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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Кметът отчита приходите и
разходите за полугодието на 2018 г.
Прозрачное
управлени

912 000 лева са
постъпленията в хазната от
такса „Битови отпадъци”
за шест месеца
На редовно заседание на
30 август т.г. Общинският съвет ще бъде подробно информиран за изпълнението
на бюджета на Община Айтос, капиталовата програма
и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2018 г.
При годишен план от
24 446 399 лева, общият размер на постъпленията в бюджета на Община Айтос към
30 юни тази година е 17 859
109 лева, сочи отчетът. Собствените приходи на Община
Айтос за шестмесечието на
тази година - данъчни и неданъчни, са 2 389 000 лева.
66% е изпълнението на годишния план за данъчните
приходи - постъпленията за
полугодието са 868 000 лева
при план 1 312 000 лева. Повисоки от миналата година
са приходите от данъка върху недвижими имоти - изпълнението е 71%, и от данъка
върху превозните средства 72%. 50% е изпълнен годишният план за приходите от
данъка върху придобиване
на имущество. С 6000 лева
по-малко от миналата година са само постъпленията от
патентния данък. Изводът на
общинските финансисти е, че
на база на направения ана-

лиз за шестмесечието, Община Айтос може да очаква
преизпълнение на плана за
данъчните приходи.
При годишен план за неданъчните приходи - 2 229 000
лева, изпълнението до 30 юни
тази година е 1 521 000 лева,
или 68% изпълнение. 55% пък
е изпълнението на приходите
от собственост, като най-висок е ръстът на изпълнение
на приходите от наеми на общинско имущество - 70%.
Постъпленията от общински такси са в размер на 1
200 000 лева при годишен

Януари 2018 г. - всички 29 общински съветници гласуваха „за” Бюджет
`2018

Прозрачно управление - айтозлии да знаят как се
харчи всеки бюджетен лев

28 август – Ден на
здравето в Айтос
Безплатните прегледи ще са на
площада пред Битовия комбинат
от 8 до 10 часа. Възползвайте се!
В писмо до кмета Васил Едрев екипът на „АГРИОН
ИНВЕСТ“ АД потърси съдействието на Община Айтос за провеждането на здравната кампания „Здраве в добри ръце”, със специално оборудван медицински център.
Денят на здравето в Айтос ще е на 28 август 2018
година, от 8.00 до 10.00 часа в центъра на града - на
площада пред Битовия комбинат, научи „Народен
приятел“. Мобилен медицински екип ще измерва безплатно кръвно налягане и кръвна захар на жителите
на Айтос на място. В същото време, експерти ще запознават заинтересованите посетители с дейностите на компанията.
Изпълнител по организацията и участието е
„Фернет България“ ООД. „Агрон Инвест“ АД поднася благодарност към Община Айтос за интереса
към кампанията и за любезното съдействие.

план 1 836 000 лева - 65 % изпълнение. Най- голям е делът
на такса „Битови отпадъци“
- 912 000 лева при план 1 250
000 лева или 73% изпълнение на годишния план. Приходите са с 35 000 лева повече от миналата година и с 65
000 лева повече от 2016 година при непроменен размер
на налога. Очакванията на
администрацията са за преизпълнение на плана, а като
цяло - изпълнение на плана
за общинските такси.
Планът за собствените
приходи за полугодието на
2018 година е изпълнен 67%
Постъпленията са 2 389 000
лева при уточнен годишен
план 3 541 000 лева.
Общата субсидия, получена от ЦБ е в размер на 6 287
000 лева при план 11 292 000
лева или 56% изпълнение.
Бюджетните разходи за
полугодието на 2018 година
са в размер на 8 135 000 лева
при годишен план 24 446 000
лева, усвоени са 33%.
Разходите за делегираните от държавата дейности
са 5 519 000 лева при план
13 364 000 лева, или 41% усвояемост. Функция „Образование” е с най-голям относителен дял от общия размер на разходите за държавни дейности - 4 330 000 лева
при план 10 393 000 лева или
41,7% изпълнение. Разходите в неспециализираните
училища на делегирани бюджети са в размер на 2 850
000 лева. Тази година в тези
училища се обучават 2 617
ученици, със 155 по-малко
от миналата година.

Разходите в Професионалната гимназия по селско стопанство са 278 000 лева при
план 738 000 лева, или 38%
от плана. В детските градини разходите са 866 000 лева
при план 2 099 000 лева. Значителен тази година е размерът на средствата за дейност „Ресурсно подпомагане“ - при план 128 000 лева,
изразходваните средства са
44 000 лева.
Разходите за местни дейности са 2 375 000 лева при
годишен план 10 390 000 лева
- 22% изпълнение - за „Общи
държавни служби” - 42% от
плана, за „Общинска администрация” - 42% или 289 000
лева, за „Общински съвет” 180 000 лева или 40%. Предвидените за „Отбрана и сигурност” 190 000 лева ще се разходват през второто полугодие за опасни дървета и клони, за почистване на храсти
по общинската пътна мрежа
и др. Разходите за „Образование” през първите шест месеца на тази година са 377
000 лева - 33% от плана. За
2018 година са предвидени
1 040 000 лева за издръжка
на 573 деца. (76 деца по-малко от миналата година). За
„Здравеопазване” до тук са

изразходени 42 000 лева. От
тях 25 хил. лв. за субсидиране на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД
и 17 хил. лв. за издръжка на
Детска млечна кухня, от която се ползват 115 майки. За
„Социално подпомагане и
грижи” са изразходени 381
хил. лв. - 54% от плана. Основна дейност е „Домашен
социален патронаж”, който
обслужва 159 предимно възрастни лица. Разходите са в
размер на 127 000 лева при
годишен план 373 000 лв. 34% изпълнение.
624 000 лева са разходите
по „БКС и опазване на околната среда” при план 4 077
000 лв. За „Водоснабдяване
и канализация“- 14 000 лева
при план 47 000 лв. - 30%.
За поддръжка на уличното
осветление и за еленергия 137 000 лева при план 328 000
лв., или 42%. За изграждане
и ремонт на уличната мрежа
са изразходени 177 000 лева
при план 936 000 лв., основно за текущ и основен ремонт. За благоустрояването
на парка ще се инвестират
1 292 000 лева. Засега е предоставен аванс по договор
от миналата година. Разходите за издръжка са 52 000
лева при план 111 000 лв. За

„Чистота” разходите са в размер на 386 000 лева при план
1 066 000 лв. - 36%. Разходите
се извършват съгласно приетата от Общински съвет - Айтос план сметка.
За „Култура и религиозни
дейности” разходите са 305
000 лева - 21% от плана. За
издръжка на спортната база
- 73 000 лева. На спортните клубове е предоставена
субсидия в размер на 45 000
лева. За издръжката на „Обредни домове” - 62 000 лв. 15% от плана. В тази дейност
предстои разплащане на капиталови разходи за изграждане на пешеходна алея до
Гробищния парк в размер на
150 000 лева, алеи в Гробищния парк 55 000 лева и водоснабдяване 20 000 лева. Разходите за издръжка на Зоопарка са 70 хил. лв., при годишен план 185 000 лв. Приходите от билети са 27 000 лева
и от вендинг-автомата - 2 655
лева. За провеждане на културни мероприятия на общината са изразходени 88 000
лева, от тях финансирани с
дарения - 15 000 лв.
През полугодието на 2018
година за „Икономически
дейности и услуги”, разходите са в размер на 240 000
лева при план 1 525 000 лв.
Най-голям размер на планираните разходи в тази функция са капиталовите разходи. За поддръжка и ремонт
на общинска пътна мрежа –
533 000 лева и за изграждане на Автогара - 442 000 лв.
Договорът за общинска пътна мрежа е подписан и предстои изпълнението му. Стартирала е процедурата за Обществена поръчка за ремонт
на Автогара - Айтос.
Значителни средства са
заделени за поддръжка на
язовирите - 70 000 лв. За отчетния период разходи не са
направени. Платените ДНИ и
ТБО за обекти на общината
са в размер на 95 хил. лв. От
направения анализ изводът
е, че разходната част на бюджета се изпълнява ритмично и съобразно приетия бюджет.

Продължава на стр. 3

Кметът Васил Едрев и главният финансист Станка Господинова ще представят в заседателната зала на 30 август отчета за полугодието на 2018 г.
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Местният парламент решава как да
се ползва общинската спортна база
По искане на кмета Васил
Едрев и заявления от пет
спортни клуба, Общинският съвет ще определя начина на ползване на спортните обекти и съоръжения публична общинска собственост на територията на град
Айтос. Искането на кмета
и клубовете е за учредяване на безвъзмездно право
на ползване на общинската спортна база за нуждите
на физическото възпитание
и спорта и свързаните с тях
дейности.
Община Айтос е собственик на Спортен комплекс
„Крум Делчев” - Айтос с площ
42 173 кв.м със затревено игрище, лекоатлетическа писта
и помощно игрище с площ 3
130 кв. м. Досега базата се
ползва от ФК „Вихър” и Ле-

коатлетически клуб „Айтос”.
В комплекса има и двуетажна масивна сграда, която пък
ползват ФК „Вихър” и Клубът по спортна акробатика
„Орел” - Айтос.
Закритата зала за спортни игри с площ 906 кв. м и откритото баскетболно игрище

с площ 815 кв. м в градската градина пък традиционно
се ползват за тренировъчна
дейност от Волейболен клуб
„Айтос”, а сега вече и от Баскетболен клуб „Вихър”.
Досега тези обекти са
били предоставени безвъзмездно за ползване, съглас-

но решения на Общинския съвет и договори, подписани с кмета на Община Айтос. Договорът за учредено безвъзмездно право на ползване с Футболен
клуб „Вихър Айтос” изтича
на 30.09.2018 г., затова клубът е подал ново искане за
учредяване на ново ползване на част от спортен комплекс „Крум Делчев”- Айтос.
На 30 септември тази година изтича и договорът с КСА
„Орел”, който също претендира за нов договор за безвъзмездно ползване на част
от базата на стадиона. И Лекоатлетическият клуб настоява за подновяване на договора за ползване на лекоатлетическата писта, която е с
дължина 400 м. В Общинска
администрация са постъ-

пили заявления и от други
спортни организации за безплатно ползване на спортни
съоръжения за тренировъчна дейност.
На заседанието на 30 август тази година Съветът ще
определи начина на ползване на спортните обекти, а
през месец септември кметът на Община Айтос ще

трябва да подготви и да внесе в Общинския съвет докладни записки за учредяване безвъзмездно право
на ползване на спортните
обекти и съоръжения - публична общинска собственост, съобразно исканията
от страна на спортните организации.
НП

Айтос, винаги през месец август. „Не пиша нищо, в момента почивам. Дал съм две книги за превод в турското посолство. До миналата година преподавах „История на Балканите и Турция“ в СУ „Климент Охридски”. Отказах се вече, годините напредват. Казаха ми:
„Вие сте професор, длъжен сте
да продължите“. Отговорих им,
че съм професор от 25 години.
И така приключихме. Няма кой
да преподава, просто намалиха часовете”, разказва професорът и не скрива, че хората от БАН се пенсионират с
обидно ниски пенсии, на фона
на огромния труд, който са положили.
В Айтос вече не среща приятели. Освен в редакцията, има
още неколцина познати на улица „Паркова”. „Направих един
тур из града и се оказа, че никой не познавам. Радвам се

на това, което са направили в
парка. Това е вторият генерален ремонт - първият беше при
Борис Щерев. Хубаво е, ново
е. Много ми харесва игрището. Там сме израснали като
деца, там сме играли. Харесва ми, че паркът е запазен и
напълно обновен. Лошото е, че
с изключение на трима-петима
приятели, ставам чужд на този
град. Хората тук ме гледат като
чужденец - в родния ми град!
Разочарован съм, защото стигнах до извода, че Айтос ще съществува и без мен... Човешки егоизъм.... Но винаги ще
се връщам с желание. Докато
мога...”, каза още Джингиз Хаков. И признава, че единствените приятели в София, между които се чувства добре и
„на мястото си” са айтоските
земляци...

Винаги ще се връщам
в Айтос. Докато мога...

Проф. д.и.н.
Джингиз Хаков на 85
В Айтос са родени много
известни личности. В науката
обаче се откроява едно име,
с което градът ни особено се
гордее - проф. д.и.н. Джингиз Хаков.
Само за по-младите айтозлии ще кажем, че проф. Хаков е работил няколко десетилетия в Института по история
на БАН, радва се на национална и световна известност, автор е на много книги, доклади и
научни трудове. Ученият с айтоски корен има специални заслуги към историята на Балканите. Тази година проф. Хаков
навършва 85 години, а на празника Курбан байрам гостува
на близките си в Айтос
Проф. д.и.н. Джингиз Хаков
има повече от 150 студии, статии, рецензии, публикувани в
различни издания на български, руски, турски, чешки и
други езици. Участвал е с доклади и научни съобщения в
десетки научни конференции
в България, Турция, Русия, Чехия, Македония, Румъния, Ки-

пър. От 1964 г. до 2004 г. работи в Института по Балканистика при БАН, където защитава
кандидатска дисертация, голям докторат и е избран за
ст. н. с. (доцент) и за ст. н. с. I
степен (професор).
Проф. Хаков е роден в Айтос
през 1933 година и през тази
година празнува 85-и рожден
ден. Завършил е с пълно отличие Историческия факултет на
Висшия държавен педагогически институт в Баку, Азербайджан. Специализирал е в Историческото дружество в Анкара и в Института востоковедения към Руската академия
на науките.
Айтозлията е един от най-известните учени в Института по
балканистика и един от най-добрите османисти в България и
преподавател по съвременна
турска история.
Предмет на научните му изследвания са въпросите, свързани със социално-икономическото, вътрешно и външнополитическо развитие на Тур-

Проф. д.и.н. Джингиз
Хаков в Айтос
ция и ролята на военните в политическия живот на страната през ХХ век. Основни негови трудове са: „Политиката на
Турция в Арабския изток 19401970 г.“; „Политическата борба
в Турция 1960-1971 г.“; „Военните преврати в Турция“; „Ролята на военните в политическия
живот на съвременна Турция“;
„История на Турция през ХХ
век“; „Мустафа Кемал Ататюрк
и турско-българските отношения в документи (1913-1938)“;

„Ататюрк, България и Балканите“. Като преподавател, дълги
години чете лекции по история
на Турция у нас и в чужбина.
През месец март 2017 година
излиза от печат изключително високо оцененият му труд
„История на съвременна Турция”, който проследява последователно събитията в първата
светска държава в мюсюлманския свят от края на XIX до 90те години на XX век.
Той е първият учен в България, анализирал влиянието на
Кемализма сред българските
турци в периода между двете
световни войни. Има трудове
за съдбата на българските евреи, за християнството по време на османското владичество
и др. В негово лице, България
имаше свое представителство
на Международната конференция „100 години от Балканските войни” в Балканистичен
център - Познан, Полша. Айтозлията представя България
на всички международни и европейски форуми, свързани с
историята на Балканите.
Проф. Хаков от десетилетия живее в София, но всяко
лято гостува на близките си в
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Малки обяви
• Тел. 0888417267 - продава
л.а. „Мерцедес С220 CDI 2.2“
- 2000 г., 194 000 км, климатроник, отлично състояние. Цена
5000 лв.
• 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,
тераса 7 м, гранит, теракот.
• Тел. 0896 23 55 28 - Галя
ПРОДАВА л.а. „BMW“, бензиназ, отлично състояние, 2001 година.
• Тел. 0878 50 52 50 - продава атрактивен, самостоятелен
имот за индивидуално жилищно строителство в Айтос, целият - 470 кв.м дворно място, на
улица „Хан Омуртаг” № 3, на 5
минути от центъра, срещу бившето училище „Св. св. Кирил
и Методий”, близо до кооперативния пазар и детска градина,
цена - 130 000 лв.
• Тел. 0897498765 - продава дворно място - 1721 кв. м в
село Дрянковец, община Айтос,
с кладенец и 10 ореха.
• Тел. 0888 41 72 67 - Айтос
продава чисто нов ляв фар за
«Мерцедес Принтер 413» - 2005
г.. Цена 160 лв.
• Тел. 0889591464 - ПРОДАВА

двуетажна вила в местността
„Слънчева лъка“ - мазе, таван
и 900 кв.м лозе и насаждения.
Цена по договаряне.
• Тел. 0888 41 72 67 - продава парцел от 1 дка в регулация,
в град Айтос, до подстанцията.
Цена по споразумение.
• Тел. 0888 41 72 67 - купува жп
вагон-товарен, с покрив.
• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРОДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪСЕДСТВО МАГАЗИНИ ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО И ДР. - ЦЕНА 27
ХИЛ. ЕВРО.
• Тел. 0884714212 - продава
парцел (празно дворно място) в
село Лясково - 842 кв. м, УПИ и
ПУП. Цена по споразумение.
• Тел. 0896 370 138 - дава под
наем помещение за магазин
или офис - 20 кв.м Айтос, суперцентър - 250 лв. месечно.
• Тел. 0896885477 - продава
парцел в центъра на град Айтос за застрояване, на калкан,
с височина - до стрехата-10 м и
възможност за увеличение на
параметрите.
• Тел. 0885/ 252 452 - продава земеделска земя в местността „Могилата”. Цена по споразумение.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с констатирано нерегламентирано ползване на контейнерите за битови отпадъци, Община Айтос уведомява ползвателите на търговски обекти и заведения в града и населените места на общината, че са
длъжни да събират разделно отпадъците (хартия, картон,
пластмаса и стъкло), съгласно слючен договор между
Община Айтос и «ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ» АД. За тази цел,
на територията на Община Айтос има разположени цветни контейнери на «ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ» АД.
В случай, че Вашата фирма генерира отпадък в големи количества е необходимо те да бъдат предавани на
лица или фирми, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.
35 и/или с организация по оползотворяване.
Напомняме на гражданите, че контейнерите тип „Бобър”, разположени по улиците на град Айтос, се ползват само за битови отпадъци. Недопустимо е в тях да
се изхвърлят стари вещи, строителни материали и други небитови отпадъци. Спрямо нарушителите ще бъдат
предприети административни мерки.
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Три училища искат дофинансиране
за маломерни паралелки
от 32 ученици, 5 паралелки
в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево с
недостиг от 26 ученици, и
2 паралелки в ОУ “Христо
Ботев” - село Пирне, където не достигат само двама
ученици.
До кмета е изпратена и
докладна записка от директора на детска градина
“Пролет” - Айтос във връз-

На основание на Наредба за финансиране на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование от
10.10.2017 година и Закона
за предучилищното и училищното образование, преди 15 септември, Общинският съвет в Айтос ще обсъжда и гласува решение
за дофинансиране на маломерни паралелки и групи в училищата и детските
градини на територията на

община Айтос за учебната
2018/2019 година. Според
норматива за минимален
брой ученици, в една класна стая, от І до ІV клас, учениците трябва да са наймалко 16, а от V до ХІІ клас
- най-малко 18.
Дофинансирането се налага поради по-малкия
брой ученици в три общински училища, в селата Тополица, Карагеоргиево и Пирне. Общо 60 са децата, които не достигат в тези учи-

лища, за да бъде покрит
нормативът, стана ясно от
докладните записки на директорите. Ако съветниците
одобрят предложението на
кмета Васил Едрев на заседанието си на 30 август
тази година, при изготвяне бюджета на Община Айтос за 2019 година, ще бъдат заложени необходимите средства за дофинансиране на 7 маломерни паралелки в ОУ “Светлина” село Тополица с недостиг

Общо 60 ученици
не достигат за
норматива
ка с необходимостта Съветът да вземе решение и да
утвърди функционирането
на смесена полудневна група с 9 деца във филиала на

детското заведение в село
Поляново, тъй като децата
там са с три по-малко от
норматива.
НП

За новата учебна година децата от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - село Карагеоргиево ще получат специален подарък - модерен спортен комплекс в двора на училището.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Кметът отчита приходите
АЙТОС
и разходите за
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 30.08.2018 г. (четвъртък) от 09.30
ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Предложение с вх.№ ОбС-264
/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно приемане на решение за функциониране и дофинансиране на маломерни паралелки и групи
в училищата и детските градини на територията на община Айтос за учебната 2018/2019 г.
2. Докладна записка с вх. № ОбС–273
/20.08.2018 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС - Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие,
директорът на СУ „Никола Вапцаров”
- град Айтос да учреди безвъзмездно
право на ползване върху МПС – автобус
на „Айтос Автотранспорт“ ЕООД.
3. Информация с вх.№ ОбС-271
/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно изпълнението
на бюджета на Община Айтос, капиталовата програма и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2018 г.
4. Докладна записка с вх.№ ОбС-266
/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно промяна на Решение № 108 на Общински съвет-Айтос,
обективирано в протокол № 7 от заседание, проведено на 27.04.2016 г.
5. Докладна записка с вх.№ ОбС-257
/10.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно определяне на
представител на Община Айтос в Oбщото събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД - град Бургас.
6. Докладна записка с вх.№ ОбС-265
/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на

Община Айтос, относно определяне начина на ползване на спортни обекти и
съоръжения - публична общинска собственост на основание чл. 49 от Закона
за физическото възпитание и спорта.
7. Докладна записка с вх.№ ОбС-261
/15.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно предложение
за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на 26 броя язовири – публична общинска собственост,
находящи се на територията на община Айтос.
8. Докладна записка с вх.№ ОбС-262
/15.08.2018 г. от Мариана Димова – заместник-кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост, представляваща помещение № 9, с площ 18
кв.м, находящо се на втори етаж в масивна двуетажна сграда „Общински
дом”, УПИ ХІ, кв.15 по плана на село
Пирне.
9. Докладна записка с вх.№ ОбС-269
/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно прекратяване
на съсобственост между Община Айтос
и физическо лице в УПИ VІІ-1778, кв.103
по плана на град Айтос, с административен адрес улица „Станционна” № 53.
10. Докладна записка с вх.№ ОбС270/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет
на Община Айтос, относно даване на
предварително съгласие за разделяне на поземлен имот № 000739, находящ се в землището на град Айтос, с
НТП „Път ІV клас”, образуване на два
нови поземлени имота и определя начин на трайно ползване: ПИ №001030 с
НТП „Път ІІІ клас” и ПИ №001029 с НТП
„Местен път“.
11. Докладна записка с вх.№ ОбС-272
/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване
на ПУП за промяна предназначението
на имоти № 151 и 152, ЗЗП „Слънчева
лъка”, землище на град Айтос.
12. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

полугодието на 2018 г.

Продължение от стр. 1
Предвидените капиталови разходи в бюджета за
2018 година са в размер на
12 739 000 лева. За шестмесечието са добавени още
два обекта – Основен ремонт на дървена барака в
СУ „Хр. Ботев“ - град Айтос
– 9 345 лева и „Изграждане беседка с пейка и маса“
1 214 лева, в ДГ „Славейче“,
финансирана от ПУДООС.
Така планът за капиталовите разходи за шестмесечието е в размер на 12 749 926
лева. За европейски проекти са предвидени 8 643
045 лева.
За шесмесечието капиталовите разходи са в размер на 2 068 933 лева.
От преходен остатък от
Централната субсидия 75 587 лева е извършен основен ремонт на улични на-

стилки; от преходен остатък от Държавни дейности
- 37 993 лева - капиталовите разходи в училищата;
от собствени приходи на
общината – 98 513 лева са
разходвани средства за изработване на Общ устройствен план - 25 605 лева, за
ПСОВ - град Айтос - 61 979
лева, за компютри в ДГ и
др. Изработването на Общия устройствен план е финансиран и със средства от
МРРБ - 42 795 лева.
Разходите за европейски
проекти са 1 814 045 лева,
в т. ч. за Пречиствателна
станция за отпадъчни води
- град Айтос - 1 638 733 лева
- аванс по договори за СМР
и 174 162 лева - за закупена техника по проект „ТГС
България – Турция“.
Предстои довършването дейностите в лесопарк
„Славеева река“, ремонтът

Председателството на ОбС - Айтос

на улиците и основният ремонт на общински пътища.
Подписан е договор за изграждане на спортен комплекс в село Карагеоргиево. Обявена е обществена
поръчка за ремонт на Автогара - град Айтос. На по-късен етап ще се изпълнят и
обектите „Водоснабдяване
на зони в Гробищен парк“
и „Основен ремонт на зала
за спортни игри“.
Решението с пълния
финансов отчет, което
Общинският съвет ще
гласува на 30 август тази
година ще бъде публикувано на официалния сайт
на Община Айтос - aytos.
bg, за да могат гражданите подробно да се информират за всички постъпления и разходи в
общинския бюджет в периода януари-юни 2018
година.
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Щастието да изпееш
някому своята песен...
Cyan Magenta Yellow Black

Татяна ЙОТОВА
В най-дълбокото лято средата на август - три събития, свързани с изкуствата, завладяха много сърца,
а аз, като пряк участник в
тях, съм щастлива, че успях да посея своето песенно-поетично творчество в
тях, че можах да разкажа
на толкова много хора за
моя Айтос, за Генгера, Орела и Трите братя като символи на вечна будност и издръжливост.
„Поезия в Поморие”
възпламени за лирически
вдъхновения творци от цялата страна, които превърнаха градчето в център на
света. С поетесата Любка
Славова от Пловдив бяхме сред авторите, които
ще представят свои творби, но и нови книги. Амбициозната програма включваше още и рецитал-конкурс по стихове на организатора, който е и спонсор
на събитието – Тома Троев
– танци, песни до след по-

Три преживени събития, които окрилят душите
сега събитие Айтос остави следа. Оказах се дебютант и на Арт феста в Тюленово. Макар веднъж да
съм виждала този вълшебен кът от нашето Черноморие, сега ъгълът и акцентите бяха сменени. Селцето
можеш да измериш с педи,
но от барачката, предназначена за читалище, непрекъснато влизаха и излизаха групи оживени хора, които се вълнуваха, ръкомахаха, коментираха и пак влизаха да се насладят на поредната изява на творецгост. Чудех се къде се събират, но не преставаха да
се роят. Предстоеше ми цял
концерт с авторски песни
и треперех от отговорност
и страх да не се изложа с
някой фалшив тон или със
забравяне на текст. Сцената – над морския залив
– беше безмилостно огряна от слънцето. Но въпре-

Татяна Йотова с Мариан Желев - организатор на
„Тюленово Арт Фест“
лунощ, многобройни изненади. Срещата на различни
изкуства беше в синхрон с
многоцветието на нощите,
с морската необятна шир,
с усмивките на прекрасните участници и на публиката. Художникът Динко Ненов беше сред атрактивно
представените лица. Всички отнесохме вълшебните шаржови графики, които той правеше, докато изпълнявахме своите творби. А самият той спечели
рецитаторския конкурс с
блестящото решение – докато рецитира, да скицира на колене образа на лирическата героиня – ангелска жена. Втората награда,
за огромна радост, получих
аз с рецитация на закачливото стихотворение „Доби
си играе”. Любка Славова
представи блестящо своята нова книга „Посоката, в
която те обичам”, и заедно
се включихме в среднощните танци с уникалния дует
на Исус Ангелов и неговия
брат - музиканти, които покориха с песенния си репертоар морето.
И в друго неизвестно до-

ки жегата, наоколо кипеше от изкуства. Приложниците предлагаха своите
изящни творения на мили
сергийки, деца под чадърите творяха чудати предмети с малките си ръчички и
с любопитни очи, импровизираната книжарничка, обгрижвана от Рейхан, кипе-

„Солени ветрове” в Бургас
ше от читатели. Купих си тениска с логото на „Тюленово Арт Фест“, в чиято изработка грее вплетена идеята
на усмихнатата Пламена,
студентка по културология
в Германия, която е решена да се върне в България
и която запечатва с фотоапарата всеки дъх на фестивала. Тук програмата е още
по-амбициозна: освен „рутинните” срещи с поети, писатели, певци, вокални групи, художници, включително и с конкурси за рибена
чорба, гмуркане и какво ли
още не…
Моят концерт продължи
около час и половина – песни и няколко стихотворения, които артистично прочете моята спътничка Светла Гугучкова. Бяха дошли
приятели от други градове, между които Мила Николова от Добрич, учителтворец. След мен микрофона грабна пловдивският Див козел, Краси Йорданов, който взриви публиката със своята песен и
китара.
Мариан Желев – това е
името на човека, който със
своя екип сбъдва тези въл-

„Поезия в Поморие”

шебства и те кара да се
чувстваш разбиран, желан,
щастлив като гост и творец.
Благодарност и към кметството на Шабла и Тюленово, чийто кметски наместник – Нина – лично дойде,
за да изкаже възхищението
си от моя концерт. Онемях
като разбрах, че в селцето
живеят 36 души, а работата беше като за 360. Какви
хора, какъв свят, а?! (досущ
като при нас!). Почудих се,
че никой от отговорниците
не си гледаше часовника,
не си отиваше вкъщи след
пет часà, не знаеха, може
би, че е събота и неделя, та
да се отдадат на почивка…
Какви хора, а? Има ги все
пак някъде.
След Тюленово с добрата уютна кола на професионалния шофьор Краси Йорданов се телепортирахме
на бургаска земя. Предстоеше третата, последна вечер на нашия бард фестивал „Солени ветрове”, който беше рожденик и навърши 10 години. Сякаш наистина градираха събитията.
Тази вечер надмина моите
очаквания за организация,
за изпълнители и изпълнения, за жанрово многообразие, за вдъхновеност,
за приятелства. Беше събран почти целият бардовски свят. Звучаха песни,
представени от Живка и
Иван Ненкови, Орлин Миланов, Геновева Цандева и
Бойчо Иванов, Влади Кайзеров, Костадин Шотев и
Майкъла, Краси Йорданов,
Александър Кузнецов, Явор
и Живка с техния малък талантливко – Дарко, който
непрекъснато репетираше
с китарата на баща си и
още, и още… приятели. Моето участие този път беше в
тематичния формат „Бащино огнище”. Имах щастието и честта да рецитирам и
да пея три песни с големи
поети, Балчо Балчев и Николай Дялков, които вцепениха публиката не само

с изящното си силно слово за България и българските работи, но и с артистичното си изпълнение. Понеже всичко се случваше
на прима виста, без репетиции, само с едно виждане преди изявата, аз трябваше и да внимавам много какво рецитират поетите, за да се включа с адекватни песни и да акомпанирам подходящо. Подбрах
песни с образи, които хем
са изконни и ценностни за
сакралното пространство
на родното, хем носят универсални послания за Смисъл: „Мама”, „Свобода” и

Честността, България, Доброто, Човечността за бъдното и да го раздаваме в
стихове и песни на света!
За тази неимоверно
трудна изява огромен принос има Кръгът на барда
с представители Светла
и Наско Стоянови, Антон
Димитров, Любов, Мишето
Димитров, моите приятели
от Айтос – Явор и Живка,
обединени в слънчевия
дует „Страст”, още много меценати на това изкуство, както и Община Бургас. Знам, че пропускам
имена, простете ми, вълнението е огромно.
За пореден път, пътувайки с песен и стих, се убедих, че може да не живееш в голям град, че може
да нямаш читалищни сгради, които да са с функция на
музеен експонат, може да
нямаш толкова много финансови средства, но ако
имаш сърце, екип от съмишленици, ако си пълен с
идеи не само на думи, ако
имаш представа за мисията, която ти е дала съдбата, мисията на действен и
полезен за обществото човек, сбъдваш ценни събития, срещаш ценни хора и
общуваш с тях, разменяш
приятелства, твориш изкуства. С една дума – имаш

Дует „Страст” - Явор и Живка с техния малък талантливко – Дарко
„Ключът”. Много силни песни бяха представени в традиционния конкурс „Срещу
вятъра”. Заслужено, наградата спечели Доротея Табакова, преподавател по старогръцка литература в Софийския университет. Завършекът, както винаги,
беше трогателен – песента
„Черният пясък” на Христо Граматиков, един от основателите на „Солените
ветрове”, вече в друг свят
– звуча в изпълнение на
всички участници. От сцената на „Охлюва” поети,
композитори, съмишленици, деца в народни носии,
дадоха обещания да пазим

смисъл. Другото е работно
време без душа.
Август още не ни е напуснал и аз съм му благодарна
за подаръците, които отреди за мен. Моето лято се
осмисли, Духът се презареди за следващи творчески
дела. А най-важното, такова дело е да бъдеш с внуците и децата, с приятелите,
да се възторгваш от малките красиви постъпки, които
те срещат и да имаш щастието да изпееш някому своята песен. Ще пеем заедно,
приятели, още и още. До
следващите струни, през
който и да е сезон. Струните на сърцата!

Втора успешна контрола за „Вихър”,
Третата беше срещу „Нефтохимик”

Снимка: BURGASFOOTBALL.COM

Миналата неделя, на 19
август, на градския стадион в Айтос се проведе
втората контрола за отбора на „Вихър” - Айтос. Вихърци контролно премериха сили с отбора на „Тунджа Срем” и се поздравиха с успех - 5:1 беше край-

ният резултат на домакинския мач.
Победните голове отбелязаха Станислав Стоянов, Диян Вълков, Росен
Йовев с 2 гола и гол на Денислав Минчев, който вече
доказва, че може и да надмине по футболни умения

баща си - старши треньора Милен Минчев.
Снощи в Айтос се игра и
третата контрола на „Вихър” преди новия футболен сезон. Съперник на
нашите вчера беше тимът
на „Нефтохимик” - Бургас.
Мачът с професионалисти-

те беше договорен между Минчев и старши треньора на бургазлии Диян
Петков. За съжаление, до
приключването на този
брой на „Народен приятел“, крайният резултат не
беше известен.
НП

