
Много деца, ученици и 
граждани дойдоха в храм 
„Свети Димитър” в Айтос 
на тържественото поклоне-
ние по повод 145 години от 
гибелта на Васил Левски. 
Пред олтара, децата от дет-
ска градина „Здравец” с ди-
ректор Мима Лавчиева раз-
вълнуваха присъстващите с 
патриотични стихове и пес-
ни. По-късно айтозлии из-
пълниха двора на храма, за 
да почетат с минута мълча-
ние паметта на Апостола на 
българската свобода. 

Венци и цветя пред па-
метната плоча на Левски, 
поставена преди 20 годи-
ни от Общински комитет 
„Васил Левски”, поднесо-
ха Община Айтос, Общин-
ски съвет - Айтос, ГЕРБ - 
Айтос, БСП - Айтос, Турис-
тическо дружество „Чуд-
ни скали”, НЧ „Васил Лев-
ски 1869”, всички училища 
и детски градини. 

На тържеството присъст-
ваха кметът на Община Ай-
тос Васил Едрев, предсе-
дателят на Общински съ-
вет - Айтос Красимир Ен-

чев, общински съветници, 
директори на детски гра-
дини, учители и граждани. 
Атанас Атанасов - предсе-
дател на ОбК „Васил Лев-
ски”, припомни думите 
на английската писателка 
Мерсия Макдермот, поже-

лала посмъртно да се вен-
чае за Апостола: „Нямам 
право - за Левски е венчан 
цял един народ!”

НП
(Още за честването на 

145 години от обесването 
на Левски, на стр.4)
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За Левски е венчан 
цял един народ

ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

И ГОСТИТЕ НА ГРАД АЙТОС
Ограничава се достъпът до парка заради 

основните дейности по проекта
От 12 февруари 2018 г. (понеделник) Община Айтос 

ограничи достъпа на хора до парк „Славеева река” - 
град Айтос, във връзка с присъствието на тежкотоварна 
техника и стартирането на основните строително-мон-
тажни дейности по проект „Изграждане и възстановява-
не на зони за обществен отдих в лесопарк „Славеева 
река” - град Айтос”. 

Достъпът до парка ще остане ограничен до приключва-
не на дейностите. Мярката се налага във връзка с опаз-
ване на живота и здравето на посетителите на парка.

Поднасяме извинения към гражданите и гостите на 
град Айтос за временно ограничения достъп.



На 28 февруари т.г. кме-
тът Васил Едрев ще иска 
решение на Съвета за 
кандидатстване на Общи-
на Айтос с проект по Про-
грама «ИНТЕРРЕГ», по Ин-
струмента за предприсъе-
динителна помощ за тран-
сгранично сътрудничество 
България-Турция 2014-2020, 
Приоритетна ос 2. Устой-
чив туризъм. 

От докладната запис-
ка на градоначалника ста-
ва ясно, че Програмата 
дава възможност за ин-
фраструктурни инвестиции 
в сътрудничество с парт-
ньорска организация от 
турска страна с цел укреп-
ване капацитета за тран-
сгранично сътрудничест-
во между България и Тур-
ция в областта на опазва-
не на природата и устойчи-
вия туризъм. 

Проведени са няколко 
срещи и преговори с Ах-

мет Кара - Директор на Ре-
гионална дирекция по гори-
те и водите — Едирне, при 

Областна дирекция – Ис-
танбул към Министерство-
то на горите и водите, Ре-

публика Турция, на които е 
обсъден в детайли съвмес-
тен проект с Община Ай-

тос, който ще включва про-
ектни предложения от две-
те страни.

Проектното предложе-
ние на Община Айтос е за 
„Реконструкция, обновява-
не и разширяване на Зоо-
парк - град Айтос”. Общи-
на Айтос ще бъде водещият 
партньор по проекта. Про-
ектната идея е за цялостна-
та реконструкция на един-
ствения за региона зоо-
парк - привлекателно мяс-
то за посетители от стра-
ната и чужбина. “Чрез ре-
ализацията на проекта ще 
се подобри достъпа до Зо-
опарка като природен и ту-
ристически обект и ще се 

изградят естествена сре-
да и сгради за местообита-
ние на животните” комен-
тира за НП предложение-
то кметът.

Максималната сума, ко-
ято може да бъде отпус-
ната за целите на проек-
та към партньорите от бъл-
гарска и турска страна за 
едно индивидуално пред-
ложение по инвестицион-
ната мярка е 500 000 евро, 
като отпуснатата сума по-
крива 100 % от разходите 
за изпълнение на проек-
та. Няма изискване за съ-
финансиране от страна на 
кандидидатите. 

НП
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СЪОБЩеНиЯ За иЗДаДеНи ЗаПОвеДи  
За иЗМеНеНие На уСТрОЙСТвеНи ПЛаНОве
Със заповед № РД-08-523/09.08.2017 г. на кмета на Община Айтос е допусна-

то изготвянето на частично изменение на ПУП-ПР за УПИ ХIV-123 и УПИ XII-122 
в кв.16, село Карагеоргиево, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.2, чл.112 
ал.2 т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се промени место-
положението на общата регулационна граница на ХIV-123 и УПИ XII-122. 

ПУП-ПР да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и 
се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дру-
жества, съгласно чл.127, ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-625/19.09.2017 г. на кмета на Община Айтос е допуснато 
изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-206 в кв.176, 
град Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, чл.124a 
ал.2 и ал.5 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП УПИ Х-206 да се раздели на два УПИ, 
да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - 
„за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ 
и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дру-
жества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-696/12.10.2017 г. на кмета на Община Айтос е допуснато 
изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ I в кв.146, град 
Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.2,  чл.124a ал.2 и чл.134 ал.1 т.1 
и т.2 от ЗУТ. С ПУП УПИ I да се раздели на два УПИ с отреждане „за баня и пе-
ралня“ и „за озеленяване“ без да се променя начина на застрояване.

ПУП/ПР да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и 
се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дру-
жества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-727/27.10.2017 г. на кмета на Община Айтос е допусна-
то изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХXVII-2361 
в кв.51, град Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.3, 
чл.124a ал.2 и ал.5, чл.42 ал.1 от ЗУТ. С ПУП да се предвиди допълващо застро-
яване свързано  между УПИ ХXVII-2361, УПИ ХXVIII-2360 и УПИ ХXVI-2362.

ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и 
се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дру-
жества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-742/01.11.2017 г. на кмета на Община Айтос е допусна-
то изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-221 в 
кв.30, село Лясково, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, 
чл.124a ал.2 и ал.5 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП регулационните граници на 
УПИ VII-221 да се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот 
№ 221  съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ, като се запази предназначението на имо-
та -  „за жилищни нужди” с предвидено застрояване с ниска височина  (Н<10м 
- зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ и да се опреде-
ли начин на застрояване.

ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ 
и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дру-
жества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-745/02.11.2017 г. на кмета на Община Айтос е допусна-
то изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-140 в 
кв.23, село Kaраново, община Айтос, на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 
т.3, чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП регулационните граници на УПИ XIII-140 да 
се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот № 140 съглас-
но пар.8 от ПР на ЗУТ и УПИ XIII-140  да се раздели на два УПИ, да се опреде-
ли начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищ-
но строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ 
и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дру-
жества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-764/15.11.2017 г. на кмета на Община Айтос е допусна-
то изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-3570 
в кв.190, гр.Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3, 
чл.124a ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП западните регулационни граници на УПИ VI-
3570 и УПИ XII-3570 да се поставят в съответствие с имотните граници на позем-
лен имот № 3570 съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ и УПИ VI-3570 да се промени като 
получи лице на реализираната улица южно от имота. Да се определи начин на 
застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно строител-
ство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ 
и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дру-
жества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-05/04.01.2017 г. на кмета на Община Айтос е допусна-
то изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ, кв. 
77б по плана на град Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 
ал.2 т.4, чл.124a ал.2 и ал.5 и чл. 134, ал. 2, т. 5 от ЗУТ. С ПУП част от УПИ VІІІ да 
се обособи в самостоятелен УПИ ХІІ с отреждане  „за производствени и скла-
дови дейности”.

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ 
и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дру-
жества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-06/04.01.2017 г. на кмета на Община Айтос е допусна-
то изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI и УПИ 
ХII в кв.9, по плана на „Бивш стопански двор“ - гр.Айтос, община Айтос на ос-
нование чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се про-
мени местоположението на общата регулационна граница на УПИ ХI и УПИ ХII, 
като част от УПИ ХI се предаде към УПИ ХII без да се променя предназначе-
нието на двата УПИ.

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ 
и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дру-
жества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-60/25.01.2017 г. на кмета на Община Айтос е допуснато 
изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.255, 
град Айтос, община Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 
ал.2 т.7 от ЗУТ. С ПУП УПИ II да се раздели на три УПИ, като от имот 3095 се 
образуват два УПИ без да се променя уличната регулация. Имотите да са с 
предназначение съгласно чл.4 ал.7 т.7 от Наредба 7/МРРБ - „за производстве-
ни и складови дейности“. Да се спазват нормативите за застрояване в терито-
рии от разновидност „предимно производствена зона” определени с чл.25 ал.3 
от Наредба №7/МРРБ.

Съгласно чл.201 ал.3 от ЗУТ, страните по делото следва да внесат в Общи-
на Айтос проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, който се представи в обхват и съдържание 
съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни ор-
гани и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-92/02.02.2017 г. на Кмета на Община Айтос е допусна-
то изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-454 в 
кв.141, по плана на град Айтос, Община Айтос, на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 
ал.2 т.11 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се докаже възможността за отрежда-
нето на имота „за смесена сграда” с предвидено застрояване със малка висо-
чина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ, да 
се определи начин на застрояване. Да се предвиди възможност за допълващо 
застрояване – сключено между УПИ XV-454, УПИ XIV-458 и УПИ I-453.

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ 
и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дру-
жества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

НареДБа
ЗА РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕ-

НИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МЕ-
МОРИАЛНИ ОБЕКТИ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ ВЪРХУ 
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА АЙТОС

(Приета с реш.№435/31.01.2018 г., пр.№28)

Чл.1. (1) Настоящата Наредба урежда реда за подаване на предло-
жения и вземане на решение от Общинския съвет за изграждане на 
паметници, мемориални обекти или други възпоменателни знаци (на-
ричани са краткост  „обектите”) , върху поземлени имоти общинска 
собственост на територията на Община Айтос, както и правата и за-
дълженията на общинските органи, юридическите и физическите лица, 
във връзка с подаването на предложения, вземането на решения за 
изграждането им.

(2) „Обектите” по ал.1 са произведения на човешката дейност, които 
документират материалната и духовната култура на обществото и имат 
научно, художествено и историческо значение или са свързани с живо-
та и дейността на видни общественици, военни, политически, културни 
и научни дейци и които по смисъла на ЗУТ са строежи.  

(3) „Обектите” предмет на настоящата Наредба могат да се разпола-
гат в поземлени имоти с отреждане съгласно ПУП  за озеленяване. 

Чл.2. (1) Разпоредбите на настоящата Наредба се отнасят за всич-
ки населени места на  територията на Община Айтос. 

(2) Настоящата Наредба не се отнася за паметниците и другите въз-
поменателни знаци на територията на гробищните паркове на Общи-
на Айтос.  

Чл.3. (1) Процедура по  допускане изграждане  на „обектите” включ-
ва:

1. Писмено предложение от лицата по чл.7 до Общински съвет Ай-
тос;

(2) Предложението трябва да съдържа:
1. Подробни мотиви за изграждането на „ обекта „;
2. Подробен устройствен план (ПУП) или скица предложение за из-

менение на ПУП;
3. Идеен проект  на паметника (мемориалният или възпоменате-

лен  знак);
4. Приблизителна количествено стойностна сметка (в случаите, в ко-

ито ще се изгражда със средства на Община Айтос);
5. Източник на финансиране.
Чл.4 Постъпилото предложение, се изпраща служебно на Общинска 

администрация, за изразяване на становище от експертния съвет по 
устройство на територията.      

Чл.5 Въз основа  на  документите по чл.3 и становището на експерт-
ния съвет по устройство на територията по чл.4, Общински съвет при-
ема решение за допускане  разработването на  проект за  паметник, 
мемориален обект или друг възпоменателен знак.

Чл.6 (1) След влизане в сила на Решението на общински съвет по 
чл.5, се осъществяват процедурите по ЗУТ в това число и обществено 
обсъждане, което се подпомага от общинската администрация.

(2) Инвестиционните проекти за изграждане на паметници в урба-
низирани и извънселищни територии, свързани с исторически събития 
и/или личности, се съгласуват с Министерство на културата, съгласно 
чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията.

Чл.7. Писменото предложение за изграждане на „обектите” по насто-
ящата Наредба до  Общинския съвет може да бъде направено от:

1. Кмета на общината;
2. Общински съветник; 
3. Кметове на населени места;
4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, не-

правителствени и други организации;
5. Местна гражданска инициатива, организирана  по реда на Зако-

на за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно-
то самоуправление.  

Чл.8. В случаите, в които предложението се внася от местна граж-
данска инициатива, подписката следва да отговаря на изискванията на 
чл.49 на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт 
и местното самоуправление, и да е подкрепена от 25  души с постоянен 
адрес и или  настоящ адрес на територията на общината.   

Чл.9 (1) Проекта за изграждане на „обектите” и  резултата от об-
щественото обсъждане, се внася  за приемане на решение от Общин-
ски съвет.  

(2) Решението на Общинския съвет за изграждане на „обектите” се 
приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общин-
ските съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гла-
сове, ново предложение за същия обект не може да се прави.  

(3) С решението  си  Общинският съвет се произнася и по въпроса 
за източника на финансиране, както и мястото, на което ще бъде из-
граден  обекта.

Чл.10 След влизане в сила на решението по чл.9  се провеждат ос-
таналите предвидени процедури по ЗУТ за изграждане на паметник, 
мемориален обект или други възпоменателни знаци и се издава раз-
решение за строеж.   

Чл.11 Всички паметници, мемориални обекти и възпоменателни зна-
ци са публична общинска собственост при спазване на закона за ав-
торското право и сродните му права.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Зако-
на за местното самоуправление и местната администрация. 

§ 2. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Айтос, 
проведено на 31.01.2018 г. протокол №28, решение № 435, и влиза в сила 
три дни след публикуването й във вестник „Народен приятел”. 

Красимир енчев,
Председател на Общински съвет - айтос 

6
Кметът иска картбланш 
за проект за Зоопарка

О Б Я в а

Община Айтос открива процедура за провеждане 
на конкурс за избор на управител на общинското тър-
говско дружество „Генгер” ЕООД – град Айтос.

І. Изисквания и критерии, на които трябва да отго-
варят кандидатите:

1. Образование – висше, образователна степен – 
минимум бакалавър;

2. Специалност – икономика;
3. Трудов стаж по специалността – минимум 2 го-

дини.
Управленски опит и/или владеенето на чужд език 

е предимство.
ІІ. Заявленията за участие в конкурса следва да са 

придружени със следните документи:
1. Диплом за завършено висше образование;
2. Медицинско удостоверение – за кандидатите, ко-

ито за срок по-дълъг от 3 месеца са преустановили 
трудовата си дейност;

3. Свидетелство за съдимост;
4. Европейски формат на автобиография  (CV);
5. Справка с вписани в хронологичен ред заемани-

те до момента длъжности;
6. Копие от трудова / служебна книжка;
7. Декларация по чл.16, ал.2 от Наредба № 3 от 2008г. 

за реда и условията за упражняване правата на Об-
щина Айтос в търговски дружества с общинско учас-
тие в капитала, в граждански дружества и сдруже-
ния с нестопанска цел;

8. Копие от документ за самоличност;
9. Мотивационно писмо;
10. Други документи за притежавана квалификация 

и образование;
ІII. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
Първи етап – допускане по документи;
Втори етап – представяне и защита на бизнес про-

грама.
ІV. Срок за подаване на документите – до 16:00ч. 

на 09.03.2018г.
V. Място на подаване на документите – Център за 

услуги и информация на гражданите.
VІ. Комисията ще извърши проверка по допусти-

мостта на подадените документи на кандидатите, от-
говарящи на изискванията на 12.03.2018г. 

VІІ.  На 12.03.2018г. допуснатите кандидати ще бъдат 
писмено уведомени.

VІІІ. В 10-дневен срок от уведомяването, допусна-
тите участници следва да представят в запечатан, 
непрозрачен плик своите бизнес програми и пред-
ложения за решаване проблемите на дружеството. 
Бизнес програмите се представят в Център за услу-
ги и информация на гражданите. В същия срок ще 
им бъде предоставен проектодоговор за управление 
и да изразят становище по него. Проектодоговорът 
се предоставя от Център за услуги и информация на 
гражданите.

IХ. Защитата на представената програма ще се из-
върши в деня, следващ крайния срок за подаване на 
бизнес програмите от кандидатите.

Х. След изслушване на кандидатите в тридневен 
срок комисията ще извърши класиране и състави про-
токол, който ще се връчи на Кмета на община Айтос 
за утвърждаване.

ваСиЛ еДрев,
Кмет на община айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Общината ще търси 
финансиране по 

Програма «иНТерреГ»



СЪОБЩеНие
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съ-
вет и взаимодействието му с Общинската администрация на 
Община Айтос, свиквам ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ 
на ОбС – Айтос на 28.02.2018 г. (сряда) от 09.30 ч. в заседател-
ната зала на Община Айтос при следния проект за 

ДНевеН реД :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-49/12.02.2018 г. от Красимир 

Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно при-
емане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 
за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Айтос. 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-53/14.02.2018 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План 
за действие на Община Айтос за 2018 година в изпълнение 
на Закона за младежта и Националната стратегия за младе-
жта (2010-2020). 

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-46/08.02.2018 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относно редовно заседание на 
общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената тери-
тория, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – 
Бургас, насрочено за 06.03.2018 г.

4. Предложение с вх.№ ОбС-55/15.02.2018 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община 
Айтос по Програма ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъе-
динителна помощ за трансгранично сътрудничество България-
Турция 2014-2020, Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: Специ-
фична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност 
на трансграничния район чрез по-добро използване на природ-
ното, културното и историческото наследство и свързаната с 
него инфраструктура.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-69/20.02.2018 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на План 
за действие на Община Айтос за втория период, съгласно На-
ционалната стратегия на Република България за интегриране 
на ромите (2018-2020 г.).

6. Предложение с вх.№ ОбС-66/1902.2018 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет за 2017 г. 
по изпълнението на Програма за опазване на околната среда 
на територията на община Айтос 2015 -2020 г.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-64/16.02.2018 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и 
пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуал-
но ползване от собственици или ползватели на животновъд-
ни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани 
в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопан-
ската 2018/2019 година.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-68/20.02.2018 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разреше-
ние за проектиране и изработване на ПУП за промяна пред-
назначението на имот № 166004, м. „Могилата”, землище на 
град Айтос.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-67/20.02.2018 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относно Даване на разрешение 
за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназна-
чението на имот № 017025, м. „Арка”, землище на село Топо-
лица, община Айтос.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-61/16.02.2018 г. от Мариана 
Димова – зам.-кмет на Община Айтос, относно прекратяване на 
съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ 
ХІІІ-66, кв.19 по плана на село Лясково, община Айтос.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-62/16.02.2018 г. от Мариа-
на Димова – зам.-кмет на Община Айтос, относно прекратява-
не на съсобственост между Община Айтос и физически лица 
в УПИ ХVІІІ-623, кв.180 по плана на град Айтос, с администра-
тивен адрес ул.“Цар Асен” № 9.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-59/16.02.2018 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – 
частна общинска собственост на собственика на законно по-
строена сграда в УПИ ІІ-3350, кв.184 по плана на град Айтос, с 
адрес ул.“Шипка” № 1.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-60/16.02.2018 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – 
частна общинска собственост на собствениците на законно по-
строена сграда в УПИ ІХ-1056, кв.76 по плана на град Айтос, с 
адрес ул.“Панайот Волов” № 17.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-63/16.02.2018 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недви-
жим имот № 000389, с площ 0,664 дка, находящ се в землище-
то на село Карагеоргиево, местността „Маревица”, с начин на 
трайно ползване „Изоставена нива”, чрез провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване. 

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-72/20.02.2018 г. от пред-
седателя на Временната комисия на Общински съвет - Айтос, 
определена с решение № 426/21.12.2017 г., относно предложе-
ние на Временната комисия на Общински съвет - Айтос, опре-
делена с решение № 426/21.12.2017 г.

16. Питания.

ПреДСеДаТеЛ На ОбС: КраСиМир еНЧев

На 23 февруари т.г. „Рота-
ри клуб“ - Айтос ще отбеле-
жи подобаващо 113-я рож-
дения ден на „Ротари“ - до-
броволческа, хуманитар-
на, неправителствена ор-
ганизация, създадена през 
1905 година с нестопанска 
цел. Цели 113 години рота-
рианци отдават своето вре-
ме и енергия да насърчават 
и развиват идеала за служ-
ба на обществото. 

Айтоските ротарианци 
посрещат годишнината със 
старта на одобрен за фи-
нансиране  проект  „Народ-
ните будители и Аз”, насо-
чен към учениците от всич-
ки учебни заведения в Ай-
тос. Проектът е във формат 
патриотично състезание, в 
което класовете участват 
с избран от тях патрон -  
видна личност от българ-
ската история. Регламен-
тът включва провеждането 
на вътрешноучилищни със-
тезания, на които се излъч-
ват финалисти за общин-
ския кръг. Стимул за уче-

ниците ще бъде голямата 
награда на „Ротари клуб“ - 
Айтос - екскурзия за побе-
дителя до исторически се-
лища в България.

Това ще е второто изда-
ние на патриотичния кон-
курс. Официална покана 
за участие на училището 
в Руен, тази година „Рота-
ри клуб“ - Айтос изпрати до 
Община Руен. Поканата не 
е случайна - голямата идея 
на айтоските ротарианци 
е да чартират нов клуб на 
„Ротари“ в село Руен.

„Целите и мотивите на 
проекта са ясни - да дадем 
възможност на децата да 
участват в екип при раз-
работването на темата, да 
имат стимул да се потру-
дят и да покажат знанията 
си. За нас е важно да усе-
тят колективния дух, да бъ-
дат отбор, в който да е ед-
наква тежестта на всички 
участници. И всичко това - 
свързано с тематиката за 
родовата памет, любовта 
към родината, познаване-

то на историята - нещата, 
които трябва да се научи 
да цени всяко ново поко-
ление”,  коментира за НП 
поредната инициатива на 
„Ротари“, президентът Сто-
ян Стоянов.

В навечерието на 113-я 
рожден ден на „Ротари“ 
няма как да не припом-
ним и за един друг, успеш-
но изпълнен проект на „Ро-
тари клуб“ - Айтос за деца-
та в края на миналата го-
дина. Айтоските ротари-
анци спечелиха „Дистрик-
тен гранд“ и със съфинан-
сиране от Фондация „Ро-
тари” изградиха полигон, 
на който през тази учебна 
година се провеждат  обу-
ченията по безопасност за 
движение. 

Вече е традиция, в на-
вечерието на 1 юни - Деня 
на детето, „Ротари“-Айтос 
да организира велосъс-
тезание, с много награди 
и емоции за учениците от 

всички градски училища. 
По повод 100-годишнина-
та на Фондация „Ротари“, 
изпълнявайки друг важен 
проект за айтозлии, „Ро-
тари клуб“ - Айтос възло-
жи на Регионалната здрав-
на инспекция – Бургас из-
следване на питейната из-
ворна вода от Лъджата. Ем-
блематичното място за ай-
тозлии беше освежено, по-
ставена беше табела с ре-
зултатите от изследването, 
както и две табла за обяви 
и съобщения. Финализи-
рането на проекта се слу-
чи точно преди една годи-
на на 23 февруари минала-
та година – рождения ден 
на „Ротари“. В началото на 
учебната 2017/2018 година 

„Ротари клуб“ раздаде на 
първокласниците от Общи-
на Айтос над 750 учебни по-
магала по български език и 
математика по случай пър-
вия учебен ден. Дарение-
то е част от дългосрочния 
проект на клуба „С грижа 
за детето”

Десетки са изпълнените 
проекти на „Ротари клуб“ 
- Айтос, голямата част от 
тях са насочени към деца-
та и младежите от Община 
Айтос. Най-близката цел на 
приятелите сега е участие-
то в международната „Ро-
тари кампания“ за превен-
ция на рака на млечната 
жлеза. По този повод, чле-
новете на „Ротари“ - Айтос 
ще присъстват на между-
народна среща в Одрин на 
10 март тази година с учас-
тието на приятели от Тур-
ция, Македония, Гърция и 
България. 

НП

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 
РОДИТЕЛИ, СЪГРАЖДА-
НИ, 

ПО СЛУЧАЙ 150-ГОДИШ-
НИЯ ЮБИЛЕЙ НА СУ „ХРИС-
ТО БОТЕВ“ - АЙТОС СЕ ОР-
ГАНИЗИРАТ СЛЕДНИТЕ 
ИНИЦИАТИВИ, В КОИТО 
МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ 
ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ЗАИН-
ТЕРЕСОВАНИ РОДИТЕЛИ: 

- 30 март - „Ние сме Бъл-
гария“ – празник в двора 
на училището със забавни 
игри, дефиле на народни но-
сии, фолклорни игри; 

- 30 март - Великденски 
базар; 

- месец април - “Моето ус-
михнато училище” – конкурс 
за рисунка; 

- „Моето усмихнато учи-
лище разказва” - конкурс 
за лично творчество/пое-
зия или проза; 

- „Да четем с Ботев!”- сед-
мица с творбите на Ботев в 
часа на класа; 

- „Силата на словото” - 
конкурс за изпълнение на 
Ботеви творби; 

-  „В търсене на предиз-
викателството/ съкрови-
щето”. 

СКЪПИ БИВШИ БОТЕ-
ВЦИ, 

МОЛИМ ЗА ВАШЕТО СЪ-
ДЕЙСТВИЕ ДА НИ ПРЕ-
ДОСТАВИТЕ СВОИ ЛИЧ-
НИ СНИМКИ ОТ УЧЕНИЧЕ-
СКИЯ ЖИВОТ - ПРЕДИ И 
ДНЕС, ЗА ДА НАПРАВИМ 
АТРАКТИВНО ФОТОДЕФИ-
ЛЕ „ПРЕДИ И ДНЕС”, НА 

КОЕТО ЗНАЧИМИТЕ ЩЕ 
СТЕ ВИЕ! ДА ПОКАЖЕМ НА 
ДЕЦАТА КАК БЕШЕ И ПРЕ-
ДИ…(СНИМКИТЕ МОЖЕ 
ДА НОСИТЕ НА КЛАСНИ-
ТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ИЛИ 
В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИ-
ЛИЩЕТО)

ñòð. 3×ô Народен приятел

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
АЙТОС
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Предстоящо

7
Кметът иска картбланш 
за проект за Зоопарка

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - АЙТОС

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА в ГЕРМАНИЯ ЧРЕЗ БЪЛГАР-
СКИЯ EURES САЙТ

Германски работодатели търсят служители, които имат 
познания по немски език и са квалифицирани специа-
листи в някоя от следните професии:

ГОТВАЧИ   ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
СЕРВИТЬОРИ   ВОДОПРОВОДЧИЦИ
КАМЕРИЕРКИ   ПЕКАРИ
РЕЦЕПЦИОНИСТИ  МЕКАРИ

Можете да се явите на интервю с представители на 
немската служба за заетост ZAV на 21-ви март 2018 г. в 
Кариерен център Бургас (ул. „Патриарх Евтимий” 35).

Обявите са публикувани на официалния сайт на eures.
bg, Агенция по заетостта.

За повече информация: стая 3 на Дирекция „Бюро по 
труда” - Айтос.

 ***** 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В БЕЛГИЯ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИЯ 

EURES САЙТ
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос набира ТРАНЖО-

РИСТИ НА МЕСО В БЕЛГИЯ. Заплащане - минимум 13 евро 
на час. Крайна дата за кандидатстване - 01.05.2018 г.

За повече информация в стая 3 на Дирекция „Бюро 
по труда” - Айтос. 

*****

В Дирекция „Бюро по труда” - Айтос, стая 3 може 
да получите информация за работа в различни дър-
жави на ЕВРОПА.

150 ГОДИНИ – 150 УСМИВКИ С БОТЕВЦИ

За 113-я рожден ден на 
„Ротари“, айтоските ротарианци - 

с нов проект за децата



С много срещи, Общин-
ският комитет „Васил Лев-
ски” - Айтос отбеляза 145-
та годишнина от обесва-
нето на Апостола на бъл-
гарската свобода. Ока-
за се, че в навечерието 
на годишнината, личност-
та на Васил Левски вълну-
ва всички поколения - от 
първолаците на СУ „Ни-
кола Вапцаров”, до белов-
ласите ветерани-туристи. 
В дните около тържестве-
ното поклонение, в Айтос 
всички имаха потребност-
та да чуят още и още за 
живота, делото и кончина-
та на големия българин.

„Да говорим с младите 
хора за Левски е важно не 
само, за да пазим памет-
та му в годините напред. 
Важно е за самите мла-
ди хора, защото Левски е 
една от малкото твърдини 
днес, върху която може да 
се гради родолюбието”, 
коментира за НП предсе-
дателят на комитета Ата-
нас Атанасов, минути пре-
ди една от срещите си в 
навечерието на 19 февру-
ари. Приел поканата на 
преподавателката по бъл-

гарски език и литература 
Татяна Йотова да разгова-
ря с учениците от VІІІ “в” 
клас в СУ „Христо Ботев” 
в часа на класния.

В Айтос всички знаят, 
че разговорите с истори-
ка по темата „Левски“ са 
не просто формална бе-
седа, а енергична диску-
сия с много факти и изво-
ди за съвремието ни.  И 
винаги можеш да научиш 
нови факти и събития от 
живота на Апостола, кои-
то отсъстват в учебниците 
по история. 

Един от акцентите на 
срещата му с осмокласни-

ците беше темата за из-
граждането на музейния 
комплекс „Васил Левски” 
в Карлово - за задружно-
то дарителство на христи-
яни и мюсюлмани в него-
ва памет. И за единение-
то, което се случва около 
харизмата на най-забеле-
жителния българин. Учени-
ците научиха още, че Лев-
ски на два пъти е рязал 
косите си - веднъж кога-
то се замонашил и втория 
път, когато тръгнал с Леги-
ята на Раковски. И че сес-
тра му Яна е опазила кичу-
рите, за да ги предаде на 
Военноисторическия му-

зей в София. А през 1997 
година, част от косите на 
Апостола са пренесени в 
параклиса „Вси Светии” 
в музейния комплекс в 
Карлово.

Атанасов добре по-
знава и спорната тема 
за гроба на Апостола и 
му тежи, че в „ден като 
този, няма къде едно цве-
те да сложиш”. Но спестя-
ва на младите си слуша-
тели научните спорове и 
с искрен патос и прекло-
нение, цитира вече по-
койния Николай Генчев 
- „Българинът е спокоен, 
защото знае, че гробът му 
е на българска земя”. 

Учениците го питаха за 
за всяка подробност при 
залавянето на Левски в 
Къкринското ханче. Ис-
торикът описа всички об-
стоятелства и простички-
те житейски факти, за да 
покаже, че Левски е един 
от нас, а не митичен ге-
рой. Че принципите, вяр-

ванията, идеите и делата 
на Левски могат да бъдат 
пример, нищо че самият 
той е недостижим в своя-
та неповторимост.

На 19 февруари и члено-
вете на Общинския коми-
тет „Васил Левски” - Ай-
тос имаха традиционна 
среща, за да отбележат 
годишнината и да видят 
един филм отпреди 20 го-
дини - тържественият риту-
ал за поставяне на памет-
ната плоча в храм „Све-
ти Димитър” по повод 160 

години от рождението на 
Левски.

С патриотични песни по-
срещнаха председателя 
на Общински комитет „Ва-
сил Левски” първокласни-
ците от СУ „Никола Вапца-
ров” от класа на препо-
давателката Станка Мит-
кова. Годишнината от ги-

белта на Левски съвпад-
на с ритуала за учредява-
нето на втори клуб „Млад 
възрожденец” в училище-
то. Първият отряд мла-
ди възрожденци е вече в 
пети клас, техни следов-
ници са първолаците, ко-
ито са много горди с учре-
дяването на клуба, комен-
тира г-жа Миткова.

И туристите-ветерани от 
ТД „Чудни скали” - Айтос 
организираха емоционал-
на „Вечер, посветена на го-
дишнината от обесването 

на Апостола”. За живота и 
делото на Апостола разка-
за Йовка Георгиева. Тури-
стите рецитираха стихове, 
посветени на Васил Левски.  
Атанас Атанасов, гост на 
вечерта, подари на Клуба 
портрет на Васил Левски.  
Вечерта завърши с песни, 
посветени на Апостола.

32-ма са участниците в Об-
щинския конкурс за постери 
на тема „140 години от Осво-
бождението на България”. 
Ученици от почти всички 
училища се включиха в юби-
лейната инициатива. Жури в 
състав: Цветелина Драгие-
ва - секретар на НЧ „Васил 
Левски 1869” - Айтос, Дими-
трина Желева - художник и 
Атанас Атанасов - историк, 
оценяваха произведенията 
на участниците. 

Конкурсът се организи-
ра за първи път от Община 
Айтос и НЧ „Васил Левски 
1869”, наградният фонд за 
победителите беше осигурен 
от Общината. По регламент, 
разработките трябваше да 
бъдат индивидуални или ек-
ипни, с не повече от петима 
ученици в екип. Представе-
ните постери бяха оценява-
ни в две възрастови кате-
гории V – VІІІ клас и ІХ – ХІІ 
клас. Учениците имаха сво-
бодата да избират и да тво-
рят в различни тематични 
направления, свързани с ос-
новната тема. 

Според членовете на жу-
рито, една, макар и мал-
ка част от участниците, не 
са спазили изискването да 
отразят в заглавие тезата. 

Други са представили чудес-
ни разработки, но не са спа-
зили условието на конкурса 
да работят върху картон със 
стандартен размер, което 
се е отразило на оценките 
им. Постерите, представе-
ни от едно училище, пък бяха 
декласирани по две причи-
ни -  неспазване на срока и 
написани данни за автори-
те на лицето на постерите. 
„Данни за авторите – имена 
на учениците, клас, учили-
ще, населено място, консул-
тиращ учител и т.н. трябва-
ше да бъдат прикрепени към 

постерите в запечатан плик. 
За съжаление, три от най-
добрите постери не участ-
ваха в класирането, заради 
този пропуск”, каза за НП 
Драгиева.

Критериите за оценка 
бяха съответствие между 
заглавието и съдържанието, 
точност на използваната ис-
торическа информация, ори-
гиналност и естетичност на 
оформлението.

Още във вторник, на 20 
февруари, постерите бяха 
подредени на изложба в 
Ритуалната зала на Общи-

на Айтос. На 23 февруари, 
в петък, изложбата ще бъде 
официално открита, ще бъ-
дат обявени победителите, а 
кметът Васил Едрев ще връ-
чи наградите в двете възрас-
тови групи. Всички, включи-
ли се в конкурса, ще получат 
грамоти за участие.

еТО КОи Са НаГраДе-
НиТе  в КОНКурСа „ПО-
СТери - 2018”

ПЪрва вЪЗраСТОва 
ГруПа 

ПЪрвО МЯСТО
Георги Владимиров – 6 

клас - СУ „Христо Ботев” - 
град Айтос

Глория Парушева – 6 клас 
- СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос

Дамла Рамадан -  5 клас 
- СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос

вТОрО МЯСТО
Рабие Мехмед – 6 клас 

- СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос

Емне Бейхан- 6 кл., Ще-
рьо Тенев, Сабахатин Рама-
дан – 5 клас

ОУ „Христо Ботев” - село 
Пирне

Емил Филипов – 6 
„б“ клас - ОУ „Атанас 
Манчев” - град Айтос

ТреТО МЯСТО
Фатима Орхан – 6 клас 

- СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос

Филиз Ахмед – 6 клас  - 
СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос

Димитър Господинов - 5 
клас - СУ „Христо Ботев”

вТОра вЪЗраСТОва 
ГруПа 

ПЪрвО МЯСТО
Мелтем Мюмюнали, Ай-

лин Рамадан – 9 „б“ клас 
- СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос

Айбениз Радишева, Фир-
дес Хюсни, Теодора Тодо-
рова, Михаела Димитрова – 

11 „б“ клас
СУ „Христо Ботев” - град 

Айтос
ТреТО МЯСТО
Валя  и Вики – 8 клас - 

СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос

ПООЩриТеЛНа НаГра-
Да

Берна Рюстем, Гизем Те-
фикова, Гюлюзар Сеид, 
Шуле Кямил – 7 клас

 ОУ „Св.св.Кирил и Мето-
дий” - село Карагеоргиево

Организаторите канят 
всички участници, учители, 
родители и граждани на офи-
циалното откриване на из-
ложбата на 23 февруари т.г., 
от 11.00 часа в Ритуалната 
зала на Община Айтос.
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стр.48 Животът край Славеева река

Ученически конкурс-изложба на постери 
за националния празник в Айтос

Няма възраст за интереса към Левски

19 февруари. Децата от ІІІ “а” група при ДГ „Пролет”- град Айтос с песни и 
стихове почетоха 145-та годишнина от обесването на Апостола на свободата 
- Васил Левски

Журито заседава

Постерите в изложбената зала на Общината

Атанас Атанасов с VІІ “в” клас на СУ „Христо Ботев”

Йовка Георгиева и туристите ветерани на „Ве-
чер, посветена на Левски“

С първолаците от „Млад възрожденец” на СУ „Никола Вапцаров”

ОфициалнОтО 

Откриване и 

наградите - на 

23 февруари От 

11.00 часа


