
възникнали въпроси, за да 
се направи точна преценка 
за целесъобразността и за-
коносъобразността на пред-
ложения проект за решение. 
Това улеснява работата на 
заседанието и спестява цен-
но време, а дебатите се съ-
средоточават за разглежда-
не на предложения проект за 

решение по същество. 
Според анализа, подготов-

ката и предоставянето на ма-
териалите за заседанията се 
извършва в съответствие с 
приетия Правилник, работи 
се в спокойна обстановка с 
администрацията, а матери-
алите за включените допъл-
нително точки в дневния ред 
се внасят своевременно за 
разглеждане от постоянни-
те комисии. Всички общин-
ски съветници получават на 
електронните си пощи про-
екта за дневен ред и обсъж-
даните въпроси. 

Най-успешните борци на 
Айтос Октай Ружди и Алиш 
Алиш участваха през ми-
налия уикенд в Държав-
ния личен шампионат по 
свободна борба за юно-
ши в зала „Никола Стан-
чев” в Бургас. В категория 
79 кг, Октай спечели брон-
зов медал. Нашето момче 
до последно водеше в ре-
зултата, но загуби само с 
точка на полуфинала. Спо-
ред треньорите, айтозлия-
та бил сериозно ощетен от 
съдиите. Алиш Алиш спече-
ли сребърния медал в кате-
гория 61 кг и отстъпи шам-
пионската титла на вече 

свой съотборник от ЦСКА 
- София.

И двамата айтоски бор-
ци влязоха в „голямата бор-
ба” и вече се състезават за 
ЦСКА. Октай Ружди учи и 
тренира в школата на со-
фийския клуб, Алиш Алиш 
е още в Айтос, но ще бъде 
с отбора на ЦСКА на всич-
ки подготвителни лагери 
и състезания. Алиш води 
и подготвителните групи в 
Клуба по свободна борба 
в Айтос, но за личната си 
тренираност вече разчи-
та на треньорите и базата 
на ЦСКА. 

НП
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Отдел «Местни данъци и такси» УВЕДОМЯВА гражданите, че новите 
местни данъци и такси за 2018 година вече са изчислени и информация-
та за тях е е налична в сайта: 

www.mestnidanaci.info,
както и на сайта на общината: 

www.aytos.bg. - „портал за справки по местни данъци и такси”.
Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпа-

дъци и данъкът върху превозните средства се внася в срок до 30.06.2018г. 
На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2018г. се прави от-
стъпка от 5 на сто. 

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъч-
на декларация по образец в срок до 31.01.2018г. Данъкът за първото три-
месечие се заплаща в същия срок. На предплатилите за цялата година в 
срок до 31.01.2018г. се прави отстъпка от 5 на сто.

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN:   BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35 BIC: BUINBGSF  
по съответния код за вид плащане:
44 21 00   -  за данък върху недвижимите имоти;
44 24 00   -  за такса битови отпадъци;
44 23 00   -  за данък върху превозните средства;
44 34 00   -  за други данъци;
44 14 00   -  за патентен данък.
- с пощенски запис за данъчно плащане или директно инкасиране на 

суми от всяка станция на «Български пощи» ЕАД;
- във всички представителства на «Банка ДСК» ЕАД на територия-

та на страната;
- чрез EasyPay от всички офиси на оператора «Изипей» АД;
- в брой:
- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за
услуги и информация на гражданите(ЦУИГ) в сградата на общината, 

всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.;
- за селата - в кметствата, при специалистите по административно об-

служване или при кметовете и кметските наместници.
Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в оп-

ределените от Закона срокове.
Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно 

с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни дър-
жавни вземания по реда на ДОПК.

ОБЩИНA АЙТОС 
СЪОБЩЕНИЕ

25 яНуари 2018 7

• Тел. 0888 41 72 67 - прода-
ва парцел от 1 дка в регулация, в 
град Айтос, до подстанцията. Цена 
по споразумение.

• Тел. 0888 41 72 67 -  купува жп 
вагон - товарен, с покрив.

• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРОДА-
ВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, САНИТАРЕН 
ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР ГРАД ПОМО-
РИЕ, В СЪСЕДСТВО МАГАЗИНИ ЗА 
СРЕБРО, ЗЛАТО И ДР. - ЦЕНА 27 
ХИЛ. ЕВРО.

• Тел. 0884714212 - продава 
парцел (празно дворно място) в с. 
Лясково - 842 кв. м, УПИ и ПУП. 
Цена по споразумение.

• Тел. 0896 370 138 - дава под 
наем помещение за магазин или 

офис - 20 кв.мq Айтос, суперцен-
тър - 250 лв. месечно. 

• Тел. 0896885477 - продава 
парцел в центъра на град Айтос за 
застрояване, на калкан, с височина 
- до стрехата - 10 м и възможност за 
увеличение на параметрите.

• Тел. 0885/ 252 452 - продава 
земеделска земя в мeстността „Мо-
гилата”. Цена по споразумение.

• Тел. 0876 10 38 55 - прода-
ва 5 дка земи в с. Съдиево, в ре-
гулация, в края на селото, посока 
„Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос дава 
под наем нива 990 кв.м, в местност-
та „Провадийско шосе” - празно 
място. Цена по споразумение.

Малки обяви

Айтозлия е с огромен принос за 
лекарствената регулация в България

80 решения за шест месеца е 
гласувал Общинският съвет в Айтос

Сребро и бронз за айтоските борци на 
Държавния личен шампионат в Бургас

Няма върнати и отложени решения, сочи 
анализът на председателя Красимир Енчев

Съветът заседава

Красимир Енчев

Октай и Алиш с отбора на ЦСКА

Земляческа среща ‘2018 в София
До 
Г-н Васил Едрев,
Кмет на Община айтос

уважаеми г-н Едрев,
Честита нова година на Вас и на айтозлии, с пожелания за здра-

ве, воля, търпение и просперитет!
Макар и далеч от родното място, ние, земляците, оставаме с вяра 

във Вас и Вашите усилия за изграждането на един по-сигурен, кра-
сив и развиващ се град.

От свое име и от името на всички земляци в София, бих искала 
да Ви поканя на 69-та традиционна среща на Земляческо друже-
ство „Трите братя” в град София. Тази година срещата ще се прове-
де на 9-и февруари, от 19.00 часа, в ресторант „Кооп-клуб”, на 
ул. „Г.С. раковски” №99 в град София.

За нас ще бъде чест и огромно удоволствие, ако уважите с при-
съствие събитието.

С уважение: Мария Петрова - председател
София

Вижте кога и къде е

Мария Петрова



На 22 януари т.г. Местната ко-
мисия за борба с противообщест-
вените прояви на малолетни и не-
пълнолетни (МКБППМН) към Об-
щина Айтос, съвместно с пред-
ставителя на Комисията за за-
щита от дискриминация - Бургас 
Ирина Иванова, проведе с учени-
ците от 6-те класове на СУ „Нико-
ла Йонков Вапцаров” и СУ „Хрис-
то Ботев” среща на тема „Толе-
рантност”. Учениците показаха 
добро познаване на темата и бър-
зо свързаха толерантността с до-
брото отношение към по-слаби-
те и различните, необходимостта 
от уважение, приемането на раз-
личните и с милосърдието. 

За шестокласниците по-инте-
ресна беше темата за дискри-
минацията и пожелаха да разбе-
рат, кое поведение е дискрими-
национно. За първи път научи-
ха, че дискриминация  означава 
разграничаване, разделяне. Че 
днес, с този термин се означава 
несправедливо, нетолерантно от-
ношение на хора според техните 
пол, раса, народност, етническа 
принадлежност, гражданство, ре-
лигия или вяра, образование, по-
литическа принадлежност, лич-
но или обществено положение, 
увреждане, възраст, сексуална 
ориентация, семейно или иму-
ществено положение и др. Ири-
на Иванова сподели с тийней-
джърите примери от практика-
та си и от сигнали към Комисия-
та. Учениците пък дадоха приме-
ри на дискриминиращо положе-
ние спрямо тях или спрямо тех-
ните родители. А едно от деца-
та откровено сподели, че на ин-
тервю за работа са питали май-
ка му, дали има малки деца - ко-
гато отговорила утвърдително, й 

отказали работа с мотива, че чес-
то ще излиза в болнични. Оказа 
се, че случката, разказана от де-
тето, не е прецедент. Немалко та-
кива сигнали са подавани в Ко-
мисията по дискриминация, раз-
следвани са работодатели, проя-
вяващи  подобно дискриминаци-

онно отношение.
Учениците слушаха с интерес 

и за дискриминационни полити-
чески системи, които са разде-
ляли хората на черни и бели. Ис-
крено се възмущаваха на редица-
та предимства, дадени на едни-
те, за сметка на другите - отдел-
ни квартали, кина, заведения за 
хранене и т.н. Темата предизви-
ка емоционална дискусия, свър-
зана с предразсъдъците и стере-
отипите, с които често сме въз-
питавани. Поради изключителния 
интерес, екипът на Местната ко-
мисия пое обещание пред учени-

ците за нови срещи, свързани с 
взаимоотношенията в съвремен-
ното общество. 

Ние, от МКБППМН – Айтос, сме 
убедени, че когато учим децата 
на толерантност, работим сре-
щу дискриминацията и агресия-
та. Толерантността не се разви-

ва за ден-два, а през по-голяма-
та част от живота на човека. Тя 
е фактор на социализацията му 
и в значителна степен определя 
успешния му жизнен път. По тази 
причина, важна задача за всички 
нас е формирането на умения у 
децата да изграждат взаимоотно-
шения на основата на сътрудни-
чество и взаимно разбиране, на 
готовност за приемане на други-
те, на техните възгледи, привич-
ки, разбирания и пр., такива ка-
квито са.

МКБППМН 
към Община айтос
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ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЯВА КОНКУРСИ „МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2018”

„ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО” -
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ

„С ПЕСНИТЕ НА СМЕЛИТЕ - НА ТЕБ, БЪЛГАРИЙО СВЕЩЕНА!” - 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН

Конкурсите се провеждат под патронажа на кмета на Общи-
на Айтос Васил Едрев

Конкурсите се организират по повод Националния ни празник 
3-ти март от Община Айтос, Дирекция „КОВЗС”, и ще се прове-
дат в навечерието на празника, в Актовата зала на СУ „Никола 
Йонков Вапцаров”- град Айтос.

Победителите ще вземат участие в празничната програма на 
Община Айтос за 3-ти март.

Целта на конкурсите е да възпитават у подрастващите патри-
отични чувства.

РЕГЛАМЕНТ:
I. КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ
„ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО”
1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
- Деца и ученици от следните възрастови групи:
I – II клас;
III – V клас;
VI – VIII клас;
IХ – ХII клас.

2. ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ НА УЧАСТИЕ:
изпълнение на поезия
- индивидуално – до 5 min;
- колективно – до 15 min . 

3. ГРАФИК:
В срок до 20.02.2018 г. – предаване на Заявки за участие от вся-

ко училище – писмено до Дирекция „КОВЗС” в стая № 4 с:
- трите имена на участника или групата;
- автор;
- име на стихотворението;
- ръководител и времетраене;
на е- mаil: okvstaitos@abv.bg
II. КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН
„С ПЕСНИТЕ НА СМЕЛИТЕ - НА ТЕБ, БЪЛГАРИЙО СВЕЩЕНА!”
1. РЕГЛАМЕНТ:
1.1. В конкурсната програма могат да участват индивидуални из-

пълнители, дуети, триа, квартети и хорове.

1.2. Времетраене на изпълненията - 5 минути.
1.3. Съпровод: - Инструментален съпровод на живо; 
- Качествен синбек 
- Без съпровод (A капела).
Забележка: Звуковият носител на синбек може да бъде диск или 

флаш памет.

2. ГРАФИК:
В срок до 20.02.2018г. – предаване на Заявки за участие от вся-

ко училище – писмено до Дирекция „КОВЗС” в стая № 4 с:
- трите имена на участника или групата;
- автор;
- име на песента;
- ръководител и времетраене;
на е- mаil: okvstaitos@abv.bg

Конкурсите за изпълнение на поезия и песен ще се проведат 
на 27.02.2018 г., от 10.00 часа, в Актовата зала на СУ „Никола 
Йонков Вапцаров”.

Изпълнения, които не отговарят на изискванията, не се допус-
кат до участие.

3. РЕЗУЛТАТИ И НАГРАЖДАВАНЕ:
Обявяване на резултатите - 27.02.2018 г. Оценяването е от компе-

тентно жури (преподаватели по български език и литература от учи-
лищата на територията на община Айтос и музикални педагози).

Наградите са осигурени от Община Айтос:
Всички участници получават грамота.
За всяка възрастова група и категория ще бъдат присъдени 
I ва, II ра и III та награда.
За повече информация: тел. 0558 2-20-30.

Комисията за противообществени прояви в Айтос 
при децата, с уроци по толерантност

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОСТЕР

НА ТЕМА „140 ГОДИНИ
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ”

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА СА 
ОБЩИНА АЙТОС И НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” - ГРАД АЙТОС

УЧАСТНИЦИ:
Конкурсът е  предназначен за ученици от V до ХII клас, от всички видове учебни 

заведения (общински и държавни) на територията на Община Айтос.
Разработките ще бъдат оценявани в две възрастови категории V – VIII клас и 

IХ – ХII клас.
Разработките могат да бъдат индивидуални и екипни (до 5 ученици в екип).

ПРИМЕРНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Фактори, причини, поставяне на събитието. Международната общественост и 

българският въпрос.
Ход на войната или определено действие.
Доброволческото движение сред българите.
Личности или представяне на определена личност.
Значение на националната идентичност за колективната памет, за 

съвременността.

СЪДЪРЖАТЕЛНИЯТ ОБХВАТ  може да включва едно от тематичните направления 
или елементи от няколко. Темата или тезата на постера е необходимо да се 
отрази в заглавието.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО:
Стандартен размер на картон/кадастрон – бял или цветен.
Използвани изразни средства – текст (копия, разпечатки или изписан на 

самия постер ръкописен текст), фотографии, копия на фотоси, рисунки, графики, 
таблици, схеми, карти, комикс  (разказ в картинки) и всичко друго, което 
авторите преценят. 

Допустими са и релефни изображения.
На постера да бъдат отразени източниците на ползваните текстове.

РОЛЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ:
Следва да имат консултиращи и подпомагащи функции и постерите да са в 

голямата си част дело на учениците.

ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ:
КРИТЕРИИ
Съответствие между заглавието и съдържанието.
Точност на използваната историческа информация.
Оригиналност и естетичност на оформлението.
Постерите ще бъдат оценявани от жури. Ще бъдат присъдени първо, второ и 

трето място за всяка възрастова категория.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ:
Данни за авторите – имена на учениците, клас, училище, населено място, 

консултиращ учител (ако има такъв) да бъдат прикрепени  КЪМ ПОСТЕРА В 
ЗАПЕЧАТАН ПЛИК. Постерът не трябва да съдържа на лицевата или на обратна 
страна данни за авторите.

При постъпването, всеки постер ще получава входящ номер, който се вписва 
и на запечатания плик. Анонимността ще бъде разкрита след извършване на 
оценяването.

Специално изискване - постерите да не се прегъват.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПОСТЕРИТЕ:
ДО 16.02.2018 ГОДИНА (ПЕТЪК)

В  НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869”- ГРАД АЙТОС
Телефон за повече информация: 0558 2 27 23

След оценяването ще бъде организирана изложба на всички постери, 
участвали в конкурса.

6 февруари 2018 г., 11.00 часа, площад “Свобода”
- Ритуал за издигане на националното знаме и знамето на Об-
щина Айтос
- Поздрав на кмета на Община Айтос, програма от СУ “Никола 
Вапцаров”, с участието на СУ “Христо Ботев”, по случай 140 
години от Освобождението на град Айтос
- “Освобождението” - Пътуваща изложба на Национално дру-
жество “Традиция” - Стара Загора
- Шествие до Параклис-костница “Св. Димитър” и Логопедично 
училище - Заупокойна молитва и поднасяне на венци и цветя

19 февруари 2018 г., 11.00 часа, храм “Св. Димитър”
- Заупокойна молитва за Апостола 
- Програма за 145 години от гибелта на Васил Левски, подгот-
вена от децата и учителите на ДГ “Здравец”
- Поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на Ва-
сил Левски 

23 февруари 2018 г., 11.00 часа, Ритуална зала на Общи-
на Айтос
- Откриване на изложба на постери “140 години от Освобож-
дението на България”

- Обявяване на резултатите от Общинския конкурс за по-
стери
- Награждаване на победителите в конкурса

27 февруари 2018 г, 10.00 часа, Актова зала на СУ “Ни-
кола Вапцаров”
- Традиционен общински конкурс за поезия и песен “Мо-
ята България 2018” с участието на училищата от Общи-
на Айтос 

1 март 2018 г., 17.30 часа, НЧ “Васил Левски 1869”
- Тържествен концерт на художествените състави на НЧ “Ва-
сил Левски 1869”, посветен на 140 години от Освобожде-
нието на България.

3 март 2018 г., 11.00 часа, площад “Свобода”
- Ритуал за издигане на националното знаме
- Празничен поздрав на Кмета на Община Айтос
- Музикално-танцов спектакъл на Трупа за фолклорно изку-
ство “Танцът на вятъра” - гр. Стара Загора 

ОБЩИНА АЙТОС
Програма за честване на 140 години от Освобождението на град Айтос, 

140 години от Освобождението на България и 145 години от гибелта на Васил Левски


