
Това са факти, които бяха 
огласени на шестата поредна 
среща на народните предста-
вители от ГЕРБ Ивелина Ва-
силева и Диана Саватева в 
Айтос, в рамките на инициа-
тивата на бургаските депута-
ти „Заедно срещу ало-измам-
ниците”. На форума в Засе-
дателната зала на Общината 
дойдоха членове на пенсио-
нерски клубове в града и кме-
тове на населени места, кои-
то да информират и хората в 
селата. Фрапиращи случаи на 
измами и механизми за защи-
та, айтозлии научиха от пред-
ставителите на МВР - Цвете-
лина Рандева - говорител на  
ОДМВР - Бургас и Кирил Котру-
лев - началник на РУП - Айтос.

Срещата откриха кметът 
Васил Едрев и председателят 
на ОбС - Айтос Красимир Ен-
чев с надеждата, че присъст-
ващите в Заседателната зала 
на Общината ще разкажат чу-
тото на свои близки и позна-
ти, за да могат повече хора да 
се защитят от телефонните из-

мамници.
Само за първите два месе-

ца на тази година, измамени 
възрастни хора са се раздели-
ли с 800 хиляди лева. Затова 
целта на инициативата е да се 
говори по проблема и хората 
от третата възраст да научат 
как да се предпазят. По дан-
ни на полицията, и в Айтос има 
немалко измамени, които се 
разделят със средства и цен-
ни вещи. А това е тежък удар 

за всяко семейство и нанася 
на психиката на възрастни-
те хора непоправими травми, 
каза пред айтозлии Ивелина 
Василева.

Диана Саватева, която е 
и журналист във вестник „24 
часа“, тъкмо в криминалната 
сфера, беше категорична, че 
„има теми и проблеми като 
телефонните измами, с които 
не само полицията, но и ця-
лото общество трябва да се 
ангажира”. Саватева настоя 
младите да говорят всеки ден 
със своите родители, защото 
връзката дете-родител създа-
ва най-добрата защита. И раз-
каза пресен случай за опит 
за телефонна измама в свое-
то семейство. „Първото нещо 
- прекратете връзката, не ос-
тавяйте да бъдете манипули-
рани. Не оставяйте да бъдете 
вкарани в сюжет, в който ще 
ви убеждават, че вашата по-
мощ е безценна за разкрива-
не на ало-измама. След това 
ще ви кажат, че на вратата ви 

чакат хора, които ще ви напад-
нат и ще ви убият дори. Ще 
започнат груби заплахи, след 
това ще ви кажат, че трябва да 
оставите всички налични пари 
в хладилника или да ги хвърли-
те през терасата. И един съвет 
- когато получите съмнител-
но телефонно обаждане, се-
тете се за тази среща и раз-
говорите тук, сетете се, че то 
може да ви навреди и просто 
затворете телефона”, бяха съ-
ветите Саватева към присъст-
ващите в залата. 

На срещата стана ясно, че 
МВР е променило модела на 
работа спрямо ало-измамни-
ците - има оперативна инфор-
мация, в кои части на страна-
та се случват най-много таки-
ва престъпления, а НАП е за-

почнала над 30 проверки на 
хора, които живеят в неоправ-
дан разкош.

„За 10 дни на територията 
на област Бургас 57-годишен 
от „Зорница” е взел с изма-
ма общо 55 хиляди лева. Този 
бизнес процъфтява и „наивни-
ците” в най-добрия смисъл на 
тази дума, няма да свършат, 
защото възрастните хора са 
в пълното си право и желание 
да помогнат на свои близки. И 
защото ситуацията, която все-
ки път се представя по телефо-
на е тревожна”, каза Цветели-
на Рандева, която е говорител 
на ОДМВР - Бургас, с 20-годи-
шен опит в системата. Тя раз-
каза за много и различни схе-
ми, свързани със здравето - 
болести, катастрофи, опера-

ции и за „инициативи” на псев-
досоциални служители, които 
“искат” да вдигат пенсии и т.н, 
както и за руснак, който проб-
вал и успял да измъкне хиляди 
в общини от южното крайбре-
жие. „Най-интересното е, че 
той говори на развален бъл-
гарски, но нито един от изма-
мените не се е усъмнил в „до-
брите” му намерения. На дра-
го сърце всички казват колко 
бил възпитан и интелигентен, 
ръка им целувал и т.н. Според 
тях, щом е възпитан, не може 
да бъде измамник. Нищо по-
добно. Точно на този руснак 
му се доказаха над 18 изма-
ми. И не говорим за 1000-2000 
лева, това вече са смешни 
суми в Бургаски регион”, раз-
каза още Рандева. Тя посочи 
още случаи, регистрирани от 
полицията, и механизмите за 
справяне с това престъпле-
ние. Случаи от практиката си 
и модели на поведение, кои-
то могат да предотвратят за-
мислените телефонни прес-
тъпления, представи и главен 
инспектор Кирил Котрулев. 
Според него по темата тряб-
ва да се говори непрекъсна-
то, защото позабрави ли се - 
отново се оказва, че има по-
търпевши.

(Още за ало-измамите, 
на стр. 3)
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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800 000 лева присвоили  
ало-измамници за два месеца
57-годишен за 10 дни се опаричил 

 с 55 хиляди лева в Бургаско

П О К А Н А
към гражданите за участие в публично обсъждане на изпълнението 

и приключването на бюджета на Община Айтос за 2017 г.

Уважаеми граждани на  община Айтос,
На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финан-

си и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос, пред-
седателят на Общински съвет - Айтос кани гражданите на община Айтос и всички заинтересова-
ни лица на 19.04.2018 година на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на 
бюджета за 2017 г.

Публичното обсъждане ще се проведе в заседателната зала на Общински съвет - Ай-
тос от 13.30 часа.

Материалите по годишния отчет на бюджета са на разположение на местната общност в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите.

Становищата по годишния отчет се представят в деловодството на Общински съвет – Айтос, 
не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Красимир  Енчев
Председател на Общински съвет - Айтос

Уважаеми граждани на община Айтос,
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и 

в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за реда и условията 
за провеждане на обществено обсъждане за поемане 
на дългосрочен общински дълг от община Айтос .

Кметът на община Айтос кани гражданите на община 
Айтос и всички заинтересовани лица на 26.04.2018г.  
на публично обсъждане за поемане на дългосрочен об-
щински дълг за финансиране на проект „Пречиствател-
на станция за отпадъчни води на град Айтос“.

Подготовката на „Пречиствателна станция за отпа-
дъчни води на град Айтос“, стартира още през 2011 г., 
с финансовата подкрепа на ЕС, в изпълнение на про-
ект, финансиран от договор за безвъзмездна финансо-
ва помощ (ДБФП) №DIR-51011119-1-13, от приорите-
на ос 1 на ОПОС 2007-2013, по процедура с референ-
тен №BG161PO005/10/1.11/03/19. Потребностите, ко-
ито ще бъдат удовлетворени с изпълнение на проекта, 
са в съответствие с планирания принос на ОПОС 2014-
2020, посредством дейности за осъществяване на мак-
рорегионални стратегии и стратегии за морските ба-
сейни на района. Проектът ще допринесе за изпълнени-
ето на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие 
на Черноморския регион. С изпълнение на дейностите 
по проекта ще се допринесе за постигане на един от 
основните приоритети на черноморската стратегия, а 
именно: 4) Възстановяване и запазване на качество-
то на водите, поставена за цел в „Опазване на окол-
ната среда в Черноморския регион“. С изпълнението 
на проекта ще се постигнат основните цели, поставе-
ни в Рамковата директива за водите (РДВ), и нейни-
те дъщерни директиви, както и Директива 91/271/ЕИО 

относно пречистването на отпадъчните води от насе-
лени места и Директива 98/83/ЕО относно качество-
то на водите, предназначени за консумация от чове-
ка. Постигането на посочените цели ще обхванат из-
цяло основната целева група, а именно населението 
на община Айтос, като ще допринесат за повишава-
не на качеството им на живот. Основните дейности, 
които ще бъдат изпълнени по проекта, са: 1) Изграж-
дане на Пречиствателна станция за отпадни води на 
град Айтос; 2) Изграждане на свързващ/и довеждащ/и 
и заустващ колектор и съпътстваща инфраструктура 
до ПСОВ, както и свързване на съществуващи основ-
ни колектори, към довеждащите. Основните резулта-
ти от изпълнението на проекта са постигане на свър-
заност на съществуващата канализационна система, 
обслужваща населението с ПСОВ, чрез което ще се 
постигне пречистване на отпадъчни води.

Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца, с на-
чало 21.01.2017г.

Общата стойност  на проекта по договор е 
18 929 054,03 лв. с ДДС, от които:

11 992 842,17 лв. от Кохезионен фонд;
2 104 030,97 лв. национално съфинансиране от 

ДБ на РБ;
1 786 963,55 лв. собствен принос на общината;
3 115 217,34 лв. недопустими разходи (ДДС).
Публичното обсъждане ще се проведе в за-

седателната зала на Общински съвет - Айтос на 
26.04.2018г. от 13.00 часа.

Васил Едрев
Кмет на община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

П О К А Н А
за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране 

на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос“



Във връзка с Великден-
ските празници, за двана-
десета поредна година на 
15 април, в Спортна зала 
„Аетос” - Айтос се прове-
де турнир по волейбол за 
мъже и юноши за награ-
дите на Община Айтос, 
организиран от „ВОЛЕЙ-
БОЛЕН КЛУБ - АЙТОС”.

В състезанието пре-
мериха сили 8 отбора 
с 68 състезатели: „По-
жарна“ – Айтос, „ВК Ай-
тос“ – юноши, „Престиж“ 
- Варна, „Хаштаг“ - Бур-
гас, „ВК Поморие“, „Би-
лярдо“ - Айтос, „Старата 
школа“ - Бургас, „Бургас“ 

- Бургас.
Надпреварата се про-

веде по схемата „Двойна 
елиминация”, като срещи-
те се играха в два от три 
гейма. След интересни и 
вълнуващи двубои, на фи-
нала по-добър се оказа 
тимът на „Престиж“, кой-
то спечели с 2:1 гейма.

В мача за третото мяс-
то, айтоският „Билярдо” 
надделя над „Поморие“ с 
2:0 гейма.

Община Айтос зарадва 
призьорите с купи, меда-
ли и предметни награди, 
които председателят на 
ВК „Айтос“ – инж. Мари-

ян Маринов връчи на ка-
питаните. За всеки участ-
ник бяха осигурени обяд и 
напитки.

В края на турнира бяха 
раздадени четири инди-
видуални приза - плаке-
ти с логото на Община 
Айтос:

Наградата „За най-до-
бър нападател” заслу-
жи Тодор Димитров от 
отбора на „Бургас”; Ми-
лен Иванов от „Прес-
тиж“ грабна приза „За 
най-добър защитник”- „За 
най-добър разпредели-
тел” съдиите определи-
ха Иван Сяров от „Прес-

тиж“; За титлата „Най-по-
лезен състезател” успеш-
но се пребори Георги Бо-
тев от „Билярдо”.

Периодът до начало-
то на лятото ще бъде из-
пълнен с много спортни 
прояви, организирани от 
„ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙ-
ТОС”. Ръководството на 
клуба вече се готви за Де-
монстрационни срещи по 
повод Деня на спорта - 17 
май и за Големия детски 
турнир, който ще се про-
веде на 2 и 3 юни, по по-
вод 1 юни - Ден на детето. 
Скоро след това айтоски-
те волейболисти ще дадат 
старт на сезона на плаж-
ния волейбол на откри-
тата спортна площадка в 
градската градина.
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„престиж” – варна спечели Купата на община айтос на  
XII-я великденски турнир по волейбол за мъже и юноши

Отборът на „Престиж“ беше в Айтос с талисмана си - неколкомесечното бебе 
явно имаше заслуга за категоричната победа на варненци

За вас, работодатели
Дирекция „Бюро по труда”- Айтос провежда процедури за кандидатстване 

на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост 
и обучение на безработни лица

Дирекция „Бюро по труда”- Айтос уведомява работодателите от община Айтос, че разполага с фи-
нансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за зае-
тост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• за стажуване - безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 

3110 лв.;
• за чиракуване - безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квали-

фикация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни сред-
ства - 4308 лв.;

• за стажуване - безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по профе-
сия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази про-
фесия - (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3025 лв.;

• безработни лица - на първите 5 работни места, разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 
от ЗНЗ) - свободни средства - 6926 лв.;

безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и са: 
- с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, или
- до 24-годишна възраст, или
- с основно и по-ниско образование, или
• на възраст над 50 години. (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 2456 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 4516 лв.;
• безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-го-

дишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3504 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 3084 лв.;
• за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни сред-

ства - 4201 лв.;
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 

срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 13 април 2018г. (в периода от 16 април 2018г.  
до 24 април 2018г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” - Айтос, както и на 
тел. 0558/2-34-47.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС“
Уважаеми дами и господа,
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпълнение на изис-

кванията на чл.28, ал.1 , във връзка с чл.27, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ – Айтос”, Управителни-
ят съвет на сдружението  кани членовете му на Общо събрание на СНЦ „МИГ –  Айтос”, как-
то следва:

• Дата – 07.05.2018г. (понеделник); 
• Начален час: 10.00 ч.;
• Място: Заседателната зала на Общински съвет на град Айтос, намираща се на адрес: 

град Айтос – 8500, ул. „Цар Освободител” № 3;
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и вземане на решение за Промяна на Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ – Айтос”;

2. Обсъждане и приемане на Доклада/отчета за дейността  на Управителния съвет на СНЦ 
„МИГ – Айтос” за 2017г.;

3. Обсъждане и приемане на Годишен доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ 
– Айтос” за 2017г.;

4. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2017г. на СНЦ „МИГ – Айтос”;
5. Вземане на решение за утвърждаване на Бюджет за 2018г.;
6. Вземане на решение за промени в Устава на СНЦ „МИГ – Айтос”;
7. Разни.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.30 от Устава на сдружението, съ-

бранието ще се проведе на същия ден, от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен 
ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Забележка: Материали по Дневния ред на Общото събрание можете да получите при заявка 
в офиса на МИГ: град Айтос, ул. „Васил Левски» № 2,  в часовете от 10.00 ч. до 16.00 ч., както 

и на електронна поща: mig_aytos@abv.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ „ МИГ-АЙТОС:
/СТОЯН СТОЯНОВ/ ………./П/…………………

СъобщеНие

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за 
мерките за опазването на пчелите и пчелните семей-
ства от отравяне и начините за провеждане на расти-
телнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дей-
ности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се 
извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 26,27 и 28.04.18 г. от 06:00 до 09:00 часа ЕТ „Колю 

Георгиев Колев“ ще извърши третиране на 384,019 дка 
рапица в местността „Бургас кайря”; 143,788 дка ра-
пица в местността „До лозята”; 199,250 дка пшеница в 
местността „Кайнарджата”; 27,288 дка пшеница в мест-
ността „Бюлбюл дере“; 208,779 дка пшеница в местност-
та „Кеси кору“;  199,557 дка пшеница в местността „Ба-
каджика“, находящи се в землището на село Лясково 
с препаратите „Биская“.

2. На 24.04.2018г. от 06:00 до 09:00 часа ЗП Станимир 
Колев Георгиев ще извърши третиране на 27,500 дка 
бадеми в местността „Пантата“, находящи се в земли-
щето на село Лясково с препарат „Агрия“.

Собствениците на пчелни семейства следва да пред-
приемат необходимите действия за предпазване на 
пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



(Продължава от стр. 1)

Срещата на тема „Заед-
но срещу ало-измамници-
те”, организирана в Айтос 
от народните представите-
ли Ивелина Василева и Ди-
ана Саватева, беше изклю-
чително интересна с мно-
гото и различни случаи на 
измами, разказани от пре-
саташето на ОДМВР-Бур-
гас Цветелина Рандева. Ай-
тозлии бяха впечатлени и 
чистосърдечно разказаха 
лични истории за съмни-
телни обаждания. Имаше 
хора в залата, които дадо-
ха препоръки към останали-
те как да разговарят с не-
познати телефонни събесе-
дници, за да не станат по-
редната жертва. Бяха за-
дадени и въпроси, свърза-
ни със съдбата и наказани-
ята на заловените ало-из-
мамници. 

Как отговориха на пи-
танията в залата, и какво 
още споделиха организа-
торите пред НП на фина-
ла на срещата в Айтос?

Диана Саватева, 
народен 
представител, 
журналист

Измамниците са мно-
го ловки и често променят 
схемите, като в същото вре-
ме разполагат с много се-
риозен ресурс. Част от тях 
ползват телефонни карти 
от Румъния и Гърция, т. е. 
за полицията е трудно да ги 
проследи, защото се обаж-
дат на стационарни телефо-
ни. Обикновено правосъди-
ето се стоварва върху т.н. 
„мулета” - хората, които са 
пратени да вземат парите. 
Някои от тях не знаят, други 
знаят и си мълчат, част от 
тях са с чисто съдебно ми-
нало, и на практика първата 
им присъда е условна, за-
щото те са или таксиметро-
ви шофьори, или безработ-
ни, решили да изкарат ня-
кои лев. Не казвам, че са 
невинни, но всъщност мо-
зъците са на друго място. 
В момента тече мащабна 

операция, в която са вклю-
чени данъчни служители, за 
да се проверят имотите на 
хората, за които има дан-
ни, че се занимават с теле-
фонни измами. Това е мно-
го по-съществено противо-
действие на ало-измамите, 
макар да е по-дълъг и сло-
жен процес.

ивелина Василева - 
народен 
представител

Благодарна съм на хора-
та от Айтос, които присъст-
ваха на срещата, на коле-
гите от МВР, на общинска-
та власт в лицето на кмета 
Васил Едрев и председате-
ля на Общински съвет Кра-
симир Енчев за организа-
цията на срещата. Искрено 
се надявам, че ще има пол-
за и ефект, защото колко-
то повече говорим за това 
негативно явление - толко-
ва по-добре. Хората трябва 
да знаят как да се предпа-
зят от набезите на ало-из-

мамниците.  Имаме и ин-
струментите, под формата 
на парламентарен контрол, 
следим ситуацията и се оп-
итваме да помагаме на ор-
ганите на реда в кампани-
ята за информиране на хо-
рата. Защото най-важно е 
да имат информация. Про-
блемът е актуален и хора-
та трябва да знаят как да 
се справят с него. 

Факт е, че броят на изма-
мените по телефона нама-

лява. Според последните 
статистически данни, в на-
чалото на годината броят 
на установените измами е 
малко по-нисък от предход-
ните месеци, респективно 
и сумите, които са събра-
ни от ало-измамниците са 
по-малко. Но това не бива 
да ни успокоява и като об-
щество трябва да бъдем на-
щрек и да не позволяваме 
да се разраства явление-
то. Мисля, че тази сериоз-
на кампания за срещи и ин-
формиране на хората има 
ефект, затова оценявам 
усилията, които полагат ОД 
на МВР - Бургас и на РУ-Ай-
тос, благодаря и на начал-
ника на управлението в Ай-
тос Кирил Котрулев и на 
Цветелина Рандева.

Цветелина рандева 
- говорител на 
оДМВр - бургас

До този момент много ак-
тивни бяха срещите в общи-
на Бургас. С възможности-
те, които даде бургаската 
група на ГЕРБ, проведох-
ме подобни срещи в Царе-
во, Малко Търново, а сега 
и в Айтос. Обратната връз-
ка дава наистина много по-
ложителни резултати, тъй 
като хората много държат 
на личния контакт. И когато 

непознат човек им разкаже 
конкретни случаи за извър-
шени телефонни измами, 
сякаш резултатността и по-
ложителният момент са по-
големи. Ако присъства само 
началникът на съответното 
районно управление, те го 
приемат по-скоро за бли-
зък човек, отколкото като 
представител на властта. 
В тая посока ми се струва 
много важно да се правят 
срещи не само по гореща-
та тема телефонни измами, 
но и по други проблеми, за-
щото хората от третата въз-
раст са изключително уяз-
вими, най-вече с добротата 
и наивността си.

Практически, докато има 
хора, които са склонни да 
се доверят на непознати, 
да им предоставят всички-
те си спестявания и златни 
накити, ще има и измамни-
ци, които да злоупотребя-
ват и да извършват подоб-
ни измами. Така че е мно-
го важно да се говори, и то 
не само кампанийно, за по-
добен род проблеми, с ко-
ито полицейските служи-
тели се сблъскват в своя-
та практика. И да се търси 
задължително мнението на 
обикновения човек, а и да 
му се дават готови форму-
ли на поведение, които той 
в случаи на рискова ситуа-
ция да следва.

Нп
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цветелина рандева - говорител на одмвр-Бургас:

р  е  Ш  е  Н  и  е
№ 463

По Предложение с вх.№ ОбС-102/19.03.2018 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане 
на Наредба за реда и условията за провеждане на об-
ществено обсъждане за поемане на дългосрочен общин-
ски дълг от Община Айтос, 

общинският съвет – град айтос,
На основание чл.76, ал. 3 от Административно-проце-

суалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните акто-
ве,  при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от За-
кона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Ад-
министративно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация,

р  е  Ш  и :
1. Приема Наредба за реда и условията за провежда-

не на обществено обсъждане за поемане на дългосро-
чен общински дълг от Община Айтос, която е приложе-
на и е неразделна част от настоящия протокол.

2. Наредбата за реда и условията за провеждане на 
обществено обсъждане за поемане на дългосрочен об-
щински дълг от Община Айтос, приета с Решение № 
463/28.03.2018 г. на Общински съвет – Айтос, влиза в 
сила от деня на публикуването й във вестник „Наро-
ден приятел.” 

Решението е гласувано  ПРЕДСЕДАТЕЛ 
в заседание на  НА  ОбС-АЙТОС: /п/
ОбС, с 25 гласа ”за”,    КРАСИМИР ЕНЧЕВ
0 „против”  и 0 „въздържал се”, 
проведено на  28.03.2018 г., 
Протокол   № 30,  т.5. от  ДР 

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист „АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
АЙТОС

НАРЕДБА
За реда и условията за провеждане 

на обществено обсъждане за поемане 
на дългосрочен общински дълг 

от Община Айтос

/Приета с реш.№463/28.03.2018 г., 
пр.№30/

Чл.1. Настоящата Наредба урежда реда 
и условията за провеждане на обществено 
обсъждане на проекти за поемане на 
дългосрочен общински дълг от Община 
Айтос.

Чл.2. Общественото обсъждане е 
процедура, в резултат на която всеки 
гражданин или юридическо лице, който 
има регистрация, осъществява дейност или 
ползва услуги на територията на общината, 
може да изрази мнение, становище или да 
направи предложение във връзка с проекта 
за поемане на дългосрочен общински дълг.

Чл.3. Поемането на дългосрочен дълг от 
Община Айтос се извършва при спазване на 
условията по чл.4 от Закона за общинския 
дълг.

Чл.4. Кметът на общината внася 
предложението за поемане на дълг, който се 
разглежда и одобрява от Общинския съвет.

Чл.5. Общественото обсъждане трябва 
да се състои най-малко един месец преди 
разглеждане на предложението от Общинския 
съвет при условията на Глава четвърта от 
Закона за общинския дълг.

Чл.6. (1) Кметът на общината организира 
публичното обсъждане на проекта, който ще 
се финансира чрез поемане на дългосрочен 
дълг, като публикува обява до местната 
общност (покана) на официалната интернет-
страница на Община Айтос, във вестник 
„Народен приятел“, и РТВ-Айтос. 

(2) Поканата за обсъждане трябва да 

съдържа информация за общите параметри 
на проекта – предназначение, стойност, 
начин на финансиране и на обезпечаване, 
дата и място на провеждане на обсъждането 
и при необходимост лица за контакти. 
Обсъждането се провежда в достъпно място 
в сградата на Общината.

Чл.7. 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.

Чл.8. Общественото обсъждане следва да 
протича при следния ред:

1. Обсъждането се открива с представяне 
на проекта от кмета на общината или друг 
представител на администрацията, който 
обявява реда, по който то ще протече и 
продължителността на изказванията. На 
обсъждането може да се поканят лица – 
експерти, взели участие в изготвянето 
на проекта, за отговор на въпроси на 
представителите на местната общност. 

2. Дневният ред следва да съдържа 
информация за:

идеята и целите на проекта;- 
информация за обществената му - 

значимост;
технико-икономическа обосновка, - 

очаквани срокове за реализация и социално-
икономически анализ на очакваните резултати 
от осъществяване на проекта;

предлаган начин и параметри на - 
финансиране;

източници за погасяване на дълга;- 
влияние на дълговото финансиране и на - 

разходите по обслужването на дълга върху 
бюджета на общината.

3. След представянето на проекта се дава 

думата на представителите на местната 
общност за свободно изразяване на мнения, 
предложения и становища, както и за 
въпроси по проекта.

4. Обсъждането приключва, след като е 
дадена възможност да се изкажат всички 
заявили желание граждани и представители 
на юридически лица и местната общност.

Чл.9. За обсъждането по чл.8 и 
предложенията, направени по време 
на публичното обсъждане, се съставя 
протокол.

Чл.10. Протоколът от общественото 
обсъждане по чл.9, ведно с постъпилите 
писмени запитвания, протести и предложения 
по чл.7, е неразделна част от предложението 
на кмета на общината съгласно чл.4 от 
Наредбата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба е приета на 
основание чл.15, ал.3 от Закона за Общински 
дълг и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

§2. Изпълнението на тази наредба се 
възлага на Кмета на община Айтос.

§3. „Местна общност” са гражданите и 
юридическите лица, които имат регистрация, 
осъществяват дейност или ползват услуги на 
територията на общината.

Наредба за реда и условията за провежда-
не на обществено обсъждане за поемане на 
дългосрочен общински дълг от Община Ай-
тос, приета с Решение № 463/28.03.2018 г., 
протокол №30 на Общински съвет - Айтос, 
влиза в сила от деня на публикуването й във 
вестник „Народен приятел”.

Красимир Енчев
Председател на Общински съвет Айтос

докато има хора, които се предоверяват,  
ще има и измамници

Разговорите на айтозлии с народните представители и полицей-
ските служители продължиха и сред официалното закриване на 
срещата

Идеята на инициативата: Когато 
хората са информирани, те са по-до-
бре защитени!
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стр.48 Айтос и айтозлии

В Деня на отворени врати 
в Районен съд - Айтос, на 16 
април - Ден на Конституци-
ята и професионален праз-
ник на юристите, на специ-
ално тържество бяха обяве-
ни резултатите от фотокон-
курса “Младите и правосъ-
дието”. 

Фотонадпреварата се про-
веде в рамките на Образова-
телната програма „Съдебна-
та власт – информиран из-
бор и гражданско доверие. 

Отворени съдилища и про-
куратури”, която Районен съд 
- Айтос, в партньорство със  
СУ „Христо Ботев” реали-
зира успешно за поредна 
година. Интересната тема 
привлече много млади хора 
за участие във фотонадпре-
варата.

Над 30 фотографии на уче-
ници от гимназиалния курс 
на СУ „Христо Ботев” бяха 
подредени на изложба в съ-
дебната институция. Съдия 
Мария Дучева - администра-
тивен ръководител и предсе-
дател на РС-Айтос поздра-
ви магистратите и съдебни-
те служители и представи 
на младата публика исто-
рията и смисъла на празни-
ка на юриста. Съдия Дучева 
благодари на журито, което 

по предварително зададени 
критерии, определи победи-
телите в конкурса. „Предсе-
дателят адв. Здравко Костов, 
освен в правното поприще, 
се изявява и като фотограф. 
И той беше човекът, който 
даде основно отправните на-
соки, за да може комисията 

да оцени представени твор-
би”, каза още председателят 
на РС-Айтос.

На тържеството в айтоския 

съд присъстваха директорът 
на СУ „Христо Ботев” - Айтос 
Пенка Кирязова, участници-
те в конкурса и техни съуче-

ници. Училището-партньор 
поздрави състава на РС-Ай-
тос за професионалния праз-
ник, с пожелания за успехи в 
правораздаването и ползот-
ворно партньорство по Про-
грамата и през следващата 
учебна година.

За класираните на първо, 
второ и трето място бяха оси-
гурени награди по образова-
телната програма, а всички 
участници получиха грамота 
от ВСС и Конституцията на 
Република България.

Победителите получиха на-
градите от съдия Мария Ду-
чава, а всички участници в 
конкурса - Конституцията на 
Република България. Първо-
то място в конкурса беше 
присъдено на гимназиста 
Йордан Костадинов. Втори 
се класира Яни Алексиев, 
третото място беше за Су-

зан Хаджиева. Съдия Дуче-
ва обяви още, че ще стиму-
лира таланта на победителя 
Йордан Костадинов - него-
вата фотография „Гарата в 
Айтос” ще украсява кален-
дара на Районния съд през 
2019 година.

Районен съд - Айтос благо-
дари на участниците в кон-
курса и ги покани да участ-
ват в предстоящите иници-
ативи по Програмата. Свои 
фотографии за конкурса на 
съдебната институция пред-
ставиха още Денислав Мин-
чев, Севиле Хюсеин, Юмю-
гюл Мюмюн, Бурчин Илязо-
ва, Траяна Стоянова, Назмие 
Салиева, Ятан Халил, Беркай 
Фикрет, Еркан Ерол, Магда-
лена Николова, Василена 
Дегаловска, Джем Юмеров 
и Мария Негозова.

Нп

02.05.2018 г., 10.30 часа, площад 
„Свобода”

Безплатно куклено шоу „Приказка 
за юначета с празни тумбачета“ - по-
дарък от „ЕКОПАК” и Община Айтос 
за децата на Айтос.

02.05.2018 г., с. пирне, община 
айтос

Земляческа среща на всички, които 
държат на пирненския си корен

05.05.2018 г., село пирне, община 
айтос

Празник на селото със Стоян Фи-
зиев и Жечка Сланинкова

11.05.2018 г., Ден на Св.св. Кирил 
и Методий

Традиционно Литийно шествие и 
празник на площад „Свобода”, органи-
зирани от НЧ „Васил Левски 1869”.

15.05.2018 г., НЧ „Васил левски 
1869” 

Тържествен спектакъл „Учителю, 
поклон!” на СУ „Христо Ботев”, пос-

ветен на 150 години от създаване-
то на първото българско училище в 
град Айтос.

16.05.2018 г., площад „Свобода”
Факелно шествие и празничен 

концерт-заря „1118 усмивки” на СУ 
„Христо Ботев” по случай 150 години 
от създаването на първото българско 
училище в град Айтос.

18.05.2018 г., 10.00 часа, Заседа-
телна зала на община айтос

Празнична среща на кмета на Об-
щина Айтос с изявени ученици от об-
щина Айтос в областта на образова-
нието, изкуствата и спорта.

18.05.2018 г., 19.00 часа, ресто-
рант „Колизеум”

Традиционна празнична среща на 
кмета на Община Айтос с учители и

културни дейци по повод 24-и май.

21.05.2018 г., 18.00 часа, НЧ „Васил 
левски 1869”

Концерт на художествените със-

тави на читалището, посветен на 24 
май - Ден на българската просве-
та и култура и на славянската пис-
меност.

24.05.2018 г., 10.00 часа, площад 
„Свобода”

Празнично шествие на училищата, 
детските градини, културни институ-
ции и спортните клубове.

24.05.2018 г, 11.00 часа, ресто-
рант „рандеву”

Традиционна празнична среща на 
кмета на Община Айтос с учителите-
ветерани.

26.05.2018г., НЧ „иван Кожуха-
ров-1928” - с. Карагеоргиево.

Празничен концерт по повод 90 го-
дини от създаването на читалището.

31.05.2018 г., 17.30 часа, площад 
„Свобода”

Юбилейно честване „35 години учи-
лище „Никола Й. Вапцаров”.

ОБЩИНА АЙТОС
Празничните прояви през месец май 2018 г.

Фотоизложба „младите и правосъдието“ 
в деня на отворени врати в рс - айтос

На 23 април, от 18.30 часа, 
Драматичен театър „Рачо 
Стоянов” - Габрово ще пред-
стави на сцената на НЧ „Ва-
сил Левски 1869” - Айтос една 
театрална комедия, пребори-
ла времето с възрожденския 
талант на Сава Доброплодни 

- „Михаил Мишкоед”, остана-
ла в паметта на поколения 
българи с крилатата фраза 
„Зех тъ, радке, зех тъ!”. Ко-
медията разказва история-
та на една фатална любов. 
Темата звучи актуално в по-
становката на Невена Мите-

ва, която работи в екип с Ру-
мелия Алексиева - музика, 
Лъчезар Захариев - хорео-
графия и Велизар Велчев - 
текст на песните.

На сцената ще видим в жен-
ски и мъжки роли актьорите 
Димо Димов, Мартин Власта-

нов, Светослав Славчев, Пе-
тко Петков, Ангел Калев, Илия 
Костадинов, Васил Грънча-
ров, Валери Радев, Даниел 
Тотов и Димитър Петров.

Билети - на касата на чи-
талището.

Нп

П О К А Н А

ТД „ЧУДНИ СКАЛИ” -  
град Айтос

Кани гражданите на Община Айтос на Проле-
тен междуградски поход на 29.04.2018 г. (неделя) 
от 7,30 ч. сборен пункт - Автогара по случай Ве-
ликденските и Гергьовденските празници по след-
ния маршрут - Айтос Автогара - заслон Зайчар - 
хижа „Здравец” - с. Тополица.

Айтоските магистрати празнуваха 
Деня на Конституцията с училището-

партньор по Програмата на ВСС

Мъже в женски роли в „Михаил 
Мишкоед” на 23 април в читалището

Първите трима, които участваха в конкурса с най-
въздействащи фотографии

Директорът на СУ „Христо Ботев” Пенка Кирязо-
ва с част от младите фотографи

Адв. Здравко Костов с експертен коментар за фо-
тотворбите

Съдия Мария Дучева и победителят Йордан Кос-
тадинов


