
На  21 март 2017 г. Общи-
на Айтос започна изпълне-
нието на проект „Обедине-
ни трансгранични инициати-
ви за опазване на околната 
среда в региона на Бълга-
рия – Турция“, финансиран 
по договор за безвъзмезд-
на помощ № РД-02-29-55 от 
20.03.2017 г., в рамките на 
„ИНТЕРРЕГ-ИПП“ програма 
за ТГС България - Турция.  

Проектът се изпълнява 
в партньорство със Спе- 
циалната администрация 
на провинция Одрин, Тур-
ция, която е водеща орга-
низация. Продължителност-
та на проекта е 15 месеца, 

а безвъзмездната финан-
сова помощ е на стойност 
357 732,85 евро, от които бю-
джетът на община Айтос е 
181 969,63 евро. 

По проекта, Община 
Айтос закупи техника и 
оборудване на стойност  
151 028,60 евро за възстано-
вяване, поддържане и опаз-
ване на зелената инфра-
структура и зелени площи 
на територията на град Ай-
тос, за разделно събиране 
на образувания зелен от-
падък и подготовката им за 
извозване до компостира-

ща инсталация.
Работниците от звеното 

„Чистота и озеленяване” 
към Общината бяха  обучени 
за начина на събиране, пре-
насяне и складиране на от-
падъка, третиран като „Зе-
лен”. Доставените с финан-
сиране по проекта контей-
нери ще бъдат разположени 
в зелените площи с най-го-
ляма квадратура - Лесопарк 
„Славеева река“, Градската 
градина и училища, и ще бъ-
дат обслужвани от обучени-
те работници.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за 
ТГС „ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020“

Вижте подробности за техниката и оборудването, в които Община Айтос  
инвестира средства по проекта - на стр. 3

С кмета Васил Едрев 
разговаряме за срещата 
с Жозед Дол и за проек-
тите на Община Айтос по 
Програма за ТГС „Бълга-
рия-Турция 2014-2020“

- Г-н Едрев, 
на 9 март т.г. 
бяхте на среща-
та с Президен-
та на Европей-
ската народна 
партия (ЕНП) 
Жозед Дол. Ка-
къв беше ак-
центът в разго-
вора с кметове-
те на ГЕРБ?

- Акцентът в 
разговорите с 
Президента на 
ЕНП беше по-
ставен върху ко-
хезионната по-
литика, която не 
трябва да се про-
меня, защото фи-
нансирането на 
важните за бъл-
гарите проекти от страна на 
ЕС е от изключително зна-
чение за всички населени 
места в страната.

- Пак във връзка с про-
ектите, актуална тема на 
седмицата е доставка-
та на техника, закупена 
с финансиране по пър-
вия трансграничен про-
ект на Община Айтос. 
Какво трябва да знаят 
гражданите за ползите 
от инвестицията по този 
проект?

- Това е проект за една 
по-добра и по-чиста окол-
на среда. Айтозлии искат 
техният град да е по-чист и 
по-зелен, искат да се под-
държат парковете и град-
ската среда, в която с удо-
воствие да отдъхват, да жи-
веят и да отглеждат своите 
деца. Знаете, че днес сре-
дата на живот е все по-оп-
ределяща за избора къде 
да живееш.

За да отговори на потреб-
ностите на своите жители, 
Община Айтос подготви 
проект, който беше финан-
сиран в рамките на Програ-
мата за трансгранично съ-
трудничество «България - 
Турция». Този проект ста-
на повод за едно ново парт-
ньорство и съвместна рабо-
та с екипа на Специалната 
администрация на провин-
ция Одрин, Република Тур-
ция. Що се отнася до пол-
зите - с финансирането в 

голяма степен ре-
шаваме проблема 
с поддържането на 
парковите и зелени 
площи, и в същото 
време работим за 
по-висока екокул-
тура на местната 
общност.

- Нещо ново за 
Айтос по проекта 
е разделното съ-
биране на обра-
зувания зелен от-
падък... 

- Зеленият отпа-
дък ще се събира разделно 
в закупените нови контей-
нери, тип “бобър”. По про-
екта вече има обучени ра-
ботници за начина на съби-

ране, пренасяне и склади-
ране на този отпадък. Цел-
та е биомасата, която се на-
трупва в паркове, градини 
и околоблокови простран-
ства да бъде събирана и да 
бъде подготовена за извоз-
ване до компостираща ин-
сталация. За да може ней-
ната полезна стойност като 
разградим материал, богат 
на минерални вещества, да 
бъде използвана. За целта, 
в рамките на проекта беше 
закупено и специализирано 
оборудване за поддържане 
на парковите зони, съчета-
но с обучение.

- До 11 април т.г. е сро-
кът за кандидатстане по 
Втората покана за наби-
ране на проектни предло-
жения за финансиране по 
Програмата. Община Ай-
тос ще има ли участие в 
тази нова надпревара за 
финансиране?

- Да, Община Айтос е 
една от общините в допус-
тимия трансграничен ра-
йон на България с възмож-
ност за кандидатстване 
по Програма «ИНТЕРРЕГ» 
- Инструментът за пред-
присъединителна помощ 
за трансгранично сътруд-
ничество „България-Тур-
ция 2014-2020“. Това отно-
во трябва да стане в съ-
трудничество с партньор-
ска организация от тур-
ска страна, със съвмест-
на разработка, съвместен 
екип, съвместно изпълне-

ние и съвместно финанси-
ране. Община Айтос вече 
е готова с избора на парт-
ньор - Регионалната дирек-
ция по горите и водите - Од-
рин, подразделение на Об-
ластна дирекция – Истанб-
ул към Министерството на 
горите и водите, Републи-
ка Турция. Проведени бяха 
няколко срещи и прегово-
ри с Ахмет Кара - дирек-
тор на Регионалната ди-
рекция, на които беше об-
съден в детайли наш съв-
местен проект. Ще канди-
датстваме по специфич-
на цел - повишаване на ту-
ристическата привлекател-
ност на трансграничния ра-
йон чрез по-добро използ-

ване на природното, кул-
турното и историческото 
наследство и свързаната с 
него инфраструктура. 

Проектното предложе-
ние на Община Айтос е за 
„Реконструкция, обновява-
не и разширяване на зоо-
парк - град Айтос”. Целта 
на проекта е да се подо-
бри достъпът до зоопарка 
като природен и туристи-
чески обект и да се изгра-
ди естествена среда и сгра-
ди за местообитание на жи-
вотните. 

Максималната сума, коя-
то може да бъде отпусната 
за целите на проекта към 
партньорите от българска 
и турска страна за едно ин-
дивидуално предложение 
по инвестиционната мярка 
е 500 000 евро, като отпус-
натата сума покрива 100 % 
от разходите за изпълне-
ние на проекта. Няма изис-
кване за съфинансиране от 
страна на кандидатите. 

На заседанието си през 
месец февруари т.г., Об-
щински съвет - Айтос вече 
даде съгласието си за съв-
местно разработване, кан-
дидатстване и изпълне-
ние на проекта за Зоопар-
ка с Регионална дирекция 
по горите и водите - Од-
рин. Така че в указаните 
срокове предстои да вне-
сем двете проектни пред-
ложения от наша и от тур-
ска страна.
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Община Айтос инвестира 
151 029 евро в нова техника 

и оборудване за зелената 
инфраструктура

Многофункционалният парков трактор

По проект „Обединени трансгранични инициативи за 
опазване на околната среда в региона на България – Турция“

Мобилни контейнери за зеления отпадък

Автовишката

Средата е все 
по-определяща за избора 

къде да живееш

Васил Едрев - кмет на Общи-
на Айтос

АКТУАЛНО



ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ 
ЗА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДА-
НЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН 
ОТДИХ В ПАРК „СЛАВЕЕ-
ВА РЕКА“ - АЙТОС

 В Лесопарк „Славеева 
река“ има два пешеходни 
подхода и един автомоби-
лен. На територията на парка 
се намират детски площад-
ки, кътове за отдих, множе-
ство чешми и мостове, водни 
площи, лятна естрада и зоо-
парк. Ежегодно, от началото 
на 1968 година, на същест-
вуващата лятна естрада се 
провежда фолклорният фес-
тивал „Славееви нощи“, кой-
то тази година ще има своето 
50-о юбилейно издание. Едно 
от най-посещаваните места в 
лесопарка е добре поддър-
жаният Зоопарк с много ек-
зотични обитатели. Той е и 
единствен на територията на 
Бургаска област. Непосред-
ствено, пред входа на Зоо-
парка има изградена детска 
площадка, която ще бъде под-
новена. В близост до същест-
вуващото барбекю ще бъде 
устроена пикник-зона в зе-
лени площи с маси и пейки. 
В по-ниската част на зоната 
ще се обособи кът за отдих 
с пейки и чешми. Всички мо-
стове в лесопарка ще бъдат 
обезопасени с парапети. 

В момента се извършва 
основен ремонт на открита-

та сцена. Прави се дренаж-
на система около сградата и 
хидроизолация по целия пе-
риметър на сцената. Ремон-
тират се съблекалните и сани-
тарните възли към тях, елек-
трическата инсталация и ос-
ветлението. Ще се доведе пи-
тейна вода в съблекалните. 
Предвижда се изграждане на 
нова обществена тоалетна за 
зрителите на естрадата и по-
сетителите на парка. Отпад-
ните води ще се отвеждат към 
новопостроена модулна пре-
чиствателна станция, от коя-

то след високостепенно пре-
чистване ще се зауства в ре-
ката. Процесът на пречиства-
не ще е автоматичен и ще се 
контролира от елтабло. Пред-
видено е още направата на 
гръмоотводна инсталация за 
защита от мълнии и за ефект-
ното външно осветление на 
естрадата. За зрителите на 
концертните програми, пред 
естрадата ще бъдат монтира-
ни 130 седящи места. Същест-
вуващата до поляната водна 
площ ще се ремонтира и край 
нея ще бъде изградена нова 
детска площадка с кът за от-
дих и места за сядане. 

Най-интересно е строи-
телството на Спортния ком-
плекс, който се изгражда в 
чашата на бившето изкуст-
вено езеро. На територията 

на парка няма зона за акти-
вен отдих и спорт, затова на 
територията на изоставена-
та водна площ ще се обосо-
бят три игрища за различни 
спортове – скейт-площадка, 
баскетболно игрище, две иг-
рища за минифутбол, поле за 
бадминтон и тенис на маса. 
Настилката на площадката за 
минифутбол ще бъде изкуст-
вена трева. Отделните игри-
ща ще бъдат заградени с под-
ходяща ограда. В момента 
се изгражда дренажна сис-
тема за събиране на повърх-
ностните води и извеждане-
то им извън площадката по 
открити канали, обезопасе-
ни с решетки. Ще се изгра-
ди осветление на спортна-
та площадка с прожектори, 
поставени на пилони, които 
ще се включват при общо-
градски спортни мероприя-
тия. Заслужено внимание е 
отделено на възстановяване 
и подобряване на настилки-
те на съществуващия път и 
алеите на парка, с цел безо-
пасност и комфорт за жите-

лите на града, както и за без-
препятствен достъп на хора с 
нарушена мобилност, в това 
число, гарантиране на добро 
отводняване от дъждовни и 
подпочвени води. Предвиж-
да се просветляване от про-
раснала растителност, въз-
становяване на асфалтово-
то покритие и стабилизира-
нето му с градински бордю-
ри. Изгражда се ново парко-
во осветление, което включ-
ва ефективно осветление на 
Спортната площадка и цен-
тралната алея с енергоспес-
тяващи осветителни тела и 
ефектно осветление на цен-
тралния вход на парка. 

Преценката на компетент-
ните държавни органи за 
опазване на околната среда 
е, че реализирането на ин-
ституционалното предложе-
ние „Изграждане и възстано-
вяване на зона за обществен 
отдих“ в лесопарк „Славеева 
река“- град Айтос и инвести-
ционното намерение е допус-

тимо и цели мерки за постига-
не на по-добро състояние на 
водните тела и е в съответ-
ствие със Закона за опазване 
на околната среда. Активни-
те дейности по реализиране-
то на инвестиционното наме-
рение започнаха от начало-
то на настоящата година. Ин-
веститор на обекта е Община 
Айтос. Ремонтно-строителни-
те работи са възложени на 
фирма „Строймонтаж“ ЕООД 
– град Пазарджик. Срокът за 
реализирането им е 160 ка-
лендарни дни, т.е. до нача-
лото на традиционните фол-
клорни празници „Славееви 
нощи“ през юни 2018-а. 

Непосредствено до входа 
на парк „Славеева река“ при-
знателните потомци на бъл-
гарите-бежанци от Тракия, 
през 2002 година поставиха 
мемориален знак на тракие-
ца Стоян Тошев Стоянов, ро-
дом от Лозенград - създател 
на този уникален символ на 
града. Със собствени сили 
и средства лесовъдът Сто-
ян Тошев сам планира и за-
лесява днешния парк, град-
ската градина, района око-
ло минералната чешма „Лъ-
джата“ и други знакови мес-
та в града. В знак на призна-
телност към родолюбивото 
дело на Стоян Тошев, ръко-
водството на Тракийско дру-
жество „1897 Петър Кипри-
лов“ - Айтос предлага на кме-
та на Общината г-н Васил Ед-
рев и компетентните общин-
ски органи, новостроящият 
се Спортен комплекс в парк 
„Славеева река“ да се назо-
ве на името на лесовъда. 
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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: 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.

ОБЩИНА АЙтОС

„Университетска многопрофилна болница 
за активно лечение - Бургас“ АД  

Отправят апел към айтозлии да се включат в благородната Кампания за 
безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 20 март 2018 година в сгра-
дата на „медицински център -І”  град Айтос, ул. „Гарова” № 3 от 09.00 
часа до 13.00 часа.

Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв. Лекар 
на място преценява, че кръводаряването не застрашава здравето му и даре-
ната от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея.

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 подкрепите този хуманен акт! 

Спортният комплекс в парка  
да носи името на създателя Стоян Тошев

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

8000, гр. Бургас, ул.“Цар Асен” № 4, телефон 056/842- 046

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен- Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-55/18.01.2018 г. на ми-

нистъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приема-
не на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чуж-
бина, във военни формирования от Военноморските сили, общо 75 длъжности.

Краен срок за подаване на документи: 16.03.2018 г.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта 
на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен - Бургас и 
в офисите за военен отчет в общините.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

Предлагат на кмета от тракийско 
дружество „1897 Петър Киприлов“ - Айтос



С финансиране по проект 
„Обединени трансгранични 
инициативи за опазване на 
околната среда в региона 
на България – Турция“, Об-
щина Айтос вече притежа-
ва многофункционален пар-
ков трактор за обслужване 
на паркове и зелените пло-
щи. Подходящ е за раздел-
но събиране на зелените от-
падъци и подготовката им 

за извозване до компости-
раща инсталация. Предвид 
многото функции, които из-
пълнява, тракторът ще за-
мени ръчния труд с механи-
зиран, ще спестява време и 
ще допринесе за подобрява-
не на качеството на изпъл-
няваните операции. Прика-
ченият инвентар към трак-
тора включва вакуум-ко-
лектор за събиране на тре-

ва, косачка за трева, торо-
разпръсквачка и транспорт-
но ремарке. 

Моторна пръскачка е дру-
гата модерна придобивка по 
проекта. Ръчното пръскане 
ще бъде заменено с моторно 
пръскане на улични декора-
тивни дървета, храсти, трев-
ни площи и комари. Прис-
пособленията, които при-
тежава моторната пръскач-
ка, осигуряват по-безопас-
ни и по-безвредни условия 
за ползвателите.

Две са моторните кас-
трачки, закупени по проек-
та. Много от  уличните де-
коративни дървета са раз-
положени  по тесни улици, 
в близост до сгради и това 
налага ползването на кас-
трачки, с които се оперира 
много внимателно и безо-
пасно, обясняват специали-
стите. Специално за ряза-
нето на храсти и малки дър-
вета ще се ползват и нови-
те моторни триони. С тях се 
предпазват от нараняване 
здравите клони и резитба-
та е много по-качествена от 
тази с ръчни триони.

За първи път Община Ай-
тос се сдоби и с автовиш-
ка, един гъвкав и надежден 

партньор, с приложение в 
почти всички общински дей-
ности, свързани с ремонти, 
профилактика и поддръж-
ка. Без необходимост от 
допълнителен влекач, виш-
ката може да бъде разпъ-
ната и подготвена за рабо-
та бързо и лесно, както и за 
кратко време да бъде при-
брана и подготвена за ра-
бота на следващ обект. За-
това може безпроблемно за 
един работен ден да се об-
служат множество обекти 
и да се спести време. Ав-
товишката може да се из-
ползва и в затворени и тес-
ни пространства - тесни ули-
ци и пътища, дворове, скла-
дови помещения, натоваре-
ни работни площадки и т.н. И 
най-важното - тя пести раз-
ходи на Общината за наема-
не на така необходимото съ-
оръжение от специализира-
ни фирми и предприятия.  

По проекта са осигурени и 
10 броя мобилни контейнери 
за отпадъци с обем 1100 л, 
произведени по съвременни 
технологии, отговарящи на 
строгите изисквания, нало-
жени от Европейския стан-
дарт, поцинковани и устой-
чиви на ръжда. Произведе-

ни са от висококачествена, 
галванизирана стомана.

В основата на проекта 
стои желанието на Община 
Айтос да подобри качество-
то на поддръжка на зелени-
те и паркови площи на своя-
та територия. В тази връзка, 
дейностите по проекта ус-
пешно се изпълняват със за-
купуване на специализира-
ното оборудване, съчетано 
с обучение за събиране на 
зелени отпадъци за служи-
тели на община Айтос. Про-
ектът предвижда и провеж-
дане на двудневен работен 
семинар с участници от две-
те страни, а в края на проек-
та, в Айтос ще се организира 
финално събитие  «Нека да 

почистим заедно града ни»,  
с цел насърчаване на граж-
даните да се включат в про-
цеса на поддържане на зе-
лените площи.

По съвместния проект, 
Специализираната админи-
страция на провинция Од-
рин, Турция закупи контей-
нери за разделно събиране 
на отпадъци с цел последва-
що рециклиране. Контейне-
рите са закупени и разпре-
делени по населените мес-
та в провинция Одрин, за 
които са предвидени. Те-
кат информационни кам-
пании сред населението за 
разяснителна дейност - как 
трябва да се събират отпа-
дъците.
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ОБЩИНА АЙТОС
СъОБЩеНИе

За строителни отпадъци, обемни отпадъци, генерира-
ни от домакинства, вследствие на текущи ремонтни дей-
ности на територията на Община Айтос.

По смисъла на Закона за местни данъци и такси, раз-
ходите за събиране и третиране на строителните отпа-
дъци не се включват в такса битови отпадъци.

Заявка за транспортиране, ползване на мобилен кон-
тейнер (център) се подава в Община Айтос, Дирек-
ция „ТСУРР”, ет. 1, стая № 6 или на, тел. 0558/2 26 62, 
0897992321.

Нарушителите, които изхвърлят отпадъци на не-
регламентирани места ще бъдат санкционирани.

• Тел. 0889591464 - ПРОДА-
ВА двуетажна вила в местност-
та „Слънчева лъка" - мазе, та-
ван и 900 кв.м лозе и насажде-
ния. Цена по договаряне.

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

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

• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРО-
ДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, СА-
НИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР 
ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪСЕДСТВО 
МАГАЗИНИ ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО И 
ДР. - ЦЕНА 27 ХИЛЯДИ ЕВРО.

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

• Тел. 0896 370 138 - дава 

под наем помещение за магазин 
или офис - 20 кв.м Айтос, супер 
център - 250 лв. месечно. 

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

• Тел. 0885/ 252 452 - про-
дава земеделска земя в мест-
ността „Могилата”. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0876 10 38 55 - прода-
ва 5 дка земи в село Съдиево, в 
регулация, в края на селото, по-
сока „Аязмото".

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

малки обяви

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 са изчислени и инфор-
мацията за тях 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 би-
тови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в 
срок до 30.06.2018 г. На предплатилите за цялата година в срок 
до 30.04.2018 г. 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 Центъ-

ра за
услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на общи-

ната, всеки работен ден от 8.30 ч. До 17.00 ч.;
- за селата - в кметствата, при специалистите по
административно обслужване или при кметовете и кметските 

наместници.   
Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задължени-

ята 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.

ОБЩИНА АЙтОС
ОБЯВА

Съгласно изискванията за инвестиционно предложе-
ние по чл.4 от Наредбата за условията и реда за из-
вършване на оценка на въздействието върху околна-
та среда (НУРИОВОС), Община Айтос уведомява граж-
даните на общината за инвестиционното си намерение 
да извърши реконструкция  на Главен канализационен 
клон ІІІ за отходни води, разположен в регулационните 
граници на град Айтос и поземлени имоти №№ 000786, 
000515, 000518, землище на град Айтос.

Писмени становища и мнения се приемат в Общи-
на Айтос, град Айтос, ул. „Цар Освободител” №3,  ет.1, 
ЦУИГ- „Деловодство” в 14-дневен срок, считано от 
01.03.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява собствениците на домашни 
любимци, че съгласно чл. 46в от Наредбата за опреде-
ляне и администриране на местните такси и цени на ус-
луги на територията на Община Айтос, че за притежава-
не на куче собственикът заплаща годишна такса в раз-
мер на 12 лв. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март 
на съответната година. 

От такса се освобождават собствениците на:
- кучета на инвалиди;
- кучета, използвани за опитни цели;
- кучета, използвани от БЧК;
- ловни кучета;
- кастрирани кучета;
- служебни кучета в организации на бюджетна из-

дръжка.

О Б Щ И Н А   А Й т О С
ОБЩИНСКА  АДмИНИСтРАЦИЯ

С финансиране по Програма за 
трансгранично сътрудничество 

България - Турция

Под зорките погледи на еколога и екипа по про-
екта - как действа новото оборудване

Екипът в действие - и моторните кастрачки и пръс-
качки се сдобиха с логото на проекта

Автовишката е напълно готова да потегли към 
първия обект

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС „ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020“

НОВО! Айтос с модeрна и качествена  
поддръжка на зелените и парковите площи



Това е новото ай-
тоско заглавие и 14-
та авторска книга 
на Татяна Йотова. 
Всъщност, весели-
те истории са в осем 
римувани епизода и 
са приказно действи-
телни преживявания 
на авторката и ней-
ната 5-годишна внуч-
ка Вики.

Пожелахме на Татя-
на много срещи с де-
цата, а тя отговори на 
въпросите на НП.

- татяна, след толко-
ва лирично-любовни 
стихове за възрастни, 
как ти хрумна идеята 
за таза малка картин-
на книжка?

- Темата за деца нико-
га не ме е изоставяла. Тя 
е дълбоко в мен, още по-
вече, че съм учител и деца-
та, малки и големи, са моят 
живот. А тази книжка е спе-
циална - тя е вдъхновена от 

моята умна и сладка внучка 
Вика, с която действител-
но споделяме много щури 
мигове.

- тази книга впечатля-
ва с много запомнящи се 
илюстрации?

- О, да, в тази книга пре-
вес имат рисунките на 
уникалния български ху-
дожник Стайо Гарноев 
от Панагюрище, с когото 
сме сродени творчески. 
Не знам как го прави, но 
улавя всеки детайл, дори 
и най-скрития, от човеш-
ката същност. Външно-
то, хайде, се вижда, но 
това, което е характе-
рът, просто не зная как 
го постига. И баба Тан-
ка, и Виктория са истин-
ски характери в негови-
те рисунки. Те не зна-
ят статика, не стоят, те 
живеят, очакват, гово-
рят, създават подтекст. 
Толкова са небрежни, 
сякаш ги е „драснал” 

ей така. Изумена съм от 
алюзията за първообрази-
те, която обаятелно ме съ-
круши още от пръв поглед. 
Героините хем са реални-

те, хем нямат нищо общо 
с мен и Виктория. Стайо е 
божи избраник, единствен 
на хиляда години, скро-
мен, светъл, човечен, ус-
михнат, виждащ, песенен, 
цветен, непресъхващ... За 
мен рисунките са силата 
на тази книга.

- тя е и много айтоски 
свързана с издателство 
„Либра Скорп”?

- Със стопаните на из-
дателството Петя и Ден-
чо имам обща история, 
още с книгата „С дъх на 
детство”, която сътворих-
ме по проект на СУ „Хрис-
то Ботев”, през минало-
годишната „Роли, роли...” 
до това малко бижу, с ко-
ето ме изненадаха пред-
пролетно. Петя и Денчо 
са перфекционисти, които 
усещат автора и му се от-
дават изцяло. Те са част 
от самото издание, за ко-
ето съм им изключително 
признателна.

НП

Нали не сте чули или 
прочели някой в Айтос да 
се е оплакал от наводне-
на улица? Няма и да чу-
ете, защото шахтите на 
територията на града се 
поддържат винаги в до-
бро състояние. Два пъти 
годишно - рано напролет 
и на есен, всяка от стоти-
ците шахти  се почиства 
основно - първо ръчно, а 
после се продухва с тех-
ника. И сме спокойни, че 
не газим в локви, защото 
има периодична грижа за 
дъждовните води. 

В петък, на 9 март, обек-
тивът на НП видя поред-
ното пролетно ръчно по-

чистване на шахтите на 
улица „Братя Миладино-
ви”, което предстои и на 
останалите градски улици. 
Дотук добре. Само че от 
седмица насам, чугунени-
те решетки на дъждопри-
емните шахти взеха да из-
чезват по няколко на ве-
чер. До 9 март броят на 
свитите метални съоръ-
жения, които имат за цел 
да отделят боклуците от 
водата и да ни пазят от 
шахтите, набъбна на 19. 
Само на една от централ-
ните градски улици липс-
ваха 4-5 шахти, прибира-
ни в продължение на две-
три нощи. 

Че това е дело на един 
или едни и същи хора е 
повече от ясно. Ясна е и 

целта на кражбите - про-
дажба в пунктовете за 
вторични суровини. В Ай-
тос откраднатите решетки 
не бяха намерени, показ-
ват проверки на община-
рите, които свързват по-
сегателствата с увеличе-
ната цена на метала. Ние 
пък решихме да напра-
вим една проста сметка 
- какво печели крадецът 
и какво губим ние, граж-
даните.

Теглото на една чугуне-
на решетка е 38 кг. При 
цена за килограм от 0.25 
лв., печалбата от една ре-
шетка е 9.50 лв. Кратка 
справка в интернет по-
казва, че цената на нова 
чугунена решетка с тако-
ва тегло е над 140 лв. Не 
е трудно да пресметнете 

колко би трябвало извън-
редно да похарчи Общи-
ната за възстановяване 
на металните решетки, с 
които да бъдат обезопа-
сени зейналите дупки. 

Още на 9 март, на мяс-
тото на всички открадна-
ти 19 решетки бяха поста-
вени съвсем нови, но не 
от чугун, а от полимербе-
тон. Според експертите в 
общинската администра-
ция, такава практика съ-
ществува от пет години. 
Решетките от полимербе-
тон са поне три пъти по-
евтини и най-важното - 

не разпалват нездрави-
те апетити. 

Сега, за да покрие шах-
тите, Общината е похарчи-
ла извънредно по 40-50 лв. 
за всяка полимербетоно-
ва решетка. А сметката 
направихме, за да е ясно, 
че този, който е отмък-
нал 19 метални решетки е 
спечелил толкова, колко-
то Общината би трябвало 
да плати, за да възстано-
ви само една от тях.
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„ЧуднА веСелА иСТОрия  
С бАбА ТАнкА и викТОрия”

НОВА 
КНИГА

19 метални метални решетки изчезнаха за седмица

Проект „Твоят час”, група по интере-
си „Растем здрави и силни”, тема „На-
родните хора - емоция и гордост”, гос-
ти на учениците от IV „В“ клас при СУ 
„Никола Вапцаров“ бяха Мая Христо-
ва, Ивелина Костадинова и Петя Ма-
джарова от Формация за народни тан-

ци към НЧ „Васил Левски 1869” - Айтос. 
Срещата започна с шопски танц, изпълнен 
от нашите гости, съпроводен с кратка бе-
седа, от която учениците научиха повече 
за фолклорните области в България, харак-
терните за тях народни носии и движения.  
А след това... танци, усмивки, емоции.

Аз играя народни танци

Общината пролетно 
чисти шахтите и покрива 

зейналите дупки


