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18 млн. лв. по европейски програми вдигат
рекордно ръста на капиталовите разходи за 2019 г.
Общински съвет - Айтос гласува
Бюджет `2019 на 29 януари
41-во по ред, от началото на мандата, заседание на Общински съвет Айтос, свиква председателят Красимир Енчев на
29.01.2019г. (вторник), от
9.30 часа в Заседателната зала на Община Айтос.
Проектът за дневен ред на
първото за годината заседание включва особено
важни отчети, анализи, годишни програми, но найважната точка е представянето на проекта за Бюджет `2019.
Заседанието ще стартира с отчет и анализ на
Красимир Енчев за дейността на Общински съвет Айтос за периода юли - декември 2018 г. Кметът Васил
Едрев внася отчет за състоянието на общинската собственост за периода януари – декември 2018 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
през 2019 г. Съветът ще разисква и докладната записка на кмета за актуализа-

ция на определените с Решение № 436/31.01.2018 г. на
Общински съвет - Айтос, минимални и максимални цени
на таксиметровия превоз на
пътници за един километър
пробег по съответната тарифа, валидни на територията
на Община Айтос. Ще се гласуват изменения и допълнения на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос, ще бъдат определени основните месечни
заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и
кметските наместници.

програми.
Както в началото на всяка календарна година, кметът Васил Едрев внася докладна записка за разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос.
Съветниците ще разискват и
гласуват още План за действие на Община Айтос за 2019
година в изпълнение на Закона за младежта и НациоАкцентът в работата на
първото за тази година
заседание са дебатите и
гласуването на бюджета
на Община Айтос за 2019 г.
От представения в постоянните комисии финансов доклад става ясно, че планираните данъчни приходи тази
година са 1 522 000 лева, с

210 200 лв. повече от бюджета за 2018 г. Общо приходите
в проекта за бюджет за 2019
г. са в размер на 24 672 563
лева, толкова е и размерът
на разходната част на проекта - 24 672 563 лв.
Предвид спечеленото финансиране по проекти, общият размер на капиталовите разходи в бюджета за
2019 г. е рекордно висок 21 222 658 лв., в това число
12 367 620 лв. за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос, 3 446 400 лв. за обект
„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система“ и 2 295 400 лв.
за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа
в град Айтос“, 1 450 000 лв.
за реновация и разширява-

не на Спортна зала „Аетос“,
620 000 лв. за реконструкция
и рехабилитация на улична
настилка в село Черна могила, село Черноград, село
Тополица, 704 400 лева са
целевите средства от Република България за ремонт
на уличните настилни и общинските пътища, още близо
150 000 лв. неусвоени средства от миналата година ще
бъдат инвестирани в улични
настилки и пътища, 172 700
лв. е размерът на собствените бюджетни средства за
финансиране на обекти. Заложени са неусвоените целеви средства от 2018 г. за
парк „Славеева река” -7209
лв. и др. Общо над 18 000 000
лв. са средствата, които Общината ще инвестира през
тази година по европейски

налната стратегия за младежта (2010-2020).
Интерес представлява и
новата „Програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Айтос 2018 - 2028 г.”,
чиято основна цел е чистотата на въздуха. Заедно с
нея, кметът ще иска от местния парламент решение за
отдаване под наем на част
от имот – публична общинска собственост, самостоятелен обект в сграда – училищна кухня, в сградата на
СУ „Никола Вапцаров”, ведно с прилежащите сервизни и складови помещения, с
разгъната застроена площ
от 276 кв.м.
НП

Безплатен стоматологичен
По общински
проект
преглед за децата на Чукарка
“Нито едно дете от село
Чукарка не се уплаши от
зъболекаря, затова малчуганите получиха подарък четка и паста за зъби. А каките и батковците им имаха интересен урок - научиха
как да се държат на улицата, какво да е поведението
им в училище и на обществени места”. Това разказа

за общинското издание Марияна Зърбова - здравен
медиатор в Община Айтос,
която тази седмица беше в
село Чукарка, заедно с екипа по проект „Интегрирани
услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и
техните семейства от община Айтос”, финансиран по
ОП „Развитие на човешки-

ОБЩИНА
АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражданите, че е СТРОГО
ЗАБРАНЕНО изхвърлянето на отпадъци от всякакъв вид
на нерегламентирани места - пътища, зелени площи,
ниви, крайградски терени и др.
Предупреждават се недобросъвестните граждани, които изхвърлят отпадъци или плащат на превозвачи да
го правят, че с промените в Наредбата, приета от Общински съвет - Айтос, глобата за такова деяние е до
1000 лв.

те ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2.
Ще припомним, че между
Община Айтос и Министерството на труда и социалната политика беше подписано Допълнително споразумение за удължаване на
срока на проекта с една година и допълнително финан-

сиране на периода.
В Чукарка мобилен зъболекарски екип прегледа зъбките на 30 деца и определи
какво лечение им е необходимо. Екипът по проекта пък
им показа как трябва да се
мият зъбите и колко е важно
това да става редовно.
НП
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На януарското заседание
в началото на следващата
седмица, кметът Васил Едрев ще предложи на Общинския съвет да одобри
пълен отчет за състоянието на общинската собственост за периода месец януари – месец декември 2018
година. Справката за извършените разпоредителни сделки със земеделски
земи през 2018 година, която вече се обсъжда в постоянните комисии на ОбС,
показва общо приходи от
110 370 лв., а от извършените разпоредителни сделки
с общински имоти в регулация през миналата година 179 066,30 лв. Много подробен е и отчетът за отдадените под наем общински имоти - той съдържа пълно описание на имотите, датата
на отдаване, името на наемателя и месечния наем, за
който е сключен договорът
с Община Айтос.
В детайли е изготвена и
справката за предоставените под наем на общински
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Айтос отвисоко
имоти-земеделски земи от
УПФ, ОПФ, пасища и мери,
извън регулация. Данните
в отчета сочат, че приходите, постъпили в бюджета от общински земеделски
земи за периода 01.01.2018
г. – 31.12.2018 г. са 18 846,38
лв., а от пасища и мери 54853,84 лв.
Отчетът съдържа информация и за язовирите – общинска собственост, отдадени на концесия или под
наем, приходите от годиш-

Кметът Васил Едрев пред местния парламент

ното концесионно възнаграждение за 9 язовира и
годишния наем за 4 язовира. Справката сочи още, че
свободните водни съоръжения на територията на общината са 13.
Поименно са отчетени и
отдадените под наем общински терени по Схемата на местата за поставяне
на преместваеми обекти за
търговия и други обслужващи дейности на закрито.
НП

Общината обяви два
патриотични конкурса за
ученици от І до ХІІ клас
Посветени са на националния празник

Две катастрофи,
един пожар и
наркотици вкъщи
„Моята България `2018“
Община Айтос обяви традиционните патриотични
конкурси “МОЯТА БЪЛГАРИЯ `2019”, които се провеждат под патронажа на
кмета на Община Айтос Васил Едрев. Конкурсите се
организират по повод Националния ни празник 3-ти
март от Община Айтос, Дирекция „КОВЗС”, и се провеждат в навечерието на
празника, в Актовата зала
на СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”град Айтос. На-добрите рецитатори и певци ще вземат участие в празничната
програма на Община Айтос
за 3-ти март. Целта на традиционната проява, която
ежегодно присъства в Културния календар на Община Айтос, е да се възпитават патриотични чувства у
подрастващите.
Конкурсите са два - за
поезия и песен. Според
регламента, конкурсът за
изпълнение на поезия „ЗА
БЪЛТАРИЯ - СЪКРОВЕНО”
ще излъчи победители в четири възрастови групи - І - ІІ
клас, ІІІ - V клас, VІ - VІІ клас
и VІІІ - ХІІ клас. Изявите ще

са индивидуални и колективни, съответно до 5 и до
15 минути.
Заявките за участие се
подават в срок до 19.02.2019
г., писмено до Дирекция
„Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт” в Община
Айтос, стая № 4, или на е-

mаil: okvstaitos@abv.bg
Индивидуални изпълнители, дуети, триа, квартети
и хорове могат да участват
в конкурса за песен „С ПЕСНИТЕ НА СМЕЛИТЕ - НА
ТЕБ, БЪЛГАРИЙО СВЕЩЕНА!” с 5-минутни изпълнения, със и без съпровод: Инструментален съпровод

Журито от преподаватели

на живо; Качествен синбек; Без съпровод (Aкапела). Срокът за подаване
на заявките е 19.02. 2019
г., писмено до Дирекция
„КОВЗС”, стая № 4 или на
е- mаil: okvstaitos@abv.bg
Конкурсите за изпълнение на поезия и песен ще
се проведат на 26.02.2019
г., от 10.00 часа в Актовата
зала на СУ „Н.Й.Вапцаров”.
Изпълнения, които не отговарят на изискванията,
няма се допускат до участие, категорични са организаторите.
Класацията и обявяването на резултатите ще е в същия ден - 26.02.2019 г. Оценяването е от компетентно
жури - преподаватели по
български език и литература от училищата на територията на община Айтос и
музикални педагози.
Наградите са осигурени
от Община Айтос - всички
участници ще получат грамота. Във всяка възрастова група и категория ще бъдат присъдени І- ва, ІІ -ра
и ІІІ- та награда.
За повече информация : тел. 0558 2-20-30 ;
0898530017
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Община Айтос с
амбициозна Годишна
програма за общинските
имоти - 2019 година
Годишна програма за
придобиване, управление и разпореждане с
имотите общинска собственост през 2019 година внася кметът Васил
Едрев за дебати и гласуване в Общинския съвет
на 29 януари тази година. Програмата отразява
намеренията на Община
Айтос за всеки от общинските имоти през новата
година. Тя е отворен документ и се актуализира
през годината, като се
допълва с всяко прието
решение на местния парламент, свързано с придобиване, разпореждане и управление с имоти
общинска собственост,
извън тези, които ще бъдат одобрени с гласуване на Програмата.
Прогнозната стойност
на приходите от управление на общинските
имоти през 2019 година е в размер на 443 900
лв. и включва наеми за
помещения, терени, съоръжения, жилища, язовири, земеделски земи,
пасища, мери, общински
и училищни земи, такси
за пазари и терени. От
разпореждане с общински имоти - проодажби и
разпоредетелни сделки,
очакваните приходи са в
размер на 160 000 лв.
Администрацията планира общият размер на
приходите от общинска
собственост през тази
година да е 603 900 лв.,
а прогнозната сума на
разходите - 122 000 лв.,
да се използват за техническа подръжка на
язовирите, скици, удостоверения, разделяне и
трасиране, заснемане
на имоти, за лицензи,
инвентар, придобиване
на имоти, за материали,
външни услуги, текущ ремонт и др.
В Програмата подроб-

но са описани имотите общинска собственост,
които Общината има намерение да предложи
под наем, аренда или на
концесия, за продажба,
за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества. В списъка на
сгради, помещения, павилиони, терени и др. за
наем са записани мазе
и първи етаж на бившите градски Хали, търговски обект “Промишлени
стоки” на “Станционна”
59, търговски обект, част
от сградата на Автогарата, бившата сладкарница на улица “Свобода”
9, кафе-аперитив в Градската градина, офис на
улица “Свобода”3, офис,
общи части и спомагателни помощения на ули-

Важно съобщение до гражданите на
община Айтос
Забранява се нерегламентираното изхвърляне на
строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,
речни корита, ниви, горски територии, пътища, дерета.
Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.
Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде
Заявление до кмета на община Айтос и да получи Разрешение от кмета на община Айтос за извозването на
строителния отпадък до съответната площадка.
Заявлението се подава в „Център за услуги и информация на гражданите“ на Община Айтос или чрез електронна поща:aetos5@abv.bg
Лице за контакти: Катя Иванова - младши експерт,
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897992321
Туристическо дружество „Чудни скали” - град Айтос
ПОКАНА
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет
на ТД „Чудни скали” - град Айтос СВИКВА Общо Отчетно
събрание на Дружеството на 09.03. 2019 г., от 09.30 часа,
в Заседателната зала на Община Айтос, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на ТД „Чудни скали” - град Айтос за 2018 година.
2. Отчет на Ревизионната комисия за 2018 година.
3. Избор на делегат на Общото събрание на БТС - град
София, през месец май 2019 година.
4. Приемане на план на дейностите на ТД “Чудни скали” – град Айтос за 2019 година.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ,
събранието ще се проведе в същия ден, от 10.00 часа,
на същото място и при същия дневен ред.

ца “Щерю Русев” № 2 и
№ 4, офиси на улица “Васил Левски” 5 и в Кметство - село Пирне. Ще
има търгове за наемане
на павилиони на кооперативния пазар, за които
е изтекъл наемният срок,
както и за 26 броя терени по Схема за преместваемите обекти за търговия на открито и закрито. Според записаното
в Програмата, на минимални наемни цени ще
се предлагат помещения за лекарски кабинети в здравните служби
в Пещерско, Тополица,
Чукарка, Карагеоргиево
и Съдиево. Описани са
подробно и земеделските земи от ОПФ и УПФ,
които ще бъдат предложени за наем и аренда
в землищата на Айтос и
населените места на общината. В програмата
фигурират и 13 язовира

за наем или концесия.
Има и важна информация
за
гражданите.”Отдаването
под наем на имоти - общинска собственост се
извършва след провеждането на публичен търг
или публично оповестен
конкурс, след решение
на Общинския съвет за
срок от 10 години. Отдаването под наем на земеделски земи е за срок
до 5 години. Срокът за
аренда на земи с трайни насаждения е до 15
години, а с нови трайни
насаждения - до 25 години”, пише още в Програмата.
Обявени са имотите,
които Общината има намерение да предложи
за продажба. Посочени са и обектите от първостепенно значение за
Община Айтос през 2019
година - Пречиствателна станция за отпадъчни води - град Айтос,
Зоопарк, Парк “Славеева река”, Закриване и
рекултивация на общинското депо за битови отпадъци, Реконструкция
на Спортна зала “Аетос”, Реконструкция на
общински път Айтос-Тополица, Реконструкция
и рехабилитация на общинските пътища на територията на общината, Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Айтос, Водоснабдяване на селата
Мъглен, Карагеоргиево и
Чукарка, Пречиствателни станции за отпадъчни води в Карагеоргиево и Тополица, Реконструкция на довеждащи
водопроводи от напорни водоеми до разпределителната мрежа в град
Айтос, реконструкция на
Автогара - Айтос.
НП

Раздават хранителните
пакети до 10 февруари
Не чакайте крайния срок!
До 10 февруари 2019 година ще продължи кампанията за раздаването на хранителни помощи за общо
889 нуждаещи се граждани
от община Айтос, напомнят
доброволците на БЧК - Айтос, които са се ангажирали с дейностите по приемането, съхраняването и разпределянето на хранителните продукти.
Ще припомним, че пакетираните храни за подпомагане на хората в неравностойно положение по Оперативната програма за храни
и/или основно материално
подпомагане от Фонда за
европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица,
пристигнаха в Айтос на 7
януари т.г. и бяха складирани в клуба на улица „Паркова” № 52. На 11 и 12 януари
хранителните пакети бяха

раздадени на нуждаещите
се от кметовете на населените места от общината.
Раздаването на храните
в града започна на 14 януа-

ри тази година и ще продължи до 10 февруари, включително. Работното време на
пункта е от 10.00 часа до
14.00 часа, включително и в

съботните дни. Пунктът почива само в неделя. Нуждаещите се получават 16 хранителни стоки от първа необходимост. Всеки пакет
съдържа олио, леща, ориз,
различни видове месни и зеленчукови консерви. Пакетът е с тегло от 24 килограма, като продуктите в него
са избрани по препоръка на
здравното министерство.
От БЧК-Айтос призовават
всички граждани, включени
в списъка за получаване на
хранителната помощ, да се
явят навреме в пункта, а не
да изчакват крайния срок.
Съветът към тези от гражданите, които се интересуват
дали имената им фигурират
в списъците, е да проверят
на място в пункта на улица
„Паркова” № 52.
НП
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Айтос с признание за акушерите - няма
Родилно, но има прекрасни професионалисти
Cyan Magenta Yellow Black

Бабинден
`2019

Айтос традиционно празнува Бабинден на 21 януари. Най-много пожелания за
здраве и повече бебета, още
рано сутринта от благодарни
айтоски дами, получиха знакови за родилната помощ в
Айтос лекари - д-р Венелин
Каменски, д-р Станка Илиева, д-р Мария Димитрова,
д-р Нено Ненов, д-р Георги
Георгиев. Предвид дългогодишния им стаж в Родилно
отделение на местния стационар, на тях дължат живота си много поколения айтозлии.
В Деня на родилната помощ, кметът Васил Едрев
поднесе благодарността на
гражданите към медиците и

акушерките. “Преди повече
от 10 години Родилното отделение в айтоската болница е било закрито, но Айтос
и днес има своя изключителен кадрови потенциал. Има
прекрасни акушер-гинеколози и акушерки, които заслужават нашата искрена благодарност на своя професионален празник. Благодаря
им за усърдието, за търпението и за денонощния труд!
Благодаря им, че носят найголямата радост в айтоските домове, че вдъхват нов
живот на община Айтос”,
каза още градоначалникът в
празнично обръщение.
Настоящи и бивши учители в ПГСС “Златна нива” решиха да изненадат с поздрави и пожелания д-р Георгиев в дома му, стотици пък
бяха тези, които благодариха на айтоските гинеколози за грижите към бъдещите майки във Фейсбук.
Май, най-организирано

Кметът Васил Едрев се улови на хорото на бабите-тракийки

и емоционално тази година Бабинден празнуваха
жените от Тракийско дружество “1897 Петър Киприлов” - Айтос. Организаторският талант на Златка Вълева от Битов хор “Българка” и председателят на дружеството Пламен Михайлов
събра дамите в “Старата
къща” на традиционния ритуал за измиването на ръцете и наричанията на бабатаакушерка.
Кметът Васил Едрев изненада тракийки с торта, на която бяха изписани сърдечни
пожелания за повече бебета през 2019 година в община Айтос. Според традицията, дамите го закичиха със
здравец и го грабнаха на
хорото. С безспорен артистичен талант, жените представиха местния обичай, съпроводен с подвикванията и
смеха на публиката. Танци,
скечове и наздравици, весели закачки и народни песни
гарнираха шумното търже-

ство. „Да сте здрави, и да
отгледате още много внуци
и правнуци – бъдещите граждани на Айтос!”, пожела на
празнуващите кметът. Жените пък го почерпиха с домашно приготвени лакомства.
Празнуващите бяха сърдечно поздравени и от председателя на дружеството Пламен Михайлов.
И в Пирне, читалищният
секретар Янка Сасова събра бабите и младите майки от селото в просторния
читалищен салон, за да изпълнят традиционния ритуал, да попеят и потанцуват,
и да вдигнат наздравици за
повече новородени през
2019 година.

Още празненства заляха
Айтос на Бабинден. Празнуваха айтозлийки от всички възрасти - и доайените от
Клуба на учителите-ветерани, и младите от Танцов клуб
“Генгер”. Айтос може и да
няма родилно отделение, но
пък има изключителни медици и най-важното – броят
на родените не пада. Както
„Народен приятел“ вече информира читателите, 200 са
родените в чужбина бебета
през 2018 година с пресъставени актове в Общината.
Със сигурност още толкова са родените във Ветрен,
Бургас и Сливен нови граждани на общината.
НП

Ритуалът на Бабинден със скечове и танци

Цените на таксиметровите услуги
остават непроменени и през 2019-а
Съгласно Закона за автомобилните превози, Общинският съвет определя
минимални и максимални
цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифи,
валидни за територията на
общината. Със свое Решение № 436/31.01.2018 г., Общинският съвет в Айтос е
определил минимални цени
за таксиметров превоз на
пътници за 2018 година дневна тарифа – 0.80 лв. за
един километър пробег и
нощна тарифа –0.90 лв. за
един километър пробег, и

максимални цени за таксиметров превоз на пътници
за един километър пробег
- дневна тарифа – 2,00 лв.
за един километър пробег и
нощна тарифа – 2,50 лв. за
един километър пробег.
Съгласно закона, цените
се актуализират най-малко веднъж годишно, затова в началото на всяка година местният парламент
приема решение за минималния и максималния размер на цените за таксиметрови услуги. Предложението на кмета за 2019 година е цените да се запазят

в същия размер, гласуван
от съветниците в началото на 2018 година, тъй като
„не са настъпили финансово-икономически промени,
налагащи промяна в цените на таксиметровите услуги на територията на Община Айтос”.
Предложението влиза в
заседателната зала на 29
януари, какви да бъдат цените на таксиметровите услуги на територията на Община Айтос през тази година, ще решава Общинският съвет.
НП

