
Фирма „Десий” с курбан за здраве

Безплатното куклено шоу 
„Приказка за юначета с 
празни тумбачета“ ще се 
състои на откритата сцена 
на площад „Свобода” в град 
Айтос на 2 май от 10:30 часа. 
Тазгодишното турне на теа-
търа включва 7 града. Пре-
ди да стигне до Айтос, шоу-
то посети Силистра, Дуло-
во, Шумен, Хисаря и Пазар-
джик. Финалът ще е в Кар-
нобат. Децата от тези гра-
дове се срещат с обичаните 
приказни герои – Хартояд, 
Пластоядка и Стъклояд. Те 

показват на малките зрите-
ли как да се грижат за опаз-
ването на околната среда 
като изхвърлят отпадъците 
от опаковки разделно.

След представлението де-
цата ще се забавляват с тан-
ци и игри.

Входът е свободен, а все-
ки малчуган получава ко-
микс книжка с игри. 

Образователната пиеса 
разказва историята на три 
симпатични животинчета – 
Хартояд, Пластоядка и Стък-
лояд, които живеят в парка 

и се „хранят“ с отпадъци от 
опаковки. 

Героите са лица на кам-
панията „Нахрани ме раз-
делно!” и са добре позна-
ти от контейнерите за раз-
делно събиране на „Екопак 
България“. 

Кукленото шоу пътува из 
българските градове вече 
четвърта година, като стар-
тът му беше в София на 26 
април 2015 г. За този период 
актьорите от „Театър на при-
казките“ обучиха над 3 800 
деца на възраст 4 – 8 годи-
ни в 18 градове в страната 
да събират разделно. 

След като се запознаят 
с историята на трите чуда-
ти геройчета, които се гри-
жат парковете да бъдат чис-
ти, децата стават ревностни 
привърженици на разделно-
то събиране на отпадъци от 
опаковки и обучават и роди-
телите си. 

Детският празник се ор-
ганизира от „Екопак Бълга-
рия“ и Община Айтос.

На 20 април кметът Васил 
Едрев поздрави участници-
те в традиционния проле-
тен конкурс “От Цветница 
до Гергьовден” на площад 
„Свобода” в Айтос. Стоти-

ци бяха децата и младежи-
те в народни носии, дошли 
на пролетния празник, кой-
то Община Айтос и НЧ „Ва-
сил Левски 1869” организи-
рат всяка година през ме-

сец април.
На слънчевия градски 

площад се събраха предста-
вителни певчески, обредни, 
танцови групи и фолклорни 
състави, за да се надпяват и 
надиграват за наградите на 
Община Айтос, в три възра-
сти - начален, прогимназиа-
лен и горен етап. 

Успоредно с големия про-
летен празник се проведе 
и конкурс за обреден хляб, 
великденско яйце и велик-
денско дърво. Вкусните 
„експонати” бяха подреде-
ни на изложба във фоайе-
то на читалището. Оценява-
ше ги жури в състав: Цвета 

Кехайова - музикален пе-
дагог, Петър Димитров - ди-
ректор и художествен ръко-
водител на Фолклорен ан-
самбъл „Тунджа” - Ямбол 
и Павлина Тонева – хорео-
граф. Компетентното жури 
подреди и крайното класи-
ране в певческата и танцо-
вата надпревара, внима-
телно наблюдавайки изя-
вите на един от балконите 
на площада.

Конкурсът е неизменна 

част от културния кален-
дар и е сред най-красивите 
празници, които Общината 
организира през годината. 
„Най-важната цел е не да 
си победител на всяка цена. 
По-важно е децата да се до-
коснат до българския фолк-
лор. Да се почувстват гор-
ди, че носят традицията и я 
продължават. Поздравявам 
Община Айтос, че продъл-
жава в годините този кра-
сив празник на младостта 
и красотата”, коментира за 
НП Цвета Кехайова.

(Наградените  
на стр. 4)

На Томина неделя, след 
тържествената Света Ли-
тургия в храм „Св. Дими-
тър”, ставрофорен иконом 
Ромил Негозов отслужи мо-
лебен за здраве и благо-
денствие на гражданите на 
Айтос и благослови курбан 
в двора на църквата. 

Курбанът беше организи-
ран, дарен и раздаден от 
фирма „Десий” - Десисла-
ва Йорданова и храм „Св. 
Димитър”. 

Много християни дойдоха 
в айтоската църква, за да 
споделят празника и вкус-
ното ястие за здраве, при-
готвено от известен айтос-
ки майстор на курбана.
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„От ЦветниЦа дО ГерГьОвден” - прОлетен 
празник-кОнкурс в айтОс

Певчески, обредни и танцови групи се надпяваха 
и надиграваха за наградите на Общината

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

пълнение на чл. 6 от Наредбата за реда и условията за про-
веждане на обществено обсъждане за поемане на дългосро-
чен общински дълг от община Айтос.

Кметът на община Айтос кани гражданите на община Ай-
тос и всички заинтересовани лица на 26.04.2018г. на пуб-
лично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг 
за финансиране на проект „Пречиствателна станция за от-
падъчни води на град Айтос“.

Подготовката на „Пречиствателна станция за отпадъчни 
води на град Айтос“ стартира още през 2011 година, с финан-
совата подкрепа на ЕС, в изпълнение на проект, финансиран 
от договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) №DIR-
51011119-1-13, от приоритена ос 1 на ОПОС 2007-2013, по 
процедура с референтен №BG161PO005/10/1.11/03/19. По-
требностите, които 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 басейни на 
района. Проектът ще допринесе за изпълнението на макро-
регионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския 
регион. С изпълнение на дейностите по проекта ще се допри-
несе за постигане на един от основните приоритети на чер-
номорската стратегия, а именно: 4) Възстановяване и запаз-
ване на качеството на водите, поставена за цел в „Опазва-
не на околната среда в Черноморския регион“. С изпълнени-
ето на проекта ще се постигнат основните цели, поставени 
в Рамковата директива за водите (РДВ) и нейните дъщерни 
директиви, както и Директива 91/271/ЕИО относно пречист-

ването на отпадъчните води от населени места и Директива 
98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека. Постигането на посочените цели ще 
обхванат изцяло основната целева група, а именно населе-
нието на община Айтос, като ще допринесат за повишаване 
на качеството им на живот. Основните дейности, които ще 
бъдат изпълнени по проекта, са: 1) Изграждане на Пречис-
твателна станция за отпадни води на град Айтос; 2) Изграж-
дане на свързващ/и довеждащ/и и заустващ колектор и съ-
пътстваща инфраструктура до ПСОВ, както и свързване на 
съществуващи основни колектори, към довеждащите. Ос-
новните резултати от изпълнението на проекта са постигане 
на свързаност на съществуващата канализационна система, 
обслужваща населението с ПСОВ, чрез което ще се постиг-
не пречистване на отпадъчни води.

Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца, с нача-
ло 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 съфиненсиране от ДБ на 

РБ;
 1 786 963,55 лв. собствен принос на общината;
 3 115 217,34 лв. недопостими разходи /ДДС/.
Публичното обсъждане ще се проведе в Заседател-

ната 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“

„Екопак“ и Община Айтос с 
изненада за децата на 2 май
На площад „Свобода”- куклено шоу на „Театър на приказките” - София



Председателят на Общин-
ски съвет - Айтос Красимир 
Енчев покани гражданите 
на публично обсъждане на 
изпълнението на бюджета 
на Община Айтос за 2017 
година. След обсъждането, 
което се проведе на 19 ап-
рил в Заседателната зала 
на Община Айтос, на свое 
заседание на 26 април, Об-
щинският съвет ще дебати-
ра и гласува финансовия от-
чет Общината за миналата 
година.

Изпълнението на плана 
за приходите е 26 954 000 
лв. Общият размер на при-
ходите за финансиране на 
местни дейности е в раз-
мер на 13 556 хиляди лева 
при годишен план 11 595 хи-
ляди лева, а общият размер 
на приходите за  държавни 
дейности е 13 399 хиляди 
лева при уточнен годишен 
план  13 207 хиляди лева – 
101% изпълнение.

Обсъждането на Бюджет 
`2017 беше открито от Кра-
симир Енчев, Главният фи-
нансист на Община Айтос 
Станка Господинова пред-
стави изпълнението на фи-
нансовата рамка, приета 
от Съвета с Решение №267 
от 31 януари миналата го-
дина.

През годината бюдже-

тът е актуализиран служеб-
но, на основание на Зако-
на за публичните финан-
си и с решения на Общин-
ския съвет. Първоначалният 
план за приходите е в раз-
мер на 22 540 000 лв.  След 
промените през годината, 
уточненият план в края на 
2017 година е в размер на 
24 802 000 лв. 

По-интересен за при-
състващите беше отчетът 

за постъпленията от собст-
вени приходи. Те са 4 574 
000 лв. при годишен план - 
3 860 000 лв., или 115 % из-
пълнение.    

Данъчните приходи са в 

размер на 1550 хиляди лева 
при годишен план - 1252 хи-
ляди лева и при отчет за 
2016 г. – 1556 хиляди лева. 
Планът е преизпълнен 43%. 
Преизпълнение от 141 % бе-
лежи и данъкът върху пре-

возните средства. Постъ-
пленията от данъка са 885 
хиляди лева, при план от 
630 хиляди лева -  с 58 хиля-
ди лева повече от 2016 годи-
на. Увеличеният размер на 
приходите е в резултат на 
подобрената организация 
по събираемостта, заяви 
Господинова. Постъплени-
ята от данъка върху недви-
жими имоти са 312 хиляди 
лева - 116% от плана и с 30 
хиляди лева повече от пре-
дходната година. Данъкът 
при придобиване на имуще-
ство е в размер на 282 хиля-
ди лева,  97% изпълнение на 
плана и отчет за 2016 годи-
на - 383 хиляди лева.

Постъпленията от  неда-
нъчните приходи са 3024 
хиляди лева при годишен 
план 2609 хиляди лева, из-
пълнението е 116%. Прихо-

дите от собственост - наеми 
от общинско имущество и 
земеделски земи, дивиден-
ти, приходи от продажба на 
услуги и лихви по банкови 
сметки, са в размер на 342 
хиляди лева при годишен 
план 243 хиляди лева или  
99 хиляди лева преизпълне-
ние на плана и с 98 хиляди 
лева по-малко от отчета за 
2016 година.  Постъпления-
та  от наеми на общинско 
имущество са 159 хиляди 
лева при годишен план 144 
хиляди лева. Постъпления-
та от наеми на земеделска 
земя са 147 хиляди лева при 
план 56 хиляди лева и отчет 
за 2016 година - 216 хиляди 
лева. Значителното преиз-
пълнение на плана е в ре-
зултат на постъпленията от 
приходи от полски пътища, 
непредвидени в бюджета, 
сочи още анализът.

Изпълнен е планът за 
приходите от дивиденти - 
при план 8000 лв., постъ-
пленията са 8199 лв.  По-
стъпленията са от „Авице-
на” ЕООД – 2133 лв. и от 
„Автотранспорт“ ЕООД – 
6066 лв. Приходите от про-
дажби на услуги са 27 хи-
ляди лева. Постъпленията 
от лихви по банкови смет-
ки са 1207 лв. 

Приходите от общински 
такси са 1900 хиляди лева 
при план 1781 хиляди лева – 
107 % изпълнение. От такси 
за пазари, тържища и други 
постъпленията са 110 хиля-
ди лева при план 115 хиля-

ди лева.  Постъпленията от 
такси за технически услуги 
бележат ръст - 122% изпъл-
нение на плана и с 4 хиляди 
лева повече от 2016 година. 
Планът за ТБО е преизпъл-
нен със 129 хиляди лева. По-
стъпленията от администра-
тивни услуги са 87 хиляди 
лева при план 100 хиляди 
лева - 87% изпълнение.  

Заради по-малкия брой 
на децата, по-малко са при-
ходите от такси за детските 
градини, детска млечна кух-
ня и таксите за ползване на 
ПДГ. Причината - по-малки-
ят брой на децата Постъпле-
нията от глоби и санкции са 
193 хиляди лева при план 
120 хияди лева, преизпъл-
нение на плана 73 хиляди 
лева. Приходите от продаж-
ба на имущество  са 680 хи-
ляди лева, при план 553 хи-
ляди лева - 123% изпълне-
ние на плана, от продажба 
на сгради по реда на Зако-
на за приватизация  - 527 хи-
ляди лева, от продажба на  
земеделски земи - 148 хиля-
ди лева, и от земя в регула-
ция - 5 хиляди лева, от кон-
цесии - 31 хиляди лева при 
план 21 хиляди лева, от да-
рения - 31 хиляди лева.

Постъпленията от Обща-
та изравнителна субсидия 
- 1 850 100 лв. са в пълен 
размер, за зимно поддър-
жане - 105 500 лв. Целева-
та субсидия за капитало-
ви разходи е в размер на 
1 048 600 лв..
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Общината отчете 27 млн. лв. изпълнение 

на плана за приходите за миналата година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РА-
ЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
– АЙТОС”

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРА-

НИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАН-
СКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 
АЙТОС“

Уважаеми дами и господа,
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съ-

гласно свое протоколно Решение и в из-
пълнение на изискванията на чл.28, ал.1 , 
във връзка с чл.27, ал.1 от Устава на СНЦ 
„МИГ – Айтос”, Управителният съвет 
на сдружението  кани членовете му на 
Общо събрание на СНЦ „МИГ –  Айтос”, 
както следва:

• Дата – 07.05.2018г. (понеделник); 
• Начален час: 10.00 ч.;
• Място: Заседателната зала на Об-

щински 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/от-
чета за дейността  на Управителния съ-
вет на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2017г.;

3. Обсъждане и приемане на Годишен до-
клад 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 Ус-
тава на СНЦ „МИГ – Айтос”;

7. Разни.
При липса на кворум, на основание 

чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.30 от Устава на 
сдружението, събранието ще се прове-
де на същия ден, от 11:00 часа, на съ-
щото място, при същия дневен ред, 

независимо от броя на присъстващи-
те членове.

Забележка: Материали по Дневния 
ред на Общото събрание можете да по-

лучите при заявка в офиса на МИГ: град 
Айтос, ул. „Васил Левски» № 2,  в часо-
вете 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

На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Пра-
вилника за организацията и дейността на Общинския съвет и вза-
имодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  
свиквам    ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   
на  26.04.2018 г. (четвъртък) от 09.30 часа  в  заседателната  зала  на  
Община  Айтос   при  следния  проект  за            

Д  Н  е  В  е  Н        р  е  Д :
1. Предложение с вх. № 136/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на 

Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председате-
лите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на 
Годишната програма за развитие на дейността им през 2017 г.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-122/02.04.2018 г. от Красимир Ен-
чев – председател на Общински съвет - Айтос, относно приемане на 
Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. 

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-128/10.04.2018 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишен план за раз-
витие на социалните услуги в община Айтос за 2019 г.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-127/10.04.2018 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно промяна наименованията на со-
циални услуги, делегирани от държавата дейности.

5. Предложение с вх.№ ОбС-131/11.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба за определяне и администриране на местни 
такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-123/04.04.2018 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно  приемане на отчет за изпълнени-
ето на бюджета на община Айтос за 2017 г.

7. Предложение с вх.№ ОбС-125/10.04.2018 г.  от Станка Господи-
нова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, от-

носно одобряване разходите за командировки на Председателя на 
Общински съвет - Айтос. 

8. Предложение с вх.№ ОбС-126/10.04.2018 г.  от Станка Господи-
нова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, от-
носно одобряване разходите за командировки на Кмета  на Общи-
на Айтос. 

9. Предложение с вх.№ ОбС-133/11.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно прекратяване договор за възлагане упра-
влението на „Генгер” ЕООД - град Айтос от 31.03.2017 г. и утвържда-
ване на управител на общинското търговско дружество.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-137/16.04.2018 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относно докладна записка с вх. № 67-
00-66/ 12.04.2018 г. от Пенка Панайотова Кирязова – Директор на СУ 
„Христо Ботев” – град Айтос.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-143/16.04.2018 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмезд-
но право на ползване на част от недвижим имот – частна общин-
ска собственост, представляващ стая № 5 с площ 13,60 кв.м, на-
ходяща се в сграда с административно ползване в град Айтос, ул. 
„Щерю Русев” № 4.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-141/16.04.2018 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно промяна на решение № 465, отра-
зено в протокол № 30, т.7 от дневния ред на заседание на Общин-
ски съвет-Айтос, проведено на 28.03.2018 г. 

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-142/16 .04.2018 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост меж-
ду Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІVобщ., кв.8А по плана на 
град Айтос, с административен адрес ул „Чудни скали” № 24.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-140/16.04.2018 г. от Васил Едрев 
– кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост 
между Община  Айтос и физическо лице в УПИ V- 48, кв.6 по плана 
на с. Дрянковец, Община Айтос. 

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-139/16.04.2018 г. от Мариана Ди-
мова – заместник-кмет на Община Айтос, относно прекратяване на 
съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в ПИ № 1252, 
находящ се в землището на град Айтос, местност „Слънчева лъка”.  

16. Питания.
преДСеДаТел  На  обС: КраСиМир  еНЧеВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-
ките за опазването на пчелите и пчелните семейства 
от отравяне и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извър-
ши 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 рапица 
в местността „До лозята”; 199,250 дка пшеница в мест-
ността „Кайнарджата”; 27,288 дка пшеница в местност-
та „Бюлбюл дере“; 208,779 дка пшеница в местността 
„Кеси кору“;  199,557 дка пшеница в местността „Бака-
джика“, 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 ба-
деми в местността „Пантата“, находящи се в землище-
то на с. Лясково с препарат „Агрия“.

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

ОБЩИНА АЙТОС 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

„Нека да почистим заедно града ни”
Инициативата на община Айтос за почистване на зе-

лените и паркови площи е част от дейностите по про-
ект CB005.1.12.087 „Обединени трансгранични инициати-
ви за опазване на околната среда в региона България 
- Турция”, финансиран по Програма Интеррег за тран-
сгранично сътрудничество България-Турция.

оБщиНа аЙТоС приЗоВаВа
всеки жител на общината, който иска да живее в по-

чиста и поддържана околна среда, да се включи в ини-
циативата за почистване на  парковите и зелени зони.

Елате на 28.04.2018 г. в 10:00 часа и подкрепете иници-
ативата, за да променим към по-добро града си.

Сборен пункт – Градска градина
Зони за почистване – Градска градина; зелените пло-

щи в междублоковите пространства, детските площад-
ки и местата за отдих.

Ще бъдат осигурени материали и инструменти, както 
и техника за извозване на генерирания от почистените 
зелени площи растителен отпадък, сухи листа и клони, 
а отпадната биомаса ще бъде събрана и разделно из-
возвана до депото за преработка.

Повече информация за проекта и организация-
та на инициативата „Нека да почистим заедно града 
ни” може да намерите на https://www.facebook.com/
CB005.1.12.087.



- Г-н Танев, Вашата 
фирма “Бургасцвет-90 
Танев” еооД спечели об-
ществената поръчка за 
строителството на Спорт-
ния комплекс в с. Караге-
оргиево. Кога ще започне 
строителството?

- Готови сме, строител-
ството ще започне в най-
скоро време. В Айтос съм, 
за да се срещна с кмета Ва-
сил Едрев и с ръководство-
то на училището в с. Кара-
георгиево. Много важно е 
да разберем, дали строи-
телните дейности могат по 
някакъв начин да попречат 
на учебния процес на деца-
та. И въпреки че там строи-
телната площадка ще бъде 
изолирана и децата няма 
да имат достъп, ние ще се 
съобразим с изискванията 
на училището. Договорът за 
изпълнение с кмета на Об-
щината е подписан, съобра-
зяваме се с училищното ръ-
ководство.

- Кажете ни повече за 
проекта на община ай-
тос, който ще изпълня-
вате?

- Проектът предвижда 
реконструкция на двора 
на Основно училище „Св. 
св. Кирил и Методий” - с. 
Карагеоргиево, където ще 

бъде изграден Многофунк-
ционалният спортен ком-
плекс. Строителството ще 
се изпълнява в няколко ета-
па, тъй като технологично-
то изискване е такова. Пър-
во ще извършим „мокрите” 
процеси и ще се изчака 
известно време, за да из-
съхне основно бетонова-
та настилка. След това ще 
се наложи ударопоглъща-
щата настилка. Сроковете 
са кратки, но тази техно-

логия изисква малко пове-
че време.

- имате ли опит в точно 
такова строителство?

- Това ни е петият учили-
щен двор. Имаме специа-
листи и работим с качест-
вени материали. Отзивите 
за спортните площадки в 
училищата, които сме на-
правили досега, са много 
добри, въпреки че има из-
вестен вандализъм от стра-
на на външните посетите-
ли на училищните дворо-
ве. Даже миналата година 
с кмета на Бургас откри-
хме учебната година в учи-
лище „Петко Росен” в Бур-
гас, което ремонтирахме 
през лятото.

- Което сигурно ще се 
случи и в с. Карагеорги-
ево през месец септем-
ври?

- Да, макар че тук сро-
ковете ще бъдат много по-
кратки. Ние дори искахме 
да изчакаме ваканцията, но 
общинското ръководство 
иска да започнем малко по-
рано и стига да не пречим 
на учебния процес - ще го 
направим.

- Вероятно вече си 
представяте как ще из-
глежда спортният ком-
плекс в Карагеоргие-
во. Точно такъв строили 
ли сте?

- Да, разбира се. Общи-
на Айтос има много добър 
проект, в който всичко е от-
белязано с точност - вида 
на настилката, разцветки-
те. Държа да отбележа, че 

фитнес уредите са ванда-
лоустойчиви. Освен че са 
хубави, са и много здрави. 
А това е един от проблеми-
те на училищните дворове. 
Ще се съобразим и с изис-
кванията на училищното ръ-
ководство, ако е необходи-
мо нещо от наша страна да 
бъде направено допълни-
телно като дарение.

- Сигурно комплексът ще 
бъде и много зелен?

- Да, каквото поискат ин-
веститорът и училището. 
Срещата с директорката на 
училището днес (20 април) е 
за да чуем конкретните из-
исквания от страна на учи-
лищното ръководство.

Нп
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Предстои Общинският съвет 
да утвърди кандидатурата 

на Теодор Янев

Общината отчете 27 млн. лв. изпълнение 
на плана за приходите за миналата година

7
васил танев, управител на 
„Бургасцвет-90 танев” еООд - Бургас:

строителството на 
комплекса в карагеоргиево 
започва в най-скоро време

Васил Танев и Васил Едрев уточняват подробностите преди старта на про-
екòа в Каðагеоðгиево

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

за кандидатстване 
на работодатели за преференции по програми и насър-

чителни мерки за заетост 
и обучение на безработни лица

Дирекция „Бюро по труда”- Айтос уведомява работодателите от 
община Айтос, че разполага с финансови средства за сключване 
на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за за-
етост 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 квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и оси-
гуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни 
средства - 4308 лв.;

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

• безработни лица на първите 5 работни места, разкрити от ра-
ботодатели - микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни сред-
ства - 6926 лв.;

- безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по 
труда” и са: 

- с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 ме-
сеца, 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 май-

ки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - 
свободни средства - 3504 лв.;

• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свобод-
ни средства - 3084 лв.;

• за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 
55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 4201 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни 
места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от пуб-
ликуване 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.

След конкурс, 
„ГЕНГЕР” ЕООД 
с нов управител

На 26 април т.г. Общин-
ският съвет в Айтос ще 
гласува прекратяване на 
договора за възлагане на 
управлението на „Генгер” 
ЕООД на досегашния уп-
равител Любомир Татаров 
и утвърждаването на нов 
управител на общинското 
търговско дружество. До-
говорът с Татаров е подпи-
сан на 31 март 2017 г. Годи-
на по-късно, управителят 
напуска поста по свое же-
лание, научи НП.

В изпълнение на Наред-
бата за реда и условия-
та за упражняване права-
та на Община Айтос в тър-
говски дружества с общин-
ско участие в капитала, в 
граждански дружества и 
сдружения с нестопанска 
цел и Заповед № РД-08-
112/13.02.2018г. на кмета на 
Община Айтос е организи-
рана и проведена конкурс-
на процедура за избор на 
управител на общинското 
търговско дружество „Ге-
нгер” ЕООД – град Айтос. 
След събеседване и за-
щита на представена  биз-
нес програма, с общ сбор 
от 228 точки, петчленната 
комисия по избора класи-
ра Янев на първо място в 
конкурса.

След проведените засе-
дания и получените край-
ни резултати на явили-
те се кандидати, комисия-
та предлага на Съвета да 
утвърди за управител на 
„Гергер” ЕООД  Теодор 

Янев Янев. Преди това 
трябва да бъде прекратен 
договорът за управление 
на Любомир Татаров и ос-
вободен от отговорност 
като управител. 

В заседателната зала 
ще се реши още какво да 
е възнаграждението на но-
вия управител, в зависи-
мост от това, какъв про-
цент от средната месечна 
брутна работна заплата в 
търговското дружество ще 
одобрят съветниците. 

Ако кандидатурата бъде 
утвърдена, на кмета на Об-
щина Айтос Съветът ще 
възложи да сключи дого-
вор за управление с Те-
одор Янев Янев, съгласно 
решенията на Общински 
съвет – Айтос и при спаз-
ване разпоредбите на На-
редбата.         

НП

Теодоð Янев

Планът за строителството на многофункционалния спортен комплекс в Ка-
ðагеоðгиево

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Карагеоргиево



Клуб на туристите 
ветерани - айтос   
В. ДиМиТроВа 

Както винаги, ние, айтос-
ките туристи-ветерани отно-
во бяхме на поход, този път 
на по-близка дестинация. 
На 14 април потеглихме с 
микробус в посока с. Весе-
линово, обл. Шумен. Целта 
- недотам известните водо-
пади „Големия” и „Малкия 
скок” (по Брезовска река, 
която се влива в река Кам-
чия), пещерата „Сарая” и 
местността „Софрата”.

Един час беше достатъ-
чен да стигнем до разклона. 
Поехме по 8-километровия 
„трънлив” път -  една започ-

ната, но недоосъществена 
мечта на бившия президент 
Ж. Желев. Вървяхме по гру-
ба настилка и въпреки труд-
ния терен, не се отказахме. 
Продължихме по натроше-
ните камъни докато пред 
нас се разкри стръмна пъ-
тека. Не беше никак лесно, 
но гледката, която се раз-
кри беше завладяваща.

Величественият водопад 
„Големия скок” с височина 
50 метра, огрян от слънце-
то като сребърна струя, па-
даща върху скалите на 2- 3 
нива, ни освежаваше и раз-
веселяваше.

Уникално! Не можехме да 
откъснем поглед, но трябва-
ше да следваме целта си.

Продължихме по все така 
трудния път. Свежата зеле-
нина, песните на птиците и 

гледките, които се разкри-
ваха пред нас, ни предиз-
викваха да вървим наго-

ре и все по- нагоре, за да 
стигнем до втория водопад 
- „Малкия скок”. Да, по-ма-
лък заради височината си, 
но не по-малко очаровате-
лен и тайнствено прикрит 
от раззеленилата се рас-
тителност. Непосредстве-
но до него е живописната 
пещера „Сарая”, но „негос-
топриемна”- тъмна и труд-
нопроходима. Не рискува-
хме, а продължихме към 
последната цел - местност-
та „Софрата” - доста измо-

рени, но твърдо решени, не 
се отказахме.

И ето, пред нас се раз-
кри голяма, светла поля-
на, озарена от прекрас-
ното пролетно слънце. Въ-
преки трудния терен, има-
ше много посетители. Бър-
зо се освободихме от ра-
ниците. „Софрата” се ока-
за впечатляваща гола ска-
ла, сред пищна горска рас-
тителност. Внушителните 

размери на скалата, кра-
сивите набраздявания по 
нея са дали основание на 
изследователи в района да 
смятат, че още по време 
на траките са се извърш-
вани ритуали и жертво-
приношения за мир и пло-
дородие. Има и друга вер-
сия - за съществуването 
на древна обсерватория 
за измерване на лятното 
и зимно слънцестоене. За-
това местността се приема 
за силно енергийна зона. 

Поседнахме върху гладки-
те, заоблени скали, защо-
то се вярва, че носят усе-
щане за сливане с приро-
дата и спокойствие.   

Доволни и още повече 
щастливи, поехме по об-
ратния път с обогатени по-
знания.

Опознахме още едно кът-
че от родната ни земя, пре-
одолявайки 16-километро-
вия преход.
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Начален етап
обредни групи:
І място- ОУ „Христо Бо-

тев” - с. Пирне
ІІ място- ОУ „Св. св. Ки-

рил и Методий” - с. Кара-
георгиево 

СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос

ІІІ място- ОУ „Христо Бо-
тев” - с. Мъглен

певчески групи:
І място- СУ „Никола Й. Ва-

пцаров” - гр. Айтос

обреден хляб:
І място- ОУ „Светлина” 

- с. Тополица - ученици от 
VІІ клас

СУ „Никола Й. Вапцаров” 

- гр. Айтос - ученици от V- 
VІІ клас

ІІ място- Силвия Божкова 
- ІІІ „А“ клас

Мюкерем Салим- VІ клас
ІІІ място- Бюшра Мехмед- 

ІІІ „А“ клас
Емне Мехмед-VІ клас
ОУ „Христо Ботев” - с. 

Пирне

Великденско яйце:
І място - Анка Тенева- ІІІ 

„Б“ клас
ІІ място - Сенко Христов- 

VІІ клас
Ваня Иванова - VІІ клас
ІІІ място - Мехмед Осман 

- VІІ клас
Димка Тодорова - VІІ 

клас

ОУ „Христо Ботев” - с. 
Пирне

Великденско дърво:
І място- ОУ „Христо Бо-

тев” - с. Пирне
Павел Унаров - ІV клас; 

Юлка Радкова - V клас;  

Зерегюл Юсеин - VІ клас

ІІ място - СУ „Никола Й. 
Вапцаров” - гр. Айтос - гру-
па „Сръчковци”

ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” - с. Карагеоргиево 
- Рахиме Тефик и Джейда 
Реджебова - VІ клас

ІІІ място - ОУ „Светлина” 
- с. Тополица - ученици от 
ІV клас

прогимназиален етап
певчески групи:
І място- ОУ „Светлина” - 

с. Тополица - „Искрици”
ІІІ място- ОУ „Атанас 

Манчев” - гр. Айтос - „Ла-

зарки”
ОУ „Христо Ботев” - с. 

Пирне - „Бисерни гласче-
та”

обредни групи:
І място- ОУ „Христо Бо-

тев” - с. Мъглен

Танцови състави:
І място- ОУ „Светлина” 

- с. Тополица - „Тополчан-
че”

СУ „Христо Ботев” - гр. 
Айтос - „Тракийче”

Гимназиален етап
Танцови състави:
І място- НЧ „Васил Лев-

ски 1869” - гр. Айтос - ФСХТ 
„Мисис”

ІІІ място- СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос - „Тракий-
че”

певчески групи:
ІІ място- ПГСС „Златна 

нива” - гр. Айтос

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, общи-
на айтос

Земляческа среща на всички, които 
държат на пирненския си корен

05.05.2018 г., село пирне, общи-
на айтос

Празник на селото със Стоян Фи-
зиев и Жечка Сланинкова

11.05.2018 г. , Ден на Св.св. Ки-
рил и Методий

Традиционно Литийно шествие и 
празник на площад “Свобода”, ор-
ганизирани от НЧ “Васил Левски 
1869”

15.05.2018 г., НЧ „Васил лев-
ски 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 „Свобо-
да”

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 май.

21.05.2018 г., 18.00 часа, НЧ  

„Васил левски 1869”
Концерт на художествените съста-

ви на читалището, посветен на 24 май 
- Ден на българската просвета и кул-
тура и на славянската писменост. 

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 учители-
те-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.

най-добрите на конкурса  
„От Цветница до Гергьовден”

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.

Ново старопланинско предизвикателство за ветераните


