ПриятеЛ
народен

Cyan Magenta Yellow Black




Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Община Айтос с проект за рекултивация
на градското сметище за 3 700 000 лева
Община Айтос организира публично обсъждане на
тема: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Закриване и рекултивация
на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в землището на село
Лясково и землището на
град Айтос“. Обсъждането
се проведе според изискванията на Закона за общинския дълг и в изпълнение на Наредбата за реда
и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от
Община Айтос.
Поканата към гражданите на община Айтос и всички заинтересовани лица да
участват в публичното обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за
финансиране на проекта
е от кмета на Община Айтос Васил Едрев, тъй като
депото за неопасни отпадъци е собственост на Об-

от града и на 2,5 км от село
Лясково. Депото е в експлоатация в продължение
на 38 години, от 1977 година до откриването на регионалното депо в село Братово през 2015 година. През
месец юли същата година,
със заповед на Изпълнителния директор на РИОСВ – Бургас е спряна експлоатацията му и е разпоредено да се предприемат
мерки за неговата рекултивация. Най-общо, идеята на
проекта е, след рекултивацията общинското депо да
се превърне в „пасище”.
В тази връзка Община
Айтос кандидатства пред
ПУДООС за финансиране
на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 000341
и ПИ № 000342 в землището на село Лясково и ПИ №
001003 в землището на град
Айтос, община Айтос”. Общата стойност на проекта
е 3 720 000,20 лева с ДДС,

Бургас е дала положително
становище за реализацията на проекта. Според изискванията на ПУДООС, към
заявлението за отпускане
на безвъзмездната финансова помощ, Община Айтос
ще представи и Решението
на Общинския съвет.
Стойността на заявената безвъзмездна помощ
от ПУДООС е в размер на
2 226 353,90 лева с ДДС, а
разликата до общата стойност на проекта представлява собственото участие
на Община Айтос. То ще
бъде осигурено от платените от Община Айтос обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 532 292

лева и безлихвен заем, осигурен от Предприятието за
управление на дейностите за опазване на околната среда, в размер на 961
354,30 лева.
Ще припомним, че девет
общини от област Бургас,
включително и Айтос, реализираха проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”,
финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 20072013 г.”, Регионалното депо
обслужва общо 210 населени места с близо половин
милион жители, в т.ч. и жителите на Община Айтос.
НП

на Айтос.
С поименно гласуване, и
Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване
пред ПУДООС за финансиране на проекта. От предложението на градоначалника, което беше прието с
пълно мнозинство от Съвета, стана ясно, че РИОСВ –

Община Айтос транспортира битовите си отпадъци в регионалното депо
щината.
Старото сметище на Айтос се намира на около 2 км

от които: 2 226 353,90 лева
- безвъзмездна помощ от
ПУДДОС, 532 292,00 лева

- от обезпечения по чл. 60
от ЗУО, внесени от общината, 961 354,30 лева - собствени средства на Общи-

Кметът покани общинските съветници на първа
копка на пречиствателна станция – Айтос
Засега, за 8 август е насрочена официалната церемония за полагането на
символичната „първа копка” по проекта, изпълняван от Община Айтос - „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - град Айтос“. Кметът Васил Едрев покани общинските съветници на събитието с уточнението, че
датата трябва да бъде потвърдена от Управляващия
орган. Така или иначе, „копката” ще се състои веро-

ятно следващата седмица,
тъй като Община Айтос има
пълната готовност за старта на реалното строителство на пречиствателното
съоръжение, научи НП.
Проектът се финансира
по Оперативна програма
Околна среда 2014-2020 г.,
чрез Кохезионния фонд на
Европейския съюз, национално съфинансиране от
Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос. Стойността на строи-

телно-монтажните работи е
11 972 475,00 лева без ДДС,
от тях 10 619 585,53 лева са
безвъзмездна финансова
помощ и 1 352 889,68 лева собствен принос на Община Айтос. Изпълнители по
двете обособени позиции
в обществената поръчка на
Община Айтос са ДЗЗД КААЙТОС и ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”.
Кметът ще отправи специална покана и към гражданите, веднага щом станат
ясни точният ден и час на

церемонията. Тя ще се състои на строителната площадка, в покрайнините на
града, (след Индустриалната зона, вляво по пътя за
село Пирне). Според договора, подписан между кмета на Община Айтос Васил
Едрев и изпълнителя, строително-монтажните работи
по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни
води на град Айтос” следва да приключат за 566 календарни дни.
НП
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Кметът и съветниците разискваха
бъдещето на общинските язовири
С решение от 31 юли
т.г. Общинският съвет откри процедура за отдаване под наем на язовир – публична общинска
собственост -„Боаза-1” с
площ от 15,857 дка, в землището на село Малка поляна. За наемане на водното съоръжение да се
проведе публичен търг
с явно наддаване, реши
още местният парламент.
По повод решението и законодателните промени,
кметът Васил Едрев и общинските съветници разискваха в заседателната
зала бъдещето на общинските язовири.
Законова разпоредба
дава възможност на общините, освен на концесия, да предоставят и
под наем язовирите публична общинска собственост. В същото време, с
промените в Закона за
водите се създава Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири” за управление на язовири - публична и частна държавна собственост. Общи-

заседание на Общинския
съвет ще бъде внесена докладна записка със списък на язовирите, обясни в заседателната зала
кметът Васил Едрев. Градоначалникът каза още,
че е провел среща с концесионерите, за да разговаря с тях за промените в законодателството и
за нагласите им по отношение на стопанисваните
от тях язовири.
Процедурата ще е дълга - до три месеца, общината трябва да представи мотивирано искане за
язовирите към държавата. Преди това ще се иска
становището на местния
законодателен орган - ще
бъде предложен проект
за решение, който съветните могат да прехвърлят язовири безвъзмездно на държавата, което е
възможност да се облекчи работата на местните власти при поддръжката на техническото състояние и безопасната експлоатация на водните съоръжения.

ниците трябва да гласуват. После държавата ще
решава кои от язовирите
в одобрения от местния
парламент списък, могат
да бъдат предоставени
за управление, и кои не.
Следващата стъпка е решение на Министерския
съвет по казуса, обясниха
от администрацията.
Общината държи язовирите да се стопанисват нонстоп, а до крайното решение на Министерския съвет вероятно ще
мине много време. Това
бяха мотивите на местния парламент да вземе
с пълно мнозинство решението за отдаване под
наем на язовира в село
Малка поляна.
НП

Тримесечен е срокът, в
който общините да реагират, създадена е и комисия, която трябва да вземе решение дали, и колко
от съоръженията да бъдат
предложени за управление от новосъздаденото
държавно предприятие.
На следващото редовно

Малки обяви
• Тел. 0896 23 55 28 Галя, ПРОДАВА двустаен тухлен апартамент в
Айтос, супер център - 74
кв. м, ІІІ етаж, до ключ ново обзавеждане, парно отопление, след генерален ремонт, тераса7 м, гранит, теракот.
• Тел. 0896 23 55 28
- Галя ПРОДАВА л.а.
BMW, бензин-аз, отлично състояние, 2001
година.

Фирма
„Карнобатплод” АД град Карнобат
търси
да назначи:
- началник-производство;
- инженер-технолог;
- стоковед;
- лаборант (с опция за
сезонна работа);
Фирмата осигурява:
- постоянна работа;
- високо и навременно
заплащане.
Желаещите могат
да подадат документи:
Молба и CV на място или на
e-mail: kplod@abv.bg
Тел. за връзка 0887/100897
Водеща търговска фирма от Пловдив
търси да назначи служители
Във връзка с разширяване на дейността си, водеща търговска фирма в град Пловдив търси да
назначи нови служители за складова дейност.
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Подготвяне на стоки по зададена заявка;
- Извършване на товаро-разтоварна дейност.
НИЕ ОСИГУРЯВАМЕ:
- Съдействие при намирането на квартира в
град Пловдив;
- Фирмено работно облекло;

Тракийско дружество
„1897 Петър Киприлов“ град Айтос
организира
посещение на местността Петрова нива
на 18 август 2018г. (събота)
Поводът е честване на
115-та годишнина
от Илинденско-Преображенското въстание
и 50 години от построяването на паметника.
Справки и записвания:
Всяка сряда от 15.00 до 18.00 часа в клуба на дружеството на ул. „Щерю Русев“№ 4 и на телефон
0894 417 436.
Такса за пътуването – 5.00 лв.
Тръгване за „Петрова нива“ в 8.00 часа, от клуба
на дружеството.
Отпътуване за Айтос: 22.00 ч.
Управителен съвет
- Коректно отношение;
- Допълнителен бонус, разпределен през годината;
- Дългосрочни взаимоотношения.
Моля, изпращайте актуална и пълна автобиография, придружена със снимка на e-mail:
hrcandidatesjobs@gmail.com.
Кандидатури без снимка няма да бъдат разглеждани!
Конфиденциалността е гарантирана. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю
в град Айтос след допълнителна уговорка.
СТАРТОВА ЗАПЛАТА: 1100 лева (нето)
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Приеха отчета на председателя
за януари-юни 2018 г.
Съгласно Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
председателят на Oбщинския съвет изготвя и внася за разглеждане периодично отчети за дейността на местния парламент
и на неговите комисии, които се разглеждат на открито заседание и се разгласяват на населението
на общината. На 31 юли
т.г., на открито заседание,
общинските съвети приеха отчета на председателя Красимир Енчев за работата на Общински съвет
- Айтос в периода януари юни 2018 г.
За шест месеца, местният парламент е провел 6 редовни заседания,
няма насрочени и проведени извънредни заседания. Съгласно дневния ред
на шестте заседания, са
разгледани общо 96 предложения, докладни записки, становища, отчети. От
тях, внесени от кмета на
Община Айтос са 67 броя,
внесени от председателя
на ОбС - Айтос - 13 броя.
Заместник-кметът също е
внесъл 13 броя предложения и докладни записки,
два документа за разглеждане и гласуване са внесени от временни комисии
и само един - от общински
съветници.
От всички внесени 96
документа за разглеждане, има една оттеглена докладна записка и няма решение по нея. Оттеглена
от кмета на Община Айтос
на 28.06.2018 г., е Докладна записка с вх.№ ОбС-206
/18.06.2018 г., относно продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ трафопост в имот №000499, с
площ 10.837 дка, с начин
на трайно ползване „Пасище, мера” по КВС землището на град Айтос, местност
„Лясковско шосе”.
Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който определя политиката за развитие на общината. Неговата работа
се свежда до това да защитава интересите на гражданите на общината и да приема решения, относно въпроси в кръга на предоставената му от Закона компетентност. Съгласно ЗМС-

МА с решения се уреждат
отношенията от сферата на
финансите, икономиката,
културата, образованието
и други въпроси от компетентността на ОбС.
Решенията на Общинския съвет са най-важните актове, които той приема на своите заседания.
Те се публикуват на сайта на Община Айтос, за да
могат с тях да се запознаят всички граждани. За периода януари-юни 2018 година, броят на решенията,
взети от Общинския съвет,
е 95, няма неприето решение. Приетите решения на

ОбС са изпълнени, с изключение на тези, които
са в процес на изпълнение,
поради изчакване на определени процедури.
Решенията на ОбС подлежат на административен и съдебен контрол. Съгласно законовата уредба,
Областният управител на
област Бургас упражнява
контрол за законосъобразността на актовете на общинските съвети. Той може
да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в Общинския съвет
или да ги оспорва пред Административен съд - Бургас. През първото полугодие на т.г., областният управител не е оспорил нито
едно от приетите решения,
но е върнал за ново обсъждане едно от взетите
решения. Това е Решение
на Общински съвет - Айтос
№499/30.05.2018 г., относно
обявяване на УПИ І, кв. 21Б,
град Айтос, актуван с АПОС
№1329/27.06.2006 г. за частна общинска собственост.

На следващото 33-то заседание на 28.06.2018 г. е внесена Докладна записка от
Красимир Енчев – председател на Общински съвет
- Айтос, относно повторно гласуване на решението, прието на 30.05.2018 г.,
и върнато от областния управител на област Бургас.
С решение № 515 на Общински съвет - Айтос е прието решение по докладната
записка.
Съгласно ЗМСМА, кметът
на Общината също има право да върне за ново обсъждане незаконосъобразни
или нецелесъобразни ак-

тове на Общинския съвет,
или да оспорва незаконосъобразните актове пред
съответния административен съд. През отчетния период kметът на Общината не е върнал решение на
ОбС-Айтос за ново обсъждане, както и не е оспорил
нито едно от тези приети
решения.
Решенията, които Общинският съвет е взел, съобразно своята компетентност се групират, както
следва :
Решенията, отнасящи се
до придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - общо
31 бр.
Решенията, касаещи приемането и актуализацията
на бюджета и други предложения, свързани с него,
наброяват общо 7 бр.
- Решения, свързани с
ползване и разпореждане на земеделски земи –
5 бр.
- Структурно-организационни решения, във връзка

със създаването и промяната в състава на комисии,
определени от ОбС, представители на Общината и
на Общинския съвет пред
други институции – 2 бр.
- Решенията, с които се
приемат, изменят или допълват наредби, правилници, планове, програми и
стратегии - общо 14 бр.
- Решенията, свързани
с дейността на общинските търговски дружества –
общо 6 бр.
- Приетите решения във
връзка с промяната на Плана за регулация и застройка и други решения, отнасящи се до териториално и
селищно устройство и строителство – общо 7 бр.
- Решения, свързани с
училища, детски градини и
читалища на територията
на Община Айтос – 3 бр.
- Решения за язовири –
2 бр.
- Решения за проекти –
7 бр.
- Приватизационни решения – няма.
- Други от компетенцията на Общинския съвет –
11 бр.
Всички молби от граждани и от фирми, постъпили
до председателя на ОбСАйтос, са изпратени до Общинска администрация за
отговор и изпълнение по
компетентност.
Постоянните комисии
към Общинския съвет са
в основата на динамиката
на цялата дейност на местния законодателен орган.
Постоянните комисии при
Общински съвет - Айтос
са шест. ПК “Законност и

обществен ред ” (ЗОР), ПК
“Финансово-икономическа,
бюджет и оперативни програми” (ФИБОП), ПК “Общинска собственост, териториално селищно устройство, стопански дейности
и екология” (ОСТСУСДЕ),
ПК “Образование, култура,
спорт и туризъм” (ОКСТ) и
ПК „Здравеопазване и социални дейности” (ЗСД) са
провели по 6 заседания; ПК
„Установяване на конфликт
на интереси” (УКИ) не е
провела заседания.
До настоящия момент
няма непроведено заседание на постоянна комисия
поради липса на кворум.
Това показва, че общинските съветници се отнасят сериозно към работата на комисиите.
По преценка на предсе-

дателите на постоянните
комисии при обсъждане на
дневния ред се канят и вносителите, специалистите
от Общинска администрация. По този начин се обсъждат възникнали въпроси, въз основа на което се
прави точна преценка, относно целесъобразността и законосъобразността на предложения от вносителя проект за решение.
Така се улеснява работата и на заседанията на Общинския съвет, с което се
спестява ценно време в заседателната зала, а дебатите се съсредоточават за
разглеждане по същество
на предложения проект за
решение.
Подготовката и предоставянето на материалите
за заседанията се извършва в съответствие с приетия правилник на ОбС. Работи се в спокойна обстановка в синхрон с Общинската администрация. Материалите, постъпили след
председателския съвет и
включени като допълнителни в дневния ред, се внасят своевременно за разглеждане от постоянна комисия. На електронните си
пощи всички общински съветници получават проекта за дневен ред за заседанието и обсъжданите въпроси. Материалите се предоставят на председателите на постоянната комисия
преди провеждането на заседанието на съответната
комисия.

ОБЩИНА АЙТОС
Важно съобщение

Уважаеми граждани на Община Айтос,
Уведомяваме всички притежатели на изоставени, регистрирани или снети от отчет моторни
превозни средства (МПС), разположени върху терени общинска собственост - тротоари, пътни
платна, зелени площи и др., че е необходимо да бъдат премахнати от общинските имоти.
В тази връзка започват съвместни проверки на комисии в състав: служители на Община Айтос, инспектор от Районно управление „Полиция” – град Айтос, както и кметовете на съответните кметства по населени места на територията на общината (с. Пирне, с. Малка поляна, с.
Чукарка, с. Тополица, с. Карагеоргиево, с. Поляново, с. Раклиново, с. Мъглен, с. Дрянковец, с.
Пещерско, с. Черна могила, с. Черноград, с. Зетьово, с. Караново, с. Съдиево, с. Лясково).
При проверките ще се изготвят констативни протоколи с предписание към собствениците на
излезли от употреба моторни превозни средства, които в 14-дневен срок трябва да предприемат конкретни последващи действия за преместването на автомобилите си. При неспазване на
посочения срок, излязлото от употреба МПС ще бъде принудително преместено от лицензиран
оператор - „АЙТОС МОБИЛ БОРСА” ЕООД, на адрес: град Айтос, УПИ I-5, масив 489, местност
„Кара пелит” (срещу ресторант „Орловец”). Моторното превозно средство ще бъде разкомплектовано, ако не бъде потърсено от собственика в 14-дневен срок от преместването му.
Проверките ще се осъществяват съгласно правомощията на кмета, регламентирани в Закона за движение по пътищата – чл. 167, ал. 2, т. 3 , вр. с чл. 143, ал.7 и ал.8 от ЗДвП, правомощията на кмета по чл. 16, ал. 1, т. 2 и ал.2 и чл. 46 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и чл. 38 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Айтос.
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Айтоските каратеки с шанс да покажат
талант на Световното във Варна

Голямата новина за айтоския спорт, тази седмица научихме от ръководителя и треньора на Клуб
Киокушин „Гладиатор” Айтос, Иван Костов. Почти сигурно е, че ще има
силно айтоско участие на
Световното първенство по
„Киокушин“ за юноши и девойки от 12 до 18 години,
което тази година се провежда в България, във Варна на 7,8 и 9 декември.
Клубът е предложил кандидатурите на четирима
свои успешни състезатели,
които вече са доказали качества и спортен хъс на национални и международни
турнири и състезания.
Има традиционна процедура преди всяко престижно състезание, сега айтоските каратеки и треньорът
чакат одобрение от Управителния съвет на Българска карате киокушин федерация.
Шанс да представят България и Айтос имат четирима айтоски спортисти,
всички - национални шампиони по киокушин в сво-

ите категории за 2018 година. Айтос с право ще
се гордее с участието на
Калоян Марковски, Дилара Фейм, Салим Салимов
и Емре Смаил. На талантливите деца на Айтос и на
треньора Иван Костов пожелаваме успех!
НП

Трима от избраните с треньора Иван Костов

Четирима са
ка
предложените, ча
се одобрението
на БККФ

Айтоските каратеки се борят не само за национални, но и за световни титли

Седем медала за борците от Балканските игри в Ялова
Айтос се класира на трето място в състезанието, в което участваха отбори от пет държави

Военен клуб Айтос
в партньорство
с Национална
мрежа за деца
ОРГАНИЗИРА
Детски летен празник
на таланта
Айтос `2018
Заповядайте, мили
талантливи деца!

Айтоският отбор, който
включваше 10 състезатели
се завърна със седем медала от игрите - четири сребърни и три бронзови отличия. Качествата си на тепиха в Ялова демонстрираха
Аксел Ерол - кат. 35 кг. - ІІ
място, Мустафа Зюлфекер кат. 59 кг. - ІІ място, Симар
Рамис - кат. 30 кг. - ІІ място и Хазим Сюлейман - кат.
73 кг - ІІ място. С бронз от
турското състезание се завърнаха Николай Герганов
- кат. 38 кг и Габриел Мом-

Трето място на Балканските детски игри в град
Ялова, Република Турция,
зае отборът на Клуба по
свободна борба “Айтос” с
президент и треньор Ружди Ахмед. Поканата за участие айтоските борци получиха лично от кмета на Община Ялова Вефа Салмат.
В надпреварата участваха отбори от пет държави,
гост на игрите беше и Виолета Илиева - началник на
РУО - Бургас.

Инициативен комитет
„Борис Щерев”- Айтос
Откри банкова сметка за дарения за изграждане на паметен знак на бившия кмет на Айтос Борис Щерев. Паметникът ще бъде монтиран на площада, за който има решение на
Общински съвет - Айтос да носи името „Борис Щерев”.
Име на клиент: ИК „Борис Щерев”- град Айтос
IBAN: BG0STSA93000025174875
BIC: STSABGSF
Банка ДСК- ЕАД- град Айтос
Апелираме за Вашата подкрепа с финансови дарения на посочената банкова сметка.
Инициативен комитет „Борис Щерев”- град
Айтос разчита на Вашия жест за реализиране на идеята и Ви благодари.
Председател на ИК:
К. Колев, тел. 0886 94 54 88

чилов - кат. 66 кг.
Най-добрите ни юноши
Алиш Алиш и Октай Ружди
в момента са на подготвителен лагер в Тетевен с националния юношески отбор и
старши треньора Ангел Тодоров. Алиш ще участва в
Европейското първенство
по свободна борба за юноши в Италия от 3 до 5 август
т.г., Октай пък се готви за
Световното първенство за
юноши в Търнава, Словакия
през м. септември т.г.
НП

Дата: 09.08.2018 г.,
вторник
Място: Военен клуб,
Айтос
Начало: 11.00 ч.
Участие с предварителна заявка до
03.08.2018 г.
на телефони:
0889591464,
Т. Йотова
0887575898,
М. Янева
0886176345,
А. Апостолова

