
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е 
традиционна световна иници-
атива на „Сдружение Азбука-
ри” и „Българи за България” 
за възраждане на българщи-
ната. За трета поредна година 
на Националния празник на 
България 3 март, организато-
рите отправят призив за обе-
динение на българите у нас и 
по света със символа на еди-
нението, енергията, силата на 
духа и тялото - българското 
хоро. Това е най-красивата 
и сплотяваща инициатива по 
повод 140 години от Освобож-
дението на България.

Можем ли и ние, айтозлии, 
на 3 март 2018 г. да се хванем 
за ръце и да отбележим подо-
баващо Националния праз-
ник на България. Нека пока-
жем красотата на фолклора, 
темперамента и позитивна-
та емоция на българина. Да 
се присъединим към иници-
ативата на „Българи за Бъл-
гария“ и „Сдружение Азбука-
ри”, които отправят покана 
към всички българи, където и 
да се намират, да излъчат си-

лен положителен импулс, за 
да покажем на света очаро-
ванието на образа ни, будил 

възхищение у мнозина през 
хилядолетията. 

Нека заедно да изградим 

мост на хорото по целия свят. 
Центърът на събитията е сто-
лицата на България - София, 
а началото ще бъде дадено на 
03.03.2018 г. в парка „Заимов“ 
в 12:00 часа.

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ 
И В АЙТОС!

Ако сте готови да раз-
будим Айтос с хоро, на 3 
март 2018 година, в 12.00 
часа, на площад „Свобо-
да”, покажете, че одобря-
вате идеята във facebook 
групата ВЕСТНИК „НАРО-
ДЕН ПРИЯТЕЛ“

Общият устройствен план 
на Община Айтос е по-ва-
жен и от бюджета. Защото 
бюджетът се приема всяка 
година, а планът ще бъде в 
действие за много години 
напред. Около това стано-
вище се обединиха общин-
ските съветници от всички 
политически сили, предста-
вени в Общинския съвет, на 
заседанието на 31 януари. 
Окончателният проект на 
ОУП беше одобрен с пълно 
мнозинство. Съветниците 
поздравиха кмета, админи-
страцията и фирмата изпъл-
нител за осигурените сред-
ства, за работата по плана 
и за резултатите.

Главна цел на Общия ус-
тройствен план на община-
та е да създаде териториал-
на планова основа за ней-
ното дългосрочно устой-
чиво устройствено разви-
тие, в съответствие с при-
етите стратегически доку-
менти за регионално раз-
витие. Планът дава насока-
та за социално-икономиче-
ското развитие на територи-
ята и е съобразен със спе-
цифичните за община Айтос 
географски, природни, исто-
рически, ландшафтни и дру-
ги ресурси. 

Общият устройствен план 
на Община Айтос е възло-
жен за проектиране с Ре-
шение на Общински съвет - 
Айтос през месец май 2013 
г. Извършена е огромна по 
обем работа от администра-
цията и екипа. В този бли-
зо 4-годишен труд, за широ-
ката публика остава скрита 
ежедневната работа, свър-
зана със статута и насто-
ящото и бъдещо ползване 
на всеки терен и обект, на 

всяко парче земя на карта-
та на общината.

В докладната си запис-
ка до Съвета, кметът Васил 
Едрев представи само оп-
орните точки на огромната 
по обем работа за изготвя-
нето на документа. Съглас-
но плановото задание на 
Община Айтос, прогнозният 
период на действие на ОУП 
на Община Айтос е до 2033 
г. Предварителният проект 
за Общ устройствен план на 
Община Айтос е разработен 
от колектив на „Инвестици-
онно проектиране“ ЕООД - 
Шумен, спечелил обществе-
ната поръчка през 2014 г.. 

„Представен е за публич-
но разглеждане в периода 
27.11.2015 г. – 14.12.2015 г. 
На 14.12.2015 г. е проведе-
но обществено обсъждане 
на предварителния проект, 
който е разгледан и на раз-
ширено заседание на Об-
щински експертен съвет за 
устройство на територия-
та към Община Айтос, на 
18.03.2016 г. с представители 
на заинтересовани ведом-

ства, организации и експло-
атационни дружества. Забе-
лежките на Общинския екс-
пертен съвет, както и пре-
поръките и становищата на 
граждани и фирми от об-
щественото обсъждане, са 
съобразени при изготвяне-
то на окончателен проект на 
ОУП на Общината. По този 
повод е изготвен специа-

лен Доклад за изпълнение, 
пише още в докладната за-
писка на кмета.

Окончателният проект на 
Общ устройствен план на 
Община Айтос е представен 
за публично разглеждане от 
обществеността в периода 
12.12.2016 г. – 27.12.2016 г., а 
на 28.12.2016 г. е проведено 
обществено обсъждане на 

окончателния 
проект. По-
стъпилите ин-
вестиционни 
предложения 
от граждани 
и фирми в пе-
риода на пуб-
личното пред-
ставяне, както 
и постъпили-
те предложе-
ния след про-
веждането на 
обществено-
то обсъждане, 
са изпратени 
на проектант-
ския екип за 
корекции. 

Окончател-
ният проект на ОУП на Об-
щина Айтос, с отразени ста-
новища и предложения от 
граждани и фирми, е приет 
на разширено заседание на 
Общински експертен съвет 
за устройство на територи-
ята на 20.10.2017 г.. РИОСВ – 
град Бургас е издала Стано-
вище по екологична оценка 
№ БС-2-4/22.12.2017 г., с ко-

ето съгласува ОУП на Общи-
на Айтос. Становището по 
екологична оценка е влязло 
в сила на 08.01.2018 г.. 

ОУП обхваща всички зе-
млища на територията на 
общината, разработен е с 
участието на заинтересова-
ни страни и партньори, на 
граждани и фирми, проведе-
ни са обществени обсъжда-
ния, дискусии и осигуряване 
на публичност и информа-
ция. За да се стигне до 31.01. 
2018 г., когато Общинският 
съвет одобри окончателния 
проект, заедно с правила-
та и нормативите по него-
вото прилагане. Решението 
ще се обнародва в Държа-
вен вестник, а на кмета на 
Община Айтос беше възло-
жено да представя ежегод-
но за приемане от Общин-
ски съвет – Айтос, Доклад 
за изпълнението на Общия 
устройствен план на Общи-
на Айтос в неговия обхват и 
предложения за изменения-
та му, ако, разбира се, таки-
ва се налагат.
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ОУП на Община Айтос ще е 
в действие до 2033 г.

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Съветниците: Общият устрОйствен 
план е пО-важен и От бюджета

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“
на Националния празник на България - 3 март 2018

Окончателният проект на ОУП на Община Айтос

РИОСВ – град Бургас със Становище по екологична оценка от 
22.12.2017 г.



„Бюджетът е динамич-
на рамка, която търпи про-
мени през цялата година. 
Винаги сме работили за-
едно с Общинския съвет 
за интересите на гражда-
ните, винаги сме приема-
ли решения, които са в те-
хен интерес и сме насоч-
вали средства, там, където 
са необходими. С одобре-
нието на бюджета на Об-
щина Айтос, Вие, госпожи 
и господа общински съвет-
ници, показахте, че всички 
мислим и работим в една 
посока. Това, което пред-
стои да направим, ще го 
направим заедно, с необ-
ходимите компромиси и от 
двете страни. Благодаря 
Ви”. Това каза кметът Ва-
сил Едрев от трибуната на 
местния парламент, мину-
ти след като беше одобрен 
проектът за бюджет на Об-
щина Айтос за 2018 г. Как-
то вече НП ви информира, 
три бяха предложенията за 
промени в годишния финан-
сов проект, които направи-
ха групите на ДПС и БСП. 
Ето как се разви дебатът 
по тези предложения в за-
седателната зала.

От името на ДПС Руж-
ди Хасан предложи, към 
заложената в проекта за 
бюджет сума от 12 800 лв. 
за отсечката от главния път 
Айтос-Карнобат към село 
Чукарка, да бъдат приба-
вени още 20 000 лв., с ко-
ето сумата за ремонт на 
четвъртокласния общински 
път да бъде закръглена на  

32 000 лв. След поискана 
почивка, Димо Парушев от 
групата на ГЕРБ предложи 
компромисно завишаване 
на средствата за село Чу-
карка с 8 000 лв., което съ-
ветниците приеха с 27 гласа 
„за” и един „въздържал се”. 
Увеличението на средства-
та за пътя до населеното 
място да бъдат взети от за-
делените 450 000 лв. за ре-
конструкцията на Автогара 
- Айтос, реши Съветът. 

В предложението си за 
село Чукарка, водачът на 
ДПС-групата предположи, 
че малкото отделени сред-
ства за пътя до Чукарка 
може и да са „наказателна 
процедура”, предвид спора 
между ДПС и ГЕРБ за кмет-
ското място там преди ня-
колко месеца. Кметът зая-
ви, че не може да става и 

дума за „наказателна про-
цедура”, след като за обе-
ма на ремонтите, водещо 
е единствено експертното 
мнение. „Еспертите на Об-
щината обиколиха абсо-
лютно всички общински пъ-
тища и според поражения-
та, бяха определени необ-
ходимите средства за все-
ки от тях. Такова е поло-
жението в момента - таки-
ва са средствата, опреде-
лени в бюджета,” каза още 
кметът.

Второто предложение на 
ДПС беше за заделяне на 
20 хиляди лева за почист-
ване на канал в село Кара-
георгиево. Предложението 
не беше одобрено от Съве-
та, след като кметът Васил 
Едрев подробно обясни, че 
профилактика ще бъде из-
вършена не само на кана-
ла в Карагеоргиево, но и на 
други места, но със сред-
ства по „Бедствия и ава-
рии”. „Запознати сме със 
ситуацията на територия-
та на цялата община, има 
частично затлачени кана-
ли, проблемът ще бъде ре-
шен.”, каза в отговор гра-
доначалникът.

Андрей Андреев пред-
стави предложението на 
групата на БСП - да се уве-
личи годишната субсидия 
на „МБАЛ Айтос“ ЕООД от 
60 хиляди лева на 100 хи-
ляди лева, а парите да бъ-
дат осигурени от местните 
данъчни приходи. Мотивът 
- болницата е в тежко фи-
нансово състояние, зара-

ди увеличени разходи при 
непроменен ръст на при-
ходите. 

Кметът Васил Едрев от-
говори на социалистите, 
като се позова на закона. 
„Не мислете, че нашата за-
гриженост за болницата е 
по-малка от Вашата. Пре-
ди днешното заседание, 
на всички съветници беше 
разяснено, защо в този мо-
мент не можем да увеличим 
финансовата помощ за бол-
ницата. Но Вие отново по-
ставяте въпроса. Мисля, че 
би било редно, постоянната 
комисия по здравеопазва-
не да беше отишла в здрав-
ното заведение и да види 
какви са заплатите, услови-
ята, и да се поинтересува, 
от какво точно имат нужда 
в болницата, за да излезе 
с по-обмислено предложе-

ние. Плюс това, има зако-
ни и ние сме хората, които 
сме длъжни да ги спазва-
ме. Има Закон за държав-
ната помощ, който гласи, 
че в продължение на три 
години, максимумът, който 
можем да отпуснем от бю-
джета на Общината, това 
са 200 хиляди евро. И това 
беше ясно казано във всич-
ки постоянни комисии към 
Общинския съвет. До този 
момент, Община Айтос е от-
пуснала на болницата 380 
хиляди лева, а със субси-
дията от 60 хиляди лева, об-
щата сума е 440 000 лв. Към 
тях трябва да прибавим и 
тези 100 хиляди лева дър-
жавна помощ, които преди 
четири години успяхме да 
извоюваме за болницата. 
Впоследствие - надхвърле-
ните над указаните в зако-
на средства трябва да бъ-
дат връщани. А този, кой-
то ги е отпуснал - да бъде 
санкциониран. Ако даде-
те отговор - какво трябва 
да направим в случая - аз 
ще бъда съгласен с вашето 
искане. Да, всички искаме 
и търсим възможности да 
помогнем и ще продължим 
да го правим. Но не е този 
начинът, след като законът 
разрешава отпускането на 
точно определени суми”, 
заяви още градоначалникът 
в заседателната зала.

В дебата се включи и 
Дамян Денев от РБ, който 
поиска среща на политиче-
ските сили, кмета и предсе-
дателя на ОбС с управителя 

на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД, на 
която да бъде направен пъ-
лен анализ на приходите и 
разходите и цялостното със-
тояние на лечебното заве-
дение в момента. „Да се на-
мерят “слабите места” и да 
се вземат адекватни реше-
ния”, настоя още Денев.

Групата на ГЕРБ сложи 
край на дебата за болница-
та с очакването за относи-
телна стабилност на здрав-
ното заведение през след-
ващите шест месеца, и за 
възможните държавни ре-
шения, касаещи всички об-
щински стационари. „Бю-
джетът е отворен, винаги 
можем да реагираме при 
опасност от критични ситу-
ации. В момента ситуацията 
в МБАЛ не е такава”, заяви 
от името на групата Димо 
Парушев.
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Над 600 000 лева  
приходи от общинските имоти

Общинският съвет прие Програ-
мата на кмета Васил Едрев за уп-
равление и разпореждане с имо-
ти – общинска собственост в Об-
щина Айтос през 2018 г. Тя е от-
ворен документ, актуализира се 
през годината, и се допълва с 
всяко прието решение на Общин-
ския съвет, свързано с придоби-
ване, управление и разпорежда-
не с имоти – общинска собстве-
ност. В нея са отразени намере-
нията на Общината за придобива-
не, управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост, 
през тази година и прогнозата за 
очакваните приходи и необходи-
мите разходи, свързани с общин-
ската собственост. Важна част от 
Програмата са описаните имо-
ти, които Общината има намере-
ние да предложи за предоставя-
не под наем/аренда, за продажба, 
за внасяне като непарична внос-
ка в капитала на търговските дру-
жества, за учредяване на ограни-
чени вещни права или за предос-
тавяне на концесия. Описани са 
всички помещения, павилиони, те-
рени и др. в регулация, земедел-
ски земи от ОПФ и УПФ, язови-
ри, пасища и мери, пътища. По-
сочени са имотите, които Община 
Айтос има намерение да предло-
жи за продажба, тези имоти, ко-
ито има намерение да придобие 
и обектите от първостепенно зна-
чение през 2018 г. Прогнозата за 
очакваните приходи за отдаване-
то под наем на общински помеще-
ния е 100 000 лв., от жилища, отда-
дени под наем - 14 500 лв., от язо-
вири под наем - 2000 лв., от язо-
вири и спортна площадка на кон-
цесия - 19 600 лв. Очакваните ре-
зултати от отдаване под наем или 
аренда на земеделска земя са  
129 000 лв., в т.ч. от общински земи 
- 20 000 лв. и училищни земедел-

ски земи - 109 000 лв., от наеми 
на пасища и мери - 54 000 лв., от 
такси терени – маси, амбулантна 
търговия и др. - 40 000 лв., от на-
еми на преместваеми съоръже-
ния - 25 000 лв., в т. ч. от коопера-
тивния пазар - 6000 лв. и от про-
мишления пазар - 42 000 лв. Прог-
нозата за приходи от имоти - об-
щинска собственост е в размер 
на 449 000 лв. Очакваните прихо-
ди от разпореждане с общинска 
собственост са 158 000 лв., а общо 
приходите, заложени в програма-
та са 607 000 лв. 

21 са свободните имоти и тези, 
чиито договори изтичат през 
2018 г., включени в списъка за 
предоставяне под или на конце-
сия. В него, с решение на Общин-
ския съвет, вече са и басейн с раз-
мери 12.5х25х1.5 и кръгъл басейн 
(детски) с диаметър 4.85 м и дъл-
бочина 0,85 м, ведно с прилежащ 
терен в градската градина. Одо-
брен е и пълният списък на земе-
делските земи от общинския и от 
държавния поземлен фонд, кои-
то ще бъдат предложени за наем 
или аренда. 

Съгласно Наредбата за стопа-
нисване, управление и разпореж-

дане със земи от общинския по-
землен фонд, максималните сро-
кове за отдаване на земеделска 
земя под аренда са: за земи, за-
ети с полски култури (ниви) - до 10 
години, за земи с трайни насаж-
дения - до 15 години, земи, на кои-
то ще се създават нови трайни на-
саждения – до 25 години. Макси-
малните срокове за отдаване под 
наем на земеделски земи от ОПФ 
са до 5 години.

Съветът одобри и списъка с имо-
тите, които Общината има наме-
рение да предложи за продажба 
- УПИ-и в селата Дрянковец, Ка-
раново, Тополица, Черноград, Пе-
щерско, Лясково, Мъглен, Малка 
поляна, Карагеоргиево и Съдиево. 
Описани са и имотите - земедел-
ски земи в зоните за земеделско 
ползване, по местности и номера 
в землището на град Айтос и село 
Тополица, както и земеделските 
земи по картата на възстановена-
та собственост в общината.

Посочени са и необходими раз-
ходи за изпълнение на Програма-
та, в размер на 128 000 лв. - за тех-
нически дейности, за скици, удос-
товерения, разделяне, обединява-
не, заснемане, трасиране на имо-

ти, за дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация, аериране и др. по-
добни дейности, за пазарни оцен-
ки на общински имоти, за възна-
граждение за оператор на язо-
вирните стени, за придобиване на 
два имота за ПСОВ, за материа-
ли, външни услуги и текущ ремонт 
на общински имоти.

Намеренията на Общината са, 
през 2018 г. Община Айтос да 
придобие два имота за изграж-
дане на пречиствателни станции 
за отпадни води в селата Караге-
оргиево и Тополица. Програмата 
включва и обектите от първосте-
пенно значение за Община Айтос 
през 2018 г:

1. Пречиствателна станция за 
отпадъчни води – град Айтос:

2. Зоопарк – град Айтос
3. Лесопарк „Славеева река” 
4. Закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за 
битови отпадъци в ПИ № 000341 и 
ПИ № 000342 в землището на село 
Лясково и ПИ № 001003 в земли-
щето на град Айтос

5. Реконструкция на Спортна 
зала в кв. 63 по плана на град Ай-
тос (градска градина)

6. Реконструкция на общински 

път Айтос-Тополица
7. Реконструкция и рехабилита-

ция на общински пътища на тери-
торията на община Айтос 

8. Реконструкция и рехабилита-
ция на улична мрежа на територи-
ята на община Айтос

9. Водоснабдяване село Мъг-
лен

10. Водоснабдяване село Кара-
георгиево

11. Външно водоснабдяване 
село Чукарка

12. Пречиствателна станция за 
отпадъчни води – село Караге-
оргиево

13. Пречиствателна станция за 
отпадъчни води – село Тополица

14. Реконструкция на довеждащ 
водопровод от напорен водоем до 
разпределителна мрежа град Ай-
тос с L = 123 m DN 400 mm

15. Реконструкция на довеждащ 
водопровод от напорен водоем до 
разпределителна мрежа град Ай-
тос с L = 153 m DN 350 mm

16. Реконструкция на довеждащ 
водопровод от напорен водоем до 
разпределителна мрежа град Ай-
тос с L = 170 m DN 300 mm

17. Реконструкция на Автога-
ра-Айтос.
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Дебатът за бюджета - болницата, пътят  
за Чукарка и канал в Карагеоргиево

Всички искат да помогнат на МБАЛ - законът не позволява

Приеха „Програма-2018“ за управление и 
разпореждане с общинската собственост

6

Ружди Хасан

Андрей Андреев

Дамян Денев



Ужасяващи заглавия стре-
снаха айтозлии на 2 февруа-
ри следобед, все във връзка 
със смъртта на 71-годишния 
Асен Пулев от ромския квар-
тал „Странджа”. С типичното 
за махалата любопитство, към 
17 часа много хора се събра-
ха пред руините на ул. „Алеко 
Константинов” 45, с надежда-
та да научат на място повече 
за кончината на несретника. 
Полицаи и криминалисти ог-
леждаха неугледна развали-
на, в която намерил смъртта 

си Асен - подобие на къща, из-
оставена от собствениците й 
преди много години - без ток, 
вода, без врати и прозорци.

Деца, които играели на кри-
еници, открили тялото на Асен. 
Човекът много често бил пиян, 
некъпан от поне десетина го-
дини, разказаха комшийки-
те. Имал близки, които жела-
ели да се грижат за него и на 
няколко пъти се опитали да го 
приберат, но той не се отказ-
вал от навиците си. Нямал пен-
сия, нямал даже лична карта. 

Просел пари за кафе, търго-
вците наоколо му давали хра-
на. „Няма кой да го убие - няма 
нито пари, нито вземане-дава-
не с някого, самотник е”, ка-
тегорични са наблюдателните 
съседки. Навремето работил, 
изкарвал пари, водел съвсем 
нормален живот, но от доста 
време се запуснал, вероятно 
заради психични проблеми, 
предполагат в махалата.

Не може да се каже дали е 
убийство, аутопсията ще пока-

же причината за смъртта на 71-
годишния мъж, казаха от поли-
цията. Главата му е окървавена, 
но това още не означава, че ня-
кой му е посегнал, коментира-
ха местните хора. „В понедел-
ник щеше да идва в кабинета, за 
да му направя лична карта и да 
подадем документи за пенсия - 
има право да получава парите, 
навършил е 70 години”, каза за 
НП Марияна Зърбова - здравен 
медиатор в квартала.

НП

Над 600 000 лева  
приходи от общинските имоти Заради хубавото време, тази 

зима кооперативният пазар в Ай-
тос работи нонстоп. Цените са 
сносни, само асортиментът ло-
гично е по-свит. И сигурно за-
щото местните отдавна сложиха 
зелето в бидони и зеленчукът се 
купува на бройка, а не на чувал, 
цената му на пазара гони левче. 
Сред сезонните зеленчуци, обект 
на добър алъш-вериш са и морко-
вите, с цена по лев и 20, до лев и 
50 стотинки. Ряпата е другият най-
търсен зимен артикул за салата - 
по 1.50 лв./кг. Празът върви по 2 
лева връзката, ако искате свежа 
салата - марулята е по левче.

Доматите се застояват при 
цена 2.00 -2.80 лева килото, ро-
зовите слабо се търсят, зато-
ва и предлагането е скромно. 
Краставиците не падат под 3,20 
- 3,50 лв./кг, зимният спанак е по 
2.00 лева.

Но пък картофите са в изо-
билие и с прилична цена - 70-
80 стотинки, в мрежичка по 5 кг 
се предлагат почти навсякъде 
за 3.50 лева. Топлата зима до-
бре се отразява на зеления лук, 

връзката е 50 стотинки, толкова 
струва и връзка магданоз. Чесъ-
нът държи от много време цена 
4.00 лева за килограм, стар лук 
има на всяка сергия от 70 сто-
тинки до лев.

Цитрусовите плодове заливат 
айтоското тържище - бананите са 
по-скъпи от тези в бургаските хи-

пермаркети, с цена не по-ниска 
от 2.80 лева, мандарините се ку-
пуват за лев, портокалите във ви-
дово разнообразие са в градаци-
ята 1,10, 1,60 и 1,80 лв./кг. От лев 
и 60 стотинки до 2.80 лева се тър-
гуват червените ябълки, при зе-
лените цената скача до 2.30 лева 
според качеството.

Местни айтоски дюли от есен-
ните градини има все още на 
един-два щанда по 4.00 лева ки-
лограма. За цвят, има и ананас, 
по 3 лв./кг, и ягоди - лев и 20 сто-
тинки за 100 грама. Гъби, зеле-
ни и червени чушки, патладжан, 
грозде, круши, бадеми, орехи и 
сушени плодове дооформят цве-

товата гама на пазара - по-ско-
ро за асортимент, отколкото за 
по-сериозни продажби. 

Търговците са доволни, нямало 
е дни, в които да студуват. Защо-
то добре помнят миналия януари, 
когато при -10 градуса, дни наред 
нямаше жива душа на пазара.

НП
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Деца, играещи на криеница, откриха мъртвец

О Б Щ И Н А  А Й Т О С
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел “Местни данъци и такси” УВЕДОМЯВА гражданите, че но-
вите местни данъци и такси за 2018 година вече са изчислени и 
информацията 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 так-
си”.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса би-
тови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в 
срок до 30.06.2018г. На предплатилите за цялата година в срок 
до 30.04.2018г. 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 инкаси-
ране на суми от всяка станция на „Български пощи“ ЕАД;

- във всички представителства на „Банка ДСК“ ЕАД на терито-
рията на страната;

- чрез EasyPay от всички офиси на оператора «Изипей» АД;
- в брой:
• за град Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите(ЦУИГ) в сградата на община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.;

• за селата - в кметствата, при специалистите по администра-
тивно обслужване или при кметовете и кметските наместници.   

Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си 
в определените от Закона срокове.

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

ОБЩИНA АЙТОС 
СЪОБЩЕНИЕ

5 фЕВРУАРИ 2018

В махалата: Няма кой да убие Асен - няма нито пари, нито вземане-даване с някого

7

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА УЧЕНИЦИ

„МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2018”
НА ТЕМА „140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

НА БЪЛГАРИЯ”

КОНКУРС ЗА ПОСТЕР
КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПОСТЕРИТЕ: 
ДО 16.02.2018 ГОДИНА, В  НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
1869” - ГРАД АЙТОС
Телефон за повече информация: 0558 2 27 23
След оценяването, ще бъде организирана излож-

ба на всички постери, участвали в конкурса.

 КОНКУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ПОЕЗИЯ И ПЕСЕН

В срок до 20.02.2018г. – предаване на Заявките за 
участие от всяко училище – писмено до Дирекция 
„КОВЗС” в стая № 4.
Телефон за връзка: 0558/ 2 20 30

Конкурсите ще се проведат на 27.02.2018 г., от 
10.00 часа в Актовата зала на СУ „Никола Йонков 

Вапцаров” - град Айтос.

П Р И Е М Н И   Д Н И
на

Андрей Андреев - общински съветник от БСП
за въпроси и съдействие на гражданите от Община Айтос
Откритата приемна ще се провежда веднъж месечно - 

всеки първи понеделник  от  съответния  календарен  ме-
сец  на  2018 година 

в  офиса  на  БСП - Айтос в  центъра, на ул. „Цар Освобо-
дител”, от 14:00 ч.  до 16:00 ч.

Дати  за  провеждане  на  приемната  през  2018 г.:
- 5  февруари,  - 4  юни, - 1  октомври,
- 5  март,  - 2  юли, - 5  ноември,
- 2  април,  - 6  август, - 3  декември.
- 7  май,  - 3  септември,
От  ръководството  на  БСП - Айтос

Хубава зима за кооперативния пазар

Община Айтос уведомява всички хотелиери и ресто-
рантьори, че на основание чл.133, ал.2 от Закона за ту-
ризма (в сила от 26.03.2013 г., обн.ДВ бр.30 от 26 март 
2013г.) срокът на издадените удостоверения за определе-
на категория на туристически обекти е 5 (пет) години.

В изпълнение на &5 от Преходните и заключителни 
разпоредби, подновяването на категорията на катего-
ризираните до влизането в сила на закона туристиче-
ски 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 икономи-
ката и енергетиката или Община Айтос).

В случай, че не бъдат предприети действията за под-
новяване на категорията на обекта в указания срок, съ-
щата 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.

О Б Щ И Н А   А Й Т О С
СЪОБЩЕНИЕ

фирма „Алексия – Айтос” ЕООД и 
Туристическа агенция „Манов-ЕН” 

Ви предлагат екскурзия по маршрут:

СОЛУН- БАРИ- НЕАПОЛ - РИМ – фЛОРЕНЦИЯ – 
РИМИНИ - ГРАД-ДЪРЖАВА САН МАРИНО 

Продължителност: 7 дни

Дата на отпътуване: 30.03.2018

Дата на връщане: 05.04.2018

За повече информация, ЦЕНА и пълна програ-
ма, позвънете на телефон: 0887515505 

или ни изпратете имейл на:  
yanialeksiev11@gmail.com 

ЗКПУ „Житен клас”- село Малка поляна
ПОКАНА

За свикване на годишно отчетно- изборно събрание на
ЗКПУ „Житен клас”- село Малка поляна

Уважаеми член- кооператори, на заседание на Управителния съ-
вет с протокол № 12/ 26.01.2018 година се взе решение за провеж-
дане на годишно отчетно- изборно събрание на ЗКПУ „Житен клас” 
при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчетен доклад на Управителния съвет.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет.
4. Приемане на годишния финансов отчет.
5. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Управи-

телния съвет и председателя, поради изтичане на мандата и освобож-
даване от отговорност.

6. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Кон-
тролния съвет, поради изтичане на мандата и освобождаване от от-
говорност.

7. Избиране на нов Управителен съвет и подгласници.
8. Избор на Председател на кооперацията.
9. Избор на нов Контролен съвет и подгласници.
10. Приемане на решение за предоставяне на пълномощия на УС 

и председателя да сключват договори за кредити: с банки, ДФЗ, Раз-
плащателна агенция, юридически и физически лица и за купуване на 
техника и инвентар.

11. Разни.
Събранието ще се проведе на 24.02.2018 г. от 09,00 часа в село 

Малка поляна, в Стопанския двор.
При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК, събранието 

ще се проведе един час по- късно, независимо от броя на присъства-
щите член-кооператори.

Настоящата покана да се обяви чрез поставяне в сградата на коо-
перацията, в радиовъзел „Айтос”, чрез публикация във вестник „На-
роден приятел”.

Управителен съвет на ЗКПУ „Житен клас” - село Малка поляна

Търговията върви нонстоп



Общинският съвет прие Го-
дишна програма за разви-
тие на читалищната дейност 
- 2018, внесена от кмета Ва-
сил Едрев. Програмата е из-
готвена на база постъпилите 
предложения на председате-
лите на 10-те читалища на те-
риторията на общината. 

„Съобразена е със страте-
гическите документи за раз-
витие на общината, с поли-

тиката на местната власт за 
укрепване и утвърждаване 
на читалищата като уникал-
ни духовни и културни сре-
дища, съхраняващи нацио-
налната култура и идентич-
ност.” пише в докладната за-
писка на градоначалника до 
местния парламент.

„От 17 населени места в 
Община Айтос, в 10 има чита-
лища. Всички са съдебно ре-

гистрирани и се помещават в 
сгради, собственост на Об-
щина Айтос, предоставени 
за безвъзмездно стопанис-
ване и ползване. Една голя-
ма част от сградите се нуж-
даят от ремонт, търсим въз-
можности за финансиране“, 
коментира кметът. 

Дейността на читалищата 
е съобразена с Общинския 
културен календар и с плана 
за развитие на читалищната 
дейност. Проблемите на ай-
тоските читалища не са по-

различни от тези в страната 
- ограничени финансови въз-
можности, негативни демо-
графски тенденции, недос-
татъчна квалификация на чи-
талищните кадри. В недоста-
тъчна степен са въведени ин-
формационните технологии в 
дейността им, липсват нова-
торство и предприемчивост, 
недостатъчно се работи по 
програми и проекти, в мно-
го от случаите, материално-
техническа база е аморти-

зирана. Като цяло, оценката 
за работата на читалищата 
е много добра, макар да не 
липсват и изключения. Дей-
ността им включва културни 
мероприятия от селищен и 
общински характер, свърза-
ни с историята, официалните, 
религиозно-обредни празни-
ци и местните традиции.  

В годишната програма са 
посочени седем приоритет-
ни направления за разви-
тие на читалищната дейност 

в община Айтос през 2018 г.: 
«Библиотечната дейност»; 
«Съхранение, запазване и 
популяризиране на културно-
то наследство»; «Художест-
вено-творческа дейност»; 
«Ускорено въвеждане на ин-
формационните технологии в 
дейността на читалищата» ; 
«Подобряване квалификаци-
ята на читалищните служите-
ли»; «Чествания на празници 
и годишнини»  и «Финансово 
осигуряване».

Основната цел, която си по-
ставя програмата е подобря-
ване на капацитета и ефектив-
ността на читалищата за раз-
витие и обогатяване на кул-
турния живот; съхранение, 
укрепване и развитие на тра-
дициите на отделните селища 
в общината;  осигуряване на 
достъп до информация и ко-
муникация,  възпитаване и ут-
върждаване на националното 
самосъзнание и на културна-
та идентичност; обмен меж-
ду културите на различните 
етноси; партниране на мест-
ното самоуправление в раз-
витието на обществените и в 
частност на културните проце-
си и насърчаване на социал-
ното единство и солидарност-

та между различните соци-
ални групи. Неразделна част 
към Програмата за развитие 
на читалищната дейност в об-
щина  Айтос за 2018 година са 
конкретните  план-програми 
на отделните читалища в об-
щината, заяви в заседател-
ната зала Соня Шестакова, 
главен експерт в Дирекция 
„КОВЗС”, която от името на 
кмета представи Програмата 
пред Общинския съвет.
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седем приоритетни направления за развитие  
на читалищната дейност в Община айтос

Приеха Годишна програма за читалищата - 2018

6 февруари 2018 г., 11.00 часа, 
площад „Свобода”
• Ритуал за издигане на нацио-
налното знаме и знамето на Об-
щина Айтос
• Поздрав на кмета на Общи-
на Айтос, програма от СУ „Нико-
ла Вапцаров”, с участието на СУ 
„Христо Ботев“, по случай 140 
години от Освобождението на 
град Айтос
• „Освобождението” - Пътуваща 
изложба на Национално друже-
ство „Традиция” - Стара Загора
• Шествие до Параклис-костни-
ца „Св. Димитър” и Логопедично 
училище - Заупокойна молитва и 
поднасяне на венци и цветя

9 февруари 2018 г., 19.00 часа, 
„Кооп клуб” - София
• 69-а среща на Земляческо дру-
жество „Трите братя” - София, 
посветена на юбилейната го-
дишнина от Освобождението на 
град Айтос 

16 февруари 2018 г., 11.00 часа, 
Физкултурен салон, База 2,  
СУ „Христо Ботев”
• Традиционно общинско състе-
зание „Лъвски скок”

19 февруари 2018 г., 11.00 часа, 
храм „Св. Димитър”
• Заупокойна молитва за Апос-
тола 
• Програма за 145 години от ги-
белта на Васил Левски, подгот-
вена от децата и учителите на ДГ 
„Здравец”

• Поднасяне на венци и цве-
тя пред паметната плоча на Ва-
сил Левски 

23 февруари 2018 г., 11.00 
часа, Ритуална зала на Общи-
на Айтос
• Откриване на изложба на по-
стери  „140 години от Освобож-
дението на България”
• Обявяване на резултатите от 
Общинския конкурс за постери
• Награждаване на победители-
те в конкурса

27 февруари 2018 г, 10.00 часа, 
Актова зала на СУ „Никола Вап-
царов”
• Традиционен общински конкурс 
за поезия и песен „Моята Бълга-
рия 2018” с участието на учили-
щата от Община Айтос 

1 март 2018 г., 17.30 часа,  
НЧ „Васил Левски 1869”
• Тържествен концерт на худо-
жествените състави на НЧ „Ва-
сил Левски 1869”, посветен на 
140 години от Освобождението 
на България.

3 март 2018 г., 11.00 часа, пло-
щад „Свобода”
• Ритуал за издигане на нацио-
налното знаме
• Празничен поздрав на Кмета на 
Община Айтос
• Музикално-танцов спектакъл 
на Трупа за фолклорно изкуство 
„Танцът на вятъра” - град Ста-
ра Загора 

ОБЩИНА АЙТОС
Програма за честване на 140 години от 

Освобождението на град Айтос, 
145 години от гибелта на Васил Левски и 

140 години от Освобождението на България

Още празнични прояви през месец февруари

13 февруари 2018 г., 17.30 ч. НЧ „Васил левски 1869”
• Концерт „Любовта и виното” на художествените състави на 
НЧ „Васил Левски”, посветен на 14 февруари - Ден на лозаря 
и Св. Валентин.

14 февруари 2018 г., 10.00 часа, ПГСС „Златна нива” 
• Ден на лозаря - Празник в ПГСС „Златна нива”

22 февруари 2018 г, НЧ „Васил Левски 1869”
• Традиционен конкурс и изложба на тема „Моята красива мар-
теница”

Георги ВРЪБЧЕВ  
Стоян СЕЙМЕНЛИЙСКИ

Непосредствените боеве 
за Освобождението на Ай-
тос са се водили между Кар-
нобат и Айтос и са траели 
приблизително от 12.І до 25.І. 
1878 година г. (стар стил). В 
едно донесение руският по-
ручик Сундстрен съобщава, 
че настъпвайки с поверения 
му ескадрон от Карнобат по 
посока Айтос, след тричасо-
во движение, свърнал към 
село Пирне. Там по това вре-
ме се намирала грабителска 
шайка от черкези, башибозу-
ци, цигани и качаци. Число-
то на шайката възлизало на 
около 60-100 души. Когато 
ескадронът стигнал до Пир-
не, шайката вече била огра-
била селото и се готвела за 
оттегляне към Айтос. Кава-
лерийският взвод на пору-
чик Кунц настига шайката и 
избива 12 души от нея, а ос-
таналите в бяг се оттегли-
ли към Лясково (Аптързак) 

като изоставили ограбено-
то имущество и добитъка на 
пирненци. Не се съобщава 
за жертви от населението 
на село Пирне. Само бързи-
те действия на руските офи-
цери не допуснали това. На 
пирненци е било раздадено 
оръжие, за да се защитават 
от шайките до освобождени-
ето на селото.

В неосвободения по това 
време Айтос се е намирала 
турска военна част, която 
възлизала на 4000 войници 
от „Бурса –Табору” (Бурсен-
ски полк). Те са се отнасяли 
твърде добре с населението, 
но с приближаването на во-
енните действия към Айтос, 
по-голямата част от войска-
та е била вдигната. Остана-
ли са 100 души мъстъфъзи 
(род турска войска). Запа-
лили полицейския конак, а 
после и чаршията. Турското 
население също изпаднало в 
голяма тревога – то вече за-
почнало да бяга към Бургас. 
Жителите на Айтос, преду-

сещайки какво им се готви 
и предупредени от доброже-
латели, започват също масо-
во да се евакуират. Създа-
ва се паника в града. Поло-
вината от айтоските жители 
избягали в Анхиало, а домо-
вете си и цялото имущество 
оставили на произвола. Ня-
кой си турчин Юмер Ямбоо-
лу казал на свещеника Апос-
тол Дяков: „Попе, бягай, не 
стой тука, опасно е. И аз ще 
те пазя”. Тогава една голяма 
група от 200 души, повече от 
махалата Варош, с Апостол 
Дяков тръгва за Бургас. В па-
никата много жени тръгнали 
без мъжете си, някои дори 
изгубили децата си, а мъже 
– жените си.

Между Айтос и Бургас, в 
местността „Канджик дере“, 
черкези и башибозуци на-
паднали групата и ограбили 
всички. Може би застъпниче-
ството на турчина е помогна-
ло да няма жертви. Една част 
от пристигналите в Бургас, с 
параход заминали за Цари-

град, други се качили на една 
гемия и стояли на нея сред 
морето цели 11 дни, след кое-
то заминали за Анхиало. Все 
пак тези, които навреме из-
бягали в Цариград и Анхиало, 
се спасили от гибел…

На 23 януари 1878 г. (4 фев-
руари) един авангарден ес-
кадрон завзел Айтос без из-
стрели. На 24 януари в Ай-
тос са пристигнали и войни-
ците от отряда на полк. Лер-
монтов, които намират Айтос 
опожарен, а жителите му – 
ограбени. При такава обста-
новка едва ли би могло да се 
говори за посрещане на ос-
вободителите. В освободе-
ния вече Айтос са били ос-
тавени две роти руски вой-
ски за гарнизон в града. 
Това станало на 25 януари 
1878 г. (6 февруари 1878 го-
дина). Това е и рождената 
дата на Освобождението на 
Айтос. Същият ден полк. Лер-
монтов заминава за Бургас 
и възвестява неговото Осво-
бождение.

Освобождението на айтос - събитията преди 140 години
Пред юбилейната годишнина

В Общинския съвет

НЧ „Васил Левски 1869” - Айтос е водещото сред читалищата в общината

Читалището в село Пирне е основно ремонтира-
но и обновено Читалището в село Караново


