
Екипът на Специализи-
раната областна админи-
страция на Провинция Од-
рин, Република Турция, 
беше на двудневна работ-
на среща в Айтос по парт-
ньорски проект „Обедине-
ни трансгранични инициа-
тиви за опазване на окол-
ната среда в региона на Бъ-
лгария – Турция“, Референ-
тен номер CB005.1.12.087, 
финансиран по Програма 
Интеррег за трансгранич-
но сътрудничество Бълга-
рия-Турция 2014-2020. Об-
щата стойност на проек-
та е 357 732,85 евро, от 

които бюджетът на Общи-
на Айтос е в размер на  
181 969,63 евро, на Специ-
ална Областна Администра-
ция на Провинция Одрин - 
175 763,22 евро. Проектът 

стартира на 21.03.2017г. 
и ще бъде финализиран на 
20.06.2018 г.

Финансирането е по При-
оритетна ос: околна среда, 
специфичните цели са за 
подобряване на капаците-

та за опазване на природа-
та, устойчиво използване и 
управление на общите при-
родни ресурси чрез съв-
местни инициативи в тран-
сграничния район. Във фо-
куса на съвместната им ра-

бота е осигу-
ряването на 
ресурс и по-
в и ш а в а н е 
на информи-
раността на 
гражданите 
за разделно 
събиране на 
отпадъците.  
Общата цел 
на сътрудни-
чеството е 
опазване на 
природата в 
трансгранич-
ния район.

След двуд-

невен семинар на 12 и 13 
март т.г. в Одрин, финални-
ят форум се проведе в Ай-
тос на 27 и 28 април, заед-
но с инициативата по про-
екта “Да почистим заедно 

града!».
Мариана Димова – за-

местник-кмет на Община 
Айтос, откри форума и даде 
висока оценка за резулта-
тите, постигнати от двата 
екипа. „Благодаря на еки-
пите, с увереността, че ще 
продължим съвместната си 
работа по новия общ про-
ект, с който вече кандидат-
ствахме за финансиране по 
Програмата за ТГС, и кой-
то, надявам се, ще бъде 
одобрен, финансиран и ре-
ализиран също толкова ус-
пешно!», каза още замест-
ник-кметът. „Съвместният 

проект с Община Айтос е 
един от най-успешните, ко-
ито сме реализирали досе-
га. Успяхме за закупим 706 
контейнера за разделно съ-
биране на отпадъците и да 

сложим началото на инфор-
мационна кампания за раз-
делно събиране сред насе-
лението», каза в обръщени-
ето си на форума ръководи-
телят на турската група Ах-
мет Туран – заместник гене-
рален секретар на Специ-
ализираната областна ад-
министрация на Провинция 
Одрин. Стана ясно, че кон-
тейнерите с три секции за 
разделно събиране на хар-
тия, стъкло и пластмаса са 
раздадени в 253 населени 
места в Провинция Одрин. 
А кампанията се организи-
ра в централните градове 
Узункьопрю, Кешан, Ипса-
ла, Мерич, Хавса, Лалапа-
ша, Сюлоглу и Енез.

Изключително интересна 
за присъстващите на фору-
ма беше презентацията на 
Мариела Гъркова - главен 
експерт в Дирекция „Евро-
пейски проекти» в Община 
Бургас, на тема „Иноватив-
ни подходи за опазване на 
околната среда”. Още две 
презентации за резултати-
те, постигнати по проекта, 
и опита на двете страни по 
опазване на околната сре-
да, представиха Нурсерен 
Хайрула - член на екипа 
на Община Айтос и Корай 
Кълавуз от Дирекция “Гра-
доустройство и околна сре-
да” - Провинция Одрин. 

Постигнатите ре-
зултати по проекта 
на Община Айтос, 
на стр. 4

02.05.2018 г., 10.30 часа, 
площад „Свобода”

Безплатно куклено шоу 
„Приказка за юначета с 
празни тумбачета“ - пода-
рък 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 Пир-
не, община Айтос

Празник на селото със 
Стоян Физиев и Жечка Сла-
нинкова

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

Традиционно Литийно шест-
вие и празник на площад 
„Свобода”, организирани от 
НЧ „Васил Левски 1869”

15.05.2018 г., НЧ „Васил 
Левски 1869” 

Тържествен спектакъл 
„Учителю, поклон!” на СУ 
„Христо Ботев”, посветен 
на 150 години от създава-

нето на първото българско 
училище в град Айтос.

16.05.2018 г., площад 
„Свобода”

Факелно шествие и праз-
ничен концерт - заря „1118 
усмивки” на СУ „Христо 
Ботев” по случай 150 годи-
ни от създаването на пър-
вото българско училище в 
град Айтос.

18.05.2018 г., 10.00 часа, 
Заседателна зала на Об-
щина Айтос

Празнична среща на Кме-
та на Община Айтос с из-
явени ученици от община 
Айтос в областта на обра-
зованието, изкуствата и 
спорта.

18.05.2018 г., 19.00 часа, 
ресторант „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 художестве-

ните състави на Читалище-
то, посветен на 24 май - Ден 
на българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост 

24.05.2018 г., 10.00 часа, 
площад „Свобода”

Празнично шествие на 
училищата, детските гра-
дини, културни институции 
и спортните клубове.

24.05.2018 г, 11.00 часа, 
ресторант „Рандеву”

Традиционна празнична 
среща на Кмета на Общи-
на Айтос с учителите-ве-
терани.

26.05.2018г., НЧ „Иван 
Кожухаров-1928” - село 
Карагеоргиево.

Празничен концерт по по-
вод 90 години от създаване-
то на читалището.

31.05.2018 г., 17.30 часа, 
площад „Свобода”

Юбилейно честване „35 
години училище „Никола 
Й.Вапцаров”

ОБЩИНА АЙТОС
Празничните прояви през месец май 2018 г.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Сливенска Митрополия 
съобщава на православни-
те християни, че от 28 ап-
рил до 20 май 2018 година 
в Сливенска епархия ще 
бъде донесена за поклоне-
ние Чудотворната икона на 
Света Богородица „Скоро-
послушница“.

Иконата е копие и е из-
ографисана на Света Гора 
през 1893 година. Освете-
на е в манастира „Дохиар”, 
където от десети век се на-
мира оригиналната икона. 
През 1915 година това точ-
но копие на иконата е било 
подарено на църквата „Св. 
Александър Невски” в град 
Ананиев - Украйна.

 Иконата на Света Бого-
родица „Скоропослушни-
ца” помага при необходи-
мост от незабавна помощ 
за всичко - за оздравява-
не, при трудни житейски и 
семейни ситуации, за заб-
ременяване и благополуч-
но раждане и много дру-
ги нужди.

Чакаме Чудотворната 
икона на Света Богородица 

„Скоропослушница” 

АЙТОС И ОДРИН ОТЧЕТОХА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

по Програма „Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020“

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

Чудотворната икона ще бъде донесена за поклоне-
ние в Айтос на 5 май 2018 година , в храм „Св. Ди-
митър”.

Мариана Димова – заместник-кмет на Община Айтос откри форума

Нурсерен Хайрула - член на екипа на Община Айтос, презентира по-
стигнатите резултати по проекта
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Банята с акт за общинска  

собственост от края на март 

На 26 април 
т.г. Общински-
ят съвет в Айтос 
гласува прекра-
тяване на до-
говора за въз-
лагане на уп-
равлението на 
„Генгер” ЕООД 
на досегашния 
управител Лю-
бомир Тата-
ров и утвърди 
за нов управи-
тел на общин-
ското търговско 
дружество Те-
одор Янев. Как-
то вече НП ви 
информира, до-
говорът с Тата-
ров е подписан 
на 31 март 2017 г., година 
по-късно, управителят по-
иска да се оттегли от пос-
та по лични причини, кои-
то не пожела да сподели 
пред медиите.

В изпълнение на Наред-
бата за реда и условията 
за упражняване правата 
на Община Айтос в тър-
говски дружества с об-
щинско участие в капи-
тала, беше организира-
на и проведена конкурс-
на процедура за избор на 
управител на общинското 
търговско дружество „Ге-
нгер” ЕООД – град Айтос. 
След събеседване и защи-
та на представена бизнес 
програма, петчленната ко-
мисия по избора класира 
Янев на първо място. На 
26 април, местният пар-

ламент спази норматив-
ната процедура и гласува 
с 22 гласа „за” кандидату-
рата на Янев. Съветниците 
взеха решение месечното 
му възнаграждение на уп-
равител да бъде 280% от 
средната брутна заплата 
в дружеството. Комисията 
по здравеопазване и со-
циални дейности предло-
жи процентът да бъде 250, 
но предложението събра 
само 12 гласа „за”.

В заседателната зала 
Теодор Янев заяви, че 
има оздравителна про-
грама за развитието на 
комплекса, която включ-
ва разширяване и обза-
веждане на хотелската 
част, подобряване на об-
служването. „Целта ми е 
реформирането на къщи-

те. Етнографският музей 
да бъде изнесен от най-
голямата къща в компле-
кса и да бъде настанен в 
по-малко помещение. Да 
бъде възстановена дей-
ността на хлебарницата и 
по по-ефективен начин да 
бъде използван сградният 
фонд”, каза още Янев. Съ-
ветът възложи на кмета на 
Община Айтос да сключи 
договор за управление с 
Теодор Янев Янев, съглас-
но решенията на Общин-
ски съвет – Айтос и при 
спазване разпоредбите 
на Наредбата. 

Интервю с новия уп-
равител на „Генгер” 
ЕООД, в броя на НП на 
3 май т.г.        

НП

Общинският съвет утвърди Теодор 
Янев за управител на „Генгер” ЕООД

Във връзка с Акт за 
общинска собственост 
№5128 от 29.03.2018 г., 
кметът Васил Едрев 
поиска на 26 април 
т.г. от Общинския съ-
вет, промяна на ре-
шение №465, взето на 
28.03.2018 г. Решени-
ето е свързано със за-
страховане на имоти-
те общинска собстве-
ност, в т.ч. и всички об-
щински жилища, вклю-
чително срещу при-
родни бедствия и зе-
метресения, със сред-
ства от общинския бю-
джет.

Актът за общинска 

собственост №5128 е за 
УПИ І, кв. 146 по плана 
на град Айтос, отреден 
за „Баня и пералня”, ве-
дно с построените в него 
сгради и съоръжения, 
е съставен в изпълне-
ние на решение на мест-
ния парламент - №457 от 
28.02.2018 г. Предвид фа-
кта, че е актуван в края 
на месец март т.г., имо-
тът не е включен в списъ-
ка на имотите-частна об-
щинска собственост, ко-
ито подлежат на застра-
ховане, съгласно реше-
нието на Общинския съ-
вет. В тази връзка, мест-
ният парламент взе ре-

шение да допълни списъ-
ка с имотите за застра-
ховане, с имот – част-
на общинска собстве-
ност, представляващ: 
масивна сграда -  баня 
със застроена площ от 
330 кв.м, масивна сграда 
пералня за ръчно пране 
със застроена площ от 
80 кв.м, масивна сгра-
да пералня за машин-
но пране със застроена 
площ от 245 кв.м, трафо-
пост със застроена площ 
от 43 кв.м, находящи се в  
УПИ І в кв.146 по плана 
на град Айтос, отреден 
за „Баня и пералня”.

НП

Теодор Янев пред местния парламент

ЗАПОВЕД
№ РД- 08- 277/26.04.2018г.

град Айтос, 
 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската соб-
ственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, 
ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, във връзка 
с Решение №474/28.03.2018г. и №381/30.08.2017г., 
обективирани в Протокол №30, т.16 и Протокол №23, 
т.21 от ДР на заседания на ОбС – Айтос, 

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публич-

ни търгове с явно наддаване за продажба на недви-
жими имоти - частна общинска собственост, пред-
ставляващи:

1.1. ПИ № 1225, находящ се в землището на град 
Айтос, местност „Слънчева лъка”, с площ от 0,562 
дка, четвърта категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: ПИ №1227, ПИ 
№1203, ПИ №1204, ПИ №1226, Път, актуван с АОС № 
5104/23.02.2018г. 

 Начална тръжна цена: 1089,00 лв. (хиляда осем-
десет и девет лева).

1.2. ПИ № 1203, находящ се в землището на град Ай-
тос, местност „Слънчева лъка”, с площ от 0,611 дка, 
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: Път, ПИ №1204, ПИ №1225, ПИ 
№1227, актуван с АОС № 5102/21.02.2018г. 

 Начална тръжна цена: 1184,00 лв. (хиляда сто осем-
десет и четири лева).

1.3. ПИ № 2694, находящ се в землището на град 
Айтос, местност „Трите братя”, с площ от 0,597 дка, 
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: Път, ПИ №2690, ПИ №2696, ПИ 
№2695, актуван с АОС № 5103/22.02.2018г. 

 Начална тръжна цена: 1198,00 лв. (хиляда сто де-
ветдесет и осем лева).

1.4. ПИ № 2684, находящ се в землището на град 
Айтос, местност„Трите братя”, с площ от 0,640 дка, 
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: ПИ №2682, ПИ №2683, Път, ПИ 
№2685, актуван с АОС № 5089/14.02.2018г. 

 Начална тръжна цена: 1284,00 лв. (хиляда двеста 
осемдесет и четири лева).

1.5. ПИ № 2912, находящ се в землището на град 
Айтос, местност „Трите братя”, с площ от 0,680 дка, 
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: Път, ПИ №2911, ПИ №3014, ПИ 
№2913, актуван с АОС № 5087/14.02.2018г. 

 Начална тръжна цена: 1364,00 лв. (хиляда триста 
шестдесет и четири лева).

1.6. ПИ № 17, находящ се в землището на град Ай-
тос, местност „Набожната къща”, с площ от 0,714 
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – 
нива, при граници на имота: Път, ПИ №18, ПИ №25, 
Път, актуван с АОС № 5088/14.02.2018г. 

 Начална тръжна цена: 1420,00 лв. (хиляда четирис-
тотин и двадесет лева).

1.7. ПИ № 18, находящ се в землището на град Ай-
тос, местност „Набожната къща”, с площ от 0,976 
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – 
нива, при граници на имота: Път, ПИ №19, ПИ №25, ПИ 
№17, актуван с АОС № 5090/14.02.2018г. 

 Начална тръжна цена: 1942,00 лв. (хиляда девет-
стотин четиридесет и два лева).

1.8. ПИ № 151, находящ се в землището на град 
Айтос, местност „Набожната къща”, с площ от 0,642 
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – 
нива, при граници на имота: Път, ПИ №152, ПИ №155, 
ПИ №150, актуван с АОС № 4670/11.04.2017г. 

 Начална тръжна цена: 1283,00 лв. (хиляда двеста 
осемдесет и три лева).

1.9. ПИ № 147, находящ се в землището на град 
Айтос, местност „Набожната къща”, с площ от 1,103 
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – 
нива, при граници на имота: ПИ №106, ПИ №148, Път, 
Път, актуван с АОС № 5091/14.02.2018г. 

 Начална тръжна цена: 2203,00 лв. (две хиляди 
двеста и три лева).

1.10. ПИ № 413, находящ се в землището на 
град Айтос, местност „Набожната къща”, с площ 

от 0,946 дка, четвърта категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: Полски 
път, ПИ №414, ПИ №397, ПИ №412, актуван с АОС № 
2635/04.05.2011г. 

 Начална тръжна цена: 1949,00 лв. (хиляда девет-
стотин четиридесет и девет лева).
Посочените начални тръжни цени са без ДДС 
(освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за 
данъка върху добавената стойност).

2. Търговете да се проведат на 17.05.2018г. от 
10:00 ч. в малката заседателна зала на Община 
Айтос, ул. «Цар Освободител“ № 3.

3. Определям стъпка на наддаване – 10% от на-
чалната тръжна цена, за всеки отделен имот.

4. Определям депозит за участие - 10% от началната 
тръжна цена, за всеки отделен имот, вносим в брой в 
касата на Община Айтос (стая № 10), или по банков път 
по сметка на общината BG 27BUIN95613300447527, 
BIG-BUINBGSF в „Алианц Банк България” в срок до 
16:00 часа на 15.05.2018г.
 5. Утвърждавам 10 (десет) комплекта тръжна 
документация за провеждането на търга, съдържащи 
следните документи:

- Копие от Заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за приемане условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за продажба (проект); 
 6. Закупуването на тръжната документация на стой-

ност 36.00 лв. с ДДС да става от Центъра за услуги и 
информация на гражданите в Община Айтос до 16:00 
часа на 14.05.2018г.

7. Кандидатите следва да представят в запечатан не-
прозрачен плик до 16:00 часа на 15.05.2018г. в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите, следни-
те документи:

 - Заявление за участие в търга;
 - Декларация за оглед на имота;
 - Декларация за приемане условията на търга;
 - Документ за внесен депозит;
 - Документ за закупена тръжна документация;
 - копие от лична карта – на физическото лице или 

на управителя на ЮЛ;
 - юридическите лица – търговци, наред с посоче-

ните горе документи представят и ЕИК съгласно Зако-
на за търговския регистър, или извадка от електрон-
ната страница;

 - нотариално заверено пълномощно – ако участ-
никът не присъства лично на търга. Допустимо е пъл-
номощното да не се постави в плика, а да се пре-
даде на комисията на нейното заседание. На коми-
сията се предоставя оригинал или заверено за вяр-
ност копие, като в този случай оригиналът се показ-
ва за сверка;

8. До участие в търга се допускат физически и юри-
дически лица. При участие на кандидат, регистриран 
като ЮЛ, на приложените документи следва да се пос-
тави фирмения печат.

9. Оглед на имотите може да се извърши всеки ра-
ботен ден до 16:00 часа на 15.05.2018г., след пред-
ставяне на документ за закупена тръжна документа-
ция и предварителна заявка.

10. Начин на плащане - в 14-дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, спе-
челилият кандидат следва да внесе пълната сума и 
дължимите данъци и такси, и да се яви за сключва-
не на договор.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „На-
роден приятел”, електронната страница на Общи-
на Айтос и да се постави на информационното таб-
ло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на 
отдел „Общинска собственост”.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45, 
0558/2 57 81.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упраж-
нявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

О Б Щ И Н А  А Й Т О С
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ



Община Айтос изпълня-
ва Проект BG05M9OP001-2
.004-0039 „Интегрирани ус-
луги за ранно детско раз-
витие на деца до 7 годи-
ни и техните семейства от 
Община Айтос”, по проце-
дура “Услуги за ранно дет-
ско развитие”, финанси-
ран от Оперативна програ-
ма “Развитие на човешки-
те ресурси”, съфинанси-
рана от Европейския съюз 
чрез Европейския социа-
лен фонд. Проектът стартира 

на 01.09.2016 г. и ще приклю-
чи на 31.12.2018 г. За потреби-
телите на услугите е оборуд-
ван специализиран Център, 
те могат да ползват и мобил-
на услуга. 

Към момента се изпълня-
ват следните услуги:

Услуга “Предоставяне на 
психологическа подкрепа 
и консултации на бъдещи и 
настоящи родители за фор-
миране и развитие на ро-

дителски умения. Семейно 
консултиране и подкрепа, 
включително работа с роди-
телите и децата, дейности за 
семейно планиране, индиви-
дуална работа, в това чис-
ло и индивидуална и групо-
ва работа с деца и родители, 
включително и с деца и ро-
дители, които не са от уязви-
ми групи, с цел посещаване 
на детска градина”.

В тази услуга вече са об-
хванати 95 семейства. Цел-
та е разширяване на възмож-

ностите за формиране на ро-
дителски умения, подобрява-
не на семейната среда, пови-
шаване на училищната готов-
ност на децата за включване в 
образователната система, как-
то и предотвратяване на наста-
няването на деца в специали-
зирани институции. 

Очаква се в края на проек-
та родителите да бъдат по-до-
бре подготвени за изпълнени-
ето на техните родителски за-

дължения, да могат да създа-
дат подходяща среда за свои-
те деца, която да съответства 
на нуждите им, да са наясно с 
техните нужди и потребности. 
Да бъде преодоляно социално-
то изключване, да бъдат изгра-
дени умения, необходими за 
равен старт в училище, да бъде 
преодоляна езиковата барие-
ра и да бъде осъзната необхо-
димостта от редовно посеще-
ние на учебните занятия, как-

то в подготвителните групи 
на детските градини, така 
и в училище.

Услуга „Подкрепа за 
осигуряване на здрав-
на детска консултация 
и дейности по превенция 
на заболяванията”. 

Услугата е насочена 
към редовно наблюдение 
на здравното, физическо-
то и психомоторното раз-
витие на бебетата и деца-
та. Целта е превенция на 
детската заболеваемост, 

смъртност, неполагане на дос-
татъчна грижа в семейството и 
други рискове в ранна детска 
възраст. Достъпна е за роди-
тели на новородени и на мал-
ки деца, които са уязвими, из-
олирани и не са регистрирани 
при общопрактикуващ лекар, 
или не го посещават. Услугата 
е с капацитет 250 потребите-
ля (средно 700 прегледа) като 
към момента са се възползва-
ли 233 деца.

На основание чл. 15 от За-
кона за общинския дълг и в 
изпълнение на чл. 6 от На-
редбата за реда и условията 
за провеждане на обществе-
но обсъждане за поемане на 
дългосрочен общински дълг 
от община Айтос, кметът Ва-
сил Едрев покани граждани-
те на публично обсъждане 
„За поемане на дългосрочен 
общински дълг за финанси-
ране на проект „Пречиства-
телна станция за отпадъчни 
води на град Айтос“ на 26 ап-
рил в Заседателната зала на 
Община Айтос.

Подготовката на „Пречис-
твателна станция за отпа-
дъчни води на град Айтос“ 
стартира още през 2011 го-
дина, с финансовата под-
крепа на ЕС, в изпълне-
ние на проект, финансиран 
с договор за безвъзмездна 
финансова помощ № DIR-
51011119-1-13, по приорите-
на ос 1 на ОП „Околна сре-

да” 2007-2013, по процедура 
с референтен №BG161PO005/ 
10/1.11/03/19. 

„Проектът ще допринесе 
за изпълнението на макро-
регионалната стратегия на 
ЕС за развитие на Черно-
морския регион. С изпълне-
ние на дейностите по проек-
та ще се допринесе за по-
стигане на един от основните 

приоритети на черноморска-
та стратегия - Възстановява-
не и запазване на качество-
то на водите”, заяви кметът 
на откриването на публич-
ния форум. Стана ясно, че с 
изпълнението на проекта ще 
се постигнат основните цели, 
поставени в Рамковата ди-
ректива за водите и нейните 
дъщерни директиви, както и 

Директива 91/271/ЕИО, от-
носно пречистването на от-
падъчните води от населени 
места и Директива 98/83/ЕО, 
относно качеството на води-
те, предназначени за консу-
мация. 

Постигането на тези цели 
ще допринесе за повиша-
ване на качеството на жи-
вот на населението на об-

щина Айтос. Основните дей-
ности, които ще бъдат изпъл-
нени по проекта са: 1) Из-
граждане на Пречиствател-
на станция за отпадни води 
на град Айтос; 2) Изграждане 
на свързващ/и довеждащ/и 
и заустващ колектор и съ-
пътстваща инфраструктура 
до ПСОВ, както и свързва-
не на съществуващи основ-
ни колектори, към довежда-
щите. Основните резултати 
от изпълнението на проекта 
са постигане на свързаност 
на съществуващата канали-
зационна система с пречис-
твателната станция, с което 
ще се постигне пречистване 
на отпадъчните води.

Стана ясно, че срокът 
за изпълнение на проек-
та е 35 месеца, с начало 
21.01.2017 г.

Общата стойност   на 
проекта по договор е 
18 929 054,03 лв. с ДДС, от 
които: 11 992 842,17 лв. от Ко-
хезионен фонд;  2 104 030,97 
лв. национално съфинанси-
ране от държавния бюджет 
на РБ; 1 786 963,55 лв. собст-
вен принос на общината; 
3 115 217,34 лв. недопустими 
разходи (ДДС).

Пречиствателната стан-
ция ще пречиства отпадъч-
ните води, които отиват в Ай-
тоска река, а от там - в Чер-
но море. „Има избран изпъл-
нител за изграждане на съо-
ръжението. Общинският дълг 
за изграждането на пречис-

твателната станция е за теку-
щи плащания на изпълните-
ля. Този дълг, който искаме, 
ще бъде отпуснат за периода 
на изграждане. Това ще са 
оборотни средства за пери-
ода, Общината няма да оста-
не с финансови задължения 
след изграждането. Публич-
ното обсъждане се провеж-
да, за да бъдат информирани 
гражданите защо се налага 
този дълг. Той ще е от Фонд 
„ФЛАГ“, в размер на 4 200 000 
лв. Имаме проведени разго-
вори, имаме и одобрение за 
ползване на дълга”, каза още 
градоначалникът.

Главният финансист на Об-
щина Айтос посочи източ-
ниците за финансиране на 
ПСОВ-Айтос и делът на Об-
щината. „По време на изпъл-
нението на проекта се нала-
га Общината да плаща на из-
пълнителите. След като пла-
ти, се подготвя т.нар. меж-
динно искане към Управля-
ващия орган. В срок от 90 
дни трябва да бъде възста-
новена сумата като безвъз-
мездна помощ, за която Об-
щината е представила необ-
ходимите документи. Дългът 
се налага за оборотни сред-
ства, докато парите бъдат 
възстановени от Управля-
ващия орган по Оператив-
на програма „Околна среда. 
Заемът ще бъде изплатен до 
приключването на проекта”, 
обясни Господинова.
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Местната комисия 
за борба с противооб-
щеествените прояви на 
малолетни и непълно-
летни към Община Ай-
тос (МКБППМН) органи-
зира конкурс за есе на 
тема: „Цигарата – при-
ятел или враг“. Конкур-
сът се организира по 
повод 31 май – Меж-
дународен ден без тю-
тюнопушене.

РЕГЛАМЕНТ за провеждане 
на ученически конкурс за

ЕСЕ на тема 
ТЮТЮНОПУШЕНЕ:

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Конкурсът е отворен и право 

на участие имат всички ученици, 
които биха желали да изразят 
своето становище по отноше-
ние на тютюнопушенето. Учас-
тниците ще бъдат разпределени 
в две възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПА – ДЕЦА от V до 
VIII КЛАС

ВТОРА ГРУПА – ДЕЦА от IX 
доXII КЛАС

ИЗИСКВАНИЯ
Всеки ученик може да участва 

с едно есе. От авторите се очак-
ва да споделят своето мнение и 
мисли за вредите/ползите от тю-
тюнопушенето, за пагубното му 
влияние или напротив – за удо-
волствието, което оказва вър-
ху тях, какво е влиянието върху 
околните – пасивни пушачи и 
други, свързани с темата техни 
авторски мисли и разсъждения. 
Есето трябва да съдържа мак-
симум 1500 думи и да е автор-
ско. Заедно с есето, участници-
те трябва да попълнят и изпра-
тят формуляр за участие.

КРАЕН СРОК
Крайният срок за изпращане 

на есетата e 20 май 2018г.
Есето, заедно с формуляра за 

участие, може да се представи 
на място в МКБППМН - Айтос - 
Дирекция „Култура, образова-
ние, вероизповедание, здравео-
пазване и спорт” (бившата сгра-
да на АПК), ул. „Васил Левски” 

№ 5, етаж 3, стая 1 за Мария Ко-
стова- секретар МКБППМН или 
на имейл: mk_aitos@abv.bg

ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДИ
Комисия ще оцени получени-

те есета, като анонимността на 
авторите по време на оценката 
ще бъде запазена.

Критериите за оценка са:
- придържане към темата на 

конкурса;
- оригиналност на идеята;
- ясна структура и аргумен-

тация.
Комисията ще отличи три есе-

та във всяка възрастова гру-
па – на първо, на второ и тре-
то място.

Победителите ще бъдат обя-
вени на 31 май 2017 г. Ще има 
официално награждаване за ав-
торите на най-добрите творби, 
като отличените ученици ще бъ-
дат уведомени на оставените от 
тях телефони за мястото на наг-
раждаването, където ще получат 
грамоти и атрактивни награди, 
осигурени от кмета на община 
Айтос, МКБППМН. Информация 
за победителите ще бъде публи-
кувана на сайта на Община Ай-
тос, в сайта на МКБППМН - Ай-
тос, както и във вестник „Наро-
ден приятел”.

Допълнителна информация 
за условията за участие може 
да получите на: mk_aitos@abv.
bg и GSM 0898553492 – Ма-
рия Костова – секретар МК-
БППМН

Формуляр за участие може-
те да изтеглите на страницата 
на МКБППМН - Айтос в офи-
циалния сайт на Община Ай-
тос aytos.bg 

„Цигарата - приятел или враг” - 
ученически конкурс за есе  

на тема тютюнопушене

СъОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява гражданите, че на 30.04.2018г. от 

9.00 часа ще се извърши ларвицидна обработка срещу ко-
мари в парк „Славеева река”, Градска градина и Гробищен 
парк – град Айтос.

Ще бъдат обработени биотопите с препарата „Димилин”, 
който е разрешен за използване, подходящ за борба сре-
щу ларвите на всички мухи и комари, и е с изключително ни-
ска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели.

При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще 
се извърши съответно на 03.05.2018г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СъОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява гражданите, че на 02.05.2018г. от 

9.00 часа ще се извърши пръскане с препарата „Димилин” сре-
щу листоминиращ молец по кестеновите дървета в жилищна-
та зона на град Айтос.

Препаратът е разрешен за използване и е подходящ за бор-
ба с пълзящи и летящи насекоми.

При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще 
се извърши съответно на 03.05.2018г.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Проект BG05M9OP001-2.004-0039 „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните  
семейства от община Айтос”, по процедура „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Социални услуги за 95 семейства и 233 деца  
по проект на Община Айтос

Проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца  
до 7 години и техните семейства от Община Айтос”



Партньори, ученици и граждани се включиха  
в инициативата „Да почистим заедно града“

На 28 април, в събота, 
екипът на Община Айтос 
организира инициативата 
“Да почистим заедно гра-
да” по проект „Обединени 
трансгранични инициати-
ви за опазване на околна-
та среда в региона на Бъл-
гария – Турция“, Референ-
тен номер CB005.1.12.087, 
финансиран по Програма 
Интеррег за трансгранич-
но сътрудничество Бълга-
рия-Турция 2014-2020. 

Над 174 хиляди евро по 
проекта Община Айтос ин-
вестира в техника и обо-
рудване за поддържане на 
парковите и зелени площи 
в града - автовишка, парков 
трактор с прикачно оборуд-
ване - тороразпръсквачка, 
транспортно ремарке, ко-
сачка за трева, вакуумко-
лектор, моторна пръскач-
ка, моторна прътова кас-
трачка, специализиран мо-
торен трион. Закупени бяха 

и контейнери 
за разделно 
събиране на 
образувания 
зелен отпа-
дък и подго-
товката му за 
извозване до 
компостира-

ща инсталация.
На инициативата “Да по-

чистим заедно града” в 
градската градина беше 
демонстрирано как на 
практика се прилага по-
стигнатото по проекта - 
косене на трева с новия 
парков трактов и рязане 
на сухи клони с автовиш-
ка. Представено беше и ця-
лото оборудване, закупе-
но с финансиране по Про-
грамата за трансгранично 
сътрудничество България 

- Турция. Обучени по про-
екта общински работни-
ци показаха предимства-
та на работата със съвре-
менното оборудване. Парт-
ньорите от Одрин, общи-
нари, граждани и ученици 
от СУ “Христо Ботев”, СУ 
“Никола Вапцаров” и ПГСС 
“Златна нива” се включиха 
в почистването на зеления 
отпадък. Всеки доброво-
лец получи информацион-
ни материали за проекта, 
найлонови чували, ръкави-

ци, лопати, гребла и други 
материали за събиране на 
зелените отпадъци.

На 20 юни т.г. ще бъде фи-
нализирано изпълнението 
на двете проектни предло-
жения в съвместния проект 
на Община Айтос и  Специ-
ализираната областна ад-
министрация на провинция 
Одрин, Република Турция - 
„Обединени трансгранични 
инициативи за опазване на 
околната среда в региона 
на България – Турция“. 
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На 26 април т.г. в салона 
на НЧ “Васил Левски 1869” 
- Айтос се проведеблагот-
ворителен концерт „И ние 
можем – дайте ни шанс“, в 
помощ на младежите от За-
щитено жилище - Айтос, под 
патронажа на кмета на Об-
щина Айтос Васил Едрев.

Градоначалникът и дирек-
торът на СУ “Никола Вапца-
ров” Димо Парушев благо-

дариха на стотиците уче-
ници и граждани, пепълни-
ли залата, в подкрепа на 
инициативата. С много ап-
лодисменти и одобрение, 
айтозлии показаха грижа 
и внимание към шестима-
та младежи с увреждания, 
които тази година завърш-
ват образованието си. Иде-
ята и организацията на бла-
готворителното събитие е 

на учителите от 
СУ “Никола Ва-
пцаров”,  ко-
ито срещнаха 
изключителна-
та подкрепа и 
съдействие на 
кмета Васил Ед-
рев и на Георги 

Димитров, ръководител на 
Танцова формация “Петли-
те“ - Бургас.

Освен “Петлите” с техни-
те уникални танци, в кон-
церта участваха много със-
тави и изпълнители от Ай-
тос. С три свои уникални 
танца се включиха и шес-

тимата младежи от Защи-
теното жилище.

Младежите и екипът на 
Защитено жилище - Айтос 
благодариха сърдечно на 
инициаторите и организа-
торите на благотворителния 
концерт - кметът на Община 
Айтос Васил Едрев, Сдру-
жение с нестопанска цел 
“Топлина” - Юлиян Казе-
пов, Веска Тенева, Алексан-
дрина Ангелова, Росица До-
хнева, Емине Чете, Николай 
Николов, Танцова форма-
ция “Петлите” - град Бургас 
с ръководител Георги Дими-
тров, Спортен клуб «Angels» 
с ръководител Дида Груде-
ва, Танцов състав “Тракий-
че” с ръководител росица 
Кавръкова, Акробалет “Ти-
ара” с ръководител Злати-
на Колева, народните певи-
ци Кремена Дидова и Сил-
вия Николова. 

Специална благодарност 

поднесоха и към цялата учи-
лищна общност на СУ “Ни-
кола Вапцаров” - училище-
то, което младежите тази 
година завършват. Благо-
дарността беше и към всич-
ки присъстващи на концер-
та, които с благотворител-
ния си жест показаха, че 
са съпричастни към съд-
бата на младите хора от 
Защитеното жилище. Ани-
та Бошнакова трогна зала-
та със специален подарък 
за младежите - тридневна 
екскурзия по техен избор 
от Masterhaus. 

Със събраните средства 
за младежите ще бъде оси-
гурен неколкодневен прес-
той в Санаторно-оздрави-
телния комплекс „Камчия”. 
Част от парите ще бъдат от-
делени за абитуриентския 
им бал през месец май, ка-
заха организаторите.

НП

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

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

Препълнена зала в подкрепа на младежите от Защитено жилище – Айтос

Най-малките участници от Спортен клуб „Angels“

И ние можем - дайте ни шанс!

Танцова формация “Петлите” ДТС “Тракийче”


