
Упълномощените пред-
ставители на парламентар-
но представените партии и 
коалиции от партии, и пар-
тиите и коалициите от пар-
тии, които имат членове на 
Европейския парламент, 
но не са парламентарно 
представени, бяха покане-
ни на консултации при кме-

та Васил Едрев във връзка 
с произвеждането на Из-
бори за членове на Евро-
пейския парламент от Ре-
публика България на 26 
май 2019 г. На срещата в 
кметския кабинет дойдоха 
представители за Айтос на  
ПП «ГЕРБ», КП „БСП за 
България”, КП „ОБЕДИ-

НЕНИ ПАТРИОТИ“, ПП  
«ДПС», ПП „ВОЛЯ“, КП 
«България без цензура», 
ВМРО-БНД, Земеделски 
народен съюз, Движение 
„Гергьовден“ и КП «РЕФОР-
МАТОРСКИ БЛОК». Целта 
на консултациите бяха оп-
ределяне на ръководства-
та и съставите на секцион-

ните избирателни комисии 
(СИК) за евроизборите. 

Партийните представите-
ли представиха поименни 
предложения за съставите 
на СИК, с длъжностите, ко-

ито се предлагат в комисии-
те, както и списък с резерв-
ните членове. Стана ясно, 
че ден по-рано, активисти 
на партиите и коалициите 
са имали тричасова среща, 

за да обмислят и организи-
рат задължителната нелека 
процедура. Срещата в ка-
бинета на кмета премина 
в дух на разбирателство и 
взаимно уважение.
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1364.56 лв. събраха младежи от 
благотворителен концерт „Подари 
великденска вечеря на пенсионер”

Инициативният комитет за изграждане на памет-
ника на среща с кмета Васил Едрев

На 17 април 2019 година беше даден стартът на кам-
панията за набиране на средства за построяване на 
паметника на загиналите във войните айтозлии. Ре-
шението беше взето  на среща на Инициативния ко-
митет с председател Иван Иларев с кмета на Общи-
на Айтос Васил Едрев.

Открита е банкова сметка, на която се очакват па-
рични постъпления за реализиране на идеята. Има из-
готвен и работен проект, който поне за сега, еднакво 
се харесва от всички, и за първи път обединява патри-
отичните организации, гражданите и Общината.

“За мястото на паметника има две предложения. 
Две са местата, които се обсъждат. Общинският съ-
вет ще вземе крайното решение. Когато има такова 
решение ще стартираме строителството. А набира-
нето на средства започва от днес (17.04.)”, коменти-
ра за „Народен приятел“ Иван Иларев.

Банковата сметка за дарения и спонсорство от 
граждани, физически и юридически лица е:

Име на клиент: ИК “Ввойнишка памет” - град 
Айтос

IBAN:BG16STSA93000025945847 
BIG:STSABGSF
БАНКА ДСК - ЕАД гр. Айтос

1364.56 лв. е сумата, ко-
ято айтозлии дариха за 
инициативата на младеж-
кото сдружение „Бъди чо-
век!” - „Подари великден-
ска вечеря на пенсионер в 
нужда 2019”. Дарителство-
то се случи на великден-
ския концерт в салона на 
Народно читалище „Васил 
Левски 1869” в Айтос на 15 
април. Хората от средното 
и достолепното поколение 
не бяха много, но пък за ра-
дост, залата беше пълна с 
деца и млади хора. Вероят-
но, заради съпричастност-
та им с организаторите-
връстници и талантливите 
деца и млади хора, които 

участваха в концерта - пе-
виците Магдалена Стойче-
ва и Гюлсюм Али, неверо-
ятно пластичните акроба-
ти на СКСА ,,Орел” с тре-
ньори Катя Цанева и Мар-
тин Бенов, малките и по-
големи грации на Акроба-
лет „Angels” с ръководител 
Дида Грудева, национално 
и международно извест-
ните танцьори на Акроба-
лет „ТИАРА” с ръководител 
Златина Колева, и уникал-
но пластичните Хакан Мех-
мет и Седат Мюмюн.

С безспорния си автори-
тет, Ива Георгиева, за пета 
поредна година стана ини-
циатор и главен организа-

тор на младежката общ-
ност, която с изключител-
но желание и хъс продъл-
жава в годините благород-
ната кауза. След последни-
те акорди на сцената, Ива и 
две неуморни девойки - Ма-
рияна Каменова и Антоани-
на Кортенска преброиха до 
стотинка точната сума и 
съставиха протокол за па-
ричните дарения. 

Специално за тези, кои-
то не успяха да присъстват 
на концерта, организатори-
те съобщават, че средства 
и продукти ще се събират 
до 22 април включително. 
Всеки, който желае да по-
могне, може да се свърже 
във фейсбук с Ива Георгие-

ва, Павлина Георгиева, Ма-
рияна Каменова или с Кра-
сен Димитров.

Индивидуалните пакети 
за нуждаещите се ще бъ-
дат приготвени на 23 ап-
рил, а на следващия - 24 
април, младите добровол-
ци ще посетят всички ад-
реси, на които чакат тях-
ната подкрепа.

Начинът, по който тези 
млади хора се самоорга-
низираха, за да развълну-
ват айтозлии с послания, 
музика, танци е великоле-
пен пример за заедност, 
обич и доброта, от който 
по-зрелите поколения мо-
гат да се поучат.

НП

Кампанията за набиране на пари и продукти 
продължава до 22 април включително

Разбирателство и взаимно уважение на 
консултациите за СИК на евроизборите

Стартира кампания за 
набирането на средства за 

паметник на загиналите 
във войните в Айтос
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„АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ” 
ЕООД - гр. Айтос

ОБЯВА
I.  Обект: сграда „Автогара“, с. Руен
1.Първи търг - На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМС-

МА,  във връзка с чл.61 от НУРОУПСОЧКТД, във връзка 
с Решение № 384 , прието с Протокол № 33/27.04.2006 г. 
от заседание на ОбС-Айтос, открива процедура за про-
веждане на публичен търг с тайно наддаване за отдава-
не под наем на обект: сграда „Автогара“ с. Руен, пред-
ставляващ едноетажна сграда метална конструкция със 
застроена площ 80 кв.м., находяща се в кв.2, парцел VII 
по плана на с. Руен

Начална месечна тръжна цена 165,00 лв. /сто шестде-
сет и пет/ без ДДС

Депозит за участие в търга – 10% от обявената начал-
на тръжна месечна сума на наема.

 Тръжната  документация се закупува в счетовод-
ството на дружеството на цена 30,00 лв./тридесет лева/ 
без ДДС.

 Търгът ще се проведе на 10.05.2019г. от 10:30ч. в сгра-
дата на дружеството, повторен търг на 17.05.2019 г. при 
същите условия.

II. Обект: „Работнически стол“
1. Втори търг - На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМС-

МА,  във връзка с чл.61 от НУРОУПСОЧКТД, във връз-
ка с Решение № 419 прието с Протокол № 35/28.06.2006 
г. от заседание на ОбС-Айтос, открива процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за от-
даване под наем на обект „Работнически стол“, с площ 
от 400 кв.м., разполагащ със самостоятелен вход, нахо-
дящ се в сграда, построена в западната част на УПИ I 
в квартал 263 по плана на град Айтос, при граници на 
УПИ: от запад – УПИ V, от север – улица, от изток – ули-
ца, от юг – улица.

Начална месечна тръжна цена 730,00 лв. /седемсто-
тин и тридесет лева/ без ДДС

Депозит за участие в търга – 10% от обявената начал-
на тръжна месечна сума на наема.

Тръжната  документация се закупува в счетоводство-
то на дружеството на цена 30,00 лв./тридесет лева/ без 
ДДС.

Търгът ще се проведе на 10.05.2019г. от 11:00ч. в сгра-
дата на дружеството, повторен търг на 17.05.2019 г. при 
същите условия.

Заявления за участие в търговете се подават до по-
следния работен ден, предхождащ търга в деловодство-
то на „Айтос - Автотранспорт“ ЕООД.

Информация на тел. 0558/2-20-10
Управител: /п/инж. Койчо Г.Пенчев
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.23, ал.4, т.1 от 

ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правил-
ника за организацията и дейността на Общинския 
съвет и взаимодействието му с Общинската админи-
страция на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И 
ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос 
на 24.04.2019 г. /сряда/ от 09.30 ч. в заседателната 
зала на Община Айтос при следния  проект за  

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с вх.№ ОбС-135/09.04.2019 г. от 

Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно при-
емане отчетните доклади на председателите на чи-
талищните настоятелства в Община Айтос в изпъл-
нение на Годишната програма за развитие на дей-
ността им през 2018 г.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-145/11.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно 
приемане на Годишен план за развитие на социал-
ните услуги в Община Айтос за 2020 г.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-132/08.04.2019 
г. от Красимир Енчев - председател на Общин-
ски съвет Айтос,  относно  приемане на  Общин-
ска  програма  за  закрила на детето за 2019 г. на 
Община Айтос.

4. Предложение с вх.№ ОбС-133/08.04.2019 г. от 
Красимир Енчев - председател на Общински съвет 
Айтос, относно приемане на отчет  за  дейността 
на  Общинско търговско дружество „Медицински 
център І” ЕООД, гр.Айтос  за 2018 год. 

5. Предложение с вх.№ ОбС-134/08.04.2019 г. от 
Красимир Енчев - председател на Общински съвет 
Айтос, относно приемане на отчет  за  дейността 
на  Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, 
гр.Айтос  за 2018 год. 

6. Предложение с вх.№ ОбС-142/11.04.2019 г. от 
Красимир Енчев - председател на Общински съвет 
Айтос, относно приемане на отчет  за  дейността на  
Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, 
гр.Айтос  за 2018 год. 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-146/12.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относ-
но годишен доклад за наблюдение на изпълнение-
то на общинския план за развитие за 2018 г. на Об-
щина Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-123/05.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно 
приемане на отчет за изпълнението на бюджета на 
община Айтос за 2018 г.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-147/12.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относ-
но подписване на Споразумение на местно ниво 
за интеграция на продължително безработни лица 
на пазара на труда.

10. Предложение с вх.№ ОбС-141/10.04.2019 г. от 
Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно при-
емане на Актуализация на програма за развиване 
на система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки с цветни контейнери на територията на 
Община Айтос за периода 2019 - 2020 г.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-151/15.04.2019 
г. от Красимир Енчев - председател на Общински 
съвет Айтос,  относно  разглеждане на докладна 
записка с вх.ОбС-98/18.03.2019 г. за продажба на 
имот - частна общинска собственост, представля-
ващ: УПИ І в кв.21Б по плана на гр.Айтос, находящ 
се на между ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Лозенград, 
ул.”Арда” и ул.”Добри Чинтулов”, ведно с постъпи-
лите от Кмета на Общината критерии за продажба 
на имота, чрез публично оповестен конкурс с вх.№ 
ОбС-144/11.04.2019 г.

12. Предложение с вх.№ ОбС-139/10.04.2019 г. от 
Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно полз-
ване на собствени средства натрупани като отчи-
сления по чл.64 от Закона за управление на отпа-
дъците, за закупуване на специализирана техни-
ка за отпадъци.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-140/10.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно 
продължаване срок на разрешително за ползване 
на воден обект - язовири и микроязовири - публич-
на общинска собственост.

14. Предложение с вх.№ ОбС-121/05.04.2019 г. 
от Станка Господинова - директор дирекция „Фи-
нанси и бюджет” в Община Айтос, относно одо-
бряване разходите за командировки на кмета на 
Община Айтос.

15. Предложение с вх.№ ОбС-122/05.04.2019 г. от 
Станка Господинова - директор дирекция „Финан-
си и бюджет” в Община Айтос, относно одобрява-
не разходите за командировки на председателя на 
Общински съвет Айтос.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-129/08.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относ-
но застраховане на имоти - частна общинска соб-
ственост.

17. Докладна записка с вх.№ ОбС-138/10.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относ-
но отмяна на Решение № 616, обективирано в про-
токол № 42 т.8 от заседание на Общински съвет-
Айтос, проведено на 28.02.2019 г. и учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на недвижим имот 
- частна общинска собственост в полза на Минис-
терството на вътрешните работи /Главна дирекция 
пожарна безопасност и защита на населението-
МВР/ Регионална дирекция „Пожарна безопасност 
и защита на населението” - Бургас за нуждите на 
Регионална дирекция Пожарна безопасност и за-
щита на населението - Бургас.

18. Докладна записка с вх.№ ОбС-137/10.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно 
даване съгласие  Кмета на Община Айтос да пре-
достави на  СНЦ ”Волейболен клуб Айтос” физкул-
турен салон, със застроена площ 374 кв.м, находящ 
се в СУ ”Никола Й.  Вапцаров” гр. Айтос.

19. Докладна записка с вх.№ ОбС-125/05.04.2019 
г. от Мариана Димова - зам.кмет на Община Айтос, 
относно предоставяне безвъзмездно право на уп-
равление на част от недвижим имот - частна об-
щинска собственост, представляваща стая № 20, 
с площ 19 кв.м, находяща се на първи етаж в за-

падната част на сграда „Младежки дом и бизнес 
център” на ул.”В.Левски” № 2, УПИ І в кв.166 по пла-
на на гр. Айтос.

20. Докладна записка с вх.№ ОбС-130/08.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относ-
но отдаване под наем на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ „Търговски 
обект” в партерен етаж на жилищна сграда, нахо-
дяща се на ул.”Свобода” № 5, кв.119а, имот пл. № 
2059 по плана на гр.Айтос, със застроена площ 137 
кв.м, в това число търговска площ 55 кв.м., складови 
и спомагателни помещения 82 кв.м.

21. Докладна записка с вх.№ ОбС-131/08.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно 
прекратяване на съсобственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ VІІ-1450,  кв.86  по плана  
на гр. Айтос,  с  административен  адрес: гр.Айтос, 
ул.”Станционна” № 63. 

22. Докладна записка с вх.№ ОбС-126/05.04.2019 
г. от Мариана Димова - зам.кмет на Община Айтос, 
относно прекратяване на съсобственост между Об-
щина  Айтос и физическо лице в УПИ Х-133, кв.37 по 
плана на с.Съдиево, община Айтос.

23. Докладна записка с вх.№ ОбС-127/05.04.2019 
г. от Мариана Димова - зам.кмет на Община Айтос, 
относно прекратяване на съсобственост между Об-
щина  Айтос и физическо лице в УПИ І-49, кв.12 по 
плана на с.Зетьово, община Айтос. 

24. Докладна записка с вх.№ ОбС-124/05.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относ-
но промяна на собствеността от публична в частна 
общинска собственост на общински имоти за нуж-
дите на национален обект „Рехабилитация на же-
лезопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза 2” - по-
зиция 11 „Изграждане на защитен  лесопояс в меж-
дугарието Черноград - Айтос”.

25. Докладна записка с вх.№ ОбС-143/11.04.2019 
г. от Красимир Енчев - председател на Общински 
съвет Айтос,  относно  откриване на процедура за 
определяне на съдебни заседатели за Районен съд 
Айтос с  мандат 2020 г. - 2023 г., определяне на пра-
вила за нейното провеждане и създаване на коми-
сия за провеждане на процедурата по избора.

26. Докладна записка с вх.№ ОбС-148/12.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относ-
но даване на разрешение за проектиране и из-
работване на ПУП за промяна предназначението 
на имот № 281006, местност „Хаджи Бекир”, земли-
ще на гр. Айтос.

27. Докладна записка с вх.№ ОбС-149/12.04.2019 
г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно 
допълване на Решение № 841/26.08.2015 г. на ОбС 
- Айтос за даване допълнително съгласие за пре-
минаването на трасе на обект: „Изграждане на 
кабелна линия 20 кV от ПС „Айтос” до БКРЗУ в УПИ 
ІІ, масив 22, местност „Менгеле коросу”, землище 
на с. Зетьово, община Айтос” през имоти общин-
ска собственост.

28. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС

Таня МИТКОВА

СУ „Никола Вапцаров“ 
стартира приема на пър-
вокласници с „Ден на от-
ворените врати“. По покана 
на ръководството и учите-
лите, бъдещи първокласни-
ци и техните родители има-
ха възможност да се запоз-
наят отблизо с училищната 
среда, да разгледат класни-
те стаи, да се включат в за-
бавни задачи, за да се убе-
дят, че училището не е мъ-
чилище и ученето може да 
бъде забавно. 

Проливният дъжд веро-
ятно уплаши някои деца и 
родители, но най-смелите 

и нетърпеливи пристигна-
ха в уречения час и с лю-
бопитство седнаха на учи-

лищните столове. А за до-
брото настроение се по-
грижиха нашите възпита-
ници- четвъртокласници. 
В началото малчугани-
те, леко притеснени, пла-
хо пристъпиха към ин-
терактивната дъска, но 
много бързо добиха уве-
реност и се справиха с 
предизвикателствата .  
Тези срещи, станали вече 
традиция, са най-добрият 
начин за откровен разго-
вор и запознаване с усло-
вията и възможностите, ко-
ито предоставя СУ „Никола 
Вапцаров“ на своите бъде-
щи ученици.

На априлското заседа-
ние на Общински съвет - 
Айтос, кметът Васил Едрев 
внася за одобрение и гласу-
ване Годишен план за раз-
витие на социалните услу-
ги в община Айтос за 2020 
година. Планът е разрабо-
тен в изпълнение на при-
етата от Общински съвет - 
Айтос  „Общинска страте-
гия за развитие на социал-
ните услуги“. Документът е 
отворен, може да бъде про-
менян, допълван и усъвър-
шенстван, в отговор на въз-
никнали нови потребности 
и в съответствие с проме-
нящите се условия, норма-
тивна база, икономическа и 
социална среда. Ключови-
те приоритетни направле-
ния отчитат идентифицира-
ните потребности на риско-
вите групи и необходимост-
та от решаване на критични 
социални проблеми на жи-
телите на общината. Соци-
алните услуги са планира-
ни с участието на заинтере-

сованите страни на общин-
ско ниво. Те целят повиша-
ване на качеството на жи-
вот на всички хора в риск 
на територията на общи-
ната. Услугите ще са насо-
чени както към превенция, 
така и за социално включ-
ване и деинституционали-
зация. Целта е постоянно 
оптимизиране на качество-
то на социалните услуги и 

осигуряване на най-добро-
то за потребителите. Услу-
гите са съобразени с прин-
ципите толерантност и за-
крила от дискриминация, 
признаване на различията 
като ценност и ресурс за 
развитие, коментираха за 
общинското издание от Об-
щинския център за социал-
ни и здравни услуги.

НП

Ротари клуб - Айтос, със 
съдействието на Община 
Айтос  организира за граж-
даните лекция на проф. д-р 
Куртев, на тема „Социално 
значимото заболяване – ко-
лорективен рак - причините 
за развитието, поставяне-
то на диагнозата, клиника-
та, лечението и профилак-
тиката“.

Вход свободен, 20 април 

2019 година (събота) от 10:30 
часа в Заседателната зала 
на Община Айтос 

Д-р Панайот Куртев: 
Рак на дебелото черво и 
ректума

Колоректалният рак е ши-
роко разпространено со-
циално значимо заболява-
не, което поставя сериоз-
ни проблеми в областта на 
профилактиката, диагнозата 

и лечението. КРР се харак-
теризира с голяма честота, 
висока смъртност, открива-
не в сравнително късен ста-
дий на заболяването и скъ-
поструващо лечение.

Колоректалният рак е на 
трето място в структурата 
на злокачествените новоо-
бразувания в световен ма-
щаб и една от най-честите 
причини за смърт и при два-
та пола. Тази локализация 
засяга  значително по-чес-
то населението в икономи-
чески развитите страни.

В настоящата презента-
ция ще се разгледат про-
блеми, засягащи разпрос-
транението на рака, причи-
ните за развитието, поста-
вянето на диагнозата, кли-
никата, лечението и профи-
лактиката.

Ден на отворени врати в 
СУ „Никола Вапцаров“

Община Айтос планира 
социалните услуги за 2020 г.

Проф. д-р Панайот Куртев с 
лекция за айтозлии на 20 април

Проф. д-р Панайот Куртев



Интересна тема по Обра-
зователната програма на 
Районен съд - Айтос „Съ-
дебната власт – информи-
ран избор и гражданско 
доверие. Отворени съди-
лища и прокуратури“, дис-
кутираха през тази седми-
ца съдия Таня Спасова и 
гимназисти от СУ „Хрис-
то Ботев” - Айтос. Тема-
та „Превенция срещу упо-
требата на наркотични ве-
щества. Престъпления, из-
вършвани от наркозависи-
ми лица”, е актуална и по-
лемична за младите хора. 
Важно е да научат за опас-
ностите, които съществу-
ват при употребата на та-
кива вещества и да са на-
ясно с цялата строгост на 
закона”, коментира съдия 

Спасова.
Много динамична беше 

дискусията, свързана с ог-
ромната заплаха за здра-
вето и безопасността на 
младите хора, появата на 
нови и вредни психоак-
тивни вещества и послед-
ствията от тяхната употре-
ба. Гимназистите научиха 
кои са характерните прес-
тъпления, извършвани от 
наркозависими лица и как-
ви са наказанията за тези 
деяния. 

След срещата с гимна-
зистите, съдия Таня Спа-
сова оцени инициативата 
на ВСС и МОН като отлич-
на възможност за диало-
гичност и откритост на съ-
дебната система.

НП

Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-

ките за опазването на пчелите и пчелните семейства от 
отравяне и начините за провеждане на растителноза-
щитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Об-
щина Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши 
третиране с наземна техника, както следва:

1. На 21.04, 22.04 и 23.04.2019г. от 18:00 до 10:00 часа 
„Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране на 
пшеница, ечемик и овес на 450 дка в м.Улуклий, землище 
с.Караново, 1300 дка в местностите „Боаза 1 и 2, Шипки-
те, Летището, землище с.Малка поляна, 1400дка в мест-
ностите Азмака1, Комнята, Азмака2, землище с.Съдиево, 
780 дка в м. Меселим дере, землище гр.Айтос, 420дка в 
м.Българовски сърт П, землище гр.Айтос с препарати-
те Приаксор, Диамант макс, Биатлон 4Д  и листен тор 
Фитоефект.

3. На 24.04, 25.04. и 26.04.2019г. от 18:00 до 10:00 часа 
ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третира-
не на посеви от пшеница на 385 дка в м. Българовски 
сърт П, землище гр.Айтос и 850дка в м. Карапелит, зе-
млище гр.Айтос с препарат Приаксор и листен тор Фи-
тоефект.

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

Съобщение
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка 

с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 
24.04.2019г. и 25.04.2019г. ще се извърши пръскане сре-
щу кърлежи в лесопарк „Славеева река”.

Дезакаризацията на тревните площи ще бъде извър-
шена с препарата „БИОТЕК C/S”. Препаратът е разре-
шен за използване и е подходящ за борба с пълзящи и 
летящи насекоми. 

Карантинен срок 24 часа.
При неблагоприятни атмосферни условия пръскането 

ще се извърши съответно на 08.05.2019г. и 09.05.2019г.

стр. 3Народен приятел18 АПРИЛ 2019

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

7
„ВК Айтос“ с пореден проект по програма 

„Спорт за децата в свободното време“

Ден на отворени врати организи-
ра Районен съд - Айтос на 19 април 
2019 година. Специални гости на съ-
дебната институция от 11.00 часа ще 
бъдат ученици от училището парт-
ньор по Образователната програ-
ма ВСС и МОН - „Съдебната власт 

- информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и про-
куратури” - СУ „Христо Ботев”.

В съдебната зала децата ще пред-
ставят пред магистратите и съдеб-
ните служители класните си ко-
лективни творби - рисунки на тема 

„Съдът през очите на един шесток-
ласник”.

Идеята на ръководството на РС-
Айтос е с детските произведения да 
бъде изработен календарът на ин-
ституцията за 2020 година. 

НП

В средата на месец март 
СНЦ „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙ-
ТОС” подписа договор № 36-
00-233/21.03.2019 г. със замест-
ник-министъра на младежта и 
спорта за изпълнение на про-
ект по програма „СПОРТ ЗА 
ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕ-
МЕ”, финансирана от държав-
ното ведомство. 

Проектът ще предостави 
възможност на 45 ученици от 
двете най-големи учебни за-
ведения в град Айтос - СУ „Ни-
кола Вапцаров” и СУ „Христо 
Ботев”, на възраст от 10 до 17 
години - момчета и момичета 
да използват свободното си 
време, упражнявайки спор-
та волейбол. Стартът на про-
екта беше даден на 01.03.2019 
г. от 18,30 часа в спортна зала 
„Аетос”, и ще се изпълнява на 
два етапа:

Първият е от 01.03.2019 г. до 
29.06.2019 г., а вторият ще про-
дължи от 04.09-30.10.2019 г.

За целта ще са сформира-
ни три групи по 15 деца, как-
то следва:

І група -момичета на възраст 
от 10 до 17 години;

ІІ група - момчета на възраст 
от 9 до 14 години;

ІІІ група - момчета на възраст 
от 12 до 17 години; 

Голяма част от участниците 
са записани по време на пред-
варителното проучване в две-
те учебни заведения при кан-
дидатстване с проекта пред 
ММС през месец ноември на 
2018 година.

Тази програма се изпълня-
ва в национален мащаб от ня-
колко години, благодарение на 
обединените усилия и осъщест-
вено взаимодействие между 
Министерството на младежта и 
спорта (ММС), Министерство-
то на образованието и наука-
та (МОН), общинските админи-
страции и спортните органи-
зации. Програмата е разрабо-
тена с оглед създаване на до-
пълнителни предпоставки и ус-
ловия за предизвикване инте-
реса на децата към двигател-
на активност, увеличаване и 
разнообразяване на възмож-
ностите за участие в спортни 

занимания по различни видо-
ве спорт през свободното им 
време. Предоставени са усло-
вия и възможности за участие 
на 45 деца в безплатни спортни 
занимания по волейбол в сво-
бодното им време, с оглед по-
добряване тяхното здраве, фи-
зическа дееспособност и дви-
гателна активност.

 „ВК АЙТОС“ СИ ПОСТА-
ВЯ И СЛЕДНИТЕ КОНКРЕТНИ 
ЦЕЛИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
ПРОЕКТА:

1. Осигуряване на свободен 
достъп на 3 групи учащи, же-
лаещи да спортуват до спорт-
на зала, безплатни занимания 
и квалифицирани спортни спе-
циалисти.

2. Придобиване на първона-
чални знания, умения и нави-
ци за практикуване на спорта 
волейбол.

3. Използване на организи-
раните спортни занимания по 
волейбол за интеграция между 
отделните етнически групи на 
територията на град Айтос.

4. Изграждане на двигател-
ни умения, утвърждаване на 
здравословен начин на живот 
и възможност за формиране и 
усъвършенстване на социални 
качества.

5. Подбор на талантливи 
деца за попълване отборите на 
клуба в следващ етап.

6.  Създаване на социални 
контакти и нови приятелства 
със свои връстници от сродни 
учебни заведения.

7. Формиране и развитие на 
социални качества в децата – 

умения за работа в екип, толе-
рантност и спазване на прин-
ципите на „Феър плей”.

8. Предоставяне на алтерна-
тивна възможност за финанси-
ране и осигуряване на спортни 
пособия за подпомагане спорт-
но-тренировъчната дейност на 
сдружението.

Очакванията на ръковод-
ството на Волейболния клуб 
след приключване на спорт-
ните занимания са да бъде 
създадена мотивация у деца-
та за системно практикуване 
на физически упражнения и 
спорт, както и за подобрява-
не на тяхната физическа деес-
пособност. 

Заниманията се провеждат 
от двама квалифицирани спе-
циалисти, завършили НСА-Ми-
хаил Йорданов от град Айтос, 
бивш преподавател по физи-
ческо възпитание, и Димитър 
Кавръков, треньор по волей-
бол от град Бургас. Съдействие 
при организацията и провеж-
дането на заниманията оказ-
ва Радослав Георгиев – коор-
динатор.

Тренировките се провеждат 
в спортна зала „Аетос” по един 
астрономически час в дни-
те сряда, петък и събота, как-
то следва:

М. Йорданов – сряда и петък 
от 18:30 до 19:30 часа, събота 
от 08:30-09:30 часа

Д.Кавръков- сряда и петък от 
19:30-21:30 ч. и събота от 09:30 
-11:30 часа;

Партньори по проекта са Об-
щина Айтос; вестник „Народен 

приятел”; кабелно радио „Ай-
тос”; СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос; СУ „Никола Вапцаров” 
- град Айтос;

Одобрените финансови 
средствата от ММС в размер 
на 4600,00 лв. ще се използ-
ват за:

1. Възнаграждения и хонора-
ри- 3600,00 лв. в т.ч.

за 2-ма спортни специа-
листи;

за медицинско лице;
за счетоводител;
2. Закупуване на спортни по-

собия – 900,00 лв. в т. ч. волей-
болни топки и кош за топки. 

4. Организационни разхо-
ди - 100,00 лв. в т. ч. изготвя-
не и отпечатване на грамоти 
за всички завършили успешно 
обучението.

„Волейболен клуб - Айтос” е 
предвидил и собствени сред-
ства в размер на 1500,00 лв. 
за съфинансиране изпълнени-
ето на проекта, с които ще за-
плати възнаграждение за ко-
ординатор, изплащане на път-
ни разходи за спортен спе-
циалист, и организиране на 2 
спортни състезания с участни-
ците по проекта на 1 юни и 27 
октомври.

Допълнителна информация 
може да получите в спортна 
зала „Аетос”, в дните сряда, 
петък (18:30-21:30 часа ), съ-
бота (от 08:30-11:30 часа), как-
то и на:

тел. 088 7795283 - Мариян 
Маринов - председател на УС 
„ВК Айтос”;

тел. 087 8806462 - Радослав 
Георгиев - координатор;

тел. 089 9585878 - Михаил 
Йорданов - спортен специа-
лист;

тел. 089 8551238 - Димитър 
Кавръков - спортен специа-
лист.

Броят на децата е ограничен, 
като заявки ще се приемат до 
запълване на групите.

„Волейболен клуб - Айтос” 
своевременно ще информира 
айтоската общественост за из-
пълнението на дейностите  по  
проекта.  

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 
„ВК АЙТОС“

Шестокласници влизат в 
съдебната зала с рисунки

Съдия Таня Спасова 
и гимназисти в 

откровен разговор за 
наркотиците и законаНа 15 април т.г., в ПГСС 

„Златна нива“ - Айтос се 
проведе среща на дванай-
сетокласниците от учили-
щето с Младежкия меди-
атор към Община Айтос. 
Бяха представени добри 
практики за явяване на 
интервю, изготвяне на 
CV и Мотивационно пис-
мо, както и актуална ин-
формация за настоящи-
те програми за младеж-
ка заетост.      

   Учениците имаха въз-
можността да се запозна-
ят какви са възможности-
те за обучение и труд след 
завършване на средно об-
разование. Те научиха по-
вече за работата на Мла-
дежкия медиатор и при 
какви проблеми биха мог-
ли да се обърнат за помощ 
и подкрепа към него.

Накъде 
след 
последния 
звънец?!



Във връзка с Великден-
ските празници за тринаде-
сета поредна година, на 13 
април, в спортна зала „Ае-
тос” се проведе турнир по 
волейбол за мъже и юно-
ши за наградите на Общи-
на Айтос. Турнирът беше 
организиран от „ВОЛЕЙБО-
ЛЕН КЛУБ - АЙТОС”, в със-
тезанието премериха сили 
7 отбора и 62 състезатели: 

„Пожарна“ – Айтос,   „Ама-
тьорчетата“ – Айтос, „Мис-
тър Пропар“ - град Айтос“, 
„Престиж“ - град Варна, 
„Хаштаг“ - град Бургас,  „Би-
лярдо“ - Айтос,  „Абоба“ - 
Бургас, „Абоба волей“ - град 
Бургас.

Надпреварата се прове-
де по схемата „двойно ели-
миниране”, като срещите се 
играха в два от три гейма. 

След интересни и вълнува-
щи битки, до финала стиг-
наха „Билярдо“ и „Абоба“. 
По-добър се оказа тимът 
на „Абоба“, който спечели 
финалната среща с 2:0 гей-
ма. В мача за третото място 
победата извоюва отборът 
на „Мистър Пропар”, кой-
то надделя над „Хаштаг” с 
2:0 гейма.

Община Айтос зарадва 

призьорите с купи, медали 
и предметни награди, кои-
то бяха връчени от предсе-
дателя на ВК-Айтос – инж. 
Мариян Маринов. За всич-
ки участници бяха осигу-
рени сандвичи, напитки и 
лакомства. В края на тур-
нира бяха раздадени три 
индивидуални приза - пла-
кети с логото на Община 
Айтос: „За най-добър на-
падател” - Благой Дечев 

от отбора на „Абоба”;
 „За най-добър разпре-

делител” - Георги Попов от 
„Мистър Пропар“;

„За най-полезен състеза-
тел” - Цанимир Панайотов 
от „Билярдо”.

За „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ - 
АЙТОС” периодът до нача-
лото на лятото ще е изпъл-
нен с още спортни прояви 
- организиране на демонс-
трационни срещи по повод 
Деня на спорта - 17 май и 
на Детски турнир на 01-02 
юни, по повод 1 юни - Ден 
на детето.
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Тази седмица, театралните школи на СУ „Христо 
Ботев” - град Айтос - „Генгерче” и „Златните клю-
чета” имаха блестящо участие на националния фес-
тивал „Млади таланти” в Националния дворец на 
децата в София. 

За престижната изява и за наградите, младите 
театрали и техните ръководители сами ще разка-
жат в броя на „Народен приятел“ на 22 април 2019 
година.

8

18 април 2019 г., 12.30 часа, НЧ “Ва-
сил Левски 1869”
Опера за деца “Пинокио”

19 април 2019 г., 13.00 часа, площад 
“Свобода”
Фолклорно надпяване „От Цветни-
ца до Гергьовден” Конкурс с участие-
то на представителни групи на учили-
щата и читалищата, организатори Об-
щина Айтос и Читалище „ Васил Лев-
ски 1869 ”

20 април 2019 г., Читалищата в Кара-
ново, Пирне, Съдиево, Черноград
“Лазарки лазаруват” - празник в насе-
лените места

20 април 2019 г., 10.30 ч., Военен 
клуб - гр.Айтос, 
Турнир по шахмат в памет на Иван 
Шопов.

23 април 2019 г., НЧ “Ваасил Лев-
ски 1869”

Конкурс за Великденска картичка „Ша-
рен Великден” 

25 април 2019 г., 10.30 часа, площад 
“Свобода”
“Празник е! Да боядисаме яйцата!” Тра-
диционен детски празник, организиран 
от НЧ „Васил Левски 1869”

25 април 2019 г., 10.00 часа, Ритуал-
на зала на Община Айтос
„Великден е!”- поздрав от децата на 
ДГ „Радост” към Общинската админи-
страция.

27 април 2019 г., тринировъчна зала 
“Л.Каравелов” - Айтос
Градски турнир по борба, организиран 
от КСБ “Айтос”

29 април 2019 г., Спортна зала “Ае-
тос” 
Баскетболен празник послучай Ве-
ликден

ОБЩИНА АЙТОС
КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ПРОЯВИ  • АПРИЛ `2019

/Предварителна програма/

„Абоба“ спечели волейболната 
купа на Община Айтос

Най-добрият нападател Б. ДечевНай-добрият разпределител Г. Попов

Награждаването

Най-добър нападател - Ц. Панайотов

Капитанът на „Абоба“ получава купата

На 16 април, в Детския 
отдел на Библиотеката на 
НЧ „Васил Левски 1869” 
- град Айтос, под мото-
то „В света на детската 
книга” продължи „Похо-
дът на книгите” с децата  
от ІІІ и ІV групи на детска 

градина „Здравец” - Ай-
тос.

Децата разказаха при-
казка за „Най-скъпоцен-
ния плод – знанието!”, пяха 
песни за пролетта и стана-
ха колективни читатели.

НП

Уважаеми родители и 
граждани, децата от дет-
ска градина „Славей-
че”, ръководството  и 
техните учителки, Ви ка-
нят на великденски бла-
готворителен базар. 
В навечерието на велик-
денските празници все-
ки от нас се зарежда със 

светлина, доброта, опти-
мизъм, надежда и вяра. 
Можем да го направим за-
едно с прекрасните велик-
денски символи на нашия 
базар! Базарът беше от-
крит на 15.04. 2019 г. Нека 
заедно да създадем един 
по-добър и незабравим Ве-
ликден за децата!

„Походът на книгите” 
продължава в НЧ 

„Васил Левски 1869”

Незабравим 
Великден за децата 
на ДГ „Славейче”

В ХІІІ-то издание 
на великденския 

турнир по 
волейбол за 

мъже и юноши


