
През миналата седмица 
айтоската Спешна медицин-
ска помощ към ЦСМП - Бур-
гас получи чисто нова ли-
нейка, марка „Peugeot“. Ме-
дицинският автомобил е за-

купен от Министерството на 
здравеопазването и е с обо-
рудване, каквото линейките 
в Айтос досега не са има-
ли, научи „Народен прия-
тел“ от медицинския специ-

алист Радко Пенчев, който 
в момента ръководи СМП-
Айтос и замества титуляра  
д-р Владимирова. 

Четири линейки са осигу-
рени за област Бургас, една-
та е за Айтос, останалите - 
отиват в Бургас, Несебър и 
Созопол, научи „Народен 
приятел“. В момента Спеш-
ната помощ в града разпо-
лага с общо три линейки. Но-

вата е с пълно оборудване - 
дефибрилатор, ЕКГ, апарат 
за кръвно налягане, датчик 
за измерване на температу-
рата на пациента, апаратура 
за кислородотерапия и два 
аспиратора - стационарен 
и преносим, с една дума - 
„най-съвременно оборудва-
не на европейско равнище“, 
не без гордост казва Пен-
чев. С тази линейка, болни-
те в спешно състояние мо-
гат да бъдат транспортира-
ни спокойно и без проблем 
даже до София, категоричен 
е медикът.

Линейката влезе в редов-
на употреба още на другия 
ден след транспортиране-
то й до Айтос. Медиците де-
монстрираха пред „Наро-
ден приятел“ как носилката 
се повдига и сваля автома-
тично, за удобство на меди-
цинското лице при сърдечен 
масаж например. Две кис-
лородни бутилки са свърза-
ни с двата кислородни апа-
рата, пациентът може да 
бъде интубиран в движение, 
обяснява още Радко Пенчев 
и показва друга част от обо-
рудването - твърда носил-
ка с шина, на която могат 
да се транспортират паци-
енти със счупване на гръб-
начния стълб.

НП

Благодарим Ви за интереса към 
общинското издание. Приемете и 
извинения, че често оставате без 
вестник, тъй като броевете на „На-
роден приятел“ свършват в Ай-
тос още рано сутрин. Но не това 
е, което искаме да Ви съобщим с 
тези редове.

Информираме Ви, че редакция-
та на вестник „Народен приятел“ 
ще пропусне да Ви радва с новини 
на 29 август, 2 и 5 септември 2019 
година, тъй като вестникът ще си 
позволи двуседмична ваканция. 

Разбира се, няма да подминем съ-
битията на територията на общи-
ната и в този период, информация 
за тях ще прочетете в първия ре-
довен брой след ваканцията. 

Що се отнася до айтоските но-
вини, Вие си знаете, че на стра-
ниците на „Народен приятел“ мо-
жете да прочетете само обектив-
ната истина. Редакцията не си е 
позволявала да допусне и един 
фалшив ред, с който да манипу-
лира общественото мнение. Та-
кава ще е политиката ни и по вре-

ме на предизборната кампания за 
местни избори от края на месец 
септември до изборите през ме-
сец октомври. На страниците на 
95-годишния „Народен приятел” 
няма да бъдат тиражирани обидни 
квалификации, фалшиви новини и 
компромати. Ще пазим добрия тон 
и все така усърдно ще се стараем 
да Ви информираме за случващо-
то се в община Айтос. 

Благодарим Ви, и до среща с по-
редния редовен брой!

НП
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Приятели на вестник „Народен приятел“,

Първа евролинейка за  
айтоската Спешна помощ

Кметът Васил Едрев  
с пълен отчет пред 
гражданите и Съвета  
за изпълнението на 
бюджета за полугодието 
на 2019 г.

На стр.3Продължение от миналия брой

Важно за наследниците на малоазийските българи
Община Ивайловград и Инициативен комитет към Кметство - свирачи

ви канят на

сЪБОР
105 гОДИНИ От ЗавРЪЩаНЕтО На БЪЛгаРИтЕ От МаЛа аЗИЯ

На 31 август 2019 г. в сЕЛО свИРаЧИ
Програмата на традиционна-

та среща е с начало 9.30 часа 
в двора на училището в село 
Свирачи. По-късно на площа-
да ще има детски забавни игри 
и демонстрация на занаяти и 
приложни изкуства.

Съборът ще бъде открит с 
поднасяне на венци и цветя 
пред паметната плоча и кон-
цертна програма с участието 
на самодейни състави. За ве-
черта организаторите са под-
готвили народно веселие с ор-
кестър „Етно фолк” и младеж-
ка дискотека.

Осигурен е транспорт на 
31 август от Ивайловград до 
село свирачи - тръгване в 
17.00 часа от автогарата. Пенчев показва твърдата носилка с възможност за шиниране

„Нямали сме такава линейка досега“, казва  
фелдшерът Радко Пенчев

Пациенти в спешно състояние могат  
да бъдат транспортирани чак  
до София, твърди Радко Пенчев

Новата линейка е с перфектна светлинна и зву-
кова сигнализация

Медиците демонстрират повдигането на носил-
ката



ЧЕТИРИДЕСЕТ И 
ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ 
на Общински съвет - Ай-
тос свиква на 29.08.2019 г. 
председателят Краси-
мир Енчев. Това ще е 
предпоследното засе-
дание на местния пар-
ламент за мандат 2015-
2019 г. Съставът на този 
Общински съвет се раз-
пуска след последно 
заседание, в края на 
месец септември тази 
година, когато започва 
предизборната кампа-
ния за Местни избори 
`2019. Вотът за кмето-
ве и съветници за новия 
мандат ще е на 27 ок-
томври тази година.

Предварителният дне-
вен ред на заседание-
то на 29 август включ-
ва предложение от кме-
та Васил Едрев за до-
финансиране на мало-
мерни паралелки в учи-
лищата и функционира-
не на маломерни групи 
в училищата и детски-
те градини на терито-
рията на община Айтос 
за учебната 2019/2020 
година. Недостатъчни-
ят брой на ученици спо-
ред норматива, налага 
приемане на решение, 
на база на което Общи-
ната ще трябва да пла-
нира средствата за до-
финансиране в бюджет 
`2020. Красимир Енчев 
– председател на Об-
щински съвет - Айтос, 

внася докладна запис-
ка за решение на мест-
ния парламент, според 
което директорът на 
СУ „Никола Вапцаров” 
- град Айтос трябва да 
учреди безвъзмездно 
право на ползване на 
автобус от „Айтос Авто-
транспорт” ЕООД. 

Кметът ще иска от съ-
ветниците и решение 
за възлагане на изпъл-
нението на услуга от 
общ икономически ин-
терес - „Патронажна 
грижа“, съгласно Адми-
нистративен договор от 
10.07.2019 г. за предос-
тавяне на безвъзмезд-
на финансова помощ 
по ОП РЧР 2014-2020, 
за изпълнение на про-
ект „Патронажна грижа 
в община Айтос“.  Още 
едно решение по този 
проект трябва да взе-
ме Общинския съвет - 
за издаване на Запис 

на заповед от Община 
Айтос в полза на Ми-
нистерството на труда 
и социалната полити-
ка, обезпечаващ аван-
сово плащане по Ад-
министративен дого-
вор за предоставяне 
на безвъзмездна фи-
нансова помощ по про-
ект „Патронажна грижа 
в община Айтос“, склю-
чен между Община Ай-
тос и Министерството 
на труда и социалната 
политика по ОП „Раз-
витие на човешките ре-
сурси” 2014-2020.

Акцентът на заседа-
нието в четвъртък е Ин-
формацията от Васил 
Едрев – кмет на Общи-
на Айтос за изпълнени-
ето на бюджета на Об-
щина Айтос, капитало-
вата програма и смет-
ките за средства от Ев-
ропейския съюз за по-
лугодието на 2019 годи-

на. В други две точки от 
дневния ред градона-
чалникът ще предложи 
актуализация на общин-
ския бюджет и капитал-
ната програма за 2019 
година. Кметът внася и 
проект за нова Наред-
ба за условията и реда 
за установяване на жи-
лищните нужди на граж-
дани, настаняване под 
наем и продажба на об-
щински жилища. 

Мариана Димова – 
заместник-кмет на Об-
щина Айтос, внася до-
кладна записка за пре-
доставяне безвъзмезд-
но право на управле-
ние на Териториалната 
дирекция на НОИ-Бур-
гас, филиал град Ай-
тос, на част от недви-
жим имот – частна об-
щинска собственост - 
стая № 3, с площ 42.80 
кв.м и  стая № 4, с площ 
38.60 кв.м, част от чет-

върти етаж на админи-
стративна сграда, на 
улица „Богориди” № 2, 
поземлен имот № 56 в 
кв.121 по плана на  град 
Айтос. Териториалната 
дирекция на НОИ-Бур-
гас, филиал град Айтос, 
обслужва лица с пра-
во на парични обезще-
тения за безработица, 
приема заявления за 
допълнителен стаж за 
пенсия и промяна на 
банкова сметка. Дей-
ността на филиала е в 
сферата на социалното 
обслужване на гражда-
ните от община Айтос и 
община Руен. 

Кметът Васил Едрев 
ще иска от съветниците 
да гласуват решение за 
предоставяне на без-
възмездно право на уп-
равление на недвижим 
имот – частна общин-
ска собственост - кан-
целарии със застроена 

площ 132 кв.м, на вто-
ри етаж от ЖСК, улица 
„Свобода“ № 3 в кв.119 
„А“, поземлен имот № 
2060  по плана на  град 
Айтос. Имотът ще се 
ползва от Служба по 
вписванията – град Ай-
тос. Съветът ще гласува 
и решение за закупува-
не на недвижим имот, 
представляващ 8,92 % 
идеални части от терен 
– прилежащ поземлен 
имот към сграда, ведно 
с построената админи-
стративна сграда „Мла-
дежки дом и бизнесцен-
тър“ в УПИ І в кв.166 по 
плана на град Айтос, 
с адрес улица „Васил 
Левски” № 2. Друга точ-
ка в дневния ред е свър-
зана с възмездно право 
на ползване върху ПИ 
№ 161009, с площ 1000 
кв.м, категория четвър-
та, находящ се в мест-
ността Азмака, земли-
ще село Съдиево, с НТП 
„Пасище, мера“. Има и 
предложение за про-
дажба на земя – частна 
общинска собственост 
на собственика на за-
конно построена сгра-
да в УПИ ІХ-888, кв.13 
по плана на град Айтос, 
с административен ад-
рес: улица „Граф Игна-
тиев” №13, както и за 
продажба на 5 броя не-
движими имоти - земе-
делски земи, предста-
вляващи частна общин-
ска собственост, чрез 
провеждане на публи-
чен търг с явно надда-
ване. Предпоследното 
заседание на Общин-
ския съвет ще завърши 
с актуални въпроси на 
съветниците и отгово-
ри от кмета.

НП
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Общински съвет – Айтос с предпоследно  
заседание за мандат 2015-2019
15 точки в 
предварителния 
дневен ред за  
29 август 2019 г.

Община Айтос и Общинското търговско дружество „Айтос 
- Автотранспорт” ЕООД организират безплатен транспорт 
до Гробищния парк всяка събота до 2 ноември 2019 година, 
включително. 

Автобусът на „Айтос-Автотранспорт” ЕООД тръгва в 8.30 
часа от Автогара - Айтос. Обратният курс към града ще е в 
9.30 часа.

Всяка събота - 
безплатен транспорт 
до Гробищния парк

БезБолезнена стоматология; Последни технологии в 
стоматологията със сертифицирана  яПонска аПаратура; 

Професионално изБелване; всички видове корони и 
мостове; изграждане на зъБи с фиБростъкло,  

всички видове модерни Протези; детска стоматология и др.

Бургас, ул.„хан аспарух” 70 (до IIIта поликлиника); 0896 128 895
Само с предварително записване!

център за естетична стоматология
“еstheticDent” - Бургас

д-р мартин цонев
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Общинската транспортна фирма 
търси шофьори

Общинската фирма 
„Айтос Автотранспорт” ЕООД 
търси за назначи шофьори на 

ученически автобуси. Нетна заплата от 
620 лв., може и пенсионери. 

Телефон за връзка 0879 29 77 22 - 
Койчо Пенчев - управител

• Тел. 0885445426 - дава 
под наем квартира в приземен 
етаж за семейство или за жена 
с деца.

• Тел. 0896370138 - дава под 
наем помещение - суперцентър, 
20 кв. м, за магазин или офис - 
цена 250 лв.

• Тел. 0894 411 125 - прода-
ва лозе - 1дка + бунгало, меж-
ду „Военно стрелбище” и „На-
божна къща”

• Тел. 0898 440336 - Дими-
тър, ПРОДАВА 3.200 дка двор-
но място в регулация - село 
Малка поляна или ЗАМЕНЯ за 
недвижим имот или земедел-
ски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДА-
ВА лозе, УПИ І-490, кв. 32 „ПРО-
ВАДИЙСКО ШОСЕ”, 745 кв.м, но-

тариален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДА-

ВА 2.5 дка празно дворно мяс-
то в село ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, 
кв.6, договор с EVN - 12 kW, пар-
тида за вода, скица с виза за 
строеж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - ПРОДА-
ВА апартамент - 108 кв.м, на 
улица „Ради Боруков” 18. Цена 
по споразумение.

• Тел. 0888417267 - про-
дава в Поморие - Стария град: 
1.Боксониера, 27 кв. м, на 5 мин. 
от плажа и на 5 мин. от центъра, 
тухла, обзаведена, цена 25800 
евро, 2. Помещение в центъра 
на Поморие - Стария град, до 
църквата, удобно за магазин, 
офис, ателие, 20 кв. м, цена 
23800 евро.

Малки обяви

ОБЯва
Тел. 004915215392425 - Германия, Николай и 0898316996 

– Златина - ПРОДАВА къща с гараж и малък двор на ули-
ца „Бреза” 4 „А“ в Айтос, на калкан със съсед или ЗА-
МЕНЯ за къща или тухлен апартамент в центъра, около 
Автогарата или други квартали на града. Цена по спо-
разумение.

Топ оферта
Продавам масивна двуетажна къща със застроена 

площ от 168 кв. м в град Айтос, на улица „Гарова” 12, 
с двор -  обща площ на имота 511 кв. м. Тел. за връз-
ка: 0888417267

Маршрут на автобусна линия 
Бургас - Айтос

Автобусите за град Бургас се движат по маршрут: Ав-
тогара Айтос - Зумпалов площад - Банята - Вулканиза-
тор на улица „Славянска”. Автобусите не спират на Ко-
лелото!

По този маршрут, движението на автобусите по лини-
ята Бургас – Айтос се извършва и в двете посоки.

О Б Я в а
ПК „НаПРЕД”, със седалище и адрес на управле-

ние: град айтос, улица „гарова” №14, вписана в Тър-
говския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 
102002684, уведомява заинтересованите лица, че на 
26. 09. 2019 г., от 10.00 часа, в офиса на кооперацията, 
ще бъде проведен търг с явно наддаване за продаж-
ба на следните собствени на кооперацията, недвижи-
ми имоти:

Дворно място с площ 230 кв. м, находящо се в град 
Айтос, улица „Генерал Гурко”, представляващо УПИ ІІ-
252 в кв. 169 по плана на град Айтос, при граници: из-
ток - УПИ ІІІ, запад и юг - УПИ І, север - улица, заедно 
с построената в имота масивна едноетажна къща с 
площ от 118 кв.м.

1. Началната тръжна цена, от която ще започне над-
даването е 80 000 лв.

2. стъпка за наддаване - 1000 лв.
3. Размер на депозита (задатък) за участие в про-

цедурата - 8000 лв. Срокът за внасяне на депозита е 
25.09. 2019 г., по следната банкова сметка на коопера-
цията: BG22UNCR763010559699915.

Депозитите на неспечелилите участници в търга ще 
бъдат върнати на лицата в четиринадесетдневен срок 
от датата на търга.

4. срок за плащане на цената - в десетдневен срок 
от датата на търга, като от нея се прихваща внесеният 
депозит за участие, като в същия срок ще бъде прех-
върлена и собствеността върху имотите. Всички такси 
и данъци при прехвърляне на собствеността са за смет-
ка на Купувача.

5. В случай, че спечелилият участник не внесе предло-
жената цена, същият губи внесения за участие депозит 
(задатък). В този случай, за Купувач се обявява след-
ващият наддавач.

Оглед и запознаване с документите за собстве-
ност на имотите, може да се извършва след заяв-
ка и уговорка с ръководството на кооперацията, на 
тел. 055822582 или в офиса на кооперацията в град 
айтос, улица „гарова” №14.



/Продължава от миналия 
брой/

Кметът Васил Едрев 
внася на заседание в Об-
щинския съвет на 29 ав-
густ, Информация за из-
пълнението на бюджета 
на община Айтос, капита-
ловата програма и смет-
ките за средства от Евро-
пейския съюз за полуго-
дието на 2019 година.

В миналия брой „Наро-
ден приятел“ публикува 
информация за собстве-
ните приходи на Общи-
на Айтос за първите шест 
месеца на 2019 година. В 
този брой продължава-
ме с отчета за приходите 
през първото полугодие 
на тази година. „За мен е 
важно гражданите на об-
щина Айтос да знаят как-
ви средства постъпват в 
бюджета и за какво точ-
но се харчи всеки лев”, ко-
ментира пред общинско-
то издание кметът.

ДРугИ ПРИХОДИ За 
ФИНаНсИРаНЕ На МЕст-
НИ ДЕЙНОстИ

взаимоотношения с 
Централния бюджет

Обща изравнителна суб-
сидия. 

За полугодието в бюджета са по-
стъпили 1 045 500 лв. - 50 % от пред-
видени със ЗДБ на РБ за 2019 г. До 
20.07.2019 г. ще постъпят още 25 % или 
522 750 лв. и до 20.10.2018 г. - послед-
ните 522 750 лв.

Разчетените средства за зимно под-
държане и снегопочистване са в раз-
мер на 140 400 лв. Постъпили са 105 
675 лв. -75% До 31.10.2019 г. ще постъ-
пят още 34 725 лв. съгласно ЗДБ на 
РБ за 2019 г. 

Целевата субсидия за капиталови 
разходи, определена със ЗДБ на РБ 
за 2019 година, е в размер на 704 400 
лв. За шестмесечието, изразходените 
средства от Целевата субсидия за ка-
питалови разходи са 250 061 лв.

Очаква се министърът на финансите 
да одобри трансформиране на 405 100 
лв. от целева субсидия за капиталови 
разходи в целеви трансфер за текущ 
ремонт, съобразно искането на Общи-
на Айтос, депозирано в МФ на, осно-
вание Решение на Общинския съвет.

трансфери
За отчетния период са постъпили 

трансфери от:
Министерство на регионалното раз-

витие и благоустройството – 43 311 лв., 
от тях: за текущ ремонт и поддържа-
не на улици от републиканска пътна 
мрежа -35 875 лв. и зимно поддържа-
не 7 436 лв.

 Министерството на труда и социал-
ната политика – 147 473 лв. за изпълне-
ние на дейност „Личен асистент“

ПУДООС - 5 000 лв. по проект „Озе-
леняване и възстановяване на зона 
за отдих с детски кът“ По този проект 
се облагородява градинката до адми-
нистративната сграда на Горско сто-
панство.

Предоставените трансфери са как-
то следва:

Отчисление по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 
– 211 208 лв.

Сфинансиране на СЕС - 217 941 лв.
Трансфер за ДДС по проект“ ПСОВ 

- гр. Айтос“ -594 644 лв.
От бюджета са предоставени без-

лихвени заеми за финансиране на ев-
ропейски проекти в размер на 81 000 
лв.

С решение на Общински съвет е пре-
доставена временна финансова по-
мощ в размер на 30 000 лв. за общин-
ска фирма „Генгер“.

За отчетния период не е ползван 
заем от фонд „Флаг“

Преходният остатък за финансира-
не на местните дейности, разпределен 
с приемане на общинския бюджет е в 
размер на 5 383 000 лв. 

Общо местните приходи за шест-
месечието на 2019 г. са 8 463 000 лв. 
при уточнен план 10 241 000 лв. - 83% 
от плана.

ПРИХОДИ За ДЕЛЕ-
гИРаНИтЕ От ДЪРЖа-
вата ДЕЙНОстИ :

Общият размер на при-
ходите за полугодието на 
2019 г. е 9 272 000 лв. 

Неданъчни приходи.
 Включват приходи и до-

ходи от собственост и дру-
ги неданъчни приходи.

За полугодието на 2019 г. 
приходите са в размер на 
19 000 лв. По сметките на 
училищата са постъпили 
5 000 лв. от наеми на иму-
щество. От наеми на учи-
лищни земи са постъпи-
ли 10 000 лв. В бюджета 
са разчетени 10 913 000 
лв. приходи от наеми на 
училищни земи, които са 
формирани по договори-
те за наем за стопанска-
та 2018/2019 г. По-голяма-
та част от постъпленията, 
съгласно сроковете, пред-
видени в договорите са 
след м. септември. 

Неданъчните приходи 
са в размер на 272 лв.

Внесения корпоративен 
данък върху приходите е 
1 722 лв.

взаимоотношения с 
Централния бюджет

Общата субсидия полу-
чена от ЦБ е в размер на 
7 215 000 лв. при уточнен 

план 12 907 000 лв. или 56% . 
Целеви трансфери от ЦБ:
За отчетния период по бюджета на 

общината са постъпили целеви транс-
фери в размер на 330 000 лв.при план 
395 000 лв.:

 - За компенсация на безплатни пъ-
тувания 50 000 лв. усвоени 45 000 лв.

 - Субсидии за ученически превози 
341 000 лв. усвоени 281 000 лв.

 - Присъдени издръжки и право има-
щи болни – 4 111 лв.

Трансфери от министерства и ве-
домства:

от ЦБ за провеждане на европей-
ски избори - 55 073 лв.

от МТСП по програмата за осигуря-
ване на заетост в размер на 37 000 лв. 
Трансферите включват трудово въз-
награждение на заетите по програ-
мата “От социални помощи към тру-
дова заетост”

от МОН – постъпления в размер на 
2 701 лв. от неизплатени детски над-
бавки, санкция за отсъствие от учи-
лище.

За реализация на Европейски про-
екти, училищата са ползвали времен-
ни безлихвени заеми в размер на 13 
000 лв.

след решение на Общински съ-
вет - айтос на 29 август т.г. пълни-
ят текст на отчета за полугодието 
ще бъде публикуван в официалния 
сайт на Община айтос - aytos.bg

Разходите за полугодието на 
2019 г., в следващия брой

Както „Народен прия-
тел“ вече информира, Об-
щина Айтос и Министер-
ството на труда и социал-
ната политика подписа-
ха Административен до-
говор за предоставяне на 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по ОП „Разви-
тие на човешките ресур-
си” 2014-2020, за изпъл-
нение на проект „Патро-
нажна грижа в община 
Айтос“. Общата стойност 
на проекта е в размер на 
168 766,88 лв. 

Айтозлии, които ще се 
възползват от социални-
те услуги по този проект, 
няма да плащат потреби-
телска такса, научи „На-
роден приятел“. Възраст-
ните и хората с уврежда-
ния, които ще бъдат вклю-
чени в проекта, ще полу-
чават комплексни соци-
ални и медицински грижи 

в дома си. Дейностите са 
насочени към хора над 65 
години, които не могат да 
се самообслужват и към 
хора с увреждания и тех-
ните семейства.

Съгласно изискванията 
на Договора, при подава-
не на заявка за авансово 
плащане по проекта е не-
обходимо Община Айтос 
да издаде Запис на запо-
вед по образец, без про-
тест и без разноски, в пол-
за на Министерството на 
труда и социалната поли-
тика, платим на предявя-
ване, който обезпечава 
пълния размер  на аван-
совото плащане. Авансо-
вото плащане е в размер 
на 33 753,38 лева и съглас-
но Договора представля-
ва 20 % от максималната 
стойност на безвъзмезд-
ната финансова помощ. 
Във връзка с тези изис-

квания, на заседанието 
си на 29 август тази годи-
на, Общински съвет - Ай-
тос трябва да упълномо-
щи кмета на Община Ай-
тос Васил Едрев да по-
дпише Запис за сумата от 
33 753,38 лева за обезпе-
чаване на пълния размер 
на авансово плащане по 
договора за предоставя-
не на безвъзмездна фи-
нансова помощ по проект 
„Патронажна грижа в об-
щина Айтос“.

На заседанието на 29 
август, кметът Васил Ед-
рев ще има още едно 
предложение към Общин-
ски съвет - Айтос - да въз-
ложи на Общинския цен-
тър за социални и здрав-
ни услуги (ОЦСЗУ) - град 
Айтос, предоставянето на 
здравно-социалните услу-
ги по прооекта. 

НП

Кметът Васил Едрев с пълен отчет пред  
гражданите и местния парламент за изпълнението 
на бюджета за полугодието на 2019 година
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Общински съвет – Айтос с предпоследно  
заседание за мандат 2015-2019

Патронажна грижа за  
възрастни и хора с увреждания - 

без потребителска такса

Васил Едрев 
Кмет на Община Айтос

Социалните услуги се финансират по общински 
проект на стойност 169 хиляди лева

Постоянната комисия по „Законност и обществен ред” към Общинския съ-
вет обсъжда двете предложения на кмета



Миналата седмица, в 
четвъртък, петък и събо-
та в Бургас се проведе 
XI-ото издание на Летни-
те празници на изпятата 
поезия „Солени ветро-
ве”, най-големият меж-
дународен фестивал на 
поетите с китара. В 11-
ото издание на фестива-
ла участваха около 40 из-
вестни поети с китара от 
България, Германия, Ук-
райна и Русия, четирима 
от тях бяха айтозлии.

Участник на Открита 
сцена „Охлюва” в Мор-
ската градина беше Та-
тяна Йотова, поетесата 
с китара и текстописец в 
екипа, спечелил награда-
та на публиката от „Бур-
гас и морето“ с  песен-
та „Мечтай, Море“. Тра-
диционно, в празника на 
бардовете участва и ай-
тоският музикален се-
меен дует Живка и Явор 
Георгиеви в своето мно-
го лирично амплоа, както 

и Иван Пенчев-Шан-
са, който винаги е 
заобиколен от фено-
ве заради оригинал-
ната китара и хито-
вите мелодии и тек-
стове на песенните 
си изпълнения. 

Що се отнася до 
семейство Георгие-
ви, те не само пяха 
запомнящи се пес-
ни, но и бяха сред 
организаторите на 

поетично-музикалната 
фиеста “Кръгът на бар-
да”.

И четиримата от Ай-
тос участваха в предста-
вителния концерт с ав-
торски песни „Песента 
на барда”, Иван Пенчев-
Шанса се включи и в кон-
церта за хумористични и 
сатирични песни, паро-
дии и скечове „Кучешка 
вахта”.

НП

Няма творчески сезони 
за успехите на Акробалет 
„Тиара” при Военен клуб - 
Айтос с ръководител Зла-
тина Колева. Традицион-
но, за грациите и Колева 
лятото е горещият сезон 
за награди. 

Последната успешна из-
ява на пластичните ни мо-
мичета беше на ХХVІ-то 
издание на Международ-
ния фестивал на изкуства-
та „Утринна звезда” в Чер-
номорец. В жестока кон-
куренция Акробалет „Тиа-
ра” спечели четири първи 
места, две втори и Специ-
алната награда на прези-

дента на фестива-
ла „Утринна звез-
да 2019”.

Организатор на 
Международна-
та надпревара в 
морския курорт е 
Сдружение „Арт 
Академия „Утрин-
на звезда” - член 
на Междунаро-
ден танцов съ-
вет CID-UNESCO, 
с подкрепата на 
администрациите 
в Черноморец и 
Созопол. Това е 
един от водещите 
и престижни фес-

тивали на Черноморието 
през лятото в курортите 
„Албена“, Черноморец и 
Созопол, а през зимата - 
в Банско. 

„Фестивалът е изклю-
чително популярен у нас 
и в чужбина, участници-
те са хиляди в различни 
възрастови категории и 
танцови стилове. Наши-
те момичета се предста-
виха блестящо. Веднага 
след фестивала донесо-
ха наградите във Военния 
клуб - огромни купи, като 
за Световно първенство. 
Заслужават ги. През по-
следните години, награ-
дите на „Тиара” са тол-
кова много, че със сигур-
ност не знаем точния им 
брой”, коментира поред-
ния успех пред общинско-
то издание Иван Иларев - 
началник на Военен клуб 
- Айтос.

НП
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2 септември 2019 г. , Откриване - софия, БФс
Проект „Младите хора – Бъдещето на България – заедно 

срещу агресията”, по който  Община Айтос е партньор.

3 септември, 14.30 часа -  Заседателна зала на Об-
щина айтос

ЮБИЛЕЙ - 45 ГОДИНИ КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ-ВЕТЕ-
РАНИ

6 септември 2019 г., съединението на Княжество 
България и Източна Румелия

Възпоменателно тържество, 11.00 часа, двора на Ло-
гопедично училище

12 септември 2019 г., 11.00 часа, пред сградата на 
Община айтос

Откриване на паметник на загиналите във войните ай-
тозлии

ОБЩИНА АЙТОС
Предстоящи събития

8
Четири първи награди за Акробалет „Тиара“  

от Международен фестивал на изкуствата
Талантът на момичетата беше оценен още 
със специална награда и две втори места

Четирима айтозлии сред 40-те на бардфеста „Солени ветрове”
Татяна, Живка, Явор и Иван с китари на „Охлюва”

Татяна

Иван Шанса

Живка и Явор

Златина Колева - ръководител на Акробалет „Тиара”


