
- Г-н Едрев, поводът за 
този разговор са многото 
новини от Айтос от нача-
лото на тази година. Из-
глежда, 2018-а ще е на-
прегната за Общината - 
получихте финансиране 
по важни проекти, пред-
стои Ви дълъг строите-
лен сезон. Кажете, какво 
се случва в Община Ай-
тос след последния ни 
разговор през октомври 
м.г. - това са близо шест 
месеца?

- Строителният сезон в 
Айтос вече започна в парк 
„Славеева река” - един про-
ект, за който финансиране-
то от 1 600 000 лева беше 
осигурено преди близо две 
години. За съжаление, про-
цедурата за избор на из-
пълнител се проточи във 
времето. Имам уверение-
то на изпълнителя, че една 
от зоните в парка, в която 
тази година ще се прове-
де 50-то юбилейно издание 
на фолклорните празници 
„Славееви нощи”, ще бъде 
завършена до началото на 
месец юни. 

Другият голям строителен 
проект е свързан с ремон-
та на улиците в града и об-
щината. Съвсем видимо е, 
че голяма част от улиците в 
града не са в добро състоя-
ние, отвориха се дупки, го-
ляма част от тротоарите се 
нуждаят от ремонт. Пред-
стои да обявим обществе-
на поръчка за реконструк-
цията и рехабилитацията 
на уличната мрежа в Ай-
тос. Подписахме договор 
за безвъзмездно финанси-
ране за близо 2 милиона 
лева с Държавен фонд „Зе-
меделие”. По Програмата 
за развитие на селските ра-
йони успяхме да осигурим 
пари за основен ремонт на 
седем основни улични ар-
терии в града. Към тези 2 
млн. лв, тази година бюдже-
тът прибавя и планираните 
в капиталовата програма 
628 600 лева за уличните на-
стилки в общината.

- Имахме възможност 
да снимаме строителни-
те дейности в парка. Как-
во точно се предвижда 
по проекта, какво да оч-
акват айтозлии и гостите 
на Айтос?

- Проектът цели изграж-
дането и възстановяването 
на зоните в парка, на обща 
площ 381 дка. Алеите ще 
бъдат преасфалтирани, ще 
има ново парково освет-
ление. Нова алея ще върви 

по линията на река „Славе-
ева”. В „сухия” басейн вече 
се изгражда многофункци-
онален спортен комплекс. 
Предвидени са нови детски 
площадки за деца на раз-
лична възраст, а старите 
ще бъдат реновирани. Ре-
монтира се сградата на лят-
ната естрада. Цялостно се 
подменят настилките в съ-
блекалните, баните и оста-
налите помещения, подме-
ня се фаянсът, измазват се 
и се боядисват стените и та-
ваните, подменя се вътреш-
ната и външната дограма. 
Ще бъде изпълнена цялост-
на дренажна система око-
ло сградата и хидроизола-
ция по целия периметър на 
откритата сцена. Проекти-
рани са зони за отдих, за 
барбекю, нови пейки, съ-
дове за смет и т.н.

- Започвате едновре-
менно няколко големи 
проекта - парка, улици-
те в града и селата - и 
всичко това, успоредно с 
най-мащабния общински 
проект за изграждане на 
пречиствателна станция 
в Айтос. Докъде стигна-
ха нещата там?

- Колкото е по-голям един 
проект, толкова повече уси-
лия и работа изисква. Беше 
проведена работна среща с 
представители на община-
та, екипа за управление и 
изпълнителите по общест-
вените поръчки за инжене-
ринг и строителен надзор. 
Тези срещи ще бъдат еже-
месечни. В края на минала-
та седмица, работните про-
екти са предадени за из-
вършване на оценка за съ-
ответствието, на надзорни-

те фирми. Знаете, че този 
проект ми беше завещан, 
знаете колко много пробле-
ми трябваше да решим, за 
да стигнем до тук. Затова се 
радвам, че реалното му из-
пълнение вече е в ход.

- Ясно е, че общински-
те бюджети са разчетени, 
с тях не може да се свър-
ши много. Затова, днес, 
проектите са лицето на 
една община. За кои дру-
ги сфери, Община Айтос 
успява да осигури пари 
извън бюджета, с рабо-
та по проекти?

- Кандидатстваме и из-

пълняваме проекти във 
всички общински сфери. 
През миналата година, за 
първи път, спечелихме фи-
нансиране по проект за 
зелената инфраструктура. 
Средствата са по Програ-
мата за трансгранично съ-
трудничество, дейностите 
по проекта продължават 
и през тази година в парт-
ньорство със Специализи-
раната администрация на 
провинция Одрин, Турция. 
Спечелихме 206 хиляди 
лева по проекта, с 174 490 
лева от тях закупихме тех-
ника. Техника, каквато до-
сега нямахме и се налага-
ше да наемаме, и съответ-
но си плащахме наемните 
цени - трактор, вишка, ко-
сачки и т.н. В момента под-
готвяме още два проекта с 
Одрин, по Втората пока-
на на Програмата за тран-
сгранично сътрудничество. 
Единият е за ремонт на зоо-
парка в партньорство с Ре-
гионалната дирекция по го-
рите и водите - Одрин. Вто-
рият е за работа с децата и 
за закупуване на още тех-
ника. По този проект отно-
во ще работим в партньор-
ство със Специализирана-
та областна администрация 
на Одрин.

- Един от приоритетите 
на общините е социална-
та политика, защото все 
повече хора се нужда-
ят от социална подкре-
па. Разполага ли Айтос с 
достатъчно ресурс в тази 
посока?

- Последният социален 
проект, по който спечелих-

ме финансиране, е в парт-
ньорство с Гьотеборг, Шве-
ция. Безвъзмездната фи-
нансова помощ е в размер 
на 170 203 лева Най-общо, 
проектът е за грижа за въз-
растните хора. Идеята е да 
заимстваме добрия швед-
ски опит. Вече успешно сме 
реализирали един образо-
вателен проект с Гьотеборг, 
надявам се и този да дове-
дем до успешен край. 

В края на миналата годи-
на приключихме друг про-
ект за социални услуги - 
„Грижа за независим жи-
вот” на стойност близо по-
ловин милион лева. Съв-
сем скоро финализирахме и 
проект за активиране и зае-
тост на младежи до 29 годи-
ни. Инвестицията за близо 
230 хиляди лева е за активи-
зирането на млади хора, ко-
ито нито учат, нито работят. 
От 1 март до края на годи-
ната ще функционира “Об-
ществена трапезария”, ко-
ято осигурявя топла храна 
на семействата в най-теж-
ко положение. Имаме до-
бре работещ Домашен со-
циален патронаж, Детска 
млечна кухня, Защитено жи-
лище за младежи с ментал-
ни увреждания и два днев-
ни центъра за хора с увреж-
дания. Сега започна и кам-
пания, при добра организа-
ция от страна на БЧК-Айтос, 
в която 1058 социално слаби 
получават хранителни паке-
ти от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нужда-
ещите се лица. 
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Община айтОс – в сезОн  
на стрОителствОИнтервю на Веселин ПРЕНЕРОВ 

с кмета на Община Айтос 
Васил Едрев

Уважаеми съграждани,
В навечерието на Възкресение Христово прие-

мете пожеланията ми за празници,  изпълнени 
с надежда и пролетно настроение!

Великден е символ на вярата в човешките до-
бродетели! Затова нека сме по-добри, нека про-
щаваме и да даряваме!

И нека през всичките дни на годината да па-
зим сърцата си отворени за човешката грижа 
и близост!

Весело посрещане на големия християнски 
празник!

Бъдете здрави и усмихнати!

Васил Едрев
Кмет на Община Айтос

Нека сме по-добри, нека 
прощаваме и да даряваме!

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Във връзка с въпроси, отправени към Община Айтос 
и свързани с прочистването на дървета в парк “Славе-
ева река”, съобщаваме на гражданите, че със запо-
вед на кмета на Община Айтос е назначена комисия 
от експерти от Общинска администрация и Държавно 
горско стопанство - Айтос, които са маркирали напъл-
но изсъхналите дървета в парка. Възрастта им е над 40 
години и те представляват опасност за живота и здра-
вето на посетителите. 

Дейностите в парк “Славеева река” са с цел възста-
новяване старите и изграждане на нови зони за отдих, 
в които гражданите и гостите на Айтос да се чувстват в 
пълна безопасност.

Кметът на Община Айтос Васил Едрев

Ул. „Цар Освободител” е първа в списъка за реконструкция и рехабилитация
Продължава на стр. 3



При среден брой на леглата 60, 
в „МБАЛ -Айтос“ ЕООД, през 2017 
година те са били заети на 62% 
и използвани 227 дни в година-
та. С 6% по-ниска от 2016 година 
е била използваемостта на лег-
лата в Детско отделение - 50%, 
останалите отделения са увели-
чили дейността си. Общо реали-
зираните леглодни за лечебното 
заведение са 13 638, със 144 по-
малко от 2016-а, а преминалите 
болни общо в стационара през 
м.г. - 3946. Това са само малка 
част от фактите в подробния от-
чет на управителя д-р Паруш Па-

рушев, представен и одобрен с 
пълно мнозинство от общински-
те съветници на мартенското за-
седание на Съвета през минала-
та седмица. 

Трудна година отчете 
управителят.“Лимитите не само, 
че не бяха премахнати, но ста-
наха и по-рестриктивни. Въве-
доха се ограничения и по легла 
с националната здравна карта, 
а това в крайна сметка доведе 
до неизплащането на 64 663 лв. 
надлимитна дейност. Тъй като 
няма никакви изгледи НЗОК да 
изплати тези средства добровол-
но, „МБАЛ - Айтос“ ЕООД започ-
ва съдебна процедура за възста-
новяването им”, пише в доклада 
си д-р Парушев.

През м.г. само субсидиите 

от Община Айтос за болница-
та са завишени. При 60 хиляди 
лева през 2015 и 2016 г., през 
2017 година те са скочили на  
112 000 лв. Приходите от РЗОК са  
1 341 000 лв., с 6 хил. лв. по-
малко от предходната година.  
95 775 лв. е размерът на годиш-
ната субсидия от Министерство-
то на здравеопазването, а собст-
вените приходи на МБАЛ Айтос - 
34 541 лв.

Увеличени са разходите, ос-
новно за заплати и осигуровки. 
Причината - повишаването на 
минималната работна заплата и 
изплащане на обезщетения при 
пенсиониране. Заплатите на ос-
таналите категории персонал не 
са актуализирани от 2014 г.. Де-
фицитът на кадри пък води до не-

възможност за ползване на от-
пуските и се налага прехвърля-
нето им за следваща година. На-
мален е лекарстводенят - от 15.59 
лв., на 14.74 лв., без разбира се, 
това да се отрази на качеството 
на лечението на болните. 

Разходите за лекарства и кон-
сумативи не са увеличени, за 
2017 г. те са в размер на 219 897 
лв. Паднала е обаче цената на 
храноден - от 4.07 лв. на 3.36 лв. 
през м.г. Има ръст на средната 
брутна заплата - 839 лв. Задълже-
нията към доставчиците, предим-
но за лекарства и кетъринг, са в 
размер на 142 966 лв. Сравнено 
с 2016 г., задълженията са скочи-
ли само с малко над 600 лв., сочи 
докладът. Болницата няма дълго-
ве към НАП и НОИ.

Сигурно на пръсти се броят об-
щинските болници в страната, ко-
ито през 2017 година са инвести-
рали в болничните бази. „МБАЛ - 
Айтос“ ЕООД е една от малкото 
- Общинският съвет взе решение 
за 130 000 лв. за ремонти в „МБАЛ 
- Айтос“ ЕООД, които приключи-
ха през месец май м.г. С гласу-
ваните допълнително 40 000 лв. 
беше стегнато и оборудвано най-
доброто Детско отделение в Бур-
гаска област. Нещо повече - Об-
щинският съвет опрости на бол-
ницата дължимата такса смет и 
с това МБАЛ - Айтос покри кри-
териите и кандидатства по про-
грами за заетост на ДБТ-Айтос. 
Така са осигурени четирима пор-
тиери за две години. Денонощно-
то им присъствие, видеонаблю-
дението и паник-бутоните по от-
деленията създават спокойствие 

и сигурност в стационара.
И още - Общинският съвет 

реши болницата да получи 80 000 
лв. за закупуване на медицин-
ска апаратура през 2017 г. Така 
„МБАЛ - Айтос“ ЕООД се сдоби 
с рентгенов апарат с дигитализи-
ращо устройство, който да сни-
жи разходите в отделението по 
образна диагностика. С някол-
ко нови, съвременни апарата се 
сдоби и Клиничната лаборато-
рия, предоставени с договор от 
доставчик за покупка на реакти-
ви и консумативи за тях.

Амбициозни са и намерения-
та на болничното ръководство за 
2018 година. Приоритет е вътреш-
ният ремонт на две отделения - 
Вътрешно и Инфекциозно и до-
вършване на външното санира-
не на Вътрешно отделение. Доста 
надежди за увеличаване на при-
ходите с около 10% се възлагат 
на договора с НЗОК. Кадрови-
ят проблем остава перманентен 
и осезаем. Средната възраст на 
лекарите е 57 години, а на спе-
циалистите по здравни грижи - 
52 години. „Ако тенденцията се 
запази, не е далеч времето ко-
гато общинската болница ще ос-
тане без кадри и ще се самоза-
крие”, категоричен е д-р Пару-
шев. Остарял и амортизиран е и 
санитарният транспорт. В момен-
та болничното заведение разпо-
лага с два санитарни и един лек 
автомобил.

Според д-р Паруш Парушев 
това са само част от проблемите 
и е ясно, че те не могат да бъдат 
решени без волята на държава-
та, общината и Общинския съвет. 
„От своя страна, искам да уверя 
Съвета, че ръководеното от мен 
общинско търговско дружество 
ще направи всичко възможно 
за изпълнението на основната 
си мисия - опазване на здраве-
то на гражданите на общината”, 
казва управителят. А ние ще до-
пълним - не само гражданите на 
община Айтос, тъй като пациен-
ти от съседни общини, особено 
от община Руен, се лекуват в ай-
тоската общинска болница през 
цялата година. Но до този мо-
мент, нито Руен, нито друга съ-
седна община, чието население 
ползва услугите на „МБАЛ - Ай-
тос“ ЕООД, се е заинтересова-
ла от проблемите и състояние-
то на болницата и не е пожела-
ла да окаже нито морална, нито 
материална помощ.

НП
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само субсидиите от Общината за Мбал  

са завишени през 2017 година

П О К А Н А

УС на ЗКПУ „СЪЗНАНИЕ” - с. Тополица, Бургаска об-
ласт, кани своите член-кооператори да присъстват на ГО-
ДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 
21.04.2018 година от 8.00 ч. в салона на кметството в с. То-
полица при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
1. Приемане и освобождаване на член- кооператори.
2. Отчет на Управителния съвет за дейността му през 

2017 година.
3. Финансов отчет на кооперацията за 2017 година.
4. Отчет на Контролния съвет за дейността му през 2017 

година.
5.  Приемане на решения от ОС.
Ако не се явят необходимият брой членове, събранието 

ще се проведе един час по-късно, на същия ден – 21.04.2018 
година, независимо от броя на присъстващите.

ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН

П О К А Н А

Управителният съвет на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН 
свиква Общо годишно отчетно събрание на коопера-
цията, което ще се проведе на 14.04.2018 година, от 
09,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос,  
ул. „Цар Освободител” № 3

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане и освобождаване на нови член-коопе-
ратори.

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 го-

дина на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен
Док. Иванка Димитрова
5. Освобождаване на председателя на коопераци-

ята, УС и КС от отговорност за едногодишната им дей-
ност.

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, Раз-
плащателна агенция, банки, юридически и физически 
лица и други, за закупуване на земя и ДМА, включител-
но 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 про-

дажба 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, неза-
висимо от броя на присъстващите член- кооператори.

УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 22 88

Повечето от айтоските ветерани от Втора-
та световна война са на легло заради боле-
сти и преклонна възраст. Малко са емоции-
те за старите воини, затворени между четири 
стени. Затова, преди Великден, да ги уважат и 
зарадват, кметът Васил Едрев и Иван Иларев 
- председател на Съюза на ветераните от вой-
ните в община Айтос, ги посетиха в домовете 
им с практични подаръци за големия христи-
янски празник.

Кметският жест зарадва ветераните до съл-
зи. „Благодарим на кмета, че и за този праз-
ник не ни е забравил. На всички айтозлии по-
желавам здраве, и да знаят, че то е най-важно-
то!”, каза за НП един от доайените на Съюза, 
96-годишният Иван Пулев.

НП

съОбщЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките 

за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне 
и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфек-
ционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомя-
ва гражданите, че на 09.04,10.04 и 11.04.2018г. от 06:00 до 09:00 
часа „ЗП Валентин Николов Георгиев“ ще извърши третира-
не на 950 дка пшеница и ечемик, находящи се в местността 
„Карапелит”,  землище град Айтос с препаратите „Бампер 
25ЕК“ и „Биопауър“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат 
необходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

съОбщЕНИЕ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките 

за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне 
и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфек-
ционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомя-
ва гражданите, че ще се извърши третиране с наземна тех-
ника, както следва:

1. На 14, 15 и 16.04.2018г. от 06:00 до 09:00 часа „Агродар Бъл-
гария” ЕООД ще извърши третиране на рапица: 320 дка в мест-
ността „Карапелит”, землище град Айтос, 420 дка в местност-
та „Българовски сърт”, землище град Айтос, 270 дка в мест-
ността „Меселим дере”, землище град Айтос, 560 дка в мест-
ността „Комнята”,  землище с. Съдиево, 150 дка в местността 
„Улуклии”, землище с. Караново с препарат „Цитрин макс“, 
листен тор „Фитоефект“ и органичен тор бор.

2. На 17, 18 и 19.04.2018г. от 06:00 до 09:00 часа „Агродар Бъл-
гария” ЕООД ще извърши третиране на пшеница и ечемик: 1000 
дка в местността „Карапелит”, землище град Айтос, 1400 дка в 
местността „Карамеше”, землище град Айтос, 880 дка в мест-
ността „Азмака” и местността „Домуз орман”, землище с. Съ-
диево с препарати „Омнера“ и „Аканто плюс“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат 
необходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯП  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на ЗКПУ „Чукарка”- с. Чукарка уве-
домява всички член-кооператори, че на 28.04.2018 г. от - 9.30 
часа в читалището на селото ще се проведе годишно отчет-
но-изборно събрание при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д  :
1. Утвърждаване решенията  на УС за приемане на нови 

член-   кооператори  и освобождаване на член-кооператори 
по тяхна молба.

2. Приемане и гласуване отчета на УС за 2017 година.
3. Приемане и гласуване на годишния финансов отчет за 

2017 година.
4. Приемане и гласуване заключението на  КС за 2017 го-

дина.
5. Избор на ръководни органи - Председател, Управителен 

съвет, Контролен съвет.

Осигурен е транспорт от Автогара - Айтос от  9 часа  на  
28.04.2018 г.

02.04.2018 г. Управителен съвет
с. Чукарка, обл. бургас ЗКПУ „Чукарка” - с. Чукарка

Болницата започва 
съдебна процедура -  

да си върне надлимитни 
65 хиляди лева

Пред новото Детско отделение И старото Инфекциозно отделение е с нова визия

Всички корпуси на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД са са-
нирани

великденски жест към ветераните от войните

При ветерана Стойно Узунов



Интервю на  
Веселин ПРЕНЕРОВ

- Г-н Едрев, като бивш 
спортист, зная, че имате 
специално отношение към 
спорта. Какво е състояни-
ето на спортната база в 
общината?

- Община Айтос има мно-
го спортни клубове. Наско-
ро беше възстановен и един 
клуб с традиции - Баскетбол-
ният клуб, на който и аз съм 
възпитаник. За тези клубове 
и за масов спорт се нуждаем 
от добра спортна база. В мо-
мента строим Спортен ком-
плекс в парка. В комплекса 
ще има две футболни и едно 
баскетболно игрище, скейт-
площадка, поле за бадмин-
тон и тенис на маса. Изграж-
да се и дренажна система за 
събиране на повърхностните 
води. През миналата годи-
на обновихме градския ста-
дион. Избран е вече изпъл-
нител за изгражданeто на 
спортния комплекс в най-го-
лямото населено място в об-
щината - село Карагеоргие-
во. Там ще бъдат инвестира-
ни над 400 хиляди лева. От-
делили сме средства в бю-
джета - 30 000 лева, специ-
ално за ремонта на Залата 
за спортни игри, където се 
провеждат по-голямата част 
от състезанията от годишния 
спортен календар на Общи-
ната. Използваме всяка въз-
можност да кандидатстваме 
за финансиране по донорски 
програми за пълното обновя-
ване на спортната база.

- Общинският съвет в 
Айтос прие бюджета за 
2018 г. без никакви коре-
кции. Как успяхте да обе-
дините всички политиче-
ски сили в съвета около 
този бюджет? И каква е 
неговата философия?

- Основната цел на бюдже-
та на община Айтос за 2018 г. 
е запазване на финансова-
та устойчивост и стабилност 
на общината. Разработен е 
така, че да гарантира сигур-
ност на бюджетната сфера и 
в същото време да осигури 
безпрепятствено усвояване 
на средствата по европей-
ските проекти. Запазва се 
обемът на финансираните 
дейности. Основната цел е 
по-високо качество на пре-
доставяните на гражданите 
публични услуги. 

Що се отнася до филосо-
фията на бюджета - през по-
следните години тя почива 
на няколко принципа - ясни 
приоритети, реализъм в при-
ходната част, оптимизация 
на разходите и увеличава-
ща се капиталова програма. 
Така че логично е, всички по-
литически сили в Общинския 
съвет да застанат зад тези 
ясни приоритети.

- Какво е различното в 
бюджета на Община Ай-
тос тази година?

- Двойно повече тази годи-
на са средствата за основен 
ремонт на четвъртокласната 
пътна мрежа - общо 541 000 
лева. От тях 280 000 лева са 
средствата от републикан-
ския бюджет, 245 000 лева 
са от преходен остатък. От 

общо 16 населени места в 
община Айтос, осигурено е 
финансиране за ремонт на 
14 пътни връзки към града. 
Така че на практика, поч-
ти всяко село ще има своя 
обновен пътен участък. Па-
рите са разпределени след 
експертна обиколка, която е 
оценила необходимостта от 
ремонти за всеки пътен ки-
лометър на територията на 
Общината. 

442 000 лева залагаме за 
реконструкцията на Автога-
ра - Айтос, която не е ремон-
тирана от 30-40 години. Пред-
видени са близо 630 хиляди 
лева за уличните настилки 
в общината. Над 8 и полови-
на милиона в бюджет `2018 
са осигурени по Оператив-
на програма „Околна сре-
да” за изграждането на Пре-
чиствателната станция в Ай-
тос. Тези пари са резултат от 
проектната политика на Об-
щина Айтос за допълнител-
но финансиране. Те не ко-
респондират нито с парите 
от местните данъци и такси, 
нито със средствата, осигу-
рени от централния бюджет 
за капиталната програма. 

150 000 лева собствени 
приходи са планирани за  
изграждането на Пешеход-
на алея до Гробищния парк. 
Инвестицията е съобразе-
на с искането на граждани-
те, и е най-вече - за безо-
пасността им. Отделно, ще 
бъдат вложени общо 75 000 
лeва собствени приходи за 
изграждане на нови алеи и 
водоснабдяване на отделни-
те зони в Гробищния парк. 
За образование и социал-
ни дейности, в капиталната 
програма са планирани още 
над 73 000 лева за нови съо-
ръжения, ремонти и оборуд-
ване, които да подобрят ус-
ловията за обучение на де-
цата и качеството на пред-
лаганите социални услуги. 
Има още десетки обекти и 
дейности, които ще бъдат 
финансирани от бюджета. 
Като към тях прибавим и ра-
ботата по проектите, година-
та се очертава особено на-
прегната. Но вярвам, че ще 
се справим с всички предиз-
викателства.

- Проектът за парка 
беше Ваша лична кау-
за номер едно. Ремонти-
те започнаха. Коя е сега 
задача номер? И как най-
общо изглежда ежедне-
вието на кмета на Общи-
на Айтос?

- От седем години, еже-

дневието ми е свързано ос-
новно с търсене на възмож-
ности за допълнително фи-
нансиране на дейности и 
обекти. Защото, рамките на 
бюджета са твърде тесни за 
всичко, което трябва да се 
свърши. Имал съм добри и 
не толкова добри моменти - 
зависи от резултатите. 

Що се отнася до задача 
номер едно - това безспор-
но са уличните настилки. 
Това е основният проблем 
на сто процента от кметове-
те. Това е и основно искане 
на гражданите. Затова се 
радвам, че успяхме да оси-
гурим достатъчен финансов 
ресурс за градските улици. 
Но кога ще започнат ремон-
тите, зависи единствено от 
обществената поръчка. На-
дявам се, да няма обжалва-
ния и за първи път от много 
години насам да инвестира-
ме немалко пари в ремонта 

на улиците.
- По места, много кме-

тове срещат сериозна съ-
протива в Общинския съ-
вет. Как работите Вие с 
местния парламент?

- Дано не прозвучи пре-
силено, но през този ман-
дат работим в синхрон. Мно-
го важна част от общата ни 
работа са предварителните 
ни срещи, разговори и за-
седанията на постоянните 
комисии. Там, с участието 
на представители на адми-
нистрацията, се разискват 
всички въпроси. Заседани-
ята протичат делово, изра-
зяват се различни мнения, 
случва се да спорим, но сти-
гаме до консенсус. Затова 
искам да благодаря на пред-
седателя на ОбС и на всич-
ки общински съветници за 
предложенията, за реше-
нията и за активната им ра-
бота. Считам, че Общинска-

та администрация и Общин-
ският съвет имат една кау-
за, ясни цели и открита по-
литика. Всички наши дейст-
вия са подчинени единстве-
но и само на законодател-
ството в Република Бълга-
рия. Както навсякъде - случ-
ва се, да прозират и партий-
ни интереси, но като цяло 
Съветът е единен, когато се 
отнася до важни решения, 
свързани с проблемите и 
бъдещето на общината.

- За какво най-често Ви 
питат айтозлии на улица-
та и в приемния ден?

- Сега най-често ме пи-
тат кога ще е готов паркът. 
И съвсем естествено, за-
щото от известно време ре-
монтът създаде неудобства. 
В грижа за безопасността 
на хората, ги призовахме 
да не посещават парка, за-
ради започналите основни 
строителни дейности и на-
личието на тежки машини. 
Поднасям им извинения, за 
това, че временно достъпът 
до парка е ограничен. Но е 
ясно, че всичко, което се 
прави там, е за тях и за де-
цата на Айтос.

И на улицата, и в прием-
ния ден, хората питат за про-
грамата за саниране. Инте-
ресът е огромен, но за всич-
ки е ясно, че това е държав-
на политика. Бих казал, една 
много успешна политика, ко-
ято имаме уверението, че ще 
бъде продължена. 

В приемния ден хора-
та идват най-вече с лични 
проблеми, които се опит-
ваме в максимална степен 

да решим, доколкото те са 
свързани с работата на Об-
щинската администрация. 
Поставят се и обществе-
но значими въпроси, пода-
ват се сигнали и т.н. Всич-
ко това в голяма степен по-
мага и на мен, като кмет, и 
на администрацията - да ви-
дим проблемите, да ги чуем 
от хората.

- Как мислите, какво 
искат да чуят айтозлии 
от Вас като кмет? Какво 
бихте искали да им ка-
жете?

- Бих искал да знаят, че 
всички граждани имат ед-
накви права и задължения, 
и че никой не е, и няма да 
бъде толериран. Много ми 
се иска гражданите да вяр-
ват на това, което казвам 
и правя, а не на това, ко-
ето някой е решил да на-
пише. Да знаят, че съм го-
тов да подкрепя всяка по-
зитивна идея, и че врата-
та ми е отворена за всеки. 
Фейсбук е нещо уникално, 
постигнато от цивилизаци-
ята, но нека айтозлии да не 
бъдат статични наблюдате-
ли пред компютрите. Нека 
всеки, който има проблем 
или вижда проблем - да дой-
де и да го сподели. Така е 
честно.

Не се съмнявам, че ай-
тозлии обичат и милеят за 
родния град, затова вяр-
вам, че всеки е готов да 
даде своя принос за разви-
тието му. Защото тук живе-
ем и ще живеем заедно, тук 
живеят и ще живеят децата 
и внуците ни.
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само субсидиите от Общината за Мбал  
са завишени през 2017 година
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ремонтът на уличните  

настилки - задача номер едно

Със заповед № РД-08-150/01.03.2018 г. на Кмета на Община Айтос 
е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-
ПРЗ за УПИ VІ-2227 в кв.129, гр.Айтос, Община Айтос на основание 
чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.7 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се 
докаже възможността за промяна на предназначението на имота от 
„за жилищни нужди“ в „за обществено и делово обслужване” с цел 
реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на сгра-
да за здравни дейности. С ЧИ на ПУП да се предвиди застрояване с 
малка височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на 
Наредба №7/МРРБ и да 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 ор-
гани и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-186/19.03.2018 г. на Кмета на Община Ай-
тос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение час-
тично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І - 49 в кв.12, с. Зетьово, Об-
щина Айтос на основание чл.110 ал.1 т.1, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 
ал.2 от ЗУТ. С ЧИ на ПУП част от регулационните граници на УПИ І - 
49 да се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен 
имот № 49 на основание пар.8 от ПР на ЗУТ като се запази пред-
назначението на имота -  „за жилищни нужди” с предвидено застро-
яване със ниска височина  (Н<10м - зона Жм) при спазване изис-
кванията на Наредба №7/МРРБ.

ЧИ на ПУП/ПРЗ  да се представи в обхват и съдържание съгласно 
Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни ор-
гани и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

Със заповед № РД-08-190/21.03.2018 г. на Кмета на Община Ай-
тос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-91 в кв.31, с.Съдиево, Община Айтос на основа-

ние 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 VІ-91  да се раздели на два УПИ, да се определи начин на 
застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно 
строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

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

Със заповед № РД-08-658/26.09.2017 г. на Кмета на Община Ай-
тос е допуснато изготвянето на частично изменение на ПУП-ПЗ за 
УПИ ІX-642 в кв.36, местността „Слънчева лъка“, землище на град 
Айтос, Община Айтос, на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 
т.5, чл.124a ал.2 и ал.5 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ. С ПУП да се про-
мени предвиденото застрояване при спазване изискванията на На-
редба №7/МРРБ.

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

Със заповед № РД-08-203/26.03.2018 г. на Кмета на Община Ай-
тос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на 
ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-235 в кв.175, по плана на град Айтос, Община Ай-
тос, на основание чл.110 ал.1 т.3, чл.112 ал.2 т.3 и чл.134 ал.2 т.6 
от ЗУТ. С ПУП да се докаже възможността за промяна на характера 
на застрояване на имота като се предвиди застрояване с малка ви-
сочина (Н<10м - зона Жм) при спазване изискванията на Наредба 
№7/МРРБ и да се определи начин на застрояване, без да се проме-
ня предназначението на имота – „за жилищни нужди“. 

ЧИ на ПУП/ПЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно На-
редба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни орга-
ни и експлоатационни дружества, съгласно чл.127 ал.2 от ЗУТ.

ИК с банкова сметка за паметна 
плоча на борис щерев

На 23.03.2018 година Инициативен комитет „Борис 
Щерев”- град Айтос, община Айтос регистрира банкова 
сметка за дарения за изграждане на паметна плоча на 
бившия кмет на Айтос Борис Щерев.

Име на клиент: ИК „борис щерев”- град Айтос
IBAN: BG0STSA93000025174875
BIC: STSABGSF
банка ДсК- ЕАД- град Айтос

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Кметът информира общинските съветници за договора с ДФ „Земеделие”

Осигурени са средствата за ремонт на знаковата 
айтоска улица „Станционна”

Още пет улици ще бъдат реконструирани с пари 
от Фонда - ул. „Стефан Караджа“, ул. „Димчо Кара-
гьозов“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Паскал Янакиев“, 
ул. „Васил Левски“

Продължение от стр. 1



Осми квалификационен форум  
в сУ „никола вапцаров”

Таня ПЕТКОВА 
Зам.-директор на  
сУ “Никола Й. Вапцаров”

Днес, до нас, вапцаровци, 
стои нашият нов директор, кой-
то усети вапцаровския дух със 
сърцето си. Иновативен, про-
зорлив, изключително амбици-
озен и упорит, г-н Димо Пару-
шев носи в себе си новаторски 
дух и е насочил поглед към бъ-
дещето. Прегърна радушно иде-
ята за форума и благодарение 
на него Осмият квалификацио-
нен форум е факт. 

На 2 април в Конферентна-
та зала на училището, педаго-
гическият колектив на СУ „Ни-
кола Вапцаров” проведе Осми 
квалификационен форум за ино-
вации и добри педагогически 
практики. Интересните теми и 
лектори на досегашните изда-
ния бяха презентирани от Таня 
Петкова, която представи ви-
зитната картичка на форума. 
За осма поредна година при-
съствието на колеги, приятели 
и съмишленици беше компли-
мент за организаторите и до-
казателство, че форумът раз-
гръща потенциала си, но и в съ-
щото време мотивира организа-
торите с всяка изминала годи-
на да бъдат все по-креативни и 
съзидателни. 

Дигиталните деца - те са ро-
дени хакери и са пълни с идеи. 
Отговорът „не знам“ при тях не 
минава, защото те познават 
google, вероятно по-добре и от 
нас, възрастните. Пред дигитал-
ните деца не съществуват бари-
ерите, пред които се изправя-
хме само преди 10 години. Бари-
ерите днес са други, предимно 
за учителите и родителите.

Как да общуваме с дигитални-
те деца и как да опознаем диги-
талното им поведение, ни раз-
казаха гост-лекторите на Осмия 

квалификационен форум, ини-
цииран и организиран от Еки-
па за ключови компетентности 
на учителите в начален етап при 
СУ „Никола Й.Вапцаров”.

Проф. д-р. Румяна Папан-
чева от Бургаския универси-
тет „Проф. д-р. Асен Златаров“ 
представи своя нестандартен 
подход и начините си да про-
вокира децата благодарение 
на новия си проект – „Моето чу-
довище, което ме учи на мате-
матика“. В работата си тя тър-
си начини да преобърне твор-
ческите процеси в полезни ме-
тоди за упражняване и усвоя-
ване на знания по математика. 
Усмихната, ерудирана, амбици-
озна и целеустремена, обаяте-
лен лектор и изключително зе-
мен човек, проф. Папанчева е 
любим преподавател на много 
наши колеги.

Тази година програмата на 
форума беше организирана в 
академични и практически мо-
дули, в които организаторите да 
представят най-добрите педаго-
гически практики на преподава-
тели от училището домакин.

Милена Фотева - начален учи-

тел в СУ „Никола Вапцаров” 
демонстрира работата с www.
learningapps.com, пликър-карти-
те за бърза проверка на тесто-
ве, wordwall за изработване на 
различни типове упражнения и 
тестове, като нейни помощници 
бяха учениците от III “в“ клас. Тя 
е учител с богат опит, новатор и 
доказан професионалист.

Има изключителен афинитет 
към технологиите, прилага ги в 
работата си с децата и винаги 
се стреми да поднесе учебно-
то съдържание по нов и нестан-
дартен начин.

Станка Миткова - начален 
учител в СУ „Никола Вапцаров” 
е педагог-будител, в чието сър-
це гори пламъка на родолюбие-

то. Обожава децата и никога не 
спира да говори и мисли за тях, 
дори и когато си почива. Кипи от 
енергия и около нея винаги има 
позитивна суматоха, а крайният 
резултат от работата й винаги е 
отличен. За нея технологиите са 
предизвикателство, с което се 
справя с много труд и амбиция. 
Заедно с Румен Бакалов, упра-
вител на Envision и основател 
на платформата www.uchilishta.
bg, Станка Миткова представи 
пред аудиторията Envision Play 
– инструментът за промяна на 
класната стая – новият софту-
ер за таблети и смартфони, с 
който учениците могат да рабо-
тят в часовете под формата на 
игра и занимателни задачи. Те-
хни помощници бяха учениците 
от 5 «б» клас. 

„Весели научни работилници“ 
с нестандартни и иновативни 
методи беше следващият модул, 
представен от Теодора Малино-
ва. Отличена с училищната на-
града “Учител-будител” за рабо-
тата си с учениците в часовете 
по География. Като всеки геог-
раф, силно мечтае да види вся-
ко едно кътче от красивата ни 
планета, но като учител, мечтае 
географската култура на учени-
ците да заема голямо място в 
общата им такава. И тъй като 
Географията не е наука, затво-
рена между четири стени, случ-
ва се преподаването й да се из-
рази и в походи, и научни кон-
курси с участието на ученици-
те. Теодора Малинова е истин-
ски вдъхновител и модел за под-
ражание за своите ученици. За 
четирите години, откакто е учи-
тел, е най-щастлива за това, че 
е получила любовта на учени-
ците си. В момента преподава 
в ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“, 
Американо-английска езикова 
академия, едно от частните учи-
лища на София. Каква е тайна-
та на успеха й с децата разказа 
самата тя, като представи рабо-
тата си с учениците по творче-
ски проекти, чрез които препо-
даваните предмети добиват по-
желан от учениците облик.

Два от модулите бяха пос-
ветени изцяло на дигитализа-
цията на образованието. Алек-
сандър и Цветомир Николови 
- две много млади, но изклю-
чително амбициозни момчета, 

които твърдо вярват, че качест-
веното образование  трябва да 
подготвя адекватни и адаптира-
ни към реалността млади хора. 
И че образованието днес тряб-
ва да бъде ориентирано и към 
креативност, и към културна и 
социална отговорност, разре-
шаване на проблеми, комуни-
кация, продуктивност, техноло-
гични познания и много, много 
други. Всичко това предпола-
га една промяна, или по-ско-
ро, подобряване на учебния мо-
дел и на учебния процес като 
цяло. Тяхната цел и мисия са 
да работят в тясно сътрудни-
чество с училищата и да пред-
лагат решения, които модерни-
зират образованието, правей-
ки го адекватно на динамична-
та реалност около нас, без да 
променят изначалната му ми-
сия и идея.

Александър и Цветомир Ни-
колови представиха „zSpace Ра-
ботилница”-

специализиран софтуер, кой-
то дава възможност учениците 
да работят с триизмерни визу-
ализации на изучавани обекти 
– от едноклетъчни организми 
до молекули.

Симеон Предов, един от съз-
дателите на Shkolo.bg, предста-
ви възможностите за дигитали-
зиране на училищната адми-
нистрация. Той демонстрира и 
електронния дневник, с който 
СУ „Никола Й. Вапцаров“ рабо-
ти успешно вече цяла година.

В заключителната част на фо-
рума Румен Бакалов запозна ау-
диторията с възможностите, ко-
ито предоставя дигиталното учи-
телско портфолио и начините за 
неговото изработване в онлайн 
платформата www.uchilishta.bg.

СУ „Никола Й. Вапцаров“ е 
проводник на иновациите в об-
разованието от самото си осно-
ваване през 1983 година и еже-
годният Форум за иновации и 
добри педагогически практи-
ки е един от инструментите за 
това. Форумът приключи с обе-
щание от организаторите, че 
няма да спрат да търсят, да съ-
зидават и да провокират коле-
гията с нови и още по-атрактив-
ни лектори, защото:

„ДЕЦАТА ОЧАКВАТ ПОВЕЧЕ 
ОТ НАС, НИЕ ИСКАМЕ ПОВЕЧЕ 
ОТ СЕБЕ СИ.”
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Избират „Мис и 
Мистър Рома ’2018” 
на 7 април в Айтос

В края на месец март в 
София приключи третата 
световна танцова квалифи-
кация «DanceStar Bulgaria 
2018». В престижната над-
превара за световните фи-
нали, изключителен успех 
постигна айтоският Спортен 
клуб «ANGELS» с ръководи-
тел Дида Грудева. 

Състезанията DanceStar се 
провеждат веднъж годишно 
и са известни с най-високо-
то техническо и организаци-
онно качество, както и без-
пристрастно съдийстване.  И 
тази година журито беше от 
високо признати професио-
нални танцьори, а Dance Star 
- Световни квалификации ос-
тава единственият начин за 
класиране за DanceStar - 
Световни финали. 

В Дом на културата “Ис-
кър” в София, 

в продължение на 12 часа, 
18 танцови школи се бори-

ха за правото да предста-
вят България на най-гран-
диозния танцов шампионат 
в света, който тази година 
ще се проведе в Хърватска 
в края на месец май. Общо 
400 танцьори от страната по-
казаха на журито претенци-
ите си за световния дансинг 
и своите хореографии, сти-

лове в различните раздели - 
модерен балет, контемпора-
ри, оупен, джаз, акробатич-
ни танци, лирикъл, етноха-
рактерни танци, улични тан-
ци, мюзикъл. 

До финалното състеза-
ние „DanceStar“ - 

Световни финали се допус-
кат само класирали се изпъл-

нения в „А“ и „Б“ Лига.
Спортен клуб «ANGELS” - 

Айтос успя да пребори жес-
токата конкуренция и да се 
класира за финалите в Лига 
«А» - на майсторите, с една 
перфектна продукция. «Ан-
гелите” от Айтос получиха 
картбланш и за Лига «Б» - на 
аматьорите, с две изпълне-
ния. Високо оценено от жу-
рито беше соловото изпъл-
нение на Анджела Няголова 
и една от групите на клуба. 

«Изпълненията се оце-
няваха по техниката, 

хореографията, ниво на 
изпълнение и цялостно впе-
чатление. Това бяха крите-
риите за възможно най-ви-
сокия резултат от 120 точки. 
Признанието, което получи-
хме наистина е високо, но и 
много задължаващо. Пред-
стоят ни световни финали в 
Пореч, Хърватска от 23 до 27 
май т.г, за които освен от-
лична подготовка са необ-
ходими и сърцати спонсо-
ри”, скромно коментира го-
лемия успех на своите въз-
питаници Грудева. И благо-
дари най-вече на двете си 
страхотни помощнички Джу-
лия и Виктория Хари, които 
са и участничси в продукция-
та в групата “сеньори”. “Сър-
дечно благодаря на родите-
лите, които са сплотен екип 
за бързо реагиране. Не зная 
как бих се справила без тях-
ната изключителна подкре-
па и помощ”, признава още 
Дида Грудева. 

НП

8 април - Международен ден на ромите

Тази година 8 април е денят, който доказва колко бо-
гат на традиции и празници е културният календар на Об-
щина Айтос. В един и същи ден, християните и ромската 
общност ще празнуват Възкресение Христово и Между-
народния ден на ромите.

Тази година айтоската ромска общност ще отбележи 
празника на 7 април (събота), на площада на улица „Лале" 
в квартал „Странджа". Началото ще е от 14.00 часа. Ес-
тествено ще има много музика и кючеци, а във фокуса на 
събитието ще е конкурсът „Мис и Мистър Рома- 2018".

Поканени са много гости. Организаторите благодарят 
на Община Айтос за оказаната подкрепа и канят всички 
айтозлии да участват в празника, посветен на ромските 
традиции и обичаи.

НП

„Ангелите” получиха виза за  
най-грандиозния танцов шампионат в света

СК „ANGELS” – Айтос представя България 
на DanceStar – Световни финали ’2018

Талантите на СК “ANGELS”

Победители

Визите за световния 
дансинг

Още едно успешно издание на Форума за домакините от СУ „Никола Вапцаров”

Отлично представяне и на възпитаниците на учи-
лището


