
Участниците в Общин-
ския конкурс за постери на 
тема „140 години от Осво-
бождението на България”, 
техните ръководители, об-
щинари, родители и граж-
дани присъстваха на офи-
циалното откриване на из-
ложбата на конкурсните 
произведения на 23 фев-
руари в Ритуалната зала 
на Община Айтос. Учени-
ци от почти всички учили-
ща в общината се включи-
ха в юбилейната инициати-
ва, организирана от Общи-
на Айтос и НЧ „Васил Лев-
ски 1869” - Айтос.

Жури в състав: Цветели-
на Драгиева - секретар на 
НЧ „Васил Левски 1869” - 
Айтос, Димитрина Желева 
- художник и Атанас Ата-
насов - историк, оценява-
ше постерите. От името на 
журито Атанс Атанасов от-
кри изложбата и обяви на-
градените ученици и екипи 
от ученици в две възрас-
тови групи. Победителите 
получиха парични награ-
ди и грамоти от кмета Ва-
сил Едрев и председателя 
на Общински съвет - Айтос 

- Красимир Енчев. Учители-
те и учениците от СУ „Хрис-
то Ботев” изненадаха гра-
доначалника навръх рож-
дения му ден с оригинал-
на пластика - орел, симво-
ла на Айтос.

С най-съдържателни и 
оригинални постери, пър-
ви места във възрастова-

та група V – VІІІ клас заслу-
жиха Георги Владимиров – 
6 клас, Глория Парушева – 
6 клас и Дамла Рамадан -  5 
клас, всички от СУ „Христо 
Ботев” - град Айтос.

Кметът поздрави и връ-
чи награди и на класира-
ните на второ място при 
по-малките ученици - Ра-

бие Мехмед – 6 клас, от СУ 
„Христо Ботев” - град Ай-
тос и екипа на Емне Бей-
хан - 6 клас, Щерьо Тенев 
и Сабахатин Рамадан – 5 
клас от ОУ „Христо Ботев” 
- село Пирне. С три трети 
места бяха оценени посте-
рите та Фатима Орхан – 6 
клас, Филиз Ахмед – 6 клас 
и Димитър Господинов - 5 
клас, всички от СУ „Хрис-
то Ботев”.

Сред участниците от 9-12 
клас, тандемът Мелтем Мю-
мюнали, Айлин Рамадан от 

9 „б“ клас и четворката на 
Айбениз Радишева, Фир-
дес Хюсни, Теодора Тодо-
рова, Михаела Димитрова 
от 11 „б“ клас грабнаха пър-
вите награди. И двата еки-
па са от СУ „Христо Ботев” 
- Айтос.

Второ място във втората 
възрастова група не беше 
присъдено, на трета на-
града се радваха Валя  и 
Вики – 8 клас от СУ „Хрис-
то Ботев” - град Айтос. За 
старанието им, журито на-

гради с поощрителни на-
гради Берна Рюстем, Ги-
зем Тефикова, Гюлюзар 
Сеид, Шуле Кямил – 7 клас 
от ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” - село Карагеор-
гиево. Всички млади та-
ланти получиха от кмета 
Васил Едрев грамоти за 
участие.

Учениците на СУ „Хрис-
то Ботев” доминираха сред 
участниците и наградените. 
Община Айтос благодари 
на преподавателите, които 
са подкрепили усилията на 
своите възпитаници, и на 
тези от тях, които органи-
зираха участието на учени-
ците по време на официал-
ното откриване на излож-
бата. Едното от големите 
училища в Айтос изненад-

ващо не регистрира учас-
тие, другото представи из-
ключително добри постери, 
но не успя да участва в над-
преварата, заради неспаз-
ване на регламента.
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“Университетска многопрофилна болница за ак-
тивно лечение - Бургас“ АД и Община Айтос ка-
нят айтозлии да се включат в благородната Кам-
пания за безвъзмездно и доброволно кръводаря-
ване на 20 март 2018 година в сградата на „Ме-
дицински център -І” - град Айтос, ул. „Гарова” № 
3 от 09.00 часа до 13.00 часа.

   Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 го-
дини, за когото лекар на място прецени, че кръ-
водаряването не застрашава здравето му и даре-
ната от него кръв е безопасна за болните, които 
се нуждаят от нея, може да дари кръв.

   Дарилите кръв имат право на два дни платен 
годишен отпуск, съгласно чл.157, ал.2 от Кодекса 
на труда и подкрепителна закуска.

   Разчитаме на Вашата съпричастност да под-
крепите този хуманен акт!

  
 

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

силно участие

Айтос с конкурс-изложба на 
постери в очакване на Трети март

Ботевци с „орел” за ЧРД на кмета!



Резултатите от измервани-
ята на атмосферния въздух 
показват, че в община Ай-
тос превишаване на нормите 
има единствено по показате-
ля „фини прахови частици” и 
то през зимните месеци. Това 
сочи Отчет - 2017 на админи-
страцията по изпълнението 
на Програмата за опазване 
на околната среда на терито-
рията на община Айтос 2015 
-2020 г. По всички останали 
показатели - серен диоксид, 
въглероден оксид, азотен ок-
сид, азотен диоксид и озон, 
регистрираните стойности са 
многократно под определе-
ните норми за опазване на 
човешкото здраве.

Община Айтос изпълня-
ва Програма за намалява-
не на нивата на фини пра-
хови частици и достигане на 
установените норми за съ-
държанието им в атмосфер-
ния въздух, която е с пери-
од на действие 2016-2020 г. 
Програмата, заедно с плана 
за действие, са неразделна 
част от Общинската програ-
ма за опазване на околната 
среда до 2020 г.

На територията на общи-
ната няма постоянно дейст-
ващи пунктове за контрол 
качеството на атмосферния 
въздух, но по график се про-
веждат редовни замервания. 
През 2017 година са проведе-
ни четири замервания с мо-
билната автоматична станция  
на Регионална лаборатория - 
Стара Загора за установява-
не състоянието на атмосфер-
ния въздух в град Айтос. 

За измерванията, Станция-
та се позиционира в централ-
ната част на Айтос – пред ад-
министративната сграда на 

Общината. Измерванията са 
проведени в продължение 
на 57 денонощия, в рамки-
те на 8 седмици, равномер-
но разпределени през раз-
личните сезони на годината 
- през март, април, два пъти 
през юни, два пъти през ок-
томври, през ноември и де-
кември.

Контролираните показате-
лите са: фини прахови час-
тици (ФПЧ10), серен диок-
сид (SO2), въглероден оксид 
(СО), азотни оксиди (NO), 
азотен диоксид (NO2), озон 
(О3).

През 2017 г. максимално 
измерената концентрация 
на фини прахови частици е 
регистрирана през отопли-
телния сезон, на 20.11.2017 г. 
Извън зимния сезон в пери-
ода април – юни, измерена-
та концентрация не превиша-
ва нормите.

В Програмата за качество 
на атмосферния въздух, въз 
основа на извършен анализ 
е констатирано, че водеща 

роля в замърсяването с фини 
прахови частици в община 
Айтос има групата източни-
ци „Битово отопление“, в ре-
зултат от изгарянето на твър-
ди горива в домакинствата. 
На второ място е влиянието 
на автомобилния транспорт. 
Това се дължи на вторично 
разпрашаване на натрупа-
ния пътен нанос по уличната 
мрежа, твърдят общинските 
експерти.

Заложените мерки за по-
добряване на качеството на 
атмосферния въздух в плана 
за действие към общинска-
та програма са подплатени 
с действия, основно за на-
маляване емисиите на фини 
прахови частици от битовото 
отопление в това число - по-
вишаване енергийната ефек-
тивност на сградите, с което 
да се намали консумацията 
на твърди горива.

И през 2017 г. продължа-
ват дейностите на общин-

ската администрация по тех-
ническото и финансово ад-
министриране на Национал-
ната програма за енергийна 
ефективност на многофамил-
ните жилищни сгради. До мо-
мента е извършена регистра-
ция на общо 56 сдружения на 
територията на общината, от 
които през 2017 г. са одобре-
ни 15 сдружения и е сключен 
договор между тях и Община-
та. През 2017 г. в рамките на 

програмата са реализирани 
и завършени пет проекта за 
обновяване на общите части 
и саниране на многофамилни 
жилищни сгради. Предстои 
да бъде извършен ремонт/
обновяване на сгради общин-
ска собственост в това чис-
ло сградата на общинска ад-
министрация; сграда на Ди-
рекция „ОЦСЗУ“ и Дирекция 
„КОВЗС“. През 2017 г. е про-
ведена обществена поръчка 
и е избран изпълнител за ре-
ализацията на проекта.

Общината работи и за на-
маляване емисиите на фини 
прахови частици от транс-
порта, чрез дейности, с които 
да се предотврати внасянето 
на нанос върху пътните плат-
на в това число изграждане, 
реконструкция и поддържане 
на добро състояние на пътна-
та и уличната мрежа в общи-
ната. През 2017 г. са израз-
ходвани общински средства: 
за ремонт на улични настил-
ки – 308 600 лв.; за ремонт 
и рехабилитация на улици в 
село Пещерско – 55 000 лв.; 
и за изграждане и основен 
ремонт на общински пътища 
– 245 000 лв.;

Другата група мерки са 
свързани с благоустройство-
то и озеленяването на край-
пътните и междублоковите 
пространства, с цел защита 
от прах и газове и ликвиди-
ране на потенциални източ-
ници на прахови емисии. В 
тази връзка е и осигуреното 
финансиране за проект „Из-
граждане и възстановяване 
на зони за обществен отдих 
в лесопарк „Славеева река“, 
град Айтос и подобряване на 
транспортно-комуникацион-
ните характеристики на до-
веждащата инфраструктура 
и оформяне на подход за по-
сетителите на парка”. Общи-
на Айтос получи финансира-
не и по екопроект „Обедине-
ни трансгранични инициати-
ви за опазване на околната 
среда”, дейностите по който 
пряко влияят върху качество-
то на атмосферния въздух. 
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Отдел «Местни данъци и такси” увеДОМЯва гражданите, че нови-
те местни данъци и такси за 2018 година са изчислени и информаци-
ята за тях е е налична в сайта: www.mestnidanaci.info,

както и на сайта на Община Айтос: www.aytos.bg. - „портал за 
справки по местни данъци и такси”.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса бито-
ви 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 инкасира-

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

ята 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
административно обслужване или при кметовете и кметските на-

местници.   
Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задължения-

та си в определените от Закона срокове.
Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се съби-

рат заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и 
други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
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Община Айтос следи 

какво дишаме
изпълнява Програма за 

чистотата на въздуха

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЯ 

ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  
НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Със заповед № РД-08-646/21.09.2017 г. на Кмета на Община Айтос 
е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ 
за УПИ XII-539 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 регулационните граници на УПИ XII-539 да се поставят в съответ-
ствие с имотните граници на поземлен имот № 539  съгласно пар.8 от 
ПР на ЗУТ като се запази предназначението на имота -  „за жилищни 
нужди” с предвидено застрояване със 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 екс-
плоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-94/06.02.2018 г. на Кмета на Община Айтос е 
допуснато изготвянето на проект за частично изменение частично из-
менение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV в кв.256, по плана на гр.Айтос, Общи-
на Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 т.6 
от ЗУТ. С ЧИ на ПУП да се промени предназначението на УПИ IV от „за 
ремонтна работилница“ в „за производствени и складови дейности“ с 
цел изграждане на обект: „Педприятие за дестилация на етерично-мас-
лени и медицински култури“. С ЧИ на ПУП да се определи начин на за-
строяване като се спазват нормативите за застрояване в територии от 
разновидност „предимно производствена зона” определени с чл.25 ал.3 
от Наредба №7/МРРБ. 

ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 
8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и екс-
плоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.
Със заповед № РД-08-95/06.02.2018 г. на Кмета на Община Айтос е 
допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за 
УПИ I в кв.61 по плана на град Айтос, Община Айтос на основание чл.110 
ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се докаже 
възможността за обособяване на нов УПИ II-3104 с предназначение „за 
жилищни нужди“ с предвидено застрояване със малка височина  (Н<10м 
- зона Жм) при спазване изискванията на Наредба №7/МРРБ, като се 
определи начин на застрояване. 
ЧИ на ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно 
Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи 
и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-780/22.11.2017 г. на Кмета на Община Айтос 
е допуснато изготвянето на частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ 
Х-4439, кв.260, град Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 
т.3, чл.112 ал.2 т.4 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се определи на-
чин на застрояване като имота остане с предназначението – „за про-
изводствени и складови дейности” с цел изграждане на обект „Бетонов 
възел“. Да се спазват нормативите за застрояване в територии от раз-
новидност „чисто производствена зона” определени с чл.24 ал.3 от На-
редба №7/МРРБ.
ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 
8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-114/13.02.2018 г. на Кмета на Община Айтос е 
допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПР за 
УПИ IV-1531 в кв.34А, гр Айтос, Община Айтос на основание чл.110 ал.1 
т.2, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 от ЗУТ. С ПУП регулационните граници 
на УПИ IV-1531 да се поставят в съответствие с имотните граници на 
поземлен имот № 1531 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази 
предназначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застро-
яване със ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изисквания-
та на Наредба №7/МРРБ и да се определи 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 дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-117/14.02.2018 г. на Кмета на Община Айтос е 
допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за 
УПИ I-238 и УПИ VI-238 в кв.33, с.Мъглен, Община Айтос на основание 
чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ С ЧИ наПУП УПИ 
I-238 и УПИ VI-238 да се обединят в един 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 дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-124/21.02.2018 г. на Кмета на Община Айтос 
е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ 
за УПИ IV-9 в кв.10, село Съдиево, Община Айтос на основание чл.110 
ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП УПИ IV-9  
да се раздели на два УПИ, да се определи начин на застрояване като 
се запази отреждането на имотите - „за жилищно строителство” с висо-
чина 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 екс-
плоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

� Тел. 0889591464 - ПРОДАВА дву-
етажна вила в местността „Слънчева 
лъка” - мазе, таван и 900 кв. м лозе и 
насаждения. Цена по договаряне.
� Тел. 0888 41 72 67 - продава пар-

цел от 1 дка в регулация, в град Ай-
тос, до подстанцията. Цена по спора-
зумение.
� Тел. 0888 41 72 67 - купува жп 

вагон - товарен, с покрив.
� ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРОДАВА 

МАГАЗИН - 22 КВ.М, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ 
- СУПЕРЦЕНТЪР ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪ-
СЕДСТВО МАГАЗИНИ ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО 
И ДР. - ЦЕНА 27 ХИЛЯДИ ЕВРО.
� Тел. 0884714212 - продава пар-

цел (празно дворно място) в село Ляс-
ково - 842 кв. м, УПИ и ПУП. Цена по 
споразумение.

� Тел. 0896 370 138 - дава под наем 
помещение за магазин или офис - 20 
кв.м Айтос, супер център - 250 лв. ме-
сечно. 
� Тел. 0896885477 - продава пар-

цел в центъра на град Айтос за застро-
яване, на калкан, с височина - до стре-
хата - 10 м и възможност за увеличение 
на параметрите.
� Тел. 0885/ 252 452 - продава зе-

меделска земя в местността „Могила-
та”. Цена по споразумение.
� Тел. 0876 10 38 55 - продава 5 

дка земи в село Съдиево, в регулация, 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

15 точки включва предва-
рителният дневен ред на на 
редовното, 29-о заседание 
на Общинския съвет в Ай-
тос, което ще се проведе 
тази сряда, на 28 февруа-
ри. Председателят Краси-
мир Енчев внася доклад-
на записка за приемане 
на Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба-
та за определяне и админи-
стриране на местните так-
си и цени на услуги на те-
риторията на Община Ай-
тос. Кметът Васил Едрев 
пък ще иска одобрение на 
План-2018 за действия на 
Община Айтос в изпълне-
ние на Закона за младежта 
и Националната стратегия 
за младежта /2010-2020/. 
Градоначалникът внася и 
предложение за резервен 
представител на Айтос в 
Общото събрание на Асо-
циация по ВиК на обосо-
бената територия, обслуж-
вана от „Водоснабдяване 
и канализация“ ЕАД - град 
Бургас.

Администрацията чака 
картбланш от Съвета и за 
кандидатстване на Общи-
на Айтос с проект за рекон-
струкция на Зоопарка по 
Програма «ИНТЕРРЕГ» по 
Инструмента за предприсъ-
единителна помощ за тран-

сгранично сътрудничество 
България-Турция 2014-2020, 
Приоритетна ос 2. Устойчив 
туризъм: Специфична цел 
2.1. Повишаване на турис-
тическата привлекателност 
на трансграничния район 
чрез по-добро използване 
на природното, културното 
и историческото наследство 
и свързаната с него инфра-
структура.

В заседателната зала ще 
се търси одобрение и за 
актуализацията на Плана 
за действие на Община Ай-
тос, съгласно Националната 
стратегия на Република Бъл-
гария за интегриране на ро-
мите - втори период (2018-
2020 г.). Ще бъде гласуван и 
отчетът за 2017 г. за изпъл-
нението на Програмата за 
опазване на околната сре-
да на територията на общи-
на Айтос 2015 -2020 г.

Съветниците трябва да 
вземат решение и за оп-
ределяне на мери и паси-
ща от Общинския поземлен 
фонд за общо и индивидуал-
но ползване от собствени-
ци или ползватели на живо-
тновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрира-
ната информационна систе-
ма на БАБХ за стопанската 
2018/2019 година.

По молба на граждани ще 
се иска разрешение за про-
ектиране и изработване на 
ПУП за промяна предназна-
чението на имот № 166004, 
м. „Могилата”, в землището 
на град Айтос. и на имот № 
017025, местността „Арка”, в 
землището на село Тополи-
ца. Зам.-кметът на Община 
Айтос Мариана Димова вна-
ся две предложения за пре-
кратяване на съсобственост 
между Община  Айтос и фи-
зически лица -  в УПИ ХІІІ-
66, кв.19 по плана на село 
Лясково и в УПИ ХVІІІ-623, 
кв.180 по плана на град Ай-
тос, с административен ад-
рес ул. „Цар Асен” № 9.

Внесено е и искане за 
продажба на земя – част-
на общинска собственост 
на собственика на законно 
построена сграда в УПИ ІІ-

3350, кв.184 по плана на град 
Айтос, с адрес ул. „Шипка” 
№ 1, и в УПИ ІХ-1056, кв.76 по 
плана на град Айтос, на ул. 
„Панайот Волов” № 17.

Съветът ще решава още 
една продажба чрез про-
веждане на публичен търг 
с явно наддаване - на не-
движим имот № 000389, с 
площ 0,664 дка, в землище-
то на село Карагеоргиево, 
местността „Маревица”, с 
начин на трайно ползване 
„Изоставена нива”.  Предсе-
дателят на Временна коми-
сия, определена с решение 
№ 426/21.12.2017 г., ще док-
ладва резултатите от рабо-
тата на комисията.

Заседанието ще завърши 
с питанията на съветниците 
и отговорите на кмета Ва-
сил Едрев.

НП

На фокус: Младежта, 
зоопаркът, ромите и пасищата

Община Айтос

Санирането на сградите намалява консумацията 
на твърди горива



Красимир Енчев - Пред-
седател на Общински съвет 
- Айтос внася в заседател-
ната зала на 28 февруари 
т.г. Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба-
та за определяне и админи-
стриране на местните такси 
и цени на услуги на терито-
рията на Община Айтос.

Причините, налагащи 
приемането на подзако-
новия нормативен акт е 

решение на Бургаски ад-
министративен съд за от-
менен член от Наредбата, 
според който по производ-
ство за настаняване под 
наем, замени или учредя-
ване на вещни права вър-
ху общински имоти се за-
плаща такса, която в пред-
ложението на Съвета е оп-
ределена в размер на 3% 
от стойността, съответно 
на правото на строеж, на 

учреденото право на полз-
ване, на правото на при-
строяване и надстроява-
не. Съгласно мотивите на 
съдебното решение, този 
подход не съответства на 
принципите на ЗМДТ, спо-
ред които местните такси 
се определят въз основа 
на необходимите матери-
ално-технически услуги и 
административни разхо-
ди по предоставяне на ус-

лугата. 
С разработения нов про-

ект, се предлага уеднаквя-
ването на таксата, която се 
събира за административ-
на услуга при производства 
по настаняване под наем 
при продажби замени или 
учредяване право на стро-
еж. Това се постига с ме-
тодиката, която и досега е 
действаща като приложе-
ние към Наредбата, но се 
е прилагала само за опре-
делен вид административ-
ни услуги, пише още в до-
кладната записка на Пред-

седателя.
Предлагат се и проме-

ни във връзка с изменения 
в Закона за ветеринарна-
та дейност, според кои-
то ловните кучета вече не 
са освободени от такса, а 
освободени от такса са „ку-
чета, които придружават 
или охраняват селскосто-
пански животни, които се 
отглеждат в регистриран 
животновъден обект”. Има 
още изменения и допълне-
ния, свързани със синхро-
низирането на вида на тех-
ническа и административ-

на услуга, която се предла-
га и за която се дължи так-
са, съгласно описанието на 
съоръженията, направени в 
приетата нова Наредба за 
разполагане на премества-
еми обекти на територията 
на община Айтос. И пред-
лаганата отмяната на ня-
кои членове е свързана с 
изменението в  законода-
телството. 

Целите, които си поставя 
Общинският съвет с пред-
лагания проект на Наредба 
е да се приведе норматив-
ният акт в съответствие със 
законовите изисквания и с 
настъпилите изменения в 
действащото законодател-
ство. Това ще доведе до по-
справедлив метод, по кой-
то се определя размерът на 
таксата за всички админи-
стративни услуги при про-
изводства по управление 
и разпореждане с общин-
ско имущество. За прила-
гане на новата уредба не 
са необходими финансови 
и други средства, коменти-
ра за общинското издание 
Красимир Енчев.

НП
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З а П О в е Д
№ рД-08-132

град айтос, 22.02.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, 
т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, във връзка с Решение №428/31.01.2018г. на Общински 
съвет Айтос, обективирано в Протокол № 28,  от заседание на ОбС-Айтос, 
проведено на 31.01.2018г.,

З а П О в Я Д в а М:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно надда-

ване за отдаване под наем, за срок от 10 години, за обособяване на пар-
коместа, на недвижим имот – публична общинска собственост, предста-
вляващ  идеална част с площ 1200 кв.м, от УПИ І в кв.21в по плана на град 
Айтос, находяща се в източната част на парцела, целият с площ 1785 кв.м, 
актуван с АОС №735/29.11.2000г., при граници на целия имот: изток – ули-
ца, запад – улица, север - улица, юг – УПИ ІІ в кв. 21в.

 Начална годишна тръжна цена 960.00 лв. (деветстотин и шестдесет лева) 
без ДДС, определена съгласно базисни наемни цени, приети с решение 
№108/27.04.2016г.г. на Общински съвет Айтос.

2. Търгът да се проведе на 15.03.2018г. от 10:15ч. в малката заседател-
ната зала на Община Айтос.

3. Определям стъпка за наддаване– 50.00 лв.(петдесет лева) без ДДС.
4. Депозит за участие в търга – 96.00 лв. (деветдесет и шест лева), кой-

то се внася в касата на Общината (стая №10) или по банков път: „Алианц 
Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 16:00 ч. на 13.03.2018 г.

5. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, 
определям парична гаранция в размер на една годишна наемна вноска, 
достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесе-
ната парична гаранция, след изтичане на срока на договора, се освобож-
дава като не се начислява лихва.

6. Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна документация  за провежда-
не на търга, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие; 
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост; 
- Копие от скица на имота;   
- Договор за наем (проект);
Тръжната  документация е на стойност 30.00 лв./тридесет лева/ без 

ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 12.03.2018г. в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите.

7. Кандидатите, следва да  представят в запечатан непрозрачен плик  
до 16:00ч. на 13.03.2018г. в Центъра за услуги и информация на граждани-
те към общината, следните документи:

7.1. Заявление за участие в търга;
7.2. Декларация за оглед на имота;
7.3. Декларация за условията на търга; 
7.4. Документ за внесен депозит;
7.5. Документ за закупена тръжна документация;
7.6. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе докумен-

ти, представят и  ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допус-
тимо е представянето на извадка от електронната страница на Търгов-
ския регистър; 

7.7. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва 
чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в пли-
ка, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се 
предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай 
оригиналът се показва за сверка;

7.8. Копие от лична карта – на физическото лице или на управителя 
на ЮЛ.

8. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При 
участие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените документи е 
необходимо да се постави фирмения печат. 

9. Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00ч. На 13.03.2018 г., 
с представител на Общината, след представяне на платежен документ за 
закупена тръжна документация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на запове-
дта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един 
годишен наем и една гаранция по изпълнение на договора, в размер на 
един годишен наем.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, елек-
тронната страница на Община Айтос и да се постави на информационно-
то табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общи-

ната.

ваСиЛ еДрев
КМеТ На ОБЩиНа аЙТОС

З а П О в е Д
№ рД-08-131

гр. айтос, 22.02.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, 
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, във връзка с Решение №428/31.01.2018г. на Общински 
съвет Айтос, обективирано в Протокол № 28,  от заседание на ОбС-Айтос, 
проведено на 31.01.2018г.,

З а П О в Я Д в а М:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддава-

не за отдаване под наем, за срок от 10 години, за обособяване на парко-
места, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  
идеална част с площ 100 кв.м, от УПИ І в кв.166 по плана на гр.Айтос, на-
ходяща се в югозападната част на парцела, отреден за „Младежки дом”, 
целият с площ 3738 кв.м, актуван с АОС №2409/09.09.2010г., при граници 
на целия имот: изток – УПИ VII-76, V-77 и VI-78 в кв.166, запад – улица, се-
вер - улица, юг – УПИ IV-80 и II-83 в кв. 166.

 Начална месечна тръжна цена 100.00 лв. (сто лева) без ДДС, опреде-
лена съгласно базисни наемни цени, приети с решение №108/27.04.2016г.г. 
на Общински съвет Айтос.

2. Търгът да се проведе на 15.03.2018 г. От 10:00 ч. в малката заседател-
ната зала на Община Айтос.

3. Определям стъпка за наддаване– 5.00 лв. (пет лева) без ДДС.
4. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. (десет лева), който се внася 

в касата на Общината (стая №10) или по банков път: „Алианц Банк Бъл-
гария”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок до 16:00ч. 
на 13.03.2018г.

5. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, 
определям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, 
достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесе-
ната парична гаранция, след изтичане на срока на договора, се освобож-
дава като не се начислява лихва.

6.Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна документация  за провежда-
не на търга, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие; 
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска собственост; 
- Копие от скица на имота;   
- Договор за наем (проект);
Тръжната  документация е на стойност 30.00 лв. (тридесет лева) без 

ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 12.03.2018г. в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите.

7. Кандидатите, следва да  представят в запечатан непрозрачен плик  
до 16:00 ч. На 13.03.2018 г. в Центъра за услуги и информация на гражда-
ните към общината, следните документи:

7.1. Заявление за участие в търга;
7.2. Декларация за оглед на имота;
7.3. Декларация за условията на търга; 
7.4. Документ за внесен депозит;
7.5. Документ за закупена тръжна документация;
7.6. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе докумен-

ти, представят и  ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допус-
тимо е представянето на извадка от електронната страница на Търгов-
ския регистър; 

7.7. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва 
чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в пли-
ка, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се 
предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай 
оригиналът се показва за сверка;

7.8. Копие от лична карта – на физическото лице или на управителя 
на ЮЛ.

8. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При 
участие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените документи е 
необходимо да се постави фирмения печат. 

9. Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00 ч. На 13.03.2018 г., 
с представител на Общината, след представяне на платежен документ за 
закупена тръжна документация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на запове-
дта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един 
месечен наем и една гаранция по изпълнение на договора, в размер на 
един месечен наем.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, елек-
тронната страница на Община Айтос и да се постави на информационно-
то табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общи-

ната
ваСиЛ еДрев,

КМеТ На ОБЩиНа аЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - АЙТОС

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА в ГЕРМАНИЯ ЧРЕЗ БЪЛ-
ГАРСКИЯ EURES САЙТ

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

ГОТВАЧИ   ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
СЕРВИТЬОРИ  ВОДОПРОВОДЧИЦИ
КАМЕРИЕРКИ  ПЕКАРИ
РЕЦЕПЦИОНИСТИ  МЛЕКАРИ

Можете да се явите на интервю с представите-
ли на немската служба за заетост ZAV на 21-ви 
март 2018 г. в Кариерен център Бургас (ул. „Па-
триарх 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 БЪЛГАР-

СКИЯ EURES САЙТ
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос набира ТРАН-

ЖОРИСТИ НА МЕСО В БЕЛГИЯ. Заплащане - мини-
мум 13 евро на час. Крайна дата за кандидатства-
не - 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 раз-
лични държави на ЕВРОПА.

Проект за промени в Наредбата за 
местните такси и цени на услуги

анкетират работодателите!

Проучват потребностите от работна сила
През месец февруари 2018 г. се провежда на-

ционално проучване на потребностите на рабо-
тодателите от работна сила. В тази връзка, Аген-
цията по заетостта е разработила онлайн-анке-
тен формуляр, чрез който да се проведе проучва-
не за потребностите на работодателите във всич-
ки области. 

Целта е да се получи реална и конкретна ин-
формация за обхвата, професиите, компетенции-
те, знанията и уменията на търсените кадри. Ре-
зултатите от анкетата ще послужат за определя-
не на по-нататъшните приоритети на областната 
политика по насърчаване на заетостта и в сфера-
та на образованието и обучението.

Анкетният формуляр е публикуван на официал-
ния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката 
„Проучване на потребностите от работна сила”.

Линкът към електронния формуляр можете да 
намерите и в рубриката „Новини” на официалния 
сайт на Община Айтос - aytos.bg



великата история

Великата история - и светла, и мрачна -
безкрайно минало и бъдеще прозрачно,
изпълнена с победи и със страх - 
една история без дубликат.
Навсякъде ни търси тя,
без нея празен и глух е умът -
всеки и всичко си има история,
но не всеки чува нейната теория.
Има история във всеки миг - 
тя озарява ни даже със вик.
За България трябва да се знае -
за традициите и обичаите навред -
те изпълват с чест съвремений човек.
Историйо, ти спътница бъди,
нестинарски огън в тебе гори, 
за да не забравяме страшните дни.
За да сме винаги устремени
и в твоето знание посветени.
Така ще бъдем смели, горди -
така ще се усещаме достойни.
Ще бъдем хора, покорили висини,
ще бъдем хора със мечти!
И скрита в нашите учебници и книги,
ще пазим твойта мъдрост хиляди години!

Станислав Миладинов - ІХ клас,  
Су „Христо Ботев”

Училищни отбори от мом-
чета и момичета, родени от 
01.01.2004 г. до 31.12.2006 
г., юноши и девойки, ро-
дени от 01.01.2001 г. до 
31.12.2003 г. и от 01.01.1999 
г. до 31.12.2000 г. участваха 
в Общинския етап на Уче-
нически игри 2017/2018 г. по 
волейбол на 20 февруари 
т.г. Игрите са част от дър-
жавната политика за орга-
низиране и провеждане на 
състезания по волейбол с 
оглед развитие на индиви-
дуалните способности и да-
рования на учениците в об-
ластта на спорта.

 В трите възрастови гру-
пи - V-VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас, 
в надпреварата в Спортна 
зала “Аетос” в Айтос вля-
зоха трите средни учили-
ща - СУ “Христо Ботев”,  

СУ “Никола Вапцаров” и 
ПГСС “Златна нива”. Със-
тезанието беше организи-
рано от Дирекция „КОВЗС“ 
в Община Айтос и Сдру-
жение „Волейболен клуб - 
Айтос”. Съдии на срещите 
бяха Радослав Георгиев, 
Димитър Кавръков и Мари-
ян Маринов.

Абсолютен фаворит на 
Игрите стана СУ „Христо 
Ботев”. Отборите на учи-
лището заслужиха всички 
първи места в отделните 
възрастови групи. Подред-
бата в класирането във въз-
растовата група 5-7 клас, 
момичета - първо място за 
СУ “Христо Ботев“ - град 
Айтос и второ - за СУ “Ни-
кола Вапцаров“ - град Ай-
тос е напълно идентична с 
тази за 5-7 клас, момчета, 

8-10 клас, девойки и групата 
8-10 клас, юноши. Отборът 
на девойките на СУ „Христо 
Ботев” в групата 11-12 клас 
се сдоби със служебна по-
беда поради липса на други 
заявки за участие и се кла-
сира за следващия етап.

Във възрастова група 11-
12 клас, юноши в класира-
нето на третото място се 
включи ПГСС „Златна нива“ 
- град Айтос. Първото мяс-
то е отново за СУ „Христо 
Ботев“ - град Айтос, второ-
то - за СУ „Никола Вапца-
ров“ - град Айтос.

Индивидуалната тит-
л а  „ Н А Й - П О Л Е З Е Н 
СЪСТЕЗАТЕЛ(КА)“ в гру-

пата 5-7 клас, момичета 
получи Хелин Ахмед от СУ 
«Христо Ботев”, 5-7 клас 
момчета - Ивайло Панайо-

тов от СУ “Христо Ботев”, 
8-10 клас девойки - Нур-
хаят Муса от СУ „Никола 
Вапцаров“ - град Айтос, 
8-10 клас юноши - Кристи-
ян Киряков от СУ „Хрис-
то Ботев“ - град Айтос, 
11-12 клас юноши - Еркан 
Реджеб от СУ „Христо Бо-
тев“ - град Айтос.

Чрез общинското изда-
ние, кметът на Община Ай-
тос Васил Едрев поднася 
благодарност към учители-
те по физическо възпита-
ние за добрата подготве-
ност на ученическите отбо-
ри  - Димитър Маджаров - 
ПГСС „Златна нива“ - град 
Айтос, Сергей Пеев и Еми-
не Чете  от СУ „Никола Ва-
пцаров“ - град Айтос,  Весе-
лин Владев и Славка Стоя-
нова от СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос.

Победителите получиха 
почетни купи, а всички от-
бори - грамоти за участие.
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стр.48 Животът край Славеева река

Дебют

ОБЩИНА АЙТОС
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

И ГОСТИТЕ НА ГРАД АЙТОС

Община Айтос ограничи достъпа на хора до парк „Славеева река” 
- град Айтос, във връзка с присъствието на тежкотоварна техника и 
стартирането на основните строително-монтажни дейности по про-
ект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в ле-
сопарк „Славеева река” - град Айтос”. 

Достъпът до парка ще остане ограничен до приключване на дейност-
ите. Мярката се налага във връзка с опазване на живота и здравето 
на посетителите на парка.

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

 27 февруари 2018 г, 10.00 часа, акто-
ва зала на Су „Никола вапцаров”

Традиционен общински конкурс за пое-
зия и песен „Моята България 2018” с учас-
тието на училищата от Община Айтос 

1 март 2018 г., 17.30 часа, НЧ „васил 
Левски 1869”

Тържествен концерт на художествените 
състави на НЧ „Васил Левски 1869”, посве-
тен на 140 години от Освобождението на 
България.

3 март 2018 г., 11.00 часа, площад 
„Свобода”

Национален празник на Република Бъл-
гария

Ритуал за издигане на националното 
знаме

Празничен поздрав на кмета на Общи-
на Айтос

Музикално-танцов спектакъл на Трупа 
за фолклорно изкуство „Танцът на вятъра” 
- град Стара Загора 

ОБЩИНА АЙТОС
Програма за 140-годишнината от 

Освобождението на България

Предстоящо

СУ „Христо Ботев” - тотален 
фаворит в игрите по волейбол

Победителите от СУ „Христо Ботев”

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, 
СЪГРАЖДАНИ,

ПО СЛУЧАЙ 150-ГОДИШНИЯ ЮБИ-
ЛЕЙ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - АЙ-
ТОС, СЕ ОРГАНИЗИРАТ СЛЕДНИТЕ 
ИНИЦИАТИВИ, В КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ ВКЛЮЧАТ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РОДИТЕЛИ:

- 30 март - Ние сме България – праз-
ник в двора на училището със забавни 
игри, дефиле на народни носии, фол-
клорни игри;

- 30 март - Великденски базар;
- месец април - “Моето усмихнато 

училище” – конкурс за рисунка;
- „Моето усмихнато училище разказ-

ва” - конкурс за лично творчество (по-
езия или проза);

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

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

-  „В търсене на предизвикателство-
то/ съкровището”.

СКЪПИ БИВШИ БОТЕВЦИ, 
МОЛИМ ЗА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ 

ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ СВОИ ЛИЧНИ 
СНИМКИ ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ ЖИВОТ 
- ПРЕДИ И ДНЕС, ЗА ДА НАПРАВИМ 
АТРАКТИВНО ФОТОДЕФИЛЕ „ПРЕ-
ДИ И ДНЕС”, НА КОЕТО ЗНАЧИМИТЕ 
ЩЕ СТЕ ВИЕ! ДА ПОКАЖЕМ НА ДЕ-
ЦАТА КАК БЕШЕ И ПРЕДИ…(СНИМ-
КИТЕ МОЖЕ ДА НОСИТЕ НА КЛАС-
НИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ИЛИ В КАН-
ЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО).

150 ГОДиНи – 150 уСМивКи С БОТевЦи


