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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

12 септември 2019, бр. 326



Днес Айтос открива паметника
на загиналите воини

Представителният духов
оркестър на ВМС-Варна,
почетна рота и
айтоските гвардейци
ще застанат пред него
Днес, на 12 септември
2019 година, от 11.00 часа,
Община Айтос и Инициативен комитет «Воинска памет” - Айтос организират
възпоменателно тържество
за откриването на паметника на загиналите във войните айтоски воини.
Лично, Контраадмирал
Кирил Михайлов - Командир на ВМС — Варна, оказа
неоценимо съдействие за
отдаване на заслужена почит към айтозлии, убити на
фронта. По повод откриването на паметника, днес в
Айтос ще гостуват Представителният духов оркестър
на ВМС - Варна и почетна
рота от Военно формирование 32890 - град Бургас. Паметникът ще бъде осветен
от ставрофорен иконом Ромил Негозов, военни моряци и VІ Ученически гвардейски отряд ще отдадат заслужена почит. Венци и цветя ще поднесат Министерство на отбраната, народни
представители от 44-ото Народно събрание, ВМС-Варна, Областна управа - Бур-

Скулпторът Христо Митев
гас, Общината, Общинският
съвет, национални, областни и общински патриотични
организации.
Изключителна е финансовата помощ на Министерството на отбраната,
което предостави сумата
от 8000 лв. за изграждането на паметния знак. От

името на айтоското гражданство, Община Айтос и
ИК “Воинска памет” поднасят специална благодарност и към фирмите, които направиха много ценен
партиотичен жест към Айтос и безвъзмездно участваха с материали, труд и
техника в строителството
на паметника.
Изключителната благодарност на Айтос и айтозлии е към ЗКС “ЛОЗОВО” с директор Димитър
Кехайов за стоманено-бетонните конструкции, на
«МЕТАЛСТРОЙ» - Бургас
за безвъзмездно предоставения 120-тонен кран, на
«ЕЛИТКАРСТРОЙ” - Ямбол
за изкопа, насипа и паветата около паметника, за монтажа - на «ЕЛМОН» ГРУП Варна за монтажа на стоманобетонните елементи.
Благодарност организаторите поднасят и към всички
дарители на средства - организации, фирми, политически партии и граждани.
НП

Кметът и директорите на традиционна
среща преди началото на учебната година

Община Айтос обявява конкурс за поезия и проза
„Моят Айтос”, посветен на празника на Община
Айтос 26 октомври 2019 година - Димитровден

Традиционно, преди първия учебен ден, кметът на
Община Айтос Васил Едрев е поканил на среща
директорите на учебните и
детските заведения на територията на общината. На
13 септември градоначалникът ще се срещне първо с директорите на детските заведения, за да научи как са приключили те-

Условия:
Текстовете се приемат до 10
октомври 2019 г.
Конкурсът е анонимен и
се провежда в две възрастови групи - до 16 години и над
16 години
Участниците избират да пишат в следните категории:
- ПОЕЗИЯ - до три стихотворения;
- ПРОЗА - до два разказа
(есе, пътепис и др.).
Файлът, съдържащ текста
на участника, трябва да бъде
в следните формати: .doc,
.docx.
За да се гарантира анонимността на оценяваните творби, следва авторът да изпрати два имейла. Текстовете се
изпращат с прикачен файл на
имейл адрес aetos5@abv.bg с
тема „За конкурса“, а във втори
имейл с тема „Данни на участник“ се изпращат следните
лични данни на участника: три
имена, възраст, настоящ ад-

кущите ремонти и цялостната подготовка на детските заведения, и дали
не са се появили проблеми в последните дни преди началото.
Малко по-късно в кметския кабинет ще влязат и
директорите на училищата, за да обсъдят с кмета последни подробности около старта на нова-

та учебна година във всяко едно от осемте общински училища.
Както винаги, на тези
срещи кметът Васил Едрев ще постави изискванията си пред директорите и чрез тях ще пожелае
на училищните общности
спорна и успешна учебна
година.
НП

рес, телефон за връзка.
ВАЖНО!!! И двете електронни писма трябва да бъдат изпратени от един и същ имейл
адрес.
Резултатите от конкурса ще
бъдат обявени на 15 октомври 2019 година в сайта aytos.
bg и на страницата «ВЕСТНИК НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ» във
Facebook
Награди:
Поезия
- Първа награда – 200 лв. (с плакет и грамота);
- Втора награда – 100 лв. (грамота);
- Трета поощрителна награда.
Проза
- Първа награда – 200 лв. (с плакет и грамота);
- Втора награда – 100 лв. (грамота);

- Трета поощрителна награда.
Наградите ще бъдат връчени на тържествена церемония
в навечерието на Димитровден 2019
Кандидатстващите могат
да участват и в двете категории
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До 11 септември - една партия и двама независими
кандидати, регистрирани за участие в местния вот
ОИК регистрира партии, коалиции и инициативни
комитети до 17 часа на 16 септември

Силвия Желева председател на ОИКАйтос
На 19 август т.г. кметът
на Община Айтос Васил
Едрев покани упълномо-

щените представители на
парламентарно представените партии и коалиции от партии, и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени,
на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия - Айтос (ОИК). Упълномощени представители
на местните политически
централи на ПП “ГЕРБ»,
КП «БСП ЗА БЪЛГАРИЯ»,
ПП «ДПС», КП «ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ»,
ПП «ВОЛЯ» И КП «ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ»
участваха в консултациите и в рамките на половин
час се споразумяха за ръководните позиции и членовете на ОИК-Айтос.
Общинската избирателна комисия работи вече
втора седмица. ПП „ГЕРБ“
има четирима свои представители. Юристът Силвия Желева, представи-

тел на ГЕРБ, е председател на ОИК. Четирима
са и представителите на
КП «БСП ЗА БЪЛГАРИЯ»,
секретар на ОИК е Николай Димитров от БСП. Заместник-председателите на комисията са двама - Дилек Мустафа от
ПП «ДПС» и Недялко Койчев от КП «ОБЕДИНЕНИ
ПАТРИОТИ». По един член
в комисията имат КП «ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ»,
ПП «ВОЛЯ» И КП «ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ».
В 10.00 часа на 5 септември започна регистрацията на партиите, коалициите, местните коалиции
и инициативните комитети за участие в изборите за общински съъветници и кметове на 27 октомври 2019 година. Крайният срок за регистрация е
17.00 часа на 16 септември, пише в решението на
ОИК - Айтос.
До 11 септември т.г.,
регистрирани за участие
в местните избори бяха

ОИК-Айтос работи в АРТ залата на Община Айтос
Национално движение за
права и свободи (НДПС)
за участие във вота за
кмет на Община Айтос,
Инициативен комитет за
издигане на кандидатура-

Община Айтос в кампанията на bTV Media Group
„Да изчистим България заедно”

ОБЯВА
ПК “НАПРЕД”, със седалище и адрес на управление: град Айтос, ул. “Гарова” № 14, вписана в Търговския 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
продажба на следните собствени на кооперацията, недвижими 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: изток - 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 наддаването е 80 000 лв.
2. Стъпка за наддаване - 1000 лв.
3. Размер на депозита (задатък) за участие в процедурата - 8000 лв. Срокът за внасяне на депозита е 25.09. 2019 г., по следната банкова сметка на
кооперацията: 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 прехвърлена и собствеността върху имотите. Всички такси и данъци при прехвърляне на собствеността са за сметка на Купувача.
5. В случай, че спечелилият участник не внесе предложената цена, същият губи внесения за участие депозит (задатък). В този случай, за Купувач
се обявява следващият наддавач.
Оглед и запознаване с документите за собственост на имотите може да
се извършва след заявка и уговорка с ръководството на кооперацията, на
тел. 055822582 или в офиса на кооперацията в град Айтос, улица „Гарова”
№ 14.

Важно за
учениците и
родителите!

та на независимия Ахмед
Ахмед за кмет на село
Мъглен и Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на независимия Сюлейман Емин за

кмет на село Чукарка.
До изборите, «Народен
приятел“ ще ви информира във всеки брой за работата на ОИК - Айтос.
НП
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Кметът Васил Едрев с пълен отчет
пред гражданите и местния парламент за
разходите през първата половина на 2019 г.
(Продължава от
миналия брой)
На 29 август т.г. Общински съвет - Айтос прие отчета на кмета Васил Едрев
за изпълнението на бюджета на община Айтос, капиталовата програма и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2019 година.
В два последователни
броя „Народен приятел“
публикува информация за
приходите на Община Айтос за първите шест месеца на 2019 година. В този
брой продължаваме с отчета на градоначалника за
направените разходи през
първото полугодие на тази
година.
Бюджетните разходи на
Община Айтос за полугодието на 2019 година са
в размер на 9 105 000 лв.,
при уточнен годишен план
25 369 000 лв., изпълнението е 36%, сочи отчетът на
кмета.
Разходите за делегираните от държавата дейности са 6 339 000 лв. при
уточнен годишен план 15 129
хиляди лева или 42 % усвояемост.
Функция „Общи държавни служби”. В дейност „Общинска администрация” разходите за заплати и осигурителни плащания са 552 000 лв.
при план 1 333 000 лв. – 41,4
% от годишния план. Предоставените субсидии на читалищата са в размер на 114
000 лв. - или 50% от годишния
размер.
За функция „Отбрана и сигурност“ са изразходени 59
000 лв. при план 170 000 лв.35 %. Разходите в тази функция тепърва предстоят, сочи
отчетът на кмета.
Функция „Образование“ е
с най-голям относителен дял
от общия размер на разходите за държавни дейности 5
028 000 лв. при уточнен план 11
899 000 лв. или 42% изпълнение. Разходите в неспециализираните училища на делегирани бюджети са в размер на
3 295 000 лв. - от тях за заплати и осигурителни плащания 2
847 000 лв.- 86% от общите разходи. Разходите за издръжка
са 376 000 лв. 35 % от предвидените по план, стипендии 29
000 лв. и капиталови разходи
24 000 лв.
Разходите в професионална гимназия по селско стопанство са в размер 318 000
лв. при план 811 000 лв. - 39%
от плана. Разходите за възнаграждения и осигуровки са
268 000 лв. (84%) за издръжка, 36 000 лв., стипендии 12
000 лв.
В детските градини разходите са в размер на 1 044 000
лв. при план 2 340 000 лв. Разходите в държавната дейност
са заплати и осигуровки на
персонала.
Размерът на издръжката за
дейност „Ресурсно подпомагане“ и 52 000 лв. при план 149
000 лв. Целта на ресурсното
подпомагане е да се осигурят
финансови средства за деца
и ученици със специфични образователни потребности при
обучението им съобразно индивидуалните им нужди.
Функция „Здравеопазване“
– делегираните от държавата
дейности са:
„Детски кухни и яслени групи“, в частта за възнаграждение на персонала. За шестмесечието разходите са в размер на 40 000 лв. при план
166 000 лв.
„Здравен кабинет в детска
градина и училище“. Разходите са 78 000 лв. при план
360 000 лв. Разходите за издръжка са 5 000 лв. при план
157 000 лв.
„Други дейности по здравеопазването“ - разходите за
здравните медиатори. Израз-

ходвани са 8000 лв. при план
34 000 лв. – основно за възнаграждения и осигуровки на
медиаторите.
Разходите за функция „Социално осигуряване и грижи”
са 404 000 лв. – 46% от плана.
Основните дейности в тази
функция са Дом за стари хора
и Дневни центрове за лица с
увреждания”.
Разходите за Дома за стари
хора са 129 000 лв. при план
287 000 лв. или 45% от плана.
В дома пребивават 27 лица. За
Дневните центрове за лица с
увреждания са изразходени
134 000 лв. за 43 обслужвани
лица при план 368 000 лв.
„Защитеното жилище” с годишна издръжка 131 000 лв. и
отчет за шестмесечието 51 000
лв., в което се полагат грижи
за 10 деца.
Разходи за допълнително финансиране на държавни дейности със собствени
приходи.
Планът за допълнително
финансиране е в размер на
798 000 лв. За полугодието на
2019 година са изразходени
296 000 лв. Разходите са основно за възнаграждения и
осигуровки в дейност „Общинска администрация”.
Разходите за местни дейности са в размер на 2 470 000
лв. при годишен план 9 443 000
лв. – 26%.
Функция „Общи държавни
служби”. Разходите за функцията са в размер на 365 000
лв. или 40% от предвидените
по уточнения план. Разходите за дейност „Общинска администрация са 235 000 лв. 38% от плана. Разходите са
за издръжка и само 2000 лв.
за капиталови разходи. Разходите са почти на равнището на тези за миналата година. Разходите за дейност „Общински съвет” са 130 000 лв.
43% от предвидените по план.
Основно за възнаграждения и
осигуровки.
Функция „Отбрана и сигурност”. В тази функция се отчитат разходите за превантивна дейност за намаляване на бедствията и разходите за ликвидиране на последиците от бедствия. Предвидените за тази функция средства са в размер на 40 000 лв.
За шестмесечието на 2019 година не са изразходени средства. През следващия период на годината тези средства
ще се използват за изрязване и изкореняване на опасни от прекършване дървета
и клони, за почистване коритата на реки, за почистване
на храсти по общинска пътна
мрежа и др.
Разходите във функция „Образование“ са в размер на
400 000 лв. – 36% от плана. От
тях основният разход е издръжката на детските градини” - 357 000 лв. при уточнен
годишен план 961 000 лв. 37%. за издръжка на 573 деца.
Предвидените в бюджета основни и текущи ремонти в детските градини ще се осъществят на по-късен етап. През
втората половина на годината предстои и зареждане с горива за зимния период, обзавеждане на детските заведения и други разходи.
Във функция „Здравеопазване” са изразходени
21 000 лв. за издръжка на Детска млечна кухня, от която се
ползват 115 майки. Разходите
са за издръжка, включваща
материали, вода, горива, хранителни продукти и др.
За функция „Социално подпомагане и грижи” са изразходени 391 000 лв. - 55% от
плана. Основна дейност в
тази функция е дейност „Домашен социален патронаж”,
който обслужва 159 лица. Разходите са в размер на 130 000
лв. при годишен план 357 000
лв. – 36%. В тази функция е отчетът на дейност „Личен асис-

тент“, която до 2017 година
се финансираше от европейски фондове. За 2018 година
средства за издръжка постъпват от „Агенция социално подпомагане“ по предварително
отчетени средства за разход.
До месец септември 2019 година дейността се финансира по същия начин. След този
срок очакваме дейността да
се финансира като делегирана от държавата дейност.
Разходите за функция „БКС
и опазване на околната среда” са в размер на 486 000
лв. при план 2 935 000 лв.
За дейност „Водоснабдяване и канализация“ са изразходени 15 000 лв. при план
74 000 лв. - 20%. За поддръжка на уличното осветление и
за еленергия са изразходени
168 000 лв. при план 322 000
лв. или 52%.
За изграждане и ремонт
на уличната мрежа са изразходени 133 000 лв. при план
1 106 000 лв., главно за основен ремонт -102 000 лв.
В Дейност „Озеленяване“
разходите за издръжка са
130 000 лв. при план 343 000
лв. В дейност „Чистота” – разходите са в размер на 373 000
лв. при план 997 000 лв. - 37%.
Разходите се извършват съгласно приетата от ОбС - Айтос план-сметка.
В дейност „Пречистване на
отпадъчни води“ е планирана
издръжка за ПСОВ - с. Пирне и капиталови разходи за
ПСОВ - град Айтос и направе-

бразно приетия бюджет.
ІІІ Изпълнение на капиталната програма
Предвидените капиталови
разходи в бюджета за 2019 г.
са в размер на 21 522 708 лв.
За шестмесечието са добавени още три обекта - Закупуване на лиценз за програмен продукт 2500 лв., Закупуване на климатик – 2000 лв.
и Закупуване на професионална машина за безвъздушно полагане на пътна маркировка“- 11 000 лв. Намалена е
стойността на ремонта на административна сграда в Професионална гимназията по
селско стопанство със 15 000
лв. Така планът за капиталовите разходи за шестмесечието е в размер на 21 523 208
лв., от тях за европейски проекти 18 109 420 лв.
За шестмесечието капиталовите разходи са в размер
на 2 005 811 лв.
От Целевата субсидия за
капиталови разходи - 250 061
лв., от тях - 68 050 лв. за основен ремонт на улични настилки, 162 725 лв. за основен
ремонт на Автогара Айтос и
19 286 лв. за основен ремонт
на общински пътища От преходен остатък от ЦС 124 049
лв.- основен ремонт на улични
настилки 23 629 лв. и 100 300
лв. основен ремонт на общински пътища. От преходен остатък от Държавни дейности
29 694 лв.- капиталовите разходи основно в училищата.
От собствени приходи на

За отчетния период постъпленията от БФП са 41 769 лв.,
4 216 лв. са налични по сметката. Разходите са в размер
на 38 000 лв., от тях 34 000 лв.
за възнаграждения и осигурителни плащания на специалисти и 4000 лв. за издръжка.
- Проект „Приеми ме 2015”.
През месец ноември 2016 година стартира Етап 2 от реализирането на услугата „Приемна грижа”. При новия модел на управление се сформират екипи на областен принцип. Екипът към Общината
по приемна грижа продължава работата си, като част от
областния екип към Община
Бургас. Основните задължения на екипа са да информира обществеността, да набира кандидати за приемни родители, да извършва предварителен подбор, да провежда
обучения, да изготвя оценка
и предоставя доклади за годността на кандидатите пред
Комисията по приемна грижа
(КПГ) за утвърждаване или отхвърляне. Разчетените средства за 2019 година са в размер на 15 000 лв. за работа с
едно приемно семейство, в
което е настанено дете от 2015
година. За шестмесечието на
2019 година са постъпили 7304
лв., които са изразходени за
възнаграждения и осигуровки
на приемната майка.
- Проект „Работа“. Проектът стартира през месец юли
2018 година. Целта на проекта
е преодоляване на регионал-

ните разходи се отчитат съответно по този начин. Планираните разходи за дейността са
в размер на 50 000 лв. Изразходени са 17 000 лв.
За функция „Култура и религиозни дейности“ са изразходени 326 000 лв.- 15% от
плана. За издръжка на спортната база са изразходени
79 000 лв. На спортните клубове е предоставена субсидия в
размер на 50 000 лв.
За издръжка на дейност
„Обредни домове“ са изразходени 72 000 лв. - 34% от
плана. Издръжката е на равнището на миналата година.
Разходите за възнаграждения са увеличени в резултат
на увеличението на минималната работна заплата.
Разходите за издръжка
на Зоопарка са в размер на
79 000 лв. при годишен план
194 000 лв. Приходите от билети са 38 000 лв. и от вендингавтомата 3 414 лв.
За провеждане на културни мероприятия на общината
са изразходени 81 000 лв., от
тях финансирани с дарения
11 000 лв.
Функция „Икономически
дейности и услуги”. За полугодието на 2019 година разходите са 482 000 лв. при план
1 222 000 лв. Най-голям размер на планираните разходи в
тази функция са капиталовите
разходи. За поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа са изразходени 120 000 лв.
при план – 246 000 лв. и за изграждане на Автогара - 163 000
лв., при план 246 000 лв.
Платените ДНИ и ТБО за
обекти на общината са в размер на 96 000 лв.
От анализа става ясно, че
разходната част на бюджета
се изпълнява ритмично и съо-

общината – 22 575 лв.- за закупуване на професионална
машина за безвъздушно полагане на пътна маркировка“10 680 лв. и за Енергийно обследване на сграда на Читалище Айтос - 8 319 лв.
Разходите за европейски
проекти са 1 579 432 лв. за
Пречиствателна станция за
отпадъчни води в град Айтос.
На по-късен етап ще се изпълнят и останалите обектите от
капиталната програма.
ІV. Изпълнение на годишните разчети за сметките
за средствата от Европейския съюз.
I. Оперативна програма
„Околна среда”
- Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – град Айтос. За отчетния период са постъпили
трансфери 1460 хиляди лева;
От бюджета на общината - 801
хиляди лева, от тях 206 000 лв.
- предвиденото съфинансиране и 595 хиляди лева - за ДДС.
Постъпленията от БФП са в
размер на 659 000 лв. Разходите са 1 679 000 лв. От тях за
издръжка 62 000 лв., 38 000 лв.
възнаграждения и осигуровки
на екипа на проекта и капиталови разходи 1 579 000 лв.
II. Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
- Проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства”. Проектът
цели да се предостави достъп до здравна грижа, подобряване на семейната среда,
подобряване на готовността
на децата за включване в образователната система и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани
институции.

ните диспропорции на пазара на труда, както и повишаване на заетостта. Приоритетни групи са лица, продължително безработни и новорегистрирани. През 2019 година
се предвиждат разходи в размер на 93 030 лв., които ще бъдат осигурени от АСП – 81 895
лв. и преходен остатък от 2018
година 11 135 лв. Проектът ще
приключи до края на годината. За отчетния период са постъпили 71 000 лв. БФП, ползван е безлихвен заем 3000 лв.
Разходите са 71 000 лв.
- Проект “Обучение и заетост“. По този проект са включени младежи с трайни увреждания. Областта на дейност на лицата е текуща поддръжка и почистване на общински сгради и прилежащи
терени (улици и тротоари).
През 2019 година по този проект предвиждаме разходи в
размер на 439 000 лв. Приходи
от АСП – 403 100 лв. от безлихвен заем от бюджета на общината 35 900 лв. За шестмесечието на 2019 година от БФП са
постъпили 176 880 лв. Ползван
е безлихвен заем от бюджета
77 722 лв. Разходите са в размер на 214 363 лв. за възнаграждения и осигуровки.
ІІІ - Училища на делегирани бюджети изпълняват европейски проекти по ОП „Наука
иобразование за интелигентен растеж“, по които бенифициент е МОН и се финансират
от Националния фонд.
- Проект „Еразъм” + КД 1
на стойност – 31 624 лв. Този
проект се ръководи от Центъра за развитие на човешките
ресурси. Той е насочен към
повишаване квалификацията
по английски език на педагогически кадри, преподаватели по английски. За шестме-

сечието на 2019 година приходите са от ползван безлихвен заем 12 000 лв. и наличните 18 000 лв. Разходите са
30 000 лв.
Проект „Еразъм” + КД 2 на
стойност -18 544 лв. Той е насочен към квалификация на
педагогическия персонал и
осъществяване на контакти
на педагози и ученици от нашата страна и други държави
на Европейския съюз. За отчетния период разходите са в
размер на 12,5 000 лв. Приходите са формирани от временен безлихвен заем 1364 лв.
и наличните от преходен остатък -11 151 лв.
- Проект „Твоят час”. Този
проект се изпълнява и приключи във всички училища
през 2018 година. Не са изразходени 1531 лв. в „Професионална гимназия по селско
стопанство”.
- Проект „Схема за плащане на площ”. Проектът се изпълнява от „Професионална гимназия по селско стопанство” съобразно образователната специфика. Стойността на проекта е 51 538 лв.
За шестмесечието на 2019 година са изразходени 28 хиляди лева от наличните в началото на годината. Постъпили
са 10 000 лв.от ДФЗ. Наличните към 30.06.2019 г. средства по проекта са в размер
на 19 733 лв.
ІV.Програма за развитие на
селските райони за периода
2014-2020 г., подкрепена от европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони. Подмярка 7,2
- Проект „Реконструкция
и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.
Договорът за отпускане
на финансова помощ между ДФЗ и община Айтос е подписан на 26.06.2018 г. в размер на 5 860 456 лв. без ДДС.
По този договор са включени
следните обекти: „Водоснабдяване село Мъглен, Водоснабдяване село Карагеоргиево и Външно водоснабдяване - село Чукарка.
В индикативния разчет
за 2019 година предвиждаме постъпления от ДФЗ за
безвъзмездна помощ и ДДС
-3 443 860 лв. и собствен принос 2 600 лв. Разходите са в
размер на 3 478 843 лв., в т. ч.
капиталови - 3 446 400 лв. За
отчетния период на 2019 година разходи по проекта няма.
Проект „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос.
Договорът за отпускане
на финансова помощ между
ДФЗ и Община Айтос е подписан на 26.06.2018 г. в размер
на 1 948 600 лв. без ДДС. Предвиждаме този проект да се изпълни през 2019 година.
В индикативния разчет са
предвидени постъпления от
ДФЗ за БФП и ДДС 1 147 712
лв., безлихвен заем от ДФЗ 1 169 200 лв. и собствен принос 3000 лв. за управление на
проекта. Разходите са в размер на 2 319 800 лв., от които
капиталови - 2 295 400 лв. За
шестмесечието на 2019 година
няма отчетени разходи. Обектът се изпълнява.
Общинският съвет прие
уточнения бюджетен план, отчета за изпълнение на бюджета и актуализираните разчети
и отчети на сметките за средствата от Европейския съюз
на Община Айтос за полугодието на 2019 година. Разходите са съизмерими с разчетения бюджет, реши още Съветът. Предстои и успешно изпълнение на обектите от капиталната програма и обектите,
финансирани със средства от
Европейския съюз. Няма нарушения на бюджетната дисциплина.
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Английският шахматист Ричард Ейкрил, жител на село Зетьово, представи
България на Интернационална конференция по кореспондентен шахмат
Cyan Magenta Yellow Black
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Интервю на Бранимира Николова с английския
шахматист Ричард Ейкрил,
който през месец август
представи България като
делегат в Интернационалната конференция по кореспондентен шахмат. Конференцията се проведе във
Вилнюс, Литва, на събитието Ричард Ейкрил бе съпроводен от съпругата си Хейзъл Ейкрил.
Английското семейство
живее в село Зетьово вече
повече от 10 години и се
радва изключително много
на живота си в България.
- Г-н Ейкрил, какво представлява кореспондентният шахмат?
- Изненадващо е, че доста практически шахматисти
дори не знаят за съществуването на този вид игра. При нея
партиите се играят с месеци,
а във времената на обикновената поща това е коствало
години. В зависимост от определената контрола, една
позиция може да се анализира с дни и седмици, преди
да бъде изпратен ход. Кореспондентният шах е официален
спорт. Има Интернационална
федерация (ICCF), която регулира правилата и провежда
състезания, валидни за международно ЕЛО. Член на тази
организация е и Българската
федерация по кореспондентен шахмат (БФКШ)- http://
www.corrchessbg.com , която отговаря за състезанията
от вътрешния държавен календар. В епохата на интернет повечето турнири по кореспондентен шах се провеждат вече по електронната
поща или директно на сървъра на ICCF.
- Как се случи Вие да
представяте България на
Интернационалната конференция по кореспондентен
шахмат във Вилнюс?
- Председателят на Българската федерация по корес-
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включително победителят от
28-ия Световен шампионат по
кореспондентен шах Леонардо Любичич от Хърватия. Нашето мото е „Amici Sumus”,
което означава „всички сме
приятели“.
На следващия ден имаше церемония по откриването, последвана от церемония
по награждаване. Тази година имаше грамоти за двама
българи - гросмайстор Валентин Йотов и интернационален
майстор Диян Димов, двамата
постигнаха много в силен турнир, организиран от Германската федерация.
Имаше обсъждане и гласуване по няколко предложения за подобряване на опита на шахматистите по кореспондентен шах по целия свят.
Тези предложения обхващат
широк спектър от теми, като
финансови доклади, промени
в правилата, избор на длъжностни лица и т.н. Например,
тази година имаше предложе-

Ричард и Хейзъл Ейкрил

ние за насърчаване на училищните мероприятия. Обсъдихме го и се съгласихме, че
отсега нататък всички училищни събития ще бъдат безплатни. Надявам се да има
участници от СУ „Христо Ботев“ - град Айтос в 6-ия Интернационален турнир за приятелски игри между училищата по света (2019-2020), който ще започне през месец
октомври.

татъчно време да се усъвършенствам като играч, но за
мен не всичко е свързано с
игра. Също така ми е приятно да работя в администрацията на ICCF. Работя като директор на Tournamnt, член съм
на екипа за тестване на сървъри и в миналото съм служил
в Комитета на директорите на
турнири и съм подпомагал комисаря за квалификация в работата му.

С титлата „експерт по кореспондентен шахмат”

пондентен шахмат, националният ни делегат гросмайстор
Петьо Маринов и аз първоначално щяхме да представяме
България заедно. Той обаче
не може да присъства, така
че това стана моя отговорност
и го считам за чест! Изключително горд съм, че представих
България!
- Какво се случи по време

По време на конференцията имаше много приятна екскурзия до втория по големина
град в Литва – Каунас.
- Добър шахматист ли
сте?
- Не, не! В света има много
по-силни играчи от мен, особено в България. Имам няколко медала от британски турнири и наскоро постигнах титлата експерт по кореспондентен
шах. В момента нямам дос-

на конгреса?
- Първата вечер имаше парти за добре дошли, на което
се срещнахме с нашите приятели от цял свят. Тази година имаше делегати, пътували
до Вилнюс от толкова далечни страни като Южна Африка,
Индонезия и дори Австралия.
Радвам се, че имам толкова
много приятели от цял свят,

- Ще има ли скоро конгрес в България?
- Надявам се! Имахме конгрес в Плевен през 2008 година и в Албена през 2017 година. Разговарях с много мои
колеги, включително президента на ICCF Ерик Рух във
Вилнюс и има голям интерес
да бъдем домакин на друг конгрес в България. По-специално един колега ме попита за
Бургас. Трябва да говоря с
БФКШ, но се надявам да успеем да се случи. Да бъдем домакини на конгреса в Бургас
е истинска възможност, защото има много ентусиазъм и
подкрепа в местната общност,
за да се случи това и наистина бих искал Айтос да участва по някакъв начин!

По пътя на една реликва

Ангел ТОДОРОВ
В навечерието на 134-ата
годишнина от обявяването
на Сръбско-българската война, чрез която българският народ пламенно защити Съединението на Княжество България и васалната Източна Румелия от 6 септември 1885 година, тръгваме по следите на
една реликва – знамето на
Айтоския партизански отряд,
числящ се към 11-а Айтоска
дружина.

Знамената на доброволческите чети, взели участие в
защитата на Съединението,
са продукт на времето – края
на XIX век, в тях се отразяват
утвърдените символи на националноосвободителното движение, както и новозараждащи се символи. Те са огледало на политическите стремления и настроения на българската нация в първите години
след Освобождението.
Съхранена е интересна преписка между кмета на град Айтос Еню Г. Клянтев и командира на 39-а пехотна Солунска
дружина за знамето на 11-а
Айтоска дружина от 1885 година, станало реликва за айтозлии.
В писмото на кмета на града от 02.08.1933 г. четем: „… Съобщаваме Ви господин майор,
че въпросното знаме по сведения е било на Айтоския партизански отряд, който вероятно се е числял към въпросната дружина. Същото това знаме е запазено в много добро
състояние и продължава да
се пази много добре. При големи народни празненства
то се изнася и носи от госпо-

Знамето-реликва
да запасните офицери като
общо знаме на целия град. По-

ради всичко това ний настояваме това знаме да си оста-

не и за в бъдеще при нас, защото има голямо патриотическо значение за града, особено за младото подрастващо поколение.“
За историята на знамето
научаваме от събраните от
старши агента при общината спомени на стари айтоски
граждани във връзка с писмото на кмета Еню Г. Клянтев за
предаване на знамето.
В спомените си Станко
Стоянов – конен стражар в отряда, награден с орден, разказва: „През 1885 година, на
6-и септември по стар стил,
се съедини Северна и Южна
България. В това време се образува един конен партизански отряд, за да запаси Айтоското околийско управление. Предводящ на този отряд беше Никола Гранчаров,
след него Ножаров. След Ножаров постъпи Векилов. Това
знаме го имаше този отряд до
свършването на същата война
и оттогава е в църквата „Св.
Димитър“ в Айтос.“
„… През 1885 година аз бях
доброволец, кавалерийски
войник към този отряд и това
знаме аз съм го пазил като

часови. И през всичкото време като се движехме по Балкана, това знаме беше с нази
и го носеше… (не се чете) на
коня си като знаменосец – отбелязва Андрея Кръстев. – И
като пристигнахме в град Бургас, откъдето ни уволниха тогава, това знаме го оставихме в църквата „Св. Димитър“
в Айтос, където е и сега.“
По искане на кмета, знамето е трябвало да бъде предадено на подпоручик Тенев от
39-а пехотна Солунска дружина в Деня на Освобождението на Айтос от турско робство
– 6 февруари, но по настояване на Министерството на войната е съставен предавателен протокол на 29.10.1933 г.,
където е записано: „Знамето е от тъмнозелен копринен
плат с емблема – Райна Княгиня с меч в ръка и коронован лъв с меч и кръст, потъпкали турското знаме, а на противната страна лъв и кръст…
с надслов „Свободна България“ и надпис „Айтос, 13 септември 1885 г., знаме на Айтоската партизанска рота“ и
с два срещуположни вензела
Александър I.“

