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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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ЕТО КОИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ СЕ
РЕГИСТРИРАХА ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИ ИЗБОРИ `2019
ОФИЦИАЛНО!

Още информация от ОИК-Айтос
за избирателите от община Айтос

1. ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

- ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
- ПП „ГЕРБ“
- ПП „Движение за права и свободи - ДПС“
- ПП„Възраждане“
- ПП „АТАКА“
- ПП “ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“
2. ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО
И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:
- ПП „СВОБОДА“
- ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”

Броят на образуваните СИК (Секционни избирателни комисии) е 50, от тях 27 - основни секционни комисии по 9 членове и 23 основни секционни комисии - по
7 членове.
Крайният срок за представяне предложенията на кметовете за съставите на СИК е 25.09.2019 г.
Крайният срок за назначаване на СИК от ОИК е
30.09.2019 г.
Срокът за обявяване на част І-ва от избр. списъци - 40
дни преди изборния ден – 16.09.2019 г, част ІІ-ра 25 дни
преди изборния ден – 01.10.2019г
За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - не по-късно от 19.10.2019 г. със заявление до
кмета на община/кметство.
Избиратели с постоянен и настоящ адрес в различни
населени места подават искане за вписване в избирателните списъци не по-късно от 14 дни преди изборния
ден - 12.10.2019 г.
Общият брой на членовете на СИК - 404, в т. ч. общо 150 бр. председатели, зам.- председатели и секретари
А. Места за всички членове на СИК:

Силвия Желева - председател на ОИК-Айтос

3. ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:
- ПП „АБВ”(Алтернатива за българско възраждане)
РЕГИСТРИРАНИ КОАЛИЦИИ КЪМ 17.09.2019 г.

Б. Места в ръководствата на СИК:

1. ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СА СЛЕДНИТЕ:
- КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
2. ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО
И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СА СЛЕДНИТЕ:
- КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“
РЕГИСТРИРАНИ МЕСТНИ КОАЛИЦИИ КЪМ 17.09.
2019 г.
1. ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО, КМЕТ НА ОБЩИНА
И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СА СЛЕДНИТЕ:
- „ВОЛЯ“ (Български
демократичен център БДЦ)
3. ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ СА СЛЕДНИТЕ:
- ВМРО – БНД (ВМРО –
БНД и НФСБ)

С фолклорен концерт Айтос ще
празнува Деня на незвисимостта

Айтос ще отбележи тържествено 111 години от обявяването на Независимостта на България, на 22 септември 2019 г., от 11.00 часа, на площад „Свобода” с богатия репертоар от народни песни на Нелина

РЕГИСТРИРАНИ ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ
КЪМ 17.09. 2019 г.
ДВА СА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗА ИЗДИГАНЕ НА КМЕТ НА
КМЕТСТВО В ОБЩИНА
АЙТОС И ЕДИН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.
Общият брой избирателите в община Айтос
е 25 574 души.

Броят на мандатите за общински съветници в Община Айтос е 29.
Освен за град Айтос, изборите за кметове на кметства
се провеждат в селата Карагеоргиево, Тополица, Черноград, Чукарка, Поляново, Пирне, Караново, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Черна могила;
В селата Зетьово, Раклиново, Съдиево, Лясково и Дрянковец не се провеждат избори за кмет на кметство (тъй
като са с население под 350 жители).
ОИК - Айтос публикува решенията си в интернет на
адрес: https://oik0201.cik.bg/mi2019/decisions.
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Международен хор със 110 певци пя на български за
рождението на Петър Дънов в Братската градина в Айтос
Ръководителят на Бялото братство - Айтос
Николай Керемедчиев пред „Народен приятел“

„През това лято международен хор, съставен от певци
от различни страни (Франция,
Швейцария, Канада, Германия, Австрия, Италия, Испания, Белгия и др.), гостува в
Братската градина на айтоското Братство. Гостуването
на хора беше по повод 155 години от рождението на Учителя Петър Дънов. 110-те певци
посетиха местата, свързани
с историята на Братството, и
пяха на български език песните на Петър Дънов. Турнето,
наречено Живият извор, започна от Варна, където Учителят изнася първата си лекция.” Това разказа пред вестник „Народен приятел“ Николай Керемедчиев, ръководител на Бялото братство - Ай-

Малки обяви
• 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 - продава лозе - 1дка + бунгало, между „Военно стрелбище” и „Набожна къща”
• Тел. 0898 440336 - Димитър, ПРОДАВА 3.200 дка дворно място в регулация - село
Малка поляна или ЗАМЕНЯ за
недвижим имот или земеделски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА лозе, УПИ І-490, кв. 32
„ПРОВАДИЙСКО ШОСЕ”, 745 кв.
м, нотариален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА 2.5 дка празно дворно място в село ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48,
кв.6, договор с EVN - 12 kW, партида за вода, скица с виза за
строеж, нотариален акт.
• Тел. 0879590266 - ПРОДАВА апартамент - 108 кв.м, на
улица „Ради Боруков” 18. Цена
по споразумение.
• Тел. 0888417267 - продава в Поморие - Стария град:
1.Боксониера, 27 кв. м, на 5
минути от плажа и на 5 минути от центъра, тухла, обзаведена, цена 25 800 евро, 2. Помещение в центъра на Поморие Стария град, до църквата, удобно за магазин, офис, ателие, 20
кв. м, цена 23 800 евро.

тос. Керемедчиев е фармацевт, живее в Айтос и работи в Бургас.
Гостуването на хора беше
повод да научим от младия
ръководител на Бялото Братство в Айтос още подробности за Братската градина и как
самият той се запалил по учението на Дънов.
„Мястото в Айтос е свещено
за Братството. Има история,
която не е прекъсвала един
век. Догодина ще празнуваме
100 години на Братската градина, има история, която не
е прекъсвала един век. Догодина Братството ще празнува
100 години от първия събор на
градината. Учителят Петър Дънов е идвал тук три или четири пъти. Първият път - за да

изнася сказки за херомантия
през 1911 година. Идвал и втори път, за да изнесе сказка, а
през 1914 година е бил тук за
събора на Братството,” разказва Керемедчиев.
Сам се запалил по философията на Петър Дънов. Попаднал на една книга за здравето, започнал да чете от чисто
професионален интерес. „И
това, което ме удиви в тази
книга, са методите за лекуване, които са толкова обикновени и толкова истински, за
разлика от сложните неща,
които учим. И когато видиш
тези методи, обосновани и
проверени, когато и сам можеш да ги провериш, точно
тогава ти се отварят очите за
един друг различен свят, от

Предсрочно прекратиха
пълномощията на
кмета на Карагеоргиево
В Общинска избирателна
комисия – Айтос е постъпило писмо от Красимир Енчев – председател на Общински съвет - Айтос, с което е предоставено копие
от постъпило в Общински
съвет - Айтос заявление от
Кязим Аптилязим – кмет на
село Карагеоргиево, с молба да бъде освободен от работа като кмет на кметство
Карагеоргиево. По неофициална информация, карагеоргиевският кмет ще постъпи на работа като учител
в местното училище.
Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при подаване на
оставка чрез председателя
на Общинския съвет до об-

щинската избирателна комисия. В конкретния случай са спазени законоустановените срокове. Съгласно Изборния кодекс, при
предсрочно прекратяване
на пълномощията на кмет,
когато до края на мандата
остава по-малко от една година, частични избори не
се насрочват.
ОИК-Айтос ОБЯВИ, че
прекратяване на пълномощията на г-н Кязим Аптилязим Ибрям като кмет на
кметство Карагеоргиево.
Ще бъде назначен заместник на досегашния кмет
до избиране на нов кмет
на село Карагеоргиево на
местните избори.
НП

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
ВРЪЗКА: 0888417267

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място за обект: „Реконструкция на участък от деривация „Камчия-юг” в района на жп гара „Черноград”
в землищата на село Кликач, община Карнобат и село
Черноград, община Айтос”.
Проектът се намира в Дирекция „ТСУРР” при община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Общинската администрация.
(Обявлението е публикувано в бр.72/13.09.2019 г.
на Държавен вестник).

Важно за
учениците и
родителите!
Книговезницата на
Веска Димитрова работи нонстоп преди началото на новата учебна година. Ето полезна
информация за всички
ученици, които искат да
влязат в час с подвързани учебници, помагала и тетрадки.
Книговезницата се
намира на улица „Димитър Зехирев” № 52,
пред СУ “Никола Вапцаров” в град Айтос.
Телефонът за връзка
с Димитрова - 0884 16
10 02.

това, което учим. От там нататък започнах да търся всякаква литература, свързана с
Петър Дънов”, казва още Керемедчиев.
Когато започнал да чете си
мислел, че Петър Дънов е чужденец. „Знаех, че е виден философ и когато разбрах, че е
българин бях много изненадан и силно впечатлен. И така
започвах да търся литература. Близо до аптеката, в която работя, имаше библиотека и през няколко дни ми носеха книги на Учителя. Четях,
но безразборно, не знаех тогава, че в словото на Учителя има систематика. И когато ти четеш словото систематично, то има своята логика
и своя дълбок смисъл. Тогава, съвсем случайно, попаднах на една сестра, оказа се,
че е най-възрастната в Братството - леля Недялка, човек
с богат опит, която и досега е
сред най-уважаваните в средите на Братството. Тя ме покани в клуба и започна систематизирано да ми дава всичките тези книги. Така започнах от „а“, през „б“ и „в“, и
този процес продължава, защото това знание е необятно
и засяга много сфери - говорим за култура, за медицина,

Николай Керемедчиев
за музика, за микрокосмос...
Харесва ми това, че няма този
фанатизъм, който се прокрадва в други религии, говорим за
научни неща и за връзка между науката и религията, между духовността и причините.
Това е по-скоро философия,
която е за образовани, не за

обикновени хора”. Николай
Керемедчиев разказа и за
предстоящи интересни инициативи на Братството - концерти, уроци по паневритмия
и др., за които ще ви разкажем в следващите броеве на
„Народен приятел“.
НП

Местните политици проведоха
консултации за съставите на СИК

Кметът Васил Едрев проведе консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии в Община Айтос за Местни избори
2019. Присъстваха упълномощени представители на
парламентарно представените партии и коалиции от
партии в Народното събрание и партиите и коалиции
от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламен-

тарно представени. - ПП
ГЕРБ, Коалиция “БСП за
България” ПП ДПС, Коалиция “Обединени патриоти”,
ПП “ВОЛЯ”, КП “Демократична България”.
Представителите на партии и коалиции заявиха, че
са се събрали предварително и са уточнили разпраделението на ръководствата
и челновете на 50-те СИК
в община Айтос. Беше направена проверка на кво-

тите и всички се съгласиха
с постигнатото споразумение. Всички представители
на партии и коалиции бяха
единодушни, че квотите са
спазени.
Имаше само едно възражение - ДПС поискаха председател на СИК в
село Пещерско. От ГЕРБ
не отстъпиха и до споразумение по този въпрос не
се стигна.
НП
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Общинският съвет
заседава последно утре
Четиридесет и деветото заседание, последно за мандат
2015-2019 г. на Общински съвет - Айтос, свиква председателят Красимир Енчев, на
20.09.2019 г. /петък/ от 10.00
ч. в Заседателната зала на
Община Айтос. Първа точка в проекта за дневен ред
е предложението на Васил
Едрев – кмет на Община Айтос за избирането на временно изпълняващи длъжността кмет на Общината и кметствата на територията на община Айтос. Кметът предлага за временно изпълняващ
длъжността кмет на община
Айтос да бъде избран заместник-кметът МАРИАНА КИРИЛОВА ДИМОВА. За кметове
на кметства да бъдат избрани: село Мъглен – Хатче Иляз
– главен специалист, село Тополица – Айлин Осман - главен специалист, село Караново – Мария Петкова – главен специалист, село Пирне
– Радка Стамболийска - главен специалист, село Черноград - Рахиме Кямик – главен специалист, село Чукарка – Ирина Чолакова-Петрова – главен специалист. Встъпването им в длъжност трябва да стане от датата на регистрация на титулярите в Общинска избирателна комисия
– Айтос и да продължи до полагането на клетва от новоизбраните кметове, пише още

Част от съветниците влизат в предизборна надпревара

Последна снимка на местния парламент за мандат 2015-2019 г.
в предложението на градоначалника.
Стоян Стоянов – председател на Временната комисия
за провеждане на процедурата по избор на съдебни засе-

датели за Районен съд Айтос,
за мандат 2020-2023 година,
внася предложение със списъък за избор на 15 съдебни
заседатели за Районен съд Айтос. Комисията беше из-

брана с решение на Общинския съвет на 24 април тази
година.
На последното за този мандат редовно заседание, Красимир Енчев – председател

на Общински съвет - Айтос
ще направи отчет и анализ за
дейността на Общински съвет
- Айтос за периода от месец
ноември 2015 година до месец
август 2019 година.
Кметът Васил Едрев внася докладна записка за издаване на запис на заповед от
община Айтос в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ
авансово плащане по договор
от 26.06.2018 г., сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони” за Проект
„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система
в община Айтос “.
Светът трябва да гласува и
предложение от администрацията за безвъзмездно предоставяне на общински помещения за дейността на политическите партии на територията на Община Айтос, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.
В дневния ред има и до-

кладна записка от кмета за
учредяване на безвъзмездно
право на ползване от спортни клубове върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, на първи етаж от закрито ОУ “Любен Каравелов”- град Айтос,
в парцел І в кв. 40 по плана
на град Айтос - две преходни помещения с обща площ
96 кв.м и спомагателно помещение (съблекалня) с площ
36 кв.м. Внася се и предложение за даване на съгласие за
учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Национална здравноосигурителна каса /Районна
здравноосигурителна касаБургас, върху помещение с
площ 18 кв.м, на първи етаж
в североизточното крило на
Медицински център І - Айтос, с административен адрес: град Айтос, улица „Гарова” № 3.
Мариана Димова – заместник-кмет на Община Айтос, ще
иска решение от общинските
съветници за прекратяване на
съсобственост между Община
Айтос и физическо лице в УПИ
Х-355, кв.35 по плана на село
Съдиево, община Айтос.
НП

Председателят Красимир Енчев отчита работата
на Общинския съвет за мандат 2015-2019 г.

На 20 септември, на последното си редовно заседание за
мандат 2015-2019 г. Общнски
съвет - Айтос ще гласува отчетът на председателя Красимир Енчев за работата на
местния законодателен орган за времето от месец ноември 2015 г. до месец август 2019 г.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Oбщинския съвет
изготвя и внася за разглеждане периодично отчети за
дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание
и се разгласява на населението на общината. В края на
мандата, на финалното заседание, председателят отчита
дейността на местния парламент за целия мандат.
През изтеклия период Общинският съвет е провел
общо 48 заседания и едно извънредно тържествено заседание на 26.10.2018 г., на което Общински съвет - Айтос
взе решение за удостояване
със званието „Почетен гражданин на Община Айтос“ на
Мариела Костадинова.
На 21-ото заседание на
ОбС-Айтос, проведено на
28.06.2017 г., клетва като общински съветник положи Рашид Куру, който влезе на мястото на Севим Али, избран за
народен представител в 44ото Народно събрание на Република България.
На 25-ото заседание на
ОбС-Айтос, проведено на
25.10.2017 г., клетва положи
новоизбраният кмет на Кметство с. Чукарка, община Айтос, Октай Якуб, избран след
проведени частични избори
на 08.10.2017 г.
От проведените заседания,
съгласно приетия дневен ред,
са разгледани предложения,
докладни записки, становища, отчети, спрямо вносителя, както следва:
- 523 бр. - внесени от кмета
на Общината;
- 74 бр. - внесени от поедседателя на ОбС;
- 10 бр. - внесени от Общински съветници;
- 103 бр. - внесени от заместник-кмет на Община Айтос;

- 2 бр. - внесени от общински фирми;
- 6 бр. - внесени от Временни комисии;
- 2 бр. - внесени от областния управител (за първото заседание на ОбС).
От общо внесени - 720 броя
внесени докладни, има 4 точки оттеглени от вносителя и
една точка само за информация. По тези пет точки няма
решения.
Общинският съвет е орган
на местното самоуправление, който определя политиката за развитие на общината. Неговата работа се свежда до това да защитава интересите на гражданите на общината и да приема решения,
относно въпроси в кръга на
предоставената му от Закона компетентност. Съгласно
ЗМСМА с решения се уреждат отношенията от сферата
на финансите, икономиката,
културата, образованието и
други въпроси от компетентността на ОбС.
Решенията на Общинския
съвет са най-важните актове, които той приема на своите заседания. Те се публикуват на сайта на община Айтос,
за да могат с тях да се запознаят всички граждани, които
желаят това.
За отчетния период броят
на решенията, вследствие на
проведените заседания и внесените предложения са 715, от
които Общинският съвет съобразно вота на гласуване
- е приел 701 решения;
- не е приел 13 решения;
- отложено е едно решение
за разглеждане на следващо
заседание.
Приетите решения на ОбС
са изпълнени, с изключение
на някои, които са в процес
на изпълнение, поради изчакване на определени процедури.
Отложените решения на
ОбС (Едно решение е било отложено, внесено е отново на
следващо заседание, на което е приет проекта за решение), а именно:
Решенията на ОбС подлежат на административен и съдебен контрол
Съгласно Закона за администрацията, областният управител упражнява контрол

за законосъобразността на
актовете на общинските съвети. Той може да върне незаконосъобразните актове за
ново обсъждане в Общинския
съвет или да ги оспорва пред
Административен съд - Бургас. През отчетния период Областният управител е върнал
едно решение на ОбС Айтос
за ново обсъждане.
Кметът на Общината, съгласно чл.45, ал.5 от ЗМСМА,
също има право да върне за
ново обсъждане незаконосъобразни или нецелесъобразни актове на Общинския съвет, или да оспорва незаконосъобразните актове пред
съответния административен съд.
През отчетния период кметът на Общината не е върнал
решение на ОбС Айтос за
ново обсъждане, както и не
е оспорил нито едно от тези
приети решения.
Решенията, които Общинският съвет е взел (приети, неприети, отложени), съобразно
своята компетентност се групират, както следва :
- Решенията, отнасящи се
до придобиване, управление
и разпореждане с общинско
имущество - общо 254 бр.
- Решенията, касаещи приемането и актуализацията на
бюджета и други предложения, свързани с него наброяват общо 58 бр.
- Решения, свързани с ползване и разпореждане на земеделски земи – 43 бр.
- Структурно-организацион-

ни решения, във връзка със
създаването и промяната в
състава на комисии, определени от ОбС, представители на Общината и на Общинския съвет пред други институции – 41 бр.
- Решенията, с които се приемат, изменят или допълват
наредби, правилници, планове, програми и стратегии общо 78 бр.
- Решенията, свързани с
дейността на общинските
търговски дружества – общо
35 бр.
- Приетите решения във
връзка с промяната на Плана за регулация и застройка
и други решения, отнасящи се
до териториално и селищно
устройство и строителство –
общо 74 бр.
- Решения, свързани с училища, детски градини и читалища на територията на община Айтос – 20 бр.
- Язовири – 24 бр.
- Проекти – 41 бр.
- Приватизационни решения – 4 бр.
- Други от компетенцията на
Общинския съвет – 43 бр.
Всички молби от граждани и от фирми, постъпили
до председателя на ОбС Айтос, са изпратени до Общинска администрация за отговор и изпълнение по компетентност.
Постоянните комисии към
Общинския съвет са онези
структури, които са в основата на динамиката на цялата дейност на местния зако-

Съветът на старта на мандат 2015-2019 г.

нодателен орган.
Проведените заседания
на Постоянните комисии при
Общински съвет - Айтос, видно от техните протоколи за
посочения период са, както
следва:
- ПК “Законност и обществен ред ” /ЗОР/ е провела
общо 45 заседания;
- ПК “Финансово-икономическа, бюджет и оперативни
програми” /ФИБОП/ е провела 45 заседания;
- ПК “Общинска собственост, териториално селищно
устройство, стопански дейности и екология” /ОСТСУСДЕ/ е провела 45 заседания;
- ПК “Образование, култура, спорт и туризъм” /ОКСТ/
е провела 46 заседания;
- ПК „Здравеопазване и
социални дейности” /ЗСД/ е
провела 45 заседания;
- Комисия по „ Установяване на конфликт на интереси” /УКИ/ е провела 2 заседания.
До настоящия момент няма
непроведено заседание на
Постоянна комисия поради
липса на кворум. Това показва, че общинските съветници
се отнасят сериозно към работата на комисиите.
Въпреки политическите
пристрастия, взаимодействието между Общински съвет
и Общинска администрация е
на ниво, с основна цел – вземане на решения по възникналите проблеми, касаещи ежедневието на нашите съграждани. При разглеждане на до-

Красимир Енчев
кладните записки в комисиите към ОбС участват представители на Общинска администрация, при необходимост и
кметът на общината или заместниците му, за решаване
и изчистване на възникналите казуси. Прави се точна преценка, относно целесъобразността и законосъобразността на предложения от вносителя проект за решение.
Подготовката и предоставянето на материалите за заседанията се извършва в съответствие с приетия Правилник
на ОбС. Материалите, постъпили след Председателския
съвет и включени като допълнителни в дневния ред, се внасят своевременно за разглеждане от ПК. На електронните
си пощи, всички общински съветници получават проекта за
дневен ред за заседанието и
обсъжданите въпроси. Материалите, които са много обемни се предоставят на председателите на ПК преди провеждането на заседанието на
съответната комисия.
През отчетния период в деловодството на Общинския
съвет са постъпили протести от Окръжна прокуратура
Бургас срещу разпоредби от
приети наши наредби и срещу
цели наредби. Текстовете на
Наредбите се актуализират,
както и се приемат нови наредби, съгласно действащото законодателство.
/Резюме от отчета на
председателя на Общински съвет - Айтос/
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Успешен старт на учебната година в Община
Айтос с много усмивки и пожелания
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Кметът Васил
Едрев откри
учебната
година в
двете средни
училища в
Айтос

На 16 септември новата
учебна година беше тържествено открита във всички осем учебни заведения
на територията на Община Айтос. Гост на тържествения ритуал в СУ “Христо
Ботев” - Айтос и в СУ „Никола Вапцаров” - Айтос
беше кметът на Община Айтос Васил Едрев. Градоначалникът благодари на директорите за личните усилия и за успехите на училищните общности и отправи пожелания към първокласниците, учителите,
учениците и родителите на
двете средни училища. „Ще
си позволя само един съвет към всички Вас: Подкрепяйте се! За да е спорна, динамична и успешна новата учебна година!
На добър час!”, заяви още
кметът, преди директорите Пенка Кирязова и Ирина Вътева да ударят първия звънец.
Тържеството в СУ „Христо Ботев” започна с Празничен водосвет за здраве-

жи поканата на ОУ “Христо Ботев” - с. Пирне.
В СУ „Христо Ботев” малките ученици станаха герои
от приказките, Танцов състав “Тракийче” пък вдигна
с бързи хора празничното
настроение, а първолаците
развълнуваха учители, родители и гости със стихчета. Директорът Пенка Кирязова символично предаде
Ключа на знанието на учениците, и пожела на всички
учебната година „да тръгне
по вода”.
В СУ “Никола Вапцаров”, световната шампионка по ловна стрелба Селин
Али получи поздравите на
училищната общност и Гра-

вият учебен ден започна с
националния химн и посрещане на знамената. Ученици от различни класове
рецитираха, пяха и танцуваха. Кметът Васил Едрев
изпрати поздравителни адреси до всички директори,
а на всички първокласници дари учебни тетрадки и
пособия, с пожелание да
се учат, но да не забравят
и игрите. Представители на
„Ротари клуб“ - Айтос имаше във всяко училище. Традиционно, приятелите подариха на първокласниците книжки.
Общият брой на учениците в Община Айтос през
учебната 2019/2020 г е 2982-

Кметът Васил Едрев зарадва първокласниците с подаръци
то и успехите на учениците
и учителите. Гост на Ботевци беше народният представител в 44-ото Народно
събрание Севим Али, който тази година присъства
на празничното събитие и
в качеството си на родител на първокласник в училището.
В СУ „Христо Ботев” в
Айтос, много гости, родители и ученици вмес-

Първолаците на СУ “Никола Вапцаров” - Айтос

Ирина Вътева - директор на СУ „Никола Вапцаров”, поведе първолаците

то цветя, сложиха левчета в кутията за дарения с
посланието „Да отворим
сърцата си за Краси!“.
„Ние знаем, че вие ни обичате и показвате уважението си към нас с красиви цветя. Благодарим ви!
Тази година се обръщаме
с молба: да се посрещнем
с прегръдка и усмивка на
първия учебен ден, а стойността на цветята да дарим
за живота на една наша съгражданка - Красимира Невенова, която се нуждае от
скъпоструващо лечение в
чужбина. Да подадем ръка
на Човека със силен дух

Директорът Пенка Кирязова удари първия звънец в СУ „Христо Ботев”

Учители, ученици и родители заедно в ОУ „Христо Ботев” - с. Пирне
мота за всички свои успехи през това лято от директорката Ирина Вътева. Училищният хор и първолаците
радваха общността с песни
и стихове.
Във всички училища пър-

Търсят собственика
на папагал

ма, от тях 231 са първокласниците, с близо 40 помалко от миналата учебна година. Както винаги,
най-много деца, родители и гости имаше в двора на СУ “Христо Ботев” в

Най-малките ученици на село Пирне

Сашко не е от говорещите, затова мълчи кой
е собственикът му

за спечелване на продължителната битка. В класните стаи на родителските срещи ще бъдат поставени дарителски каси. Дарение може да се направи
и на тържеството за откриване на Новата учебна година. Да бъдем добри! Благодарим за съпричастността! С пожелание за здрава
и успешна учебна година!”,
беше посланието на Ботевци към айтозлии, дни преди първи учебен ден.
Гост на ОУ „Атанас Манчев” беше общинският съветник Петър Хараламбов
- председател на постоянната комисия по образование в Общински съвет - Айтос. В ПГСС „Златна нива”
посрещнаха председателя
на Общински съвет - Айтос
Красимир Енчев. Специални гости за първия звънец в
ОУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий” - с. Карагеоргиево, ОУ
„Светлина” - с. Тополица и
ОУ “Христо Ботев” - с. Мъглен бяха Диню Динев и Димитрина Кинева от Дирекция “КОВЗСТ”. Заместниккметът на Община Айтос
Мариана Димова пък ува-

Селин Али получи високо признание за успехите
си през лятото

В един от първите класове на СУ “Христо Ботев”
- Айтос

Айтос. 1081 са тази година
възпитаниците на училището, от тях 94 са първокласниците.
Стартът на учебната година беше успешен. Във
всички учебни и детски заведения на територията на
Община Айтос ремонтите
са приключени още през
лятото, условията за обучение и възпитание са възможно най-добрите. Няма
липса на учители, осигурени са всички необходими
материали, учебници, пособия и горива.
НП

