
На 12 септември т.г. Общи-
на Айтос и Инициативен ко-
митет “Воинска памет” - Ай-
тос организираха възпомена-
телно тържество за открива-
нето и освещаването на па-
метник на 180-те загинали във 
войните айтоски воини. 

Идеята за паметник на за-
гиналите във войните ай-
тозлии е от близо един век. 
Още след края на Първата 
световна война се организи-
рат комитети и сдружения с 
идеята да бъде изграден мо-
нумент на убитите на фрон-
та от цялата бивша Айтоска 
околия. Но това така и не се 
случва през следващите сто 
години, въпреки че перио-
дично се обявяват конкурси 
за паметния знак, организи-
рат се комитети, а граждани-
те се канят на благотворител-
ни концерти, за да бъде зад-

вижен градежът. 
И така, до 2019 година, ко-

гато Инициативен комитет 
“Воинска памет” - Айтос с 
председател Иван Иларев 
търси подкрепата на кме-
та Васил Едрев и на Общин-
ския съвет, за да реализира 
вековната идея. В комитета 
сили обединяват всички па-
триотични организации в ре-
гиона, които с помощта на 

местната власт успяха да из-
градят паметника за по-мал-
ко от седем месеца. 

Малко бяха тези, които 
вярваха, но се случи. Иници-
ативният комитет беше ор-
ганизиран през месец март 
тази година, през април стар-
тира дарителска кампания, а 
на 12 септември паметникът 
вече беше открит и осветен. 
Автор на проекта е скулпто-
рът от Добрич Христо Митев. 
“Орелът, който стои най-от-
горе, е символ на Айтос. Бял 

е, защото е носител на още 
един символ - мира. Изпи-
сани са 180 имена на всич-
ки воини от Айтос, загинали 
във войните от 1912 година до 
1945 година”, каза за вестник 

«Народен приятел“ Митев. 
Контраадмирал Кирил Ми-

хайлов - Командир на Българ-
ски военноморски сили — 
Варна, оказа неоценимо съ-
действие на Община Айтос за 
отдаване на заслужена почит 
към айтозлии, убити на фрон-
та - за откриването на памет-
ника в Айтос гостува Пред-
ставителният духов оркестър 
на Български военноморски 
сили - Варна. На събитието 
присъства и почетна рота от 
Военно формирование 32890 
- град Бургас. Военни моря-

ци застанаха на почетен ка-
раул пред паметника, а Об-
щина Айтос изнесе знаме-
то-реликва на 11-а Айтоска 
дружина, с което айтозлии 
са участвали в Балканската, 

Междусъюзни-
ческата и Пър-
вата световна 
война. На въз-
поменателно-
то тържество, 
във воинския 
строй, гражда-
ните и гости-
те аплодираха 
и блестящото 
представяне на 
момичетата и 
момчетата от 

VІ-и Ученически гвардейски 
отряд на СУ “Христо Ботев” 
- Айтос. 

Почетен гост на откриване-
то на паметника беше 95-го-
дишният Злати Златев, кой-
то единствен сред айтоските 
ветерани от Втората светов-
на война успя да присъства 
на чаканото от десетилетия 
събитие. Да уважат паметта 
на фронтоваците, на търже-
ството бяха народните пред-
ставители от 44-ото Народ-
но събрание Ивелина Васи-
лева, Галя Желязкова и Ни-

колай Тишев, заместник об-
ластният управител на об-
ласт Бургас Владимир Кру-
мов, Иво Антонов - директор 
на Дирекция „Социална по-
литика и политика по военно-
патриотичното възпитание” в 
Министерството на отбрана-
та, генерал Васил Джелебов 
- председател на Областния 
съвет на Съюза на офицери-
те и сержантите от запаса и 
резерва, Ася Бороджиева - 
председател на Съюза на ве-
тераните от войните в Бълга-
рия - област Бургас, Атанас 
Видев - началник на Терито-
риален отдел - Бургас в Из-
пълнителна агенция „Военни 
клубове и военно-почивно 

дело” в Министерство на от-
браната, д-р Денислава Анге-
лова - председател на Асоци-
ация „Докосни дъгата”, пред-
ставители на патриотични и 
партийни организации и мно-
го граждани и ученици.

Кметът на община Айтос 
Васил Едрев и Иво Антонов 
откриха паметника, освети 
го ставрофорен иконом Ро-

мил Негозов. “Неоценима е 
финансовата помощ на Ми-
нистерството на отбраната 
за изграждането на памет-
ния знак. С парични дарения, 
с безвъзмезден труд, мате-
риали и техника се включи-
ха и много фирми, организа-
ции и граждани от Айтос, Бур-
гас, Ямбол и Варна. Благода-
ря им за изключителния па-
триотичен жест! Специални 
благодарности поднасям към  
ЗКС “ЛОЗОВО” с директор 
Димитър Кехайов за стома-
нобетонните конструкции, 
НА «МЕТАЛСТРОЙ» - Бургас 
за безвъзмездно предоставе-
ния 120-тонен кран, на «ЕЛИТ-
КАРСТРОЙ” - Ямбол за изко-
па, насипа и паветата около 
паметника, на «ЕЛМОН ГРУП» 
- Варна за монтажа на стома-
нобетонните елементи. Бла-
годаря на всички дарители 
на средства - организации, 
фирми, политически партии и 
граждани. Благодаря на сър-
цатите мъже, на патриотите 
от Инициативния комитет, ко-
ито отделиха много сили, вре-
ме и средства, за създаване-
то на паметника. Прегърнаха 
идеята и работиха енергично 
и от сърце, за да го има днес 
паметния знак.”, заяви в сло-
вото си при откриване н па-
метника кметът Васил Едрев. 
(Пълният списък с имената на 
дарителите ще бъде публику-
ван в следващия брой на об-
щинския вестник “Народен 
приятел”).

Скъпи ученици, пожелавам Ви да бъдете ученолю-
биви и любознателни, защото със знания ще израс-
нете като силни и способни млади хора! 

Уважаеми учители, желая Ви търпение и взиска-
телност! 

Бъдете все така влюбени в професията! 
На родителите пожелавам да са близо до децата 

си и да споделят успехите им!
Честит първи учебен ден и ползотворна учебна 

година на всички училища и детски градини в Об-
щина Айтос!

На добър час по пътя на знанието!
Бъдете здрави!

16.09.2019 г.   
ВАСИЛ ЕДРЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

2982 ученици посрещат 
днес, на 16 септември, учили-
щата в Община Айтос, 231 от 
тях са първокласници. Дирек-
торите докладваха на кме-
та Васил Едрев пълна готов-
ност за новата учебна годи-

на. Това стана на традицион-
на среща в кметския кабинет 
на 13 септември. Какво още 
си казаха градоначалниците 
и педаго-
гическите 
шефове, 
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

16 септември 2019, бр. 327 

2982 ученици събира  
днес първият звънец  

в община Айтос

Айтозлии горди с паметник на 
воините, загинали за Отечеството 

Честита да ни е 
новата учебна година!

на стр.3

Искрено за проблемите и успехите

След цял век дебати Община 
Айтос и ИК “Воинска памет” 
изградиха монумента за 
седем месеца

“Доживях!”, само това каза през сълзи ветеранът Злати Златев, поднасяйки 
цветя пред паметника на бойните си другари

Невероятни! Айтоският VІ-и Ученически гвардейски отряд в марш

Почит и цветя за бай Злати

продължава на стр. 4



Подготовката за мест-
ните избори набира ход. 
Общинската избирател-
на комисия - Айтос ра-
боти нонстоп. Ето как-
ви са решенията на ОИК 
до 12 септември 2019 го-
дина, свързани с регис-
трацията на партии, коа-
лиции и инициативни ко-
митети за участие в из-
борите на 27 октомври 
2019 година.

ОИК-Айтос взе ре-
шения за регистрация 
на Политическа партия 
„АБВ“ (Алтернатива за 
българско възраждане) 
за участие в изборите 
за общински съветници, 
за регистрация на ПП 
„ГЕРБ” за участие в из-
борите за кмет на Общи-
на, кметове на кметства 
и общински съветници, 

за регистрация на коали-
ция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 
за участие в изборите 
за кметове на кметства, 
кмет на община и общин-
ски съветници. 

Регистрация за 
участие в избо-
рите за общин-
ски съветници и 
кмет на община 
има вече и  ПП 
„НАЦИОНАЛ-
НО ДВИЖЕ-
НИЕ ЗА ПРА-
ВА И СВО-
БОДИ“. Ре-
гистрирани в 
ОИК-Айтос са 
още Инициати-
вен комитет за 
издигане на неза-
висимия кандидат 
Сюлейман Емин за 
кмет на кметство село 

Чукарка, и Инициативен 
комитет за издигане на 
независимия кандидат 

Ахмед Ахмед за кмет на 
кметство село Мъглен.

Крайният срок за ре-

гистрация на партии, ко-
алиции и инициативни 
комитети за участие в 

местния вот е до 17.00 
часа на 16 септември.

Нп

16 септември 2019Народен приятел ×ôстр. 26
Решенията на ОИК-Айтос за регистрация 

на партии, коалиции и инициативни комитети 

Общински съвет - Айтос с последно  
заседание за мандат 2015-2019 г. 

Важни срокове за местните избори
на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с произвеждането на Избори за общински съветници и кметове на 27 октом-
ври 2019 година всеки гласоподавател след проверка в избирателния списък  може да по-
иска: от датата на обявяване на избирателните списъци  16 септември 2019 г. :

До 12.10.2019 г.

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна 
избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заяв-
ление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс 
или чрез електронно заявление през интернет страницата на общин-
ска администрация

До 12.10.2019 г.
Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени 
места, могат да подадат заявление по образец за вписване за гласува-
не по настоящ адрес.

До 19.10.2019 г.
 Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателни-
те списъци избирателите могат да подават до кмета на общината или 
кметството

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД-08-476

Айтос,  10 септември 2019  г.

Във връзка с произвеждането на  Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019  
на основание чл. 41, ал.3  от Изборния кодекс  

ЗАПОВЯДВАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ Центърът за социални и здравни услуги на ул. „Васил Левски“ №3 като място  за 

обявяване на  предварителните избирателните списъци част І за гр.Айтос в срок до 16.09.2019   г. 
и местата  по кметства и села с кметски наместници, както следва:

К М Е Т С Т В А МЯСТО НА ОБЯВЯВАНЕ ОТГОВОРНИК

031 Клуба на кметство с.Лясково Клуба на Читалище с.Лясково Енчо Бакалов

032 Клуба на кметство с.Зетьово Клуба на кметство с.Зетьово Ибрям Ахмед

033 Младежки клуб с.Малка поляна Младежки клуб с.Малка поляна Адем Аптула

034 Клуб на Кметство с.Караново Магазин на НАРКООП с.Караново Мария Петкова

035 Ритуална зала – кметство с.Съдиево Ритуална зала – кметство с.Съдиево Щерион Щерионов
036 ОУ „Хр.Ботев” с.Мъглен Магазин на ПК „Напред” Хатче Иляз
037 Ритуална зала кметство с.Дрянковец Ритуална зала кметство с.Дрянковец Севие Пехливанова
038 ОУ „Отец Паисий” с.Пещерско ОУ „Отец Паисий” с.Пещерско Юнзиле Халил

039 НУ „Васил Левски” с.Черна могила НУ „Васил Левски” с.Черна могила Юсеин Юсеин

040 Читалище „Пробуда” с.Пирне Читалище „Пробуда” с.Пирне Радка Стамболийска
041 ОУ „Кирил и Методий” с.Карагеоргиево Читалище с.Карагеоргиево Радомирка Иванова
042 Младежки клуб с.Поляново Младежки клуб с.Поляново Ферад Тахирюмер

043 Читалище с.Чукарка Магазин на НАРКООП Ирина Чолакова

044 Читалище с.Черноград Читалище с.Черноград Рахиме Кямик

045 Клуб на кметство с.Раклиново Клуб на кметство с.Раклиново Байрям Муталиб

046 ОУ „Светлина” с.Тополица Читалище  с.Тополица Айлин Осман
048 ОУ „Кирил и Методий”  с.Карагеоргиево Читалище с.Карагеоргиево Радомирка Иванова
049 ОУ „Хр.Ботев” Мъглен Магазин ПК „Напред” Хатче Иляз

050 ОУ „Светлина” с.Тополица Читалище с.Тополица Айлин Осман

Отговорник за избирателните списъци за гр.Айтос, обявени в ЦСЗУ – Росица Димитрова.
ІІ. Избирателните списъци да бъдат публикувани и на интернет страницата на общината с адрес: 

www.aitos.org/
ІІІ.Отговорниците  в 3-дневен срок  след провеждане на Изборите за общински съветници и кметове 

на 27 октомври  2019 г  да приберат списъците.
Със заповедта да се запознаят упоменатите служители от общинска администрация за 

изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия - Айтос и Областна 

администрация Бургас.

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ВАСИЛ ЕДРЕВ

На основание чл.23, ал.4, т.1 
от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от 
Правилника за организация-
та и дейността на Общинския 
съвет и взаимодействието му 
с Общинската администрация 
на Община Айтос, свиквам 
ЧетириДесет и ДеветО-
тО ЗАсеДАНие на Общин-
ски съвет Айтос на 20.09.2019 
г. (петък) от 10.00 ч. в засе-
дателната зала на Община Ай-
тос при следния проект за 

Д Н е в е Н   р е Д :
1. Предложение с вх.№ ОбС-

292/10.09.2019 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, 
относно избиране на Времен-
но изпълняващи длъжност-
та Кмет на Общината и кмет-
ствата на територията на Об-
щина Айтос.

2. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-296/11.09.2019 г. от Сто-
ян Стоянов – председател на 
Временната комисия за про-
веждане на процедурата по 
избор на съдебни заседатели 
за Районен съд Айтос, мандат 
2020-2023 г., избрана с реш. № 
664/24.04.2019 г., пр. № 44 на 
Общински съвет Айтос, относ-
но предложение за избор на 
15 /петнадесет/ съдебни засе-
датели за Районен съд Айтос, 
мандат 2020-2023 г.

3. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-295/11 .09.2019 г. от Кра-
симир Енчев – председател на 
Общински съвет Айтос, относ-
но приемане на отчет и анализ 
за дейността на Общински съ-
вет Айтос за периода от месец 
ноември 2015 г. до месец ав-
густ 2019 г.

4. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-300/12.09.2019 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Общи-

на Айтос, относно издаване 
на запис на заповед от общи-
на Айтос в полза на ДФ „Зе-
меделие”, обезпечаващ аван-
сово плащане по договор № 
02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г. 
по подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове малка по мащаби ин-
фраструктура” на мярка 7 “Ос-
новни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” за 
Проект „Реконструкция и ре-
хабилитация на водопровод-
на система в община Айтос ”, 
сключен между Община Айтос 
и ДФ „Земеделие”.

5. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-301/12.09.2019 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Общи-
на Айтос, относно издаване 
на запис на заповед от общи-
на Айтос в полза на ДФ „Зе-
меделие”, обезпечаващ ДДС 
върху авансово плащане по 
договор № 02/07/2/0/00585 от 
26.06.2018г. по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширя-
ването на всички видове мал-
ка по мащаби инфраструкту-
ра” на мярка 7 “Основни ус-
луги и обновяване на селата 
в селските райони” за Про-
ект „Реконструкция и рехаби-
литация на водопроводна сис-
тема в община Айтос ”, склю-
чен между Община Айтос и 
ДФ „Земеделие”.

6. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-297/11.09.2019 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Ай-
тос, относно безвъзмездно 
предоставяне на общински по-
мещения за дейността на по-
литическите партии на тери-
торията на Община Айтос от-
говарящи на условията, пред-

видени в Закона за политиче-
ските партии.

7. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-298/12.09.2019 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Ай-
тос, относно учредяване на 
безвъзмездно право на полз-
ване върху част от недвижим 
имот – частна общинска соб-
ственост, представляващ две 
преходни помещения с обща 
площ 96 кв.м и спомагател-
но помещение /съблекалня/ 
с площ 36 кв.м в източната 
част в дясно от входа, на пър-
ви етаж от закрито ОУ ”Л. Ка-
равелов”- гр.Айтос, находящо 
се в парцел І в кв.40 по плана 
на гр.Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-299/12.09.2019 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, 
относно даване на съгласие за 
учредяване на безвъзмездно 
право на ползване в полза на 
Национална здравноосигури-
телна каса/Районна здравноо-
сигурителна каса-Бургас, вър-
ху помещение с площ 18 кв.м., 
находящо се на първи етаж 
в североизточното крило на 
Медицински център І - Айтос, 
в УПИ І, кв.62 по плана гр. Ай-
тос, с административен адрес: 
гр.Айтос, ул.”Гарова”№ 3.

9. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-294/11.09.2019 г. от Ма-
риана Димова – зам.кмет на 
Община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост 
между Община Айтос и физи-
ческо лице в УПИ Х-355, кв.35 
по плана на с.Съдиево, общи-
на Айтос.

10. Питания.

преДсеДАтеЛ НА Обс: 
КрАсимир еНЧев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ



Здравко ДимОв

От 26 август до 6 септем-
ври 2019 година, двама учи-
тели от СУ „Никола Й. Вапца-
ров“ участваха в структури-
ран обучителен курс на тема 
„Creative use of technology in 
the classroom“ в Alpha School 
of English в град Сейнт Полс 
Бей, Малта. Галя Куцарова и 
Десислава Петрова се обуча-
ваха на нови методи на пре-
подаване с използване на тех-
нологиите за класната стая по 
творчески начин. Това са пър-
вите две мобилности по про-
ект „Рамо до рамо“ по Про-
грама „Еразъм+“ на Европей-
ския съюз, Ключова дейност 1 
„Мобилност“, сектор „Училищ-
но образование“.

Основен акцент в курса са 
не най-новите технологии, а 
вече познатите и способите 
за тяхното ползване по на-
чин, който да ги направи мак-
симално полезни за работата 
на учителя. Това не изключва 

използването на добре позна-
тите инструменти като хими-
кала и хартията, защото тех-
нологиите в обучението не са 
само електронни или интер-
нет базирани. И двете учител-
ки се завърнаха от курса из-
ключително удовлетворени и 
заредени творчески. Те спо-
делиха, че знанията и споде-
ления опит от преподаватели-
те и другите участници са по-

лезни и напълно приложими в 
условията на работа в СУ „Ни-
кола Й. Вапцаров“.

Освен обучението, в рамки-
те на 45 часа Галя Куцарова 
и Десислава Петрова устано-
виха контакти със свои коле-
ги от сродни училища от дру-
ги европейски страни, което е 
предпоставка за установява-
не на бъдещи партньорства. 
Те разшириха и своя културен 
хоризонт чрез посещенията 
на забележителности и исто-
рически обекти на островна-
та държава. За участието си 
в курса, вапцаровските учите-
ли получиха освен сертифика-
та, издаван от организатора 
на курса и „Европас“ мобил-
ност документ, който удосто-
верява натрупания от обуче-
нието опит.

Изпълнението на този про-
ект е част от изпълнението на 
стратегията на СУ „Никола Й. 
Вапцаров“ за висококачест-
вено общо и профилирано об-
разование.

С червени рози и топли по-
желания за успешна учебна 
година си тръгнаха от кмет-
ския кабинет на 13 септември, 
директорите на учебни и дет-
ски заведения на територия-
та на община Айтос. На вся-
ка от двете срещи с кмета Ва-
сил Едрев, директорите разка-
заха за подготовката си за но-
вата учебна година. Поставени 
бяха и проблеми, някои от ко-
ито - решени на място в кмет-
ския кабинет.

Обсъдена беше темата за 
безопасността и удобствата за 
тези от децата и учениците, ко-
ито пътуват от населените мес-
та. Текущите ремонти, препъл-
нените групи и състоянието на 
дворовете на детските градини 
в селата, работата по Механи-

зма за прибиране на ученици-
те, броя на децата и паралел-
ките - това бяха другите основ-
ни теми на предстартовия диа-
лог на директорите с градона-
чалника.

Кметът Васил Едрев поиска 
мнението на директорите за 
евентуалното изграждане на 
ново детско заведение в Айтос. 
Оказа се, че групите са пре-
пълнени, а има още деца, кои-
то желаят да посещават детска 
градина. „Да гледаме в перс-
пектива - градът расте, с мла-
ди хора. Всеки от Вас трябва 
да огледа сградния си фонд и 
възможностите да бъдат изгра-
дени нови занимални. Длъжни 
сме да изпълним желанието на 
всеки родител, който иска да 
изпрати детето си в детска гра-

дина”, заяви още кметът пред 
директорите.

Ремонтите в детските гра-
дини са приключили, група-
та в село Поляново няма да 
бъде закрита, стана още ясно 
на срещата. Разкриването на 
нова група в града пък ще е на-
ложително, защото иначе дого-
дина ще има проблем с деца-
та от набор 2015-а. Стана ясно, 
че подходящо помещение за 
нова група има само в ДГ „Ка-
лина Малина”, но ще е необхо-
димо и изграждането на сани-
тарен възел.

Обсъждана беше и темата за 

кухнята-майка в ДГ „Пролет”. 
„Не се притеснявайте да реа-
гирате веднага, ако има про-
блем с доставките на плодове, 
и като цяло - с храната, която 
се приготвя за децата. На ми-
нутата ще търсим други достав-
чици”, каза още кметът.

Директорите на детски заве-
дения отбелязаха, че годината 
вече е започнала успешно. Те 
благодариха на градоначални-
ка за това, че винаги могат да 
разчитат на неговата подкрепа, 
той им върна благодарност за 
всичко свършено до тук.

За директорите на учили-
щата основен проблем остава 
държавното изискване за ед-

носменен режим на обучение. 
Шефовете на училища заяви-
ха, че всеки от тях разширява 
базата и ако се налага - от те-
атрални салони правят учебни 
стаи. Навсякъде ремонтите са 
приключили. Спортната пло-
щадка в двора на СУ „Христо 
Ботев” вече има Акт 16 и ще се 

ползва много активно през но-
вата учебна година.

Проблем за училищата в се-
лата е драстичното намалява-
не на броя на учениците, има 
и сериозно движение  - едни 
отиват в чужбина, други се връ-
щат, споделиха с кмета дирек-
торите. В резултат на малкото 

ученици, финансовата рамка е 
ограничена, затова Общината 
дофинансира всички училища 
в населените места. Няма те-
кучество на учители, като цяло 
въпросът с кадрите не стои на 
дневен ред. По-дълго педагози-
те и кмета дискутираха въпро-
си, свързани с районирането и 
приема в І и VІІІ клас.

Парапет пред ОУ “Атанас 
Манчев”, срутен покрив на 
една от старите сгради в ПГСС 
“Златна нива”, ремонт за 
спортното игрище в ОУ “Свет-
лина” - с. Тополица - това бяха 
другите проблеми, поставе-
ни на срещата пред кмета Ва-
сил Едрев.

Готови сме за старта, едино-
душни бяха директорите на учи-
лищата на територията на об-
щина Айтос. Кметът им поже-
ла успешно начало и още по-
успешна учебна година.

Преди първия звънец, директорите на 
традиционна среща с кмета Васил Едрев
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Решенията на ОИК-Айтос за регистрация 
на партии, коалиции и инициативни комитети 

ОБЯВА
ПК “НАПРЕД”, със седалище и адрес на управление: град Ай-

тос, ул. „Гарова” №14, вписана в Търговския регистър при Аген-
цията по вписванията с ЕИК 102002684, уведомява заинтересова-
ните лица, че наа 26. 09. 2019 г., от 10.00 часа, в офиса на коопе-
рацията, 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, ули-
ца „Генерал Гурко”, представляващо УПИ ІІ-252 в кв. 169 по пла-
на на град Айтос, при граници: изток - УПИ ІІІ, запад и юг - УПИ І, 
север - улица, заедно с построената в имота масивна едноетаж-
на къща с площ от 118 кв.м.

1. Началната тръжна цена, от която ще започне наддаване-
то 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 върна-
ти 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 собственост-
та 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 имо-
тите, може да се извършва след заявка и уговорка с ръковод-
ството на кооперацията, на тел. 055822582 или в офиса на ко-
операцията в град Айтос, улица „Гарова” №14.

Книговезницата на 
Веска Димитрова ра-
боти нонстоп преди 
началото на новата 
учебна година. Ето 
полезна информация 
за всички ученици, 
които искат да вля-
зат в час с подвърза-
ни учебници, помага-
ла и тетрадки. 

Книговезницата се 
намира на улица „Ди-
митър Зехирев” № 52, 
пред СУ “Никола Ва-
пцаров” в град Айтос. 
Телефонът за връзка 
с Димитрова - 0884 
16 10 02.

Важно за 
учениците и 
родителите!

Условия:
Текстовете се приемат до 10 ок-

томври 2019 г.
Конкурсът е анонимен и се про-

вежда в две възрастови групи - до 
16 години и над 16 години

Участниците избират да пишат 
в следните категории:

- ПОЕЗИЯ - до три стихотво-
рения;

- ПРОЗА - до два разказа (есе, 
пътепис и др.).

Файлът, съдържащ текста на 
участника, трябва да бъде в след-
ните формати: .doc, .docx.

За да се гарантира анонимност-
та на оценяваните творби, следва 

авторът да изпрати два имейла. 
Текстовете се изпращат с прика-
чен файл на имейл адрес aetos5@
abv.bg с тема „За конкурса“, а 
във втори имейл с тема „Данни 
на участник“ се изпращат след-
ните лични данни на участника: 
три имена, възраст, настоящ ад-
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. (гра-

мота);
- Трета поощрителна награда.
Проза
- Първа награда – 200 лв. (с 

плакет и грамота);
- Втора награда – 100 лв. (гра-

мота);
- Трета поощрителна награда.
Наградите ще бъдат връчени на 

тържествена церемония в навече-
рието на Димитровден `2019

Кандидатстващите могат да 
участват и в двете категории

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

Педагозите споделиха с градоначалника успехи и проблеми

Къде и в колко  
ще бие първият 

звънец в общината 

Вапцаровски учители  
се обучават в Малта

Проект 2019-1-BG01-KA101-061620 „Рамо до рамо“ е финансиран с подкрепата на Европейската ко-
мисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисия-

та не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

The project 2019-1-BG01-KA101-061620 “Side by Side” has been funded with support from the European 
Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

В детските градини 
новата учебна година 
вече стартира успешно

Готови сме, категорични бяха директорите на училищата в кабинета на кме-
та Васил Едрев



Централният съ-
вет на Съюза на ве-
тераните от войните 
в България удостои 
кмета Васил Едрев 
със специален паме-
тен знак и грамота за 
приноса му към опаз-
ване на паметта на 
воините, извървели 
пътищата на война-
та, и за изключително 
активната съвместна 
работа на Община 
Айтос със Съюза на 

ветераните от войните. Упълно-
мощен да връчи наградата беше 
Иван Иларев - председател на 
Общинския съвет на Съюза на 
ветераните - Айтос.

Венци и цветя на признател-
ност пред паметника на заги-
налите във войните поднесо-
ха Министерство на отбрана-
та на Република България, Во-
енноморски сили на Републи-

ка България, Групата народни 
представители на ПП „ГЕРБ“ в 
44-ото Народно събрание, Об-
щина Айтос, Общински съвет - 
Айтос, Областен съвет на Съ-
юза на офицерите и сержанти-
те от запаса и резерва - Бургас, 
Общински съвет на Съюза на 
офицерите и сержантите от за-
паса и резерва - Айтос, Съюзът 
на ветераните от войните в Бъл-

гария - област Бургас, 
Инициативен комитет 
„Воинска памет” - Ай-
тос, „Ротари клуб“ - 
Айтос, организации, 
политически партии, 
наследници на заги-
нали във войните и 
много граждани.

За родолюбивото 
дело поздравителни 
адреси до Общината 
и Инициативния ко-
митет изпратиха ге-
нерал Андрей Боцев 
- Началник на отбра-
ната в Министерство-

то на отбраната, Кон-
траадмирал Кирил Михайлов - 
Командир на Военноморските 
сили на Република България, 
Съюзът на ветераните от вой-
ните в България - област Бур-
гас, представители на държав-
ни и общински институции, не-
правителствени организации, 
фирми и граждани.

Нп

И тази година Община Ай-
тос се включи в емблематична-
та инициатива на 14 септември 
2019 година. Началото беше 9.00 
часа, на организациите, инсти-
туциите, фирмите и гражданите, 
които пожелаха да се включат в 
акцията за по-чиста околна сре-
да, Община Айтос предостави 
чували и ръкавици. 

Кметът Васил Едрев повери 
организацията по голямото чис-
тене в Община Айтос на еколо-
га Катя Иванова. По данни на 
Иванова, в съботния ден учас-
тие в кампанията „Да изчистим 
България заедно” са взели не 
по-малко от 500 айтозлии, пре-
димно  ученици и учители. Мно-
го активно в почистването на 
Градската градина участва учи-
лищната общност на СУ “Хрис-

то Ботев” - Айтос. Традиционно 
ПГСС “Златна нива” се включи 
в почистването на нелекия ра-
йон около пътя за село Малка 

поляна. Организирано, улиците 
и обществените пространства 
почистваха жителите на селата 
Дрянковец и Лясково.

Районите на своите учебни 
и детски заведения още в пе-
тък поочистиха ДГ “Славейче” 
- Айтос, ДГ “Здравец” - Айтос, 

ОУ “Св. св. “Кирил и Методий” - 
село Карагеоргиево и ОУ “Хрис-
то Ботев” - село Мъглен. “Тъкмо 
приключихме летните ремонти, 
имаше какво да почистим. В 
екоакцията се включиха 40 уче-
ници, всички учители и помощ-
ният персонал. Почистихме дво-
ра и района около училището, 
ще започнем новата учебна го-
дина на чисто”, каза по телефо-
на за „Народен приятел“ дирек-
торката на ОУ “Христо Ботев” - 
село Мъглен Зорка Петкова.

Ръководството и членове на 
ПП „ГЕРБ“ - Айтос за поред-
на година почистваха района 
около язовира в парк “Славе-
ева река”. Обективът на „На-
роден прия-
тел“ не успя 
да открие 
други пар-
тийни фор-
мирования, 
които да са 
се включи-

ли в екоакцията.
Министерството на околната 

среда и водите предостави на 
доброволците чували и ръкави-
ци, Областната управа в Бургас 
предостави на Общината вауче-
ри за безплатно гориво, в което 
да бъдат транспортирани събра-
ните отпадъци.

Участниците в кампанията 
бяха част от най-голямата граж-
данска инициатива „World Clean 
Up Day 2019“. На 14 септем-
ври всички доброволци дадо-
ха старт на второто издание на 
Световния ден на почистването, 
което ще завърши в Хавай през 
нощта на 21 септември.
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500 в голямото чистене на община Айтос

Кметът Васил Едрев – удостоен с почетния знак на 
ЦС на Съюза на ветераните от войните в България

Кметът Васил Едрев, членовете на ИК “Воинска памет” и 
ветерани от Втората световна война от Бургас

Община Айтос с благодарност към Военномор-
ските сили на Република България

Най-добрите!

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

Учителите и децата от ДГ “Славейче” между първите доброволци

Много настроение и желание за чиста ДГ “Здравец” В двора на СУ “Никола Вапцаров” - Айтос

Малки и големи от СУ “Христо Ботев” 
чистиха в Градската градина

ПГСС “Златна нива” пое един от най-труд-
ните участъци - пътя за Малка поляна

Учениците от ОУ “Св. св. Ки-
рил и Методий” - с. Карагеорги-
ево в акция

Доброволците от ОУ “Христо Ботев” -  
с. Мъглен

Най-малките доброволци чистиха с по-
мощта на мама


