
Община Айтос спечели 
финансиране по Инициати-
вата на ЕС - WiFi4EU, пред-
назначена за гражданите 
на Евросъюза за безплатен 
достъп до безжичен интер-
нет на обществени места - 
паркове, площади, общест-
вени сгради, библиотеки 
или здравни центрове.

През месец май, IT-спе-

циалистите на Община Ай-
тос работят за изграждане 
на мрежа за безплатен ин-
тернет на обществени мес-
та, спазвайки всички усло-
вия и изисквания на Иници-
ативата на ЕС - WiFi4EU. В 
тази връзка беше подписан 
договор с телекомуникаци-
онния оператор “А1”, а до 
28 май 2019 година трябва 
да пристигне необходимо-
то за безжичния интернет 

оборудване. 
Като подизпълнител, 

местен доставчик на ин-
тернет има пълната готов-
ност да монтира оборуд-
ването във възможно най-
кратките срокове, за да мо-
гат айтозлии и гостите на 
Айтос да ползват безпла-
тен интернет в изцяло об-
новения парк „Славеева 

река”. „Надяваме се, още 
по време на традицион-
ните фолклорни празници 
„Славееви нощи 2019”, на 
7, 8 и 9 юни тази година да 
бъдат готови седемте Wi-
Fi точки в парка, за да мо-
гат участниците и зрители-
те на Празниците да полз-
ват интернет-услугата”, ко-
ментира подизпълнителят 
по Инициативата.

 Ще припомним, че с из-

ключително бързата си ре-
акция на поканата на ЕС, 
Община Айтос заслужи ва-
учер за абонамент на стой-
ност 15 000 евро, за висо-

коскоростна широколенто-
ва връзка, която да осигуря-
ва висококачествен интер-
нет на гражданите. 4000 об-
щини от Европейския съюз, 

с един клик кандидатства-
ха за безплатния интернет. 
Одобрени за финансиране 
бяха 2800 европейски об-
щини. От 215 успешно пода-
ли кандидатурите си българ-
ски общини, 113 получиха 
правото за изграждане на 
безплатни високоскорост-
ни мрежи за безжичен дос-
тъп до интернет на общест-
вени места. Преди всички, 
Община Айтос успя да пода-
де кандидатурата си в точно 
определения час и да осигу-
ри интернет-ползите за сво-
ите граждани.

Според условията на ЕС, 
Общината трябва да осигу-
ри завършване на инстали-
рането и пускане в експло-
атация на Wi-Fi-точката за 
достъп, в срок от година и 
половина след спечелва-
нето на ваучера по схема-
та WiFi4EU. ЕС финанси-
ра разходите за оборудва-
не и инсталиране на точ-
ките за достъп до безжи-

чен интернет, а бенефици-
ерите плащат за осигуря-
ването на интернет-връз-
ка, поддръжката и експло-
атацията на оборудване-
то за период от поне 3 го-
дини. Общините, които по-
лучат ваучери, сами да из-
берат обществените мес-
та, където да бъдат инста-
лирани WiFi4EU-точките за 
безжичен достъп до интер-
нет, е едно от условията на 
Инициативата.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

16 май 2019, бр. 298 

ОБЩИНА 
АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос съобща-

ва на гражданите, че во-
дата от Лъджата не е го-
дна за пиене. Извършва 
се профилактика, след ко-
ето ще бъдат взети проби 
за изследване. Гражда-
ните ще бъдат информи-
рани дали водата е годна 
за пиене, веднага щом бъ-
дат готови резултатите от 
изследването.

Безплатен интернет в парка още за „Славееви 
нощи 2019” по Инициативата на ЕС - WiFi4EU
Айтозлии ще ползват 

безжичен интернет и на 
други обществени места

ЕВРОПЕйСКИЯТ ЗЕмЕДЕЛСКИ ФОНД  
За РаЗВИТИЕ На СЕЛСКИТЕ РайОНИ-

ЕВРОПа ИНВЕСТИРа В СЕЛСКИТЕ РайОНИ
СНЦ „мЕСТНа ИНИЦИаТИВНа ГРУПа – айТОС”

Напълно възможно е да има безплатен интернет в парка още за „Славееви 
нощи 2019”, твърди подизпълнителят по Инициативата 

Общинарите успяха да отговорят на поканата на 
ЕС в първата секунда от посочения в условията срок 
за кандидатстване по Инициативата



Р Е Ш Е Н И Е № 679
Град Бургас, 4.04.2019г.

 
Административен съд – Бургас, ХIII-ти администра-

тивен състав, на четиринадесети март през две хиля-
ди и деветнадесета година, в публично заседание, в 
състав:

ПРЕДСЕДаТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. РУМЕН ЙОСИФОВ 
 2. ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ
при секретаря Й. Б., с участието на прокурора Христо 

Колев, като разгледа докладваното от съдия Друмева 
административно дело № 171 по описа за 2019 година, 
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по глава Х, раздел ІІІ от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на прокурор в Окръжна про-
куратура-Бургас против чл.3а, ал.2 в частта „съгласу-
вано с органите на МВР“ от Наредбата за опазване на 
обществения ред в община Айтос, приета с решение № 
415/28.06.2006г., пр. № 35; изм. с реш. № 471/29.11.2006г., 
пр. № 39; изм. с реш. № 201/09.04.2009г., пр. № 20; изм. 
с реш. № 374/19.12.2009г., пр. № 27; изм. с реш. № 
821/26.08.2015г., пр. № 53, изм. с реш. № 551/27.09.2018г., 
пр. № 36; реш. № 223/12.02.2019г. на Административен 
съд - Бургас по адм. дело № 2969/2018г. за обявяване 
нищожност на чл.3в, ал.1 и чл.3г, ал.1 и ал.2, на Общин-
ски съвет - Айтос.

В протеста се излагат доводи за незаконосъобраз-
ност на чл.3а, ал.2 от Наредбата за опазване на общест-
вения ред в община Айтос относно текста „съгласувано 
с органите на МВР“поради противоречие с разпоредби 
на нормативен акт от по-висока степен, а именно чл.1, 
ал.2 и чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за ограничаване на ад-
министративното регулиране и административния кон-
трол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), с искане 
за отмяната му от съда. В съдебно заседание протестът 
се поддържа от прокурор в Окръжна прокуратура-Бур-
гас, който пледира за уважаването му от съда. Претен-
дира присъждане на разноските по делото.

Ответникът – Общински съвет-Айтос, представя адми-
нистративната преписка по оспорването. В съдебно за-
седание не се представлява, редовно призован.

Съдът, след преценка на събраните по делото дока-
зателства и като взе предвид становищата на стра-
ните, приема за установено следното от фактическа 
страна:

Разпоредбата на чл.3а, ал.2 от Наредбата за опаз-
ване на обществения ред в община Айтос е създадена 
след първоначално приемане на Наредба № 3/2006г. 
за опазване на обществения ред в община Айтос (На-
редбата). 

Производството по приемането й е инициирано от 
кмета на община Айтос, който е внесъл за разглежда-
не предложение до Общински съвет-Айтос (ОбС-Айтос) 
изх.№ 61-00-104/07.04.2009г. (вх.№ ОбС-192/07.04.2009г.) 
за промяна на раздел ІІ „Осигуряване почивката на 
гражданите“ от Наредбата.

Предложението на кмета на община Айтос е разгледа-
но на заседание на ОбС-Айтос, проведено на 9.04.2009г., 
за което е съставен протокол № 20 от същата дата. С 
решение № 210/09.04.2009г. по т.1 от дневния ред, на 
основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от ЗМС-
МА, е прието изменение на чл.3 от раздел ІІ „Осигуря-
ване почивката на гражданите“ от Наредбата и е съз-
даден нов чл.3а, ал.1-4. Решението е прието с 29 гла-
са „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се, с квалифицира-
но мнозинство - повече от половината от общия брой 
съветници.

Разпоредбата на чл.3а, ал.2 от Наредбата не е изме-
няна и/или допълвана след приемането й от ОбС-Ай-
тос с решение № № 210/09.04.2009г. и има следното съ-
държание (оспореният текст е подчертан):

Чл.3а, ал.2 - Лицата по ал.1 са длъжни да осигурят ох-
ранително-пропускателния режим в заведенията, съг-
ласувано с органите на МВР, с цел недопускането в за-
веденията на лица с огнестрелно, газово и друго оръ-
жие. За допуснати нарушения по настоящата алинея 
се предвижда наказание имуществена санкция в раз-
мер от 500 до 1000 лв.

При така установеното от фактическа страна, съдът 
обосновава следните правни изводи:

Наредбата е подзаконов нормативен акт по смисъла 
на чл.75, ал.1 от АПК и чл.7, ал.2 от Закона за норма-

тивните актове, който подлежи на съдебен контрол по 
реда на Дял трети, Глава десета, Раздел III от АПК. Под-
законовите нормативни актове могат да бъдат оспоре-
ни изцяло или в отделни техни разпоредби без ограни-
чение във времето, съгласно чл.185, ал.2 и чл.187, ал.1 
от АПК. Съобразно чл.186, ал.1 и ал.2 от АПК, право 
да оспорват подзаконов нормативен акт имат граж-
даните, организациите и органите, чиито права, сво-
боди или законни интереси са засегнати или могат да 
бъдат засегнати от него или за които той поражда за-
дължения, а прокурорът може да подаде протест сре-
щу акта. В случая протестът е подаден от надлежна 
страна по смисъла на чл.16, ал.1, т.1 от АПК и чл.186, 
ал.2 от АПК, пред надлежния съд, поради което е про-
цесуално допустим.

Разгледан по същество, е основателен.
Общинският съвет е орган на местното самоуправле-

ние и решава самостоятелно всички въпроси от мест-
но значение, които законът е предоставил в неговата 
компетентност, както и други въпроси от местно зна-
чение, които не са от изключителната компетентност 
на други органи – чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА. В изпъл-
нение на предоставените им правомощия, общински-
те съвети са овластени да приемат подзаконови нор-
мативни актове - наредби, с които уреждат, съобраз-
но нормативни актове от по-висока степен, общест-
вени отношения с местно значение – арг. чл.76, ал.3 
от АПК, вр. чл.8 от ЗНА, вр. чл.21, ал.2 от ЗМСМА. На-
редбата, чиято разпоредба се протестира, е приета от 
компетентен орган и в предвидената от закона фор-
ма. Спазени са изискванията за кворум и мнозинство 
при гласуване на решението на ОбС-Айтос, с което са 
изменени и новоприети разпоредби от подзаконовия 
нормативен акт.

След преценка на събраните по делото доказателства 
и приложимия закон съдът намира, че в случая не са 
спазени изискванията на чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона 
за нормативните актове (ЗНА) при приемане на наред-
бата в оспорената част.

Редът за издаване на нормативни административ-
ни актове е регламентиран в чл.75-80 от АПК. В чл.80 
от АПК е предвидено субсидиарно прилагане на ЗНА 
за неуредените в този раздел въпроси. Съгласно чл.77 
от АПК, компетентният орган издава нормативния ад-
министративен акт, след като обсъди проекта заедно 
с представените становища, предложения и възраже-
ния. Съобразно чл.26, ал.2 от ЗНА в приложимата ре-
дакция към датата на приемане на чл.3а, ал.2 от На-
редбата (ДВ, бр.46/2007г., в сила от 1.01.2008г.), преди 
внасянето на проект на нормативен акт за издаване 
или приемане от компетентния орган съставителят на 
проекта го публикува на интернет страницата на съот-
ветната институция заедно с мотивите, съответно до-
клада, като на заинтересованите лица се предоставя 
най-малко 14-дневен срок за предложения и станови-
ща по проекта.

В случая не са представени доказателства за публи-
куването на проекта, ведно с мотивите, съответно до-
клада, на интернет страницата на община Айтос преди 
внасянето на проекта за приемане от компетентния ор-
ган и на заинтересованите лица не е предоставен най-
малко 14-дневен срок за предложения и становища по 
проекта. Своевременното публикуване на проекта за 
нормативен акт и мотивите цели да осигури реализи-
ране на предоставената от закона възможност заин-
тересованите лица да се запознаят с тях и реално да 
упражнят правото си на предложения и становища по 
проекта. Процедурата по приемане на подзаконовия 
нормативен акт е разписана императивно в защита на 
публичния интерес. Императивното изискване за пред-
варително разгласяване на предложението за приема-
не на нормативен акт и обсъждане с всички заинтере-
совани страни е предпоставка за обсъждането и при-
емането на акта. Допуснатото процесуално нарушение 
е съществено, тъй като се отразяват на съдържанието 
на подзаконовия нормативен акт, който е приет, без 
да се предостави възможност за обсъждане.

При приемане изменението на наредбата с реше-
ние № 210/09.04.2009г. е допуснато и друго съществе-
но нарушение на административнопроизводствени-
те правила.

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗНА (ДВ, бр.46/2007г., в сила 
от 1.01.2008г.), проектът на нормативен акт заедно с 
мотивите, съответно доклада към него се внася за об-

съждане и приемане от компетентния орган. Според 
алинея втора на цитираната норма мотивите, съответ-
но докладът, трябва да съдържат причините, които на-
лагат приемането; целите, които се поставят; финан-
совите и другите средства, необходими за прилагане-
то на новата уредба; очакваните резултати от прилага-
нето, включително финансовите, ако има такива; ана-
лиз за съответствие с правото на Европейския съюз. 
В алинея трета е въведена забрана за обсъждане на 
проекта на нормативен акт, към който не са приложе-
ни мотиви или доклад.

В настоящия случай изменението на наредбата е 
предшествано от предложение на кмета на общината, 
чието съдържание не съответства на изискванията, ре-
гламентирани в чл.28, ал.2 от ЗНА. В него се сочи един-
ствено, че предлаганите промени са в резултат на пред-
ложение на Районна прокуратура-Айтос и уреждане на 
нововъзникнали обществени отношения в областта на 
опазване на обществения ред, които не са предвидени 
в Наредбата. Към проекта на наредба няма изготвени 
други мотиви, които отговарят по съдържание на изис-
кванията на чл.28, ал.2 от ЗНА относно финансовите и 
други средства, необходими за прилагането й, очаква-
ните резултата от прилагането и анализ за съответствие 
с правото на ЕС. При това положение в съответствие 
с изискванията на чл.28, ал.3 от ЗНА компетентния ор-
ган не е следвало въобще да обсъжда внесения проект 
на нормативен акт, към който не са приложени изиску-
емите се по закон мотиви, съответно доклад.

По изложените мотиви съдът намира, че са допуснати 
съществени нарушения на административнопроизвод-
ствените правила при приемане изменението на наред-
бата, което е самостоятелно основание по чл.146, т.3 от 
АПК за отмяна на разпоредбата на чл.3а, ал.2 от Наред-
бата в оспорената част като незаконосъобразна.

По делото е направено искане за присъждане на раз-
носки от вносителя на протеста. Съгласно разпоред-
бата на чл.143, ал.1, вр. с чл.196 от АПК, когато съдът 
отмени обжалвания административен акт, държавни-
те такси се възстановяват от бюджета на органа, из-
дал отменения акт. В случая са представени доказател-
ства да внесена такса за обнародване на оспорване-
то в размер на 20 лева, които следва да се присъдят в 
полза на Окръжна прокуратура-Бургас.

Съгласно чл.194 от АПК, съдебното решение, с което 
се отменя подзаконовият нормативен акт и срещу ко-
ето няма подадени в срок касационна жалба или про-
тест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, 
се обнародва по начина, по който е бил обнародван ак-
тът, и влиза в сила от деня на обнародването му.

Воден от горното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, 
Административен съд –Бургас, ХIII-ти администрати-
вен състав,

 
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.3а, ал.2 в частта „съг-

ласувано с органите на МВР“ от Наредбата за опазва-
не на обществения ред в община Айтос.

ОСЪЖДА Общински съвет-Айтос да заплати от бю-
джета си на Окръжна прокуратура-Бургас съдебно-де-
ловодни разноски в размер на 20 лв. (двадесет лева).

Решението може да бъде обжалвано пред тричле-
нен състав на Върховния административен съд на Ре-
публика България, в 14 - дневен срок от съобщаване-
то му на страните.

Решението, след влизането му в законна сила, да се 
обяви по начина, по който е била обявена Наредбата 
за опазване на обществения ред в община Айтос.

ПРЕДСЕДаТЕЛ: 
 ЧЛЕНОВЕ:   1./  2./ 

Община Айтос обяви об-
ществена поръчка с пред-
мет “Осъществяване на ре-
монт на сгради, общинска 
собственост на територи-
ята на Община Айтос през 
2019 година” по три обо-
собени позиции. В поръч-
ката са включени ремон-
ти за сгради на Общинска-
та администрация, сгради 
на Дирекция “Култура, об-
разование, вероизпове-
дания, здравеопазване, 

спорт” (КОВЗС) и сгради 
на Общинския център за 
социални и здравни услу-
ги (ОЦСЗУ). 

Целта на поръчката е да 
бъде избран изпълнител, 
който при необходимост и 
конкретна заявка от Общи-
ната, да извършва ремонти 
на сградите общинска соб-
ственост. Основните дей-
ности, предмет на поръч-
ката, са зидарски, мазаче-
ски, бояджийски, настилки 

и облицовки, тенекеджий-
ски, дърводелски, изолаци-
онни, инсталации и др. 

Избраният изпълнител 
ще осъществява текущ ре-
монт на сградите. Прогноз-
ната стойност на поръчката 
за сградите на общинската 
администрация е в размер 
на 37 500 лв., на сградите на 
ОЦСЗУ - 9 333. 33 лв., и на 
сградите на образователна-
та дирекция - 62 500 лв.
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ОБЩИНа айТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите на 26 май 2019 година Из-
бори за членове на Европейския парламент от Републи-
ка България, предстои обучение на участниците в секци-
онни избирателни комисии в община айтос, което ще се 
проведе на 20 май 2019 г. от 13.00 часа в Народно чита-
лище „Васил Левски 1869” - град айтос.

ВаСИЛ ЕДРЕВ
КмЕТ На ОБЩИНа айТОС

Обявяване на влязло в законна сила



СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка 

с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 
17.05.2019 г. ще се извърши пръскане срещу кърлежи 
на зелените площи в град Айтос.

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 20.05.2019 г.

Община Айтос обяви про-
цедура за определяне на 
изпълнител на строително- 
монтажните работи по про-
ект „Подобряване условия-
та на живот в Дом за ста-
ри хора „Св. Великомъче-
ник Димитрий Солунски“ 
- град Айтос. Прогнозната 
стойност на дейностите е  
за 29 709.53 лв. и оферти-
те на участниците не тряб-
ва да надхвърлят макси-
малния одобрен бюджет на 
поръчката. Срокът за пода-
ване на офертите е 23 май 
2019 година. 

Договорът за финансира-
не беше подписан от кме-
та Васил Едрев и изпълни-
телния директор на Фон-
да, Марина Сарадинова и 
влиза в сила на 01.06. 2019 
г., със срок на действие до 
31.10 2019 г. 

С проектното предложе-
ние Община Айтос канди-
датства за финансова по-
мощ и получи одобрението 
на фонд „Социална закри-
ла“ към Министерство на 
труда и социалната поли-
тика. Основните дейности 
по проекта са насочени към 
извършване на текущ ре-
монт - нова мазилка, удо-
бен достъп, ремонт на сер-
визните помещения, нови 
облицовки на санитарните 
възли, гранитогрес по подо-

вете, ново санитарно обо-
рудване, подмяна на ВиК-
системата с PVC-тръби и 
подмяна на елинсталация-
та, алуминиева и PVC-до-
грама, ремонт на прилежа-
щия терен, ремонт и хидро-
изолация на терасата.

С реализацията на про-
екта ще бъде подобрена 

жизнената среда на обита-
телите на Дома, 32-ма въз-
растни хора. Ще се създа-
дат условия за повишава-
не качеството на грижата и 
ефикасността на предоста-
вяните социални услуги. 

Това е вторият проект, 
по който Фонд „Социална 
закрила” инвестира сред-

ства по общински проект в 
Дома за стари хора в Ай-
тос. В края на 2016 година 
беше реализиран проект 
„Полагане на топлоизола-
ция по външни фасади на 
Дом за стари хора „Св. Ве-
ликомъченик Димитрий Со-
лунски”- град Айтос, общи-
на Айтос, област Бургас” на 

обща стойност 23 999.71 лв. 
Сградата беше изцяло са-
нирана, сега предстои да 
бъде обновена отвътре. 

През 2018 година беше 
реализиран друг проект за 
Дома по Оперативна про-
грама: Развитие на човеш-
ките ресурси 2014-2020 г., 
процедура „Транснаци-
онални и дунавски парт-
ньорства за заетост и рас-
теж“. По проект „Социал-
ни иновации в грижата за 
възрастните хора” на стой-
ност 170 203 лв. Общината, 
в партньорство с „Хомек 

АБ”, Швеция, за първи път 
в България разработи про-
цедура и учебна програма, 
по която да се подготвят и 
обучават кадри по профе-
сията „под-сестра“. Другата 
иновация по проекта беше 
за предоставяне на грижи 
на възрастни хора на май-
чиния им език.

Проектите са в изпълне-
ние на приоритетите в со-
циалната политика, зало-
жени в Общинския план за 
развитие на Община Айтос 
2014-2020 г.;
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ОБЩИНА АЙТОС
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Териториалното поделение на Националния осигури-
телен институт - Бургас организира на 22 май 2019 г., 
от 09.00 ч. до 16.00 часа консултации за гражданите на 
Община Айтос, свързани с избора на по-благоприятен 
прогнозен индивидуален коефициент при пенсионира-
не. В приемната на ТП на НОИ в Айтос, служител от от-
дел “Пенсии” ще представи на желаещите услугата “Из-
числяване на прогнозна пенсия”.

За консултациите е необходимо да бъдат предоставе-
ни следните документи:

1. Лична карта.
2. Удостоверение за осигурителен доход обр. УП-2 за 

период от три последователни години, от последните 15 
години осигурителен стаж до 01.01. 1997 г. по избор.

3. Документи, доказващи трудов/осигурителен стаж 
зо 01.01. 1997 г. - трудови книжки, осигурителни книжки, 
удостоверения, военно-отчетна книжка и др.

Освен наличието на посочените документи, гражда-
ните трябва устно да заявят колко трудов/осигурителен 
стаж имат положен до 01.01. 1997 г. След тази дата, ин-
формацията за осигурителния стаж и доход е служеб-
но известна от данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за со-
циално осигуряване. 

Информацията е предоставена от Териториално по-
деление на НОИ - Бургас и носи подписа на директо-
ра Енчо Жеков.

Преди две години, пак по общински проект, Домът беше саниран

7×ô

По общински проект обновяват 
Дома за стари хора в Айтос

НОИ 
консултира 
айтозлии 
на 22 май

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване-
то на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провежда-
не на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с на-
земна техника, както следва:

На 16.05.2019 г., 17.05.2019г. и 18.05.19 г. от 06:00 до 09:00 часа ЕТ „Колю 
Георгиев Колев“ ще извърши третиране на 139,228 дка слънчоглед в мест-
ността Лозята; 122,705 дка слънчоглед в местността До лозята; 642,139 дка 
слънчоглед в местността Дуванджата; 128,854 дка слънчоглед в местност-
та Армутлука, находящи се в землището на село Лясково, с препаратите 
„Тоскана“, „Торнадо“ и „Топрекс“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходи-
мите действия за предпазване на пчелите.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и на-
чините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекцион-
ни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява граж-
даните, че на 18.05., 19.05. и 20.05.2019г. от залез слънце до 10:00 
часа ЗКПУ „Единство“ ще извърши третиране на 650 дка череши 
в местността Мангалята и 200 дка череши в местността Лясков-
ско шосе с препаратите „Дифкор 250 ЕК“ и „Биская“; 500 дка де-
сертни лозя в местността Чеменлията, с препаратите „Арметил 
М“ и „Текнофит пауър“; 830 дка пшеница в местността Кара меше; 
960 дка пшеница в местността Стамбол сърта и 1700 дка пшеница 
в местността Алтън тарла и местността Карнобатски път, с пре-
паратите „Комрад“, „Преаксор“ и „Листна тор“; 700 дка ечемик в 
местността Керемид колиба; 600 дка ечемик в местността Манга-
лята и 400 дка ечемик в местността Лясковско шосе, с препара-
тите „Комрад“, „Преаксор“ и „Листна тор“, находящи се в земли-
щето на град Айтос. 

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат 
необходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Акция за кръводаряване  
на 20 май в Айтос

Кръвта и кръвните продукти и произведените от тях биопре-
парати са незаменими лечебни средства и досега няма съз-
даден изкуствен аналог. Единствен източник на тези лечебни 
средства е здравият човек. Човешката кръв няма цена. Тя носи 
живот. Тя дава живот.

Кръводарител може да стане всеки здрав човек на възраст 
от 18 до 65 години. При манипулациите, свързани с кръводаря-
ването, се използват само консумативи за еднократна употре-
ба и практически няма никаква опасност от заразяване. Взе-
тата кръв се самовъзстановява за 3-4 седмици, а след два ме-
сеца отново може да бъдете пак кръводарители.

Акцията за кръводаряване в град Айтос ще се проведе 
на  20 май 2019 г.  

от 9:00 до 13:00 в Поликлиника Айтос, адрес: гр. Айтос, ул. 
„Гарова“ № 3 

ЕДНА УГАСНАЛА НАДЕЖДА ДА БЪДЕ ВЪЗКРЕСЕНА!
В ИМЕТО НА ЖИВОТА – СТАНЕТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ!

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПаНСКа ЦЕЛ
„ТРаКИйСКО ДРУЖЕСТВО – 1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ“

ОБРЪЩЕНИЕ 
Родолюбиви български граждани,
Инициативен комитет от членове на „Тракийско дру-

жество – 1897 Петър Киприлов” - гр. Айтос обявява да-
рителска кампания за набиране средства  за издигане 
паметен знак на патрона на дружеството, един истин-
ски народен будител, свързал завинаги името си с на-
селението на Айтос и региона.

Банка ДСК ЕаД Клон 0203 айтос, ул. „Станцион-
на” №31

Титуляр: СНЦ „Тракийско дружество – 1897 Петър 
Киприлов” гр. айтос

ЕИК: 176617432, BIC код - STSABGSF, 
IBAN:BG42STSA93000023334721

Инициативен комитет
8500 айтос, ул.”Щерю Русев”№4

E-mail: trakia.aytos@abv.bg, тел. 0894 417 436



20 000 състезатели от 
над 50 страни от света 
представиха своите тан-
цови умения и таланти на 
FID KIDS CHAMPIONSHIP 
и INTERNATIONAL DANCE 
OPEN Zagreb, в Хърватска 
от 9 до 12.05.2019 г. в Dom 
Sportova Zagreb Croatia. 
Сред детските световни та-
ланти, блестящо се пред-
ставиха грациозните деца 
на Дида Грудева от Спор-
тен клуб “ANGELS”.

СК „ANGELS “ участва с 
14 състезатели, които тряб-
ваше да мерят сили с много 
сериозна конкуренция. „За 
съжаление, съставът ни не 
беше пълен поради наци-
онално външно оценяване 
на четвъртокласниците, и 
един от солистите ни беше 
с годишен изпит в НУМСИ 

„Панчо Владигеров “ - град 
Бургас. Въпреки всичко де-
цата се справиха чудесно, 
независимо, че не можа-
хме да се класираме за га-
лаконцерта, в който участ-
ваха 20-те най-добри хоре-
ографии. За да достигнем 

до там имаме още много 
работа и сериозни трени-
ровки.”, коментира за об-
щинското издание Груде-
ва. Ръководителката подна-
ся благодарности към всич-
ки свои възпитаници, отне-
сли се изключително от-

говорно към това светов-
но състезание: Азра Муха-
рем, Виктория Димитрова, 
Стилияна Панайотова, Ди-
митър Вичев, Ирем Ахмед, 
Мелис Юмер, Димана Кос-
тадинова, Стефания Сини-
герова, Маргарита Димо-

ва, Теодора Димитрова, Ве-
нелина Иванова, Стилияна 
Михова, Александра Алек-
сандрова и Виктория Ар-
тинова, която макар и без 
своята близначка и единия 
от солистите, за пореден 
път доказа, че невъзмож-

ни неща няма. Според Гру-
дева Виктория е добър при-
мер за малките в клуба и 
състезател, който знае как 
да постига победи.

Резултатите СК “ANGELS“ 
- Айтос в Загреб са изклю-
чително впечатляващи.

В категория Acro dance 

- „Малката тройка” на клу-
ба, в състав Азра Мухарем, 
Мелис Юмер и Димана Кос-
тадинова се завърна в Ай-
тос със златни медали. В 
същата категория при гру-
пите, Клубът заслужи още 
златни медали. В катего-
рията „Шоу Денс” - „Голя-
мата тройка” в състав Ве-
нелина Иванова, Стилияна 
Михова и Виктория Артино-

ва също заслужи златото. В 
стил „OPEN”, айотският тим 
заслужи сребърните меда-
ли и второто място.

Дида Грудева благода-
ри на родителите и подна-
ся сърдечните си благодар-
ности към основния и един-
ствен спонсор на прес-

тижното състезание Да-
рина Ташкова - управител 
на „АГРОДАР България” - 
Айтос. „Без сърцати хора, 
като г-жа Ташкова, които 
оценяват усилията ни и та-
ланта на децата, този ус-
пех на СК „ANGELS “ не би 
бил възможен”, каза още 
за „Народен приятел“ Дида 
Грудева.
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Земляческа среща на 
настоящи и бивши жите-
ли на село Пирне и техни-
те наследници се прове-
де в Деня на Св. св. Кирил 
и Методий, 11 май тази го-
дина, в местното читали-
ще “Пробуда”. Традицион-
но, организатор на събити-
ето беше Станка Мангъро-
ва, която е сред пирненци, 
особено привързани към 
корените си.

Не по-малко от 60-70 души 
с пирненски корен уважи-
ха поканата на Мангърова. 
Обновеното селско читали-
ще ги събра първо на кон-
церт, организиран от Се-
кретаря Янка Савова, пре-
димно с местни таланти. В 
поздрава към участниците 
в срещата се включиха с 

рецитал за родното село, 
ученици от ОУ “Христо Бо-
тев” и Фолклорният детски 
танцов състав към Чита-
лището, дамският Танцов 

клуб “Пирне” с ръководител 
Нели Ненкова и Групата за 
стари градски песни “Реве-
ранс” към Военен клуб - Ай-
тос, с ръководител Величко 
Апостолов.

След концерта, Станка 
Мангърова разказа инте-
ресни моменти от истори-
ята на Пирне. Със споме-
ни от детството си в село-
то, публиката развълнуваха 
Стойчо Хараламбов и Тон-
чо Автански, които от годи-
ни живеят в Бургас. Много 
вълнуваща беше срещата 
на местните със Здравко 
Дренчев, син на семейство-
то учители Дренчеви, учи-
телствали в продължение 
на 26 години в село Пирне 
и ограмотили много поко-
ления пирненци.

Гостите с пирненски ко-
рен разгледаха църква-
та “Св. Атанасий Велики” 
и не скриха възхищението 
си от амбицията на местни-
те да построят внушителния 
храм с дарения и доброво-
лен труд. Купонът продъл-
жи в Айтос с още споме-
ни и наздравици за родно-
то село.
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17 май 2019 г., 10.00 часа, Заседателна зала 
на Община айтос

Празнична среща на кмета на Община Айтос с 
изявени ученици в науката, спорта и изкуствата по 
повод 24 май - Ден на българската просвета и кул-
тура и на славянската писменост.

17 май 2019 г., 19.00 часа, ресторант “Коли-
зеум”

Празнична среща на Кмета на Община Айтос с 
учителите и културните дейци по повод 24 май - Ден 
на българската просвета и култура и на славянска-
та писменост.

20 май 2019 г., 09.00 - 13.00 часа, Поликли-
никата

Акция за кръводаряване в град Айтос

21 май 2019 г, 19.00 часа, НЧ “Васил Лев-
ски 1869”

“Черното пиле” - Моноспектакъл на Мариус Кур-
кински

22 май 2019 г., 18.00 часа, НЧ “Васил Лев-
ски 1869”

“Поклон, будители!” - Празничен концерт на ху-
дожествените състави на Читалището по повод 24 
май

24 май 2019 г., 10.00 часа, площад “Свобода”
Празнично шествие на училищата и детските гра-

дини по случай 24 май - Ден на българската просве-
та и култура и на славянската писменост.

24 май 2019 г., 11.00 часа, ресторант “Ран-
деву”

Празнична среща на Кмета на Община Айтос с 
учителите-ветерани.

25 май 2019 г., Спортен комплекс в Парк “Сла-
веева река”

Мини баскетбол -  турнир за деца 8-10 г.

28 май 2019 г., Лятна естрада в Парк “Славе-
ева река”, Зоопарк - айтос

“50 години Зоопарк - Айтос!” - Рожден ден с деца-
та от детските градини! 

31 май 2019 г., 11.00 часа, Заседателна зала 
на Община айтос

Отчитане на резултатите от общински учениче-
ски конкурс на тема “Тютюнопушене”, организиран 
от МКБППМН - Община Айтос.

31 май 2019 г., 17.30 часа, НЧ “Васил Лев-
ски 1869”

Концерт на четвъртите класове на  
СУ „Н.Й.Вапцаров”

ОБЩИНА АЙТОС
КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ПРОЯВИ  • МАЙ 2019

Айтоските „Angels” със златни медали
от световната денс сцена в Хърватска

„Ангелите” на Айтос на финала

Успешни!

Много успешната „Малка тройка” на клуба

Айтоските грации на сцената в Загреб

Срещата в пирненското читалище

Детският танцов състав на Пирне

СУ “Христо Ботев” - Айтос изпрати “Випуск 2019” много тържествено, на 15 
май т.г.,  в салона на НЧ “Васил Левски 1869”. След вълнуващото послание на 
директора Пенка Кирязова, абитуриентите предадоха училищното знаме и се 
сбогуваха с родното училище.

Ръководителката Дида Грудева със сърдечна благодарност 
към единствения и основен спонсор Дарина Ташкова


