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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Община Айтос с втори проект за зелената
инфраструктура и екокултурата на децата
Администрацията чака картбланш
от Съвета за нов проект с Одрин
Община Айтос иска съгласието на Общинския съвет,
за да кандидатства за финансиране с втори проект
по Програма «ИНТЕРРЕГ» по
Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество
България-Турция 2014-2020.
Целта е общ проект с Одрин
по Приоритетна ос 1. Околна
среда, Специфична цел 1.2.

Работна среща на партньорите в Айтос

Вишка и парков трактор са само част от техниката и оборудването, с които се сдоби Община Айтос
с финансиране по първия проект за трансгранично
сътрудничество с Одрин

Подобряване на капацитета
за опазване на природата,
устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни
инициативи в трансграничния район. Това е предложението, което внася на заседанието на Съвета на 28 март
тази година заместник-кметът на Община Айтос Мариана Димова.
В момента, Общината изпълнява проект по Първата покана на Програмата
за трансгранично сътрудничество в партньорство със
Специалната областна адми-

нистрация на провинция Одрин, Република Турция. След
проведени срещи и преговори с Генералния секретар на
Специална областна администрация Алятин Ур и неговия екип, в детайли е обсъден втори съвместен проект по Програмата. Доброто
партньорство и резултатите
от първия проект са основната причина Одрин да поиска новата съвместна инициатива с Община Айтос. Сега,
Съветът трябва да даде съгласие за съвместно разработване, кандидатстване и
изпълнение на общия проект, насочен към провеждане на съвместни инициативи за опазване на околната
среда, като основна целева
група ще бъдат ученици от
Айтос и Одрин.
Предвидено е разработване на образователно-обучителен материал, свързан с
процесите по опазване на
природата и управление на
отпадъците. Включени са интересни образователни и информационни дейности, насочени към повишаване на
екологичната култура на децата, като организиране на
съвместно зелено училище с
образователни и практически цели, като например за-

На преговорите в Одрин
саждане на дръвчета в парковите зони.
И по този проект е планирано закупуването на оборудване и техника за поддържане на парковите и зелени площи в общината - автомобил–самосвал, трактор,
мулчер, раздробител за клони, листосъбирач, свредел,
храсторез и др. Опазване
на природата, устойчивото
използване и управление на
природните ресурси и повишаване на екологичната култура в образователния и възпитателен процес на младите хора и на всички граждани, са основните цели, ко-

ито си поставя новото проектно предложение на Община Айтос.
Максималната сума, която
може да бъде отпусната за
целите на проекта към партньорите от българска и турска страна за едно индивидуално предложение по инвестиционната мярка е 400
000 евро, като отпуснатата
сума покрива 100 % от разходите за изпълнение на проекта. Няма изискване за съфинансиране. Водещ партньор по проекта ще бъде
Специална областна администрация - Одрин.
НП

РИОВС - Бургас: Няма бедстващи
щъркели на територията на община Айтос
Извършени са проверки от Общината, екоинспекцията и “Зелени Балкани”
Няма бедстващи щъркели на територията на РИОСВ-Бургас. Това е установила проверка на екипи от
експерти на екоинспекцията във връзка с получени
сигнали от граждани за бедстващи птици от защитения
вид „Бял щъркел“. Информацията е от пресцентъра на
Министерството на околната среда и водите, съобщи
Агенция „Фокус” на 22 март
тази година.
Сигналите, че щъркелите
бедстват, тръгнаха от Айтос
и разпалиха страстите във
фейсбук. Знаещи и незнаещи анатомията, навиците и
опасностите, застрашаващи щъркелите, се произнесоха пред компютрите, мно-

го от тях - без дори да са ги
видели.
Естествено, Община Айтос направи проверки на
всички възможни местообитания. В обхода се включи и
специално поканен представител на Сдружение „Зелени Балкани” - Кристина Николова. Оказа се, че в Айтоско няма нито една бедстваща птица, и че щъркелите могат да живеят безпроблемно до температура -15
градуса, стига да имат храна. Проверката показа, че
щъркелите летят и доволно
хапват в околностите на Айтос. Що се отнася до температурата - в деня на сигналите тя не падна под нулата. Тъй че щъркели имаше,

но не и бедстващи. „Птиците почиват, летят и търсят
храна. В отлична кондиция
са”, беше заключението на
Николова.
Екип от РИОВС и Регионалната дирекция по горите
в Бургас също е обходил района на община Айтос. Екипът не е намерил бедства-

щи щъркели - всички птици
са били в добро състояние и
са се хранели.
И накрая, до всички загрижени! Важно е да се знае, че
от помощ се нуждаят само
падналите на земята щъркели, допускащи хора до себе
си. В такива случаи, следва
да се подава сигнал до РИОСВ, Общината или горските
стопанства. Щъркел, който
може да лети и не допуска
хора до себе си - не е бедстващ и няма нужда от спасяване, предупреждават отговорните институции.
Въпреки че бедстващи
щъркели в общината нямаше, предвид необичайните за сезона температури
и валежи, кметът Васил Едрев се разпореди да бъдат
осигурени условия и възможност за прибиране на
евентуално нуждаещи се
от помощ птици в Зоопарк
- Айтос.
НП

Пролетта дойде в и Община Айтос с пролетния поздрав на децата от ДГ „Пролет”
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Застраховат общинските имоти
срещу бедствия и земетресения
ñòð. 2

На заседание на 28 март
тази година, Общинският
съвет трябва да определи
имотите - частна общинска собственост, които задължително трябва да бъдат застраховани, включително срещу природни
бедствия и земетресения.
Предвид природните аномалии, темата е много актуална. От своя страна,
Общинската администра-
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ция прилага подробни списъци на имотите, които задължително трябва да бъдат застраховани, общият
им брой е близо 100.
Застрахователните вноски за имотите и вещите общинска собственост, които са предоставени под
наем или на концесия, да
са за сметка на наемателите или концесионерите, а в
случаите на публично-част-

но партньорство – за сметка на определения в договора партньор, пише още
в предложението на кмета Васил Едрев до Общинския съвет.
Съветът, от своя страна,
трябва да даде картбланш
на градоначалника да извърши всички дейности по
застраховането на имотите
за 2018 година.
НП.

Евродепутатът Илхан Кючюк спечели
отличието „Евродепутат на годината“
в категория „Култура и медии“
Брюксел, 21 март 2018 г.
– Евродепутатът от АЛДЕ/
ДПС Илхан Кючюк получи
отличието „Евродепутат на
годината“ в категория „Култура и медии“. Председателят на Младежко ДПС бе
награден по време на церемонията по връчването на
ежегодните награди “MEP
Awards”, която се състоя
снощи в Брюксел. „Зад
тази награда стои трудът на
много хора – не само моят,
но и този на моя екип, на
колегите ми, на всички прекрасни млади хора в ДПС,
които винаги ме подкрепят
в отстояването на смислените и важни каузи. Благодарен съм, защото това отличие е голямо признание
и стимул да продължаваме
да работим все така уверено. А признанието означава отговорност.“, коментира евродепутатът.
Илхан Кючюк е един от
най-младите членове на
Комисията по култура и образование в Европейския
парламент. Като председател на една от най-големите младежки политически организации в Европа
– Младежко ДПС – Кючюк
работи активно по доклада
„Нова програма за умения
в Европа“. Председателят
на Младежко ДПС е актив-

но ангажиран и в посока
да бъде улеснено признаването на уменията и квалификациите, което е от съществено значение за трудовата мобилност в Европа. В борбата срещу младежката безработица Илхан Кючюк подкрепя модернизирането на професионалното образование и
обучение, както и образованието за възрастни, като
настоява за това държавите членки, частните и публичните дружества и институции да инвестират повече ресурси за повишаване
на конкурентоспособността на служителите.
Илхан Кючюк е председател на Младежко ДПС от
2012 година. На 30-годишна възраст (през 2015 година) е избран за вицепрезидент на Алианса на либералите и демократите за Европа, като през 2017 година на конгреса в Амстердам бе преизбран за втори мандат.
За 14-а поредна година,
престижното издание „The
Parliament Magazine“ организира годишните награди за евродепутати, за да
oчертае техните постижения в дадена област.
Илхан Кючюк с наградата в Брюксел

Традиция за Айтос

Подари Великденска
вечеря на пенсионер
в нужда!
Здравейте, скъпи съграждани! Даваме старт
за пореден път на тази
невероятна Великденска кауза, която за 4-та
поредна година ще стопли сърцата на нашите
обичани баби и дядовци.
Тази година реши-

хме да не правим концерт, понеже се забавихме с включването.
Ще оставим всичко във
вашите ръце и онези от
вас, които желаят да се
включат с продукти от
първа необходимост или
средства, са добре до-
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шли до 6-и април включително.
Винаги съм го казвала и ще го кажа отново:
Никое добро, дори и наймалкото, не е напразно!
Бъди човек, включи се
и ти!
Ваша Ива

ОБЩИНА
АЙТОС
Съобщение
За строителни отпадъци, обемни отпадъци, генерирани от домакинства, вследствие на
текущи ремонтни дейности на територията на
Община Айтос.
По смисъла на Закона
за местни данъци и такси, разходите за събиране и третиране на строителните отпадъци не се
включват в такса „Битови
отпадъци“.
Заявка за транспортиране, ползване на мобилен контейнер (център) се подава в Община Айтос, Дирекция
„ТСУРР”, ет. 1, стая № 6
или на, тел. 0558/2 26 62,
0897992321.
Нарушителите, които
изхвърлят отпадъци на
нерегламентирани места ще бъдат санкционирани.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
АЙТОС
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 съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,
свиквам ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС - Айтос на 28.03.2018
г. (сряда) от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при
следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с вх.№ ОбС-87/09.03.2018 г. от Красимир Енчев
- председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос - Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.
2. Предложение с вх.№ ОбС-91/14.03.2018 г. от Красимир Енчев председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета
за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна
болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2017 г.
3. Предложение с вх.№ ОбС-104/19.03.2018 г. от Красимир Енчев - председател на Общински съвет Айтос, относно приемане
отчета за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер”
ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.
4. Предложение с вх.№ ОбС-108/21.03.2018 г. от Красимир Енчев
- председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински
център I” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.
5. Предложение с вх.№ ОбС-102/19.03.2018 г. от Васил Едрев кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за реда и
условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане
на дългосрочен общински дълг от община Айтос.
6. Докладна записка с вх.№ ОбС-93/15.03.2018 г. от Васил Едрев
- кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2019 - 2021 г. в частта за местни приходи и разходите за местни дейности.
7. Докладна записка с вх.№ ОбС-96/16.03.2018 г. от Васил Едрев
- кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти - частна
общинска собственост.
8. Докладна записка с вх.№ ОбС-97/16.03.2018 г. от Васил Едрев кмет на Община Айтос, относно редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас.
9. Предложение с вх.№ ОбС-105/20.03.2018 г. от Мариана Димова - зам.-кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос по Програма ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел
1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез
съвместни инициативи в трансграничния район.
10. Докладна записка с вх.№ ОбС-82/02.03.2018 г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за
проектиране и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен
обект (трасе) на обект: „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” и даване съгласие за преминаването му през
имоти общинска собственост.
11. Докладна записка с вх.№ ОбС-100/19.03.2018 г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за
проектиране и изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе
на главен водопровод от напорни водоеми до разпределителна
мрежа на град Айтос с участъци - 1. Главен водопровод от НВ с
V=2х4500 м³ през РШ1 до разпределителна мрежа на град Айтос;
2. Главен водопровод от РШ1 и НВ с V=600 м³ през РШ2 до разпределителна мрежа на град Айтос и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост.
12. Докладна записка с вх.№ ОбС-101/19.03.2018 г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за
проектиране и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен
обект (трасе) на обект: „Нов отливен канал от нов дъждопреливник
12 на град Айтос” и даване съгласие за преминаването му през
имоти общинска собственост.
13. Докладна записка с вх.№ ОбС-99/16.03.2018 г. от Мариана
Димова - зам.-кмет на Община Айтос, относно прекратяване на
съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ XII1424, кв.89 по плана на град Айтос, с адрес ул.“Александър Стамболийски” № 30.
14. Докладна записка с вх.№ ОбС-98/16.03.2018 г. от Мариана
Димова - зам.-кмет на Община Айтос, относно прекратяване на
съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ I-1,
кв.2 по плана на село Черна могила, община Айтос.
15. Докладна записка с вх.№ ОбС-95/16.03.2018 г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно продажба на имот № 657,
с площ от 1022 кв.м, находящ се в землището на град Айтос, местност „Провадийско шосе”, на собственик на законно построена сграда.
16. Докладна записка с вх.№ ОбС-94/16.03.2018 г. от Васил Едрев
- кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти земеделски земи, представляващи частна общинска собственост,
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване - 9 броя.
17. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: КРАСИМИР ЕНЧЕВ

Професионална гимназия по селско стопанство
„Златна нива” - град Айтос
ул. „Славянска” № 50, тел. 0888/ 206 682
ОБЯВА
Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива” град Айтос обявява свободно работно място за Главен счетоводител на постоянен трудов договор.
Документи се подават при Завеждащ административна служба
на училището в срок до 30.03.2018 година включително.
Кандидатите трябва да имат висше икономическо образование
- степен бакалавър или магистър.
Телефон за справки: 0888/ 206 682.
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Народен приятел

Близо милион приходи отчита
общинската транспортна фирма
„Айтос Автотранспорт” ЕООД обновява автопарка,
тенденцията - увеличаване на годишната печалба

Пълен финансов отчет
и анализ за дейността си
през 2017 година внася за
одобрение в Общинския
съвет, общинското търговско дружество „Айтос Автотранспорт” ЕООД. Дружеството осъществява пътнически превози с лиценз за
международен автомобилен превоз на пътници, извършва автогарово обслужване и годишни технически
прегледи.
„Айтос Автотранспорт”
ЕООД приключи 2017 година с общо приходи от дейността си в размер на 961
хиляди лева, при 872 хиляди лева приходи за 2016 година, сочи отчетът на управителя Койчо Пенчев. Повисоки са приходите от автобусни превози през ми-

налата година - 900 хиляди лева, включително компенсации и намалени пътувания на ученици, ветерани
и пенсионери. Дейността
приключва със счетоводна
печалба от 45 хиляди лева,
при 46 хиляди лева за 2016
година, въпреки поетия ангажимент за обслужване
на нерентабилните общински линии.
Годишните технически
прегледи не носят печалба на дружеството, а приходите за 2017 година са
по-малко - 35 104 лева, докато разходите възлизат
на 59 913 лева. Данните са
показателни за влиянието на непрекъснато нарастващата конкуренция за
извършване на прегледите
в града, уточняват от дру-

жеството.
С осигурените приходи са
финансирани разходите за
издръжка в размер на 931
хиляди лева, в т.ч. - за материали - 257 хиляди лева,
за горива и енергийни разходи - 204 хиляди лева, за
резервни части - 29 хиляди лева и други - 24 хиляди
лева. Разходите за външни
услуги са 61 хиляди лева, за
заплати - 375 хиляди лева,
за осигуровки - 71 хиляди
лева, за амортизации - 117
хиляди лева.
Дружеството развива
дейността си в рамките на
осигурените ресурси, при
непрекъснато свиване и оптимизиране на експлоатационните разходи. Сравнителният анализ по години показва колебанието

в цените на горивата, резервните части и услуги. А
завишението на разходите
за горива, заплати и осигуровки се дължи на допълнително ангажираните ресурси на транспортната фирма
за извършване на превози
на ученици.
Счетоводната печалба
на дружеството за 2017 година е 30 хиляди лева, при
27 хиляди лева за 2016 година. Налице е тенденцията за подобряване на икономическите показатели.
Средната брутна месечна
работна заплата в дружеството за 2017 година е 834
лева, сочи още отчетът на
управителя.
Предприети са мерки за
обновяване на автопарка
за намаляване на разходите като цяло, макар че
разходите за амортизации
и заплати са значително
увеличени. Повишено е качеството на транспортната услуга и се запазва тенденцията за увеличение на
печалбата.
Предизвикателствата
пред „Айтос- Автотранспорт” ЕООД са намаленият пътникопоток, особено в
рамките на общината, нелоялната конкуренция на преминаващите през Айтос
други превозвачи, нерегламентираните превози, както и нелоялната конкуренция при годишните технически прегледи, пише още
в анализа.
Съветът ще се произнесе
за дейността на общинската транспортна фирма на
заседанието си на 28 март
тази година.
НП

Наредба ще гарантира прозрачност при
поемане на дълг по общински проекти
Нов регламент за обществени обсъждания и за активно
участие на местната общност в решенията на Съвета
Община Айтос е на път
да се сдобие с първия в историята си документ, който регламентира реда и условията за провеждане на
обществени обсъждания за
поемане на дългосрочен общински дълг за реализиране на проекти. В тази връзка, проект за Наредба влиза в заседателната зала
на 28 март т.г. за дискусия
и гласуване. Мотивите за
приемането й са разпоредби в Закона за общинския
дълг, определящи условията и реда за поемането на
общински дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг.
На редовно заседание в
сряда, Съветът трябва да
закове условията и реда за
провеждане на обществени обсъждания на проектите, които ще се финансират
чрез дългосрочен дълг, което да осигури публичност
на информацията за проектите, изпълнявани от общината и прозрачност при необходимост от поемане на
дългосрочен дълг.
Наредбата регламентира
възможностите за активно
участие на местната общност при вземане на реше-
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
АЙТОС
РЕШЕНИЕ
№ 443
По Докладна записка с вх.№ ОбС-49/12.02.2018 г. от Красимир Енчев - председател на Общински съвет - Айтос, относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Айтос,
Общинският съвет - град Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос,
както следва:
РЕШИ:
§1. Отменя чл.41 и приема нов чл.41 със следния текст:
Чл.41 (1) При производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права и право на ползване върху общински имоти се заплаща такса за всяко конкретно производство, изчислена по следната формула:
Р общ. = Рт1 + Рт2 + Рт3 , където:
Рт1 - разходи за материали (хартия и печат, еленергия, гориво за оглед на имота /ите);
Рт2 - разходи за изготвяне на оценка на имота /ите от лицензиран
оценител;
Рт3 - други разходи (разходи за консултантски услуги, скици, удостоверения за характеристиката на имотите и др.
(2) Конкретният размер на таксата по ал.1 се определя служебно при
подготовката на съответната административна преписка и се заплаща
от преобретателя на имота, и/или носителя на вещното право.
(3) При производства по учредяване на безвъзмездно право на ползване не се заплаща такса по ал.1.
§2. В чл.46в, ал.5 израза «ловни кучета» се заменя с изразя „кучета,
които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект”.
§3. В чл.19,  ал.4  се правят следните изменения: Отменя  ал.4 т.2,  текста  на досегашната т.2.1.  става т.2, а текста на досегашната  т.2.2.
става 2.1.
§4. Текста на чл.38, т.16 се изменя и допълва, и придобива следната редакция:
„За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия на закрито по чл.4, ал.1, т.1 от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос - 50,00 лв. на обект.
§5. Изменя чл.42в, ал.1 и същият придобива следната редакция: „При
маркиране на дървета и издаване на превозен билет за извозването
им се заплаща такса в размер на:
2 лв./куб.м маркирана дървесина;
2 лв. за издаване на превозен билет.
§6. Създава нова ал.2 на чл.42в със следния текст „При маркиране
на дървета и издаване на превозен билет на организации на бюджетна издръжка не се заплаща такса по ал.1.
§7. Създава нов чл.42г със следния текст „За издаване на удостоверение за характеристика на земеделска земя се заплаща такса в
размер на 10 лв.
§8. Отменя чл.43
§9. Изменя и допълва т.9 на чл.53 и същата придобива следната редакция:
За издаване на разрешение за ползване на терен за поставяне на
преместваеми обекти за търговия на открито по чл.4, ал.1, т.2 буква „г“,
„д“, т.3, т.4 от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос и РИЕ - 20.00 лв.
§10. Изменя и допълва т.21 на чл.53 и същата придобива следната редакция: „Разрешение за извършване на търговия и други обслужващи дейности на открито - по чл.4, ал.1, т.2 буква „а“, „б“ и „в“ от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на
територията на община Айтос - 10,00 лв.
§11. Отменя т.10, 15 и точка 15А на Приложение № 1.
§12. Отменя Приложение № 2.
§13. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на административни услуги на територията на Община Айтос, приета с решение №
443/28.02.2018 година от Общински съвет - Айтос, влиза в сила в деня
на публикуването й във вестник „Народен приятел”.
Решението е гласувано в заседание на ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и 0 „възд.се”, проведено на 28.02.2018 г.,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС: /п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 29, т.1. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
/Стелиана Николова - главен специалист “АТООС”/

ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН
ПОКАНА
Управителният съвет на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН свиква
Общо Годишно отчетно събрание на кооперацията, което ще се
проведе на 14.04.2018 година, от 9,00 часа в Заседателната зала
на Община Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3

Председателството на Общински съвет - Айтос
ния. Проектът беше публикуван на официалния сайт на
Община Айтос на 14.02. 2018
година. На всички граждани
и организации беше предоставен 30-дневен срок, в който да могат да представят
предложения и становища в
ЦУИГ на Община Айтос.
Какъв е редът? Кметът на
общината внася предложението за поемане на дълг,
което се разглежда и одобрява от Общинския съвет.
Общественото обсъждане
трябва да се състои наймалко един месец преди
разглеждане на предложе-

нието от Съвета. Отделно,
всички граждани и юридически лица могат да подават в деловодството на Община Айтос писмени запитвания, протести и предложения до кмета на общината, касаещи проекта, за реализацията на който ще се
поема дългосрочен дълг, но
не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
На публичното обсъждане, след представянето на
проекта и начините на финансиране, думата се предоставя на представители-

те на местната общност за
свободно изразяване на
мнения, предложения и становища, както и за въпроси
по проекта. Обсъждането
приключва след като е дадена възможност да се изкажат всички заявили желание граждани и представители на юридически лица.
Изготвя се протокол, ведно с постъпилите писмени запитвания, протести и
предложения, който става
неразделна част от предложението в заседателната зала.
НП

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане и освобождаване на нови член кооператори.
Док. Мариян Пеев
2. Доклад на УС на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен за 2017 година.
Док. Мариян Пеев
3. Доклад на Контролния съвет на ЗКПУ „Мъглен” с. Мъглен за
2017 година.
Док. Димитър Которов
4. Приемане на Годишния Финансов Отчет за 2017 година на
ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен
Док. Иванка Димитрова
5. Освобождаване на председателя на кооперацията, УС и КС от
отговорност за едногодишната им дейност.
Док. Мариян Пеев
6. Вземане на решение от Общото събрание като упълномощава УС и председателя на кооперацията за сключване на договори
за сделки и кредити с ДФЗ, Разплащателна агенция, банки, юридически и физически лица и други, за закупуване на земя и ДМА,
включително и срещу ипотекиране на недвижими имоти.
Да учредява обезпечения по кредити със залози и ипотеки с
ДМА.
Док. Мариян Пеев
7. Вземане на решение за Общото събрание за продажба на старата Административна сграда.
Док. Мариян Пеев
При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК, събранието ще се проведе един час по- късно, от 10.00 часа, на същото
място и при същия Дневен ред, независимо от броя на присъстващите член- кооператори.
УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 22 88
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Животът край Славеева река
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Клуб „Високото изкуство
на превода” с изложба
Cyan Magenta Yellow Black

Ученици преведоха Вапцаров на английски

На 23 март 2018 година
беше открита изложбата с
преводи на Вапцарови произведения от български на
английски, изработени от
учениците в клуб „Високото изкуство на превода” с
ръководител Здравко Ди-

ве и ги преведоха като използваха различни цветове, за да означат различните компоненти. Изложбата
беше открита в присъствието на директора на училището Димо Парушев, Таня
Петкова, заместник-директор, учители и ученици.
Първите посетители на изложбата след откриването бяха учениците в 8 „а“
клас, профил чуждоезиков
- английски и руски език с
преподавател Ани Стойчева. Росица Петрова и Антония Петкова от 11 „а“ клас
влязоха в ролята на уредници и екскурзоводи като
разказаха на осмокласниците за процеса на работа
по интерлинеарния превод
и резултата от него.

мов по проект „Твоят час”
в СУ „Никола Й. Вапцаров”. Особеното на изложените творби е, че текстовете са преведени по метода „Интерлинеарен превод“. Учениците подбраха
части от Вапцарови стихо-

Баба Вела на 95 знае как
да лекува всяка болка
Навръх Първа пролет Велка Боздукова от Айтос навърши 95 години. Всички в
Айтос и региона я знаят като
баба Вела - най-изкусната
лечителка, баячка и специалистка по леене на куршум.
Специално поръчала торта,
за да почерпи общинарите
за здраве и още една - за
тези, за които всеки ден отваря дома си. Сърцата, щедра и много пъргава за годините си, на първа пролет
баба Вела черпеше наред и познати, и случайно дошлите да споделят с нея болката си, видя НП.
На 95 години „не ползва”

Баба Вела в „кабинета” си - след „куршума”,
важно е как ще падне
лъжицата - тя показва
дали лошото си е отишло. Ако не - процедурата се повтаря.

На рождения си
ден, лечителката
Велка Боздукова с
безценни съвети
към айтозлии
хапчета и е в добро здраве.
Малко съм уморена, казва,
но пък приема хора от тъмно
до тъмно, даже на рождения
си ден. А пред вратата й се
извива опашка от чакащи.
Наследила е уменията от
майка си, но преди нея три
поколения жени в рода гонили злото с разтопено олово.
Получила в наследство баенето за уроки, за весене,
за страх, за лимфни възли
и т.н., и вече 23 години почти денонощно се среща с
търсещите нетрадиционния
начин да прогонят болката,
злото и стреса.
Баба Вела знае как се бае
за всяка болест. За всичко
имало лек, само за мозъка
– не. „Което е от стреса се
лекува с баене, ама има болести, които са по-силни от
думите и от куршума. Още
като видя човека и му личи”,
обяснява баячката. Според
нея, от сто болести - една е
от простуда, другите са от
стрес. С подръчни средства
лекува и сливици – „вдига” ги
с пръсти и здраво завързва
кърпа под брадата.
Рецептата на баба Вела
за грип пък е смес от мед,
олио и ракия, от която през
час трябва да се хапва по лъжичка. А най-доброто средство за възпаление на гърлото е газта, и за хрема - газ
на тампони. Това съветва айтоската лечителка, която се
радва на широка известност
най-вече заради баенето и

22 март 2018 година - Баба Вела на 95!
леенето на куршум.
Вела Боздукова е родом
от село Разбойна. Била найголямата, гледала шестте си
братя и сестри, поемала цялата работа вкъщи. От 10-годишна е на къра, а зад тъкачния стан седнала на 15. През
всичките тези години работата я крепяла. И досега дърпа
юздите на коня и сама оре
лозето, а после копае около чуканите. И черешовата
градина наглежда, и вилата в Лясково. Известна е и
със страстта си към строителството и че сама си чертае плановете за нови градежи.
На 95 години става всяка
сутрин в три часа. До четири
вече се е наредила опашка
– чакат я да отвори външната врата, която винаги е под
ключ. Защото баенето преди
изгрев слънце най-помагало.
А през лятото осъмва – не й
дава сърце никого да върне. Според баба Вела, найважна е молитвата, която се
произнася по време на леенето на куршум. Без думите
ритуалът не може да се случи - в оловото се отразява
страхът на човека, но молитвата го гони.
Знаят баба Вела и като яс-

новидка, която много познава на боб. Не признава кафето и картите. Хвърля го с
наричане, което пази в дълбока тайна. Защото ако изрече думите на глас – магията ще изчезне. Гледа да не
се товари с хорските неволи, но понякога дълго съпреживява и се коси за чуждите проблеми.
Такава е Вела Боздукова – емоционална, приказлива, чувствителна. И много
потайна - за всяка човешка
драма има място в сърцето
й, но с никого не я споделя.
И не признава на кого ще
предаде дарбата си.
Питаме я какво е пожеланието й към айтозлии. „Дълъг
живот, работа да имат, проблеми да нямат. Да са добри помежду си и да се пазят - защото отвсякъде идват болести и неприятности. Сутрин като стана, първо се прекръствам и пожелавам на всички хора здраве!”, казва просълзена жената, която има очи да види
всяка болка, но винаги търси доброто.
НП й пожелава да е жива
и здрава и да ни покани на
100-я си рожден ден!
НП

Пролетно настроение в читалището
Поздравления за участниците в пролетния концерт на
Народно читалище „Васил
Левски 1869”- Айтос „Пак е
Пролет!” В снежния 22 март
читалищните художествени
състави стоплиха айтозлии
с пролетно настроение, много танци, песни и смях.
Таланта си на сцената
пролетно доказаха Формация „Талант”- Цветомир
Малчев и Михаил Димчев,
Седат Мюмюн, Танцова

формация „Ива денс мини”,
Детски танцов състав „Шарено гайтанче”, Състав за
модерен балет „Джуниър”,
Състав за изворен фолклор,
Формация за съвременни и
характерни танци „Мисис”.
Художествени ръководители Пенка Димова, Маргарита Петрова, Мая Христова и Ивелина Костадинова.
Водеща Златина Георгиева. Благодарим Ви и честита пролет!

