
От 2016 година Айтос избира 
онлайн най-добрите в спорта. 
Интересът към вота за „Спор-
тист, Треньор и Отбор на го-
дината” расте. През 2017 го-
дина в избора са се включили 
общо 3363 граждани на общи-
ната. Броят на участвалите в 
гласуването в края на 2018 го-
дина скача на близо 7000 души. 
За „Спортист, Треньор и Отбор 
на Община Айтос за 2019 годи-
на“ са гласували 1000 души по-
вече - близо 8000. В годините 
традицията се утвърди, а бро-
ят на гласувалите през тази го-
дина е солидна представител-
на извадка, на която Община 
Айтос категорично се довери. 
Най-много гласове са подаде-
ни за „Спортист на годината“ 
- 6549, за „Треньор“ са гласу-
вали общо 1337 души и за „От-

бор“ - 315.
Церемонията по награжда-

ването на фаворитите и номи-
нирането се състоя на 18 де-
кември в Заседателната зала 
на Община Айтос под патрона-
жа на кмета Васил Едрев. При-
състваха председателят на Об-
щински съвет - Айтос Краси-
мир Енчев и членовете на по-
стоянната комисия по спор-
та с председател Атанас Ма-
ринов. Градоначалникът поз-
драви спортния елит на общи-
ната, благодари на всички но-
минирани за купите, медали-
те и успехите. „Благодаря Ви 
за всичко, което сте постиг-
нали през годината! Гордеем 
се с Вас! Няма да е нескром-
но, ако кажа, че Община Айтос 
също направи много за спорта 
през тази година. Опитваме се 
изцяло да подновим спортната 

база и да строим нови спорт-
ни съоръжения. Ще го правим 
и през следващите години! За-
щото Вие го заслужавате!

Днес избираме Спортист, 
Треньор и Отбор на Община 
Айтос за 2019 година. За мен 
всички Вие сте най-добри-
те! Как са гласували хората и 
кого са избрали не зная и до 
този момент. За мен също ще 
бъде изненада. Пожелавам ус-
пех на всички! Още по-добри 
резултати през 2020 година! 
Още медали и изяви! И нека 
2020 година да е най-успешна-
та за айтоския спорт”, заяви 
преди награждаването градо-
началникът.
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Мъжката двойка на Клуба по 
спортна акробатика “Орел” - 
Айтос Антон Димитров Станчев 
и Янко Иванов Киров бяха обя-
вени за Спортист № 1 на общи-
на Айтос за 2019 година на тър-
жествена церемония на 18 де-
кември в Заседателната зала 
на Община Айтос.

Общо 7886 граждани на об-
щина Айтос участваха в онлайн 
гласуването за „Спортист, Тре-
ньор и Отбор на 2019 година“. В 
рамките на месец - от 15 ноем-
ври до 15 декември тази година, 
айтозлии можеха да избират 
най-добрите сред номинирани-
те от спортните клубове. 

17 бяха номинациите за 
Спортист №1. Най-много гла-
сове - 2416 или 37% от всички 
гласували избраха успешната 
акробатична двойка Антон Ди-
митров Станчев и Янко Иванов 
Киров, състезатели на клуба 
във възрастова група 6-12 го-
дини. Антон и Янко са носите-
ли на сребърен медал от Дър-
жавния шампионат по спорт-
на акробатика и на златен ме-
дал от Международния турнир 
в град Бургас.

И втората позиция в надпре-
варата е за спортната акроба-
тика. С 22% от гласовете, или 
1461 гласа престижното вто-

ро място айтозлии отредиха 
за смесената двойка Ивайла 
Здравкова Момчилова и Атанас 
Живков Богданов, състезатели 
на КСА „Орел“ - Айтос, във въз-
растова група 12-18 години. 

Ивайла и Атанас са възпи-
таници на СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос. На Държавния 
шампионат през 2019 година  
завоюваха сребърен медал, а 
от  Международния турнир в 
град Бургас са носители на зла-
тен медал.

Трети в класирането е во-
лейболистът Павел Тодоров с 
11 % или 749 гласа. Ученик е в 
ІХ клас на Професионална гим-
назия по транспорт в град Бур-

гас. Картотекиран е като състе-
зател по волейбол в БФВ от ме-
сец март 2016 година. Ръст 180 
см, тегло - 60 кг. Започва със-
тезателния си път при треньора 
Димитър Кавръков и до момен-
та е негов възпитаник. Участва 
в отбора на „ВК Айтос” – каде-
ти на поста „посрещач”. 

Павел Тодоров е млад, перс-
пективен и амбициозен състе-
зател. През месец януари 2019 
година завоюва ІІ-ро място на 
Общинския етап на ученически-
те игри по волейбол с отбора на 
ПГ по транспорт в град Бургас 
VІІІ-Х клас. Участва с отбора на 
„кадети“ в зоналното Републи-
канско първенство за спортно- 

състезателната 2018/2019 годи-
на  в град Стара Загора и град 
Царево, където се класират на 
V-о място.

На четвърта позиция ай-
тозлии са класирали светов-
ната шампионка по спортна 
стрелба в дисциплина “трап” 
Селин Ниязи Али, два пъти но-
сителка на титлата „Спортист 
№1“ на Община Айтос.

Петото място е за женска-
та двойка на Клуба по спорт-
на акробатика “Орел” - Ай-
тос - Дилара Тунджай Пачалъ 
и Жаклин Красимирова Челе-
биева, които са заедно от 2016 
година. Дилара е от село Тръ-
нак и е VІІІ клас, а Жаклин е от 
град Бургас, в Х клас. И двете 

пътуват до Айтос, за да трени-
рат. Волейболистът Мирослав 
Златанов заема шеста пози-
ция, седми е баскетболистът 
Деян Тачев, осми - Кети Стоя-
нова, състезател на Баскетбо-
лен клуб “Вихър” - Айтос. Де-
ветото място е за Дурмуш Мю-
мюн - футбол, десетото за Мус-
тафа Зюлфекяр Смаил - борба, 
на 11-о до 17-о място се нареж-
дат Гюнай Рафет Зекерие - фут-
бол, Аксел Ерол Шукри - бор-
ба, Денис Демирев Шишманов 
- футбол, Енвер Бейхан Тефик 
- футбол, Захари Живков Ми-
хов - борба, Неше Хасан Мех-
мед - шахмат, Мехмед Халил - 
баскетбол.
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Антон Димитров Станчев и Янко Иванов Киров с 
наградите на Община Айтос

Най-добрите в спорта!

Акробатите Антон Станчев и Янко Киров са 
спортисти на община Айтос за 2019-аАйтозлии 

избрАхА:

Кметът и младежите от 
Защитено жилище - Айтос при 

коледарите на ДГ „Пролет”
Дядо Коледа раздаде първите си подаръци

ІV „а“ група на ДГ “Пролет” 
днес беше домакин на вълну-
ващо коледно тържество, ко-
ето събра малки и големи в 
База 2 на детската градина. 
На малките коледари и гла-
совитите момиченца гостува-
ха кметът Васил Едрев, пред-
седателят на ОбС - Айтос Кра-
симир Енчев, общинските съ-
ветници от ПП „ГЕРБ“ и мла-
дежите от Защитено жилище - 
Айтос със своите ръководите-
ли. Посрещна ги директорката 
на ДГ „Пролет” Емилия Мите-
ва със сърдечни пожелания за 

коледните празници и новата 
2020 година. Децата предста-
виха традиционния български 
обичай с наричания и уника-
лен коледарски танц. Гости-
те пък ги изненадаха с подра-
нилата визита на Дядо Коле-
да, който раздаде първите си 
подаръци на малчуганите и на 
младежите. Кметът се беше 
подготвил с традиционна пита, 
която дари на коледарите. Де-
цата поднесоха коледни суве-
нири на гостите, изработени 
от самите тях.
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Годишните награди 
в спорта `2019

Антон получава на-
градата на акробатите 
за „Отбор №1“ Мартин Бенов е най-

добрият треньор на 
2019 година

Смесената двойка Ивайла Здравкова Момчилова 
- Атанас Живков Богданов със сребърна позиция в 
класацията за 2019 година



Треньорът по спортна акро-
батика на Клуб “Орел” Мартин 
Бенов беше избран за «Тре-
ньор на 2019 г.» в онлайн гла-
суването на сайта на Община 
Айтос. Бенов получи 43% от 
гласовете, подадени в катего-
рията “Треньор на Община Ай-
тос” и категорично зае първо-
то място в надпреварата меж-
ду общо деветимата номини-
рани за титлата спортни нас-
тавници. И второто място при 

треньорите е за спотната ак-
робатика. Заема го Катя Ца-
нева - дългогодишен треньор 
в Клуб “Орел” - Айтос.

 23 % от гласовете отреди-
ха третото място за треньо-
ра по свободна борба Ружди 
Хасан Ахмед, който е и пред-
седател на СКБ “Айтос”. Ос-
вен от своя спортен клуб Руж-
ди Ахмед беше номиниран и 
от Футболен клуб „Бяла река” 
- село Тополица. Майстор на 

спорта, многократен републи-
кански шампион. Златко Хад-
жизлатев - треньор по спорт-
на стрелба в Стрелкови клуб 
„Аетос” заема четвъртата по-
зиция, пети в онлайн надпре-
варата е треньорът на юноши 
младша възраст на ФК „Ви-
хър” - град Айтос Борис Ни-
колов. След него гласуването 
подреди Милен Минчев - тре-
ньор на мъжкия отбор на ФК 
„Вихър” Айтос, Дечо Коешинов 

- треньор на Баскетболен клуб 
“Вихър” - момичета 12 години и 
момичета 14 години, Димитър 
Росенов Кавръков - треньор 
във Волейболен клуб “Айтос” 
на възрастовите групи кадети 
и прекадети, Драгомир Иванов 
- треньорът с най-дълъг стаж 
в айтоския баскетбол, който в 
момента тренира група момче-
та до 10 години и група момче-
та до 12 години.
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Татяна ЙОТОВА,  
Главен учител по 
български език и 
литература в СУ  
„Христо Ботев” - Айтос

С четири значими събития 
отбелязаха петокласниците на 
СУ „Христо Ботев”, град Айтос, 
Националната седмица на че-
тенето. Не, че е необходимо да 
има точно такава седмица, за 
да четеш, но в нея посветихме 

дейностите си на най-разумно-
то действие, което прави чове-
ка мъдър. Стартът постави из-
ложбата „Поклон пред българ-
ския бит, дух и фолклор!” След 
дълго проучване в книгите, 
след старателно „претърсва-
не” из бабините ракли, в кон-
текста на вълшебните народни 
приказки, изучавани в часове-
те по литература в неделния 
следобед, в навечерието на 
Седмицата грейна изложбата, 
сътворена от представители 
на четирите пети класа. Екс-
понатите – предмети от бита, 
книги с народни умотворения, 
носии, ръкоделия…. – предиз-
викаха интереса на ученици, 
учители и родители. Особено 
бяха изненадани най-малките, 
които посядваха на столчетата 
край синията и „отпиваха” от 
глинените чашки нещо.

„Дървета на мъдростта” из-
раснаха изпод грижливите 
ръце на петокласниците, обе-
динени в екипи. По листата и 
клоните на дърветата се наро-
иха мъдрости от книги – позна-
ти и непознати, така че всеки, 
който спре под дървото на сян-
ка, може не само да си възвър-
не дъха от нажежената пустош 
на нечетящата душа, но и да 
зареди с мъдростта на време-
то и творчеството своята по-
требност от добро знание. 

Някак си „случайно” в Сед-
мицата се вписа и гостуващата 
театрална постановка от Тър-
говище „Сън в лятна нощ”. О, 
как сме благодарни на талант-
ливите актьори за уникалната 
освежителна, ярка, динамич-
на, забавна, различна поста-
новка. Прочетохме Шекспир 
по нов, нестандартен начин, 
благодарение на иновативния 
поглед на творческия театра-
лен състав, на режисьорските 
решения за декори, „магиче-
ски” реквизити, мизансцен… 

Като заключителен момент 
от Седмицата случихме срещи-
те с близки на учениците, ко-
ито поканихме в библиотека-
та, за да заздравим връзката 
между поколенията, за да се 
поучим от съветите на по-въз-
растните от нас. Незабравими 
минути! В 5 „а“ ни гостуваха дя-
дото на Денис – Енвер Халил и 
бащата на Дария – Кирил Па-
найотов. Щастие е да общуваш 
с такива хора! Просълзиха ни 
техните изпълнения на Боте-
ви и Яворови творби. Оживяха 
образите на Яворовата Мина 
в „Две хубави очи” и на Боте-
вия лирически герой, разоча-
рован от робската действител-
ност в „Делба”. Гостите споде-
лиха любимите си детски кни-
ги, сред които „Приказки” на 
Оскар Уайлд („Славеят и роза-

та”), „Повест за истинския чо-
век” от Борис Полевой и още, 
с които Дядо Енвер се е учил 
на сила на Духа. Таткото на 
Дария пък е очарован от бъл-
гарските класици и сподели, че 
някога не е ставал от книгите и 
че му е тъжно, когато днешни-
те деца, включително и негова-
та дъщеря, не съвсем така при-
емат четенето. В 5 „б“ посрещ-
нахме сестрата на Димитър – 
Мария Тодорова, студентка в 
Бургас, възпитаничка на наше-
то училище. Тя ни разчувства с 
приказката за Златното моми-
че и с притчата за трите кедъ-
ра. Отговорна, артистична, за-
владяваща, Мария, като най-
близка по възраст на децата, 
изрази своите мисли за маги-
ята на книгата в живота на хо-
рата. Магдалена от 5 „в“ клас 
ни представи своята майка – 
колежката Милена Янева, ко-
ято ни прочете толкова затрог-
ващо „Малката кибритопрода-
вачка” от Андерсен, че брадич-
ките на децата затрепериха от 
вълнение. Г-жа Янева споде-
ли, че книгите са богатството 
на света и си бедняк, и по дух, 
и по речник, ако не четеш кни-

ги. Ивайла Стефанова от съ-
щия клас доведе своите баба 
Златка и дядо Митко, който ни 
изрисува художествено лозун-
га за изложбата. Възхитителни 
бяха техните послания за лю-
бимите им герои и автори от 
детството: Тимур и неговата 
команда и още, и още… Тема-
та за четенето в 5 „г“ споделих-
ме с майката на Неделчо – Ди-
ана, която забави свое лично 
пътуване, за да отдели от вре-
мето си за среща с децата. За 
нея особено ценни са енцикло-
педичните книги, книги за за-
бележителности в България и 
по света. С особена жар ни 
разказа за Книгата с българ-
ски обичаи и традиции, която 
в нейното детство имала най-
голямо въздействие върху въ-
ображението й. Прекрасен ди-
алог се получи с децата, които 
задаваха въпроси. С огромен 
интерес слушахме Даниел от 
5 „г“, който имаше отговори на 
всякакви въпроси и, явно, е из-
ключително запален читател, 
защото проявява винаги в ко-
муникацията знания за факти 
и събития от различни епохи. 
В рамките на часовете други 
деца представиха в рубрика-
та „Прочетете тази книга!” че-
тивата, които в момента ги за-
нимават. Идает от 5 „в“ пък се 
беше вдъхновил още от пред-
ния ден и ни прочете свое сти-
хотворение за четенето. В уют-
ната ни библиотека с библио-
текар Даниела Митрева, коя-
то запечатваше в кадри наши-
те срещи, сякаш ни гостуваше 
Светът на Творчеството.

Колко много вълнение в 
една седмица! Седмица на 
Духа и на близостта между ро-
дители и деца! Макар и вре-
мената да са различни и все 
да упрекваме поколенческа-
та разлика в това, че нищо не 
е същото, можем с общи уси-
лия да съхраним изконната по-
требност на човека да откри-
ва в книгите ценни житейски 
примери и универсални посла-
ния за добро, красота, хармо-
ния, почтеност. ЧЕТЕТЕ! Така 
завършва стихотворението на 
Идает; „Да четем!”, с това на-
пътствие завършваха всички-
те ни срещи с гостуващи ро-
дители! До нови споделени че-
тива, приятели-гости! Благода-
рим ви! 

Зоя ЦОНЕВА 

Изборите минаха и настана мъл-
чание. Вероятно местните полити-
чески централи анализират в тесен 
кръг силните и слабите си страни. 
А защо и ние, гражданите, да  не 
направим един кратък анализ на 
изборите и резултатите. 

Изводът за всички нас е, че на 
Местни избори `2019 надделя раз-
умът. Хората от града и селата 
най-сетне промениха мисленето 
си. Гласоподавателите от община 
Айтос, които са от няколко етноса, 
години наред гласуваха по внуше-
ние за определен кмет или партия. 
Но ето дойде времето, когато хо-
рата припознаха в лицето на Ва-
сил Едрев работещия кмет, зна-
ещ, можещ, доказал се с проме-
ните. Хората гласуваха за него, за-
щото видяха и оцениха резултати-
те от труда му. Само предубедените ще пренебрегнат тези резулта-
ти, защото те са видими. Градът ни стана по-привлекателен с голе-
мите ремонти и рехабилитацията на уличната мрежа. Нещо повече 
- тези дейности продължават и ще продължават през новия мандат. 
Започна строежът на първата в историята на града пречиствателна 
станция за отпадъчни води. Откриха се нови работни места. Постро-
иха се не една и две нови спортни площадки, изцяло реконструира-
на и разширена е Спортната зала. И най-хубавото е, че площадките 
са пълни с деца и млади хора, особено през лятото.

С обновения парк “Славеева река”, с построените детски площад-
ки, красивите алеи,  подреденост и добре поддържани зелени и цвет-
ни площи, Айтос се прочу в цялата област и страната. През това лято 
хора на различна възраст посещаваха красивия ни парк, ведно със 
Зоопарка. Особено през почивните дни - паркингът не можеше да 
побере многото автомобили и част от тях паркираха на съседните 
улици. Всички се радваме да видим щастливите лица на децата, ко-
ито изпълват всеки ден детските кътове в парка. Драго ти става да 
видиш тези мили, усмихнати личица и в Зоопарк - Айтос, най-краси-
вият и добре поддържан в региона. Всички сме свидетели как реа-
гират нашите близки и познати отвън, когато видят парка - възхи-
щават се на тази красота и са категорични, че това е една от рядко 
срещаните забележителности в страната.

И нека хората да знаят, че през двата мандата на управление 
на Васил Едрев средствата, инвестирани в улични настилки и тро-
тоари са повече от всички предходни мандати, от 1989 година на-
сам, взети заедно. Айтозлии са интелигентни хора и никой не може 
да ги подведе в оценките им за личността на кмета. А висока оцен-
ка се постига с много работа, и с най-важното - да си истински за-
интересован за своята община и за това как живеят хората. Това 
може да постигне само човек, изцяло отдаден на другите, съпри-
частен с техните желания, и носещ в себе си призванието и мисия-
та за длъжността кмет.

Намирането на средства и усвояването им е сложна процедура, 
която е тест за избрания за кмет на общината. Васил Едрев успя да 
защити много проекти и да усвои десетки милиони лева в полза на 
гражданите. Свидетел съм как бивш кмет преди десетина години се 
отказа от предоставени средства за един обект в града - благоустроя-
ване на централна градска част. Средствата бяха отпуснати по „Кра-
сива България” - извънбюджетни. Предложението беше за ремонт на 
улици и тротоари. Отговорът на същия този кмет беше отрицателен 
- градът нямал нужда от тези средства, тъй като всичко му било на-
ред. Средствата бяха отклонени към друга община, а айтозлии - още-
тени. А защо постъпи така - и до днес не мога да си обясня. И сега 
този човек имаше доблестта да се кандидатира за общински съвет-
ник. Давам този пример неслучайно - той е доказателство колко ва-
жни за общината и хората са добрите управленски решения, които 
е длъжен да вземе кметът в интерес на всички граждани.

Искам да кажа няколко думи и по повод Обръщението на Общин-
ския съвет на БСП към гражданите след изборите. Тези, които тър-
гуват с гласовете на хората да бъдат обект на внимание от компе-
тентните органи. За никого не е тайна, че една единствена партия 
купуваше гласове в ромския квартал, тъй като не можа да мотивира 
и активира своя електорат, и естествено загуби тези избори. Така 
че не вкарвайте всички под общ знаменател!

Ще използвам възможността да поздравя бившия и настоящ кмет 
на село Тополица Юли Миляков. Гласоподавателите го припознаха с 
ясното съзнание, че той е техният кмет, той е грижовният стопанин 
на селото. Като строителен техник много обекти в Тополица бяха из-
пълнени по т.нар. „стопански начин”, а точно това подкрепя общин-
ският кмет Васил Едрев  като самоинициатива на местните кметове 
и кметските наместници.

Искам да поздравя кмета Васил Едрев и за още едно негово ре-
шение. Вие, г-н Едрев, направихте най-добрия избор на инвеститор-
ски контрол на общинските обекти, като назначихте на тази длъж-
ност Стоян Стоянов. Той е човек с голям опит в сферата на строи-
телството - обектите, които е изпълнявал са винаги предавани в срок 
и с отлично качество. Стоянов вече доказва професионализма си с 
изградената градинка с детски кът пред Държавно горско стопан-
ство - Айтос. Той е работохолик, обича професията си, а най-ценни-
те му качества са честност и неподкупност.

Господин Едрев, за трети пореден път спечелихте доверието на 
нашите съграждани и със сигурност, това е признанието за Вашата 
работа през изтеклите години. Продължавайте да работите с хъс за 
благото и в интерес на хората. Бъдете, както и досега, близо до тях! 
Пожелавам Ви много здраве и Ви поздравявам за добре свършената 
работа. Искрени пожелания и за Вашия екип, за служителите с от-
лични качества и опит! Защото е изключително важно екипът, с който 
работите да е с опитни специалисти в своята област, и най-вече про-
фесионалисти в подготовката и реализирането на проекти. Мисля, че 
такива са Вашите служители, за което Ви поздравявам!

17 декември беше денят на 
първия нестандартен демо 
урок по #менталнааритмети-
ка в AMAKids в СУ „Никола Ва-
пцаров” - град Айтос. Старти-
рахме ударно, и затова благо-
дарим на обаятелния инструк-
тор Стефан Петров за съдей-
ствието и интересния и заба-
вен начин, по който въведе 
децата във вълшебния свят на 

AMAKids! В края на деня бяхме 
изморени, но удовлетворени 
от това, което постигнахме. 

Показахме на децата, че 
ученето може да бъде и за-
бавно. А родителите оцени-
ха мястото, създадено с ми-
съл за децата - не само да за-
обичат математиката, а да се 
научат да общуват и да рабо-
тят в екип. 
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Община Айтос
Общинска 

администрация

СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос 

УВЕДОМЯВА 
гражданите, че 
поради годишно 

приключване 
касите на отдел 

“Местни данъци и 
такси”  ще работят 
с граждани до 12 
ч. на 27.12.2019 г. 

Отдел ”Местни 
данъци и такси” 

няма да работи с 
граждани на 30 и 

31.12.2019 г. 

Бенов получи 43% от всички подадени гласове за “Треньор на годината”

6
Мартин Бенов е „Треньор № 1“ 

на Община Айтос за 2019 г.

„Спортисти №1“ и „Тре-
ньор №1“ на Община Айтос

Зоя Цонева

Най-сетне разумът надделя!
Един прочит на ЧЕТЕНЕТО

Урок по #менталнааритметика в 
AMAKids в СУ „Никола Вапцаров”



- Инж. Биделев, внесено 
е предложение за по-висо-
ка такса „битови отпадъци” 
в община Айтос през 2020 
година, което ще се обсъж-
да и гласува на заседанието 
на Общински съвет - Айтос 
на 20 декември тази година. 
Коя е причината, която на-
лага това увеличение?

- Причините, които налагат 
увеличаването на размера на 
таксата за битови отпадъци са 
повече от една. Основната е 
увеличаването на държавни-
те такси, които се събират от 
гражданите, и след това оти-
ват в Регионалната инспек-
ция по околната среда и во-
дите (РИОСВ)  за отчисления 
и обезпечения. Първоначал-
ният вариант за 2020 година, 
по Наредбата, която третира 
тази материя, беше - от 57 лв. 
на тон, таксата да скочи на 95 
лв./тон. Но през миналата сед-
мица, на Общо събрание на 

Националното сдружение на 
общините в Република Бълга-
рия (НСОРБ), на среща с ми-
нистъра на околната среда и 
водите Нено Димов е решено 
това увеличение да стане по-
етапно за три години: 2020 го-
дина - 69 лв., 2021 година - 82 
лв. и през 2022 година -  95 лв. 
Като държа да подчертая, че 
това решение още не е мате-
риализирано никъде. Т.е. обе-
щанието, съобщено на общи-
ните на този форум е, че ре-
шението ще излезе в Държа-
вен вестник през месец фев-
руари 2020 година. Независи-
мо от посочения срок, това е 
някакво основание за очаква-
не, че увеличението ще бъде 
по-малко от първоначално 
предвиденото.

Следващата причина за 
увеличението е договорът, 
който е сключен през насто-
ящата година с изпълнителя 
на услугата през 2020 годи-

на. Там увеличението основ-
но се дължи на увеличената 
минимална работна заплата. 
Тъй като, ако разгледаме в де-
тайли ценовите предложения, 
става ясно, че основното уве-
личение е там, където има ръ-
чен труд - метене, листопад и 
т.н. Това е съвсем нормално, 
тъй като предишният договор 
е сключен преди три години, 
а от тогава минималната ра-
ботна заплата се увеличи поч-
ти два пъти.

Следващото увеличение е 
на таксата за обработката на 
битовите отпадъци в регионал-
но депо в Братово. Всяка годи-
на, в края на октомври, нача-
лото на ноември, осъществя-
ваме контакт с депото, за да 
разберем очаква ли се някак-
ва промяна, за да я включим 
в план-сметката за разходите. 
Досегашните обещания бяха, 
че няма да има увеличение, но 
в договора, сключен в начало-

то на месец декември тази го-
дина, се оказа, че числата са 
различни за 2020 година.

Увеличени са и парите за ра-
ботниците към Общината, кое-
то също е свързано с увеличе-
нието на минималната работна 

заплата и бройките, необходи-
ми за дейността. През насто-
ящата година, в план-сметката 
разходите за битови отпадъци 
бяха заложени и съответно из-
харчени 407 хиляди лева собст-
вени средства, каквито през 

следващата година няма как 
бюджетът да осигури.

- Предвид всички тези 
увеличени разходи, какъв е 
недостигът на средства и с 
колко би трябвало да се уве-
личат приходите за дейност-
та през 2020 година?

- При очаквани приходи за 
настоящата година в размер 
на 1 350 000 лв., за да се извър-
ши дейността през 2020 годи-
на, в обема, в който и сега се 
извършва, са необходими 2 420 
000 лв. Простата сметка показ-
ва, че за да бъдат покрити раз-
ходите догодина, приходите 
трябва да се увеличат със 65%, 
каквото е и предложението до 
Общински съвет - Айтос.

НП

С 62% от гласовете на ай-
тозлии, титлата „Отбор на 
2019-а“ заслужи Клубът по 
спортна акробатика „Орел” - 
Айтос. Клубът е регистриран 
през 1993 година като юриди-
ческо лице с нестопанска цел, 
но акробатиката води свое-

то начало в град Айтос мно-
го преди това. Двама са тре-
ньорите, Катя Цанева и Мар-
тин Бенов, които са подготви-
ли няколко поколения успеш-
ни акробати. Отборът на клу-
ба участва в държавни шам-
пионати, международни тур-
нири, европейски и светов-
ни първенства. Завоювани-
те златни, сребърни и брон-
зови медали от айтоските ак-

робати на най-представител-
ните международни състеза-
ния са израз на големия ав-
торитет на айтоската акроба-
тична школа. 

Втора позиция в надпрева-
рата между пет айтоски тима, 
заслужи отборът на Спортен 
клуб по борба „Айтос” с 18% 
от гласовете. Отборът с тре-
ньор Ружди Ахмед е номини-
ран за постигнати успехи на 

национални, държавни и ре-
публикански турнири. На дър-
жавното първенство за деца 
в град Горна Оряховица из-
воюва отборно шесто място. 
През месец юли на Балкан-
ския турнир в Република Тур-
ция, град Ялова, заслужи сре-
бърните медали. 

Бронзовият успех на Годиш-
ните спортни награди на Об-
щина Айтос `2019 е за мъж-
кия отбор на Футболен клуб 
„Вихър” - Айтос с треньор Ми-
лен Минчев. Клубът е сред  во-
дещите отбори на „А“ окръжна 
футболна група и заема първи 
места в класиранията. Един-
ственият отбор в групата, кой-
то се състезава в първенство-
то само с местни футболисти, 
които дават всичко от себе си 
за доброто представяне на 

„Вихър” на свой и на чужд те-
рен. В момента отборът заема 
първо място в А-окръжна фут-
болна група с афинитет за вли-
зане във В-Републиканска фут-
болна група, където наистина 
му е мястото. 

На четвърта позиция, участ-
валите в гласуването постави-
ха отбора на Баскетболен клуб 
„Вихър”-Айтос - момичета до 
12 години. Петото място е за 
Волейболен клуб „Айтос”  от-
бор „кадети” под 18 години. От-
борът е сформиран през месец 
септември 2017 година. Състои 
се от 11 състезатели. Капитан 
е Светослав Тодоров. Треньор 
на тима е Димитър Кавръков. 
Всички състезатели са карто-
текирани в Българска федера-
ция по волейбол. 

НП
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• Тел. 0879033671 - прода-
ва двустаен апартамент 62 
кв. м в Бургас, к-с “Зорница”, 
етаж ІІ-ри.

• ТЕЛ. 0888417267 - прода-
ва масивна двуетажна къща в 
град Айтос - застроена площ 
168 кв. м, на улица „Гарова“ 
12, с двор -  обща площ на 
имота  511 кв.м. 

• Тел. 0876 74 95 87 - про-

дава „Опел Мерива”-1,4 бен-
зин, септември 2014, 43 хил. 
км пробег. Цена 17 900 лв. 
Тъмносив металик, климатро-
ник, парктроник, мултифунк-
ционален волан, регулира-
не на волана, автоматичен 
контрол на гумите, автопилот, 
борд  компютър и много дру-
ги екстри. Много икономичен, 
перфектен.

• Продавам тристаен апар-
тамент в град Айтос - 68 кв. м, 
ет. 2, мазе - 12 кв. м. Цена 58 
000 лв., тел. 0882 24 93 90.

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

• Тел. 0894 411 125 - про-
дава лозе - 1дка + бунгало, 
между „Военно стрелбище” 

и „Набожна къща”
• Тел. 0898 440336 - Дими-

тър, продава 3.200 дка двор-
но място в регулация - с. Мал-
ка поляна или заменя за не-
движим 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 - про-
дава 2.5 дка празно двор-
но място в с. Дрянковец, УПИ 
V-48, кв.6, договор с EVN - 12 
kW, партида за вода, скица 
с виза за строеж, нотариа-
лен акт.

• Тел. 0879590266 - продава 
апартамент - 108 кв.м, на ули-
ца “Ради Боруков” 18. Цена 
по споразумение.

• Тел. 0888417267 - продава 
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
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Инж. Иван Биделев

Отборът  
на Клуба  
по спортна 
акробатика 
„Орел”е №1, 
решиха 
айтозлии

Мартин Бенов е „Треньор № 1“ 
на Община Айтос за 2019 г.

Питаме инж. Иван 
Биделев - директор 

на Дирекция „ТСУРР” 
в Община Айтос

Кои са причините, които налагат увеличението 
на такса смет през 2020 година?

Акробатиката обра спортните 
награди за 2019 година

19 декември 2019 г., 17.30 часа, НЧ „Васил Лев-
ски 1869”
Коледен концерт на художествените състави на 
Читалището

20 декември 2019 г., 10.00 часа, Средно учили-
ще “Христо Ботев” 
Благотворителен Коледен базар 

20 декември 2019 г., 10.00 часа, Община Айтос
Коледарски поздрав на децата от ДГ “Пролет” към 
Общинска администрация - Айтос

26 декември 2019 г, 10.30 часа, Заседателна зала 
на Община Айтос
Коледен турнир по шахмат за деца и възрастни

ОБЩИНА АЙТОС
Предстоящи коледни прояви `2019

Важно съобщение
До всички граждани на община Айтос!

СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното из-
хвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за 
битови отпадъци, речни корита, ниви, горски терито-
рии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказва-
ни с глоби.

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите в сградата на Община Айтос или 
чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897992321



Кръгла маса на тема “Ро-
лята на традиционните пе-
сен и танц за съхранява-
не на идентичноостта” се 
проведе в СУ “Никола Ва-
пцаров” - Айтос, по проект 
на Програма «Еразъм+», 

който училищната общност 
реализира с партньори от 
чужбина. Дебатът за бъл-
гарските традиции и ро-
лята на училището за при-
емствеността им, водиха 
ръководителят на проек-
та Ирина Вътева - дирек-
тор на училището и пре-
подавателят по английски 
език Здравко Димов - ко-
ординатор. Заедно с еки-
па на проекта, на кръгла-
та маса седнаха предста-

вители на Община Айтос, 
участници във фолклорни 
състави и учители с дълго-
годишен опит.

Какви интересни учи-
лищни и извънучилищни 
форми могат да привле-

кат децата към автентич-
ния български фолклор и 
как институциите да обеди-
нят усилията си в тази по-
сока, бяха въпросите, по 
които присъстващите спо-
делиха мнение. Дискусия-
та се завъртя и около въ-
проса, дали обработеният 
фолклор и съвременните 
песни на фолклорна осно-
ва помагат за съхранява-
нето на идентичността?

На финала, всички се 

обединиха около извода, 
че през последните годи-
ни Айтос е добрият пример 
за интерес към български-
те танци, в организирани 
групи се включват деца и 
възрастни.

Два часа по-късно, от-
ново в Актовата зала на 
СУ “Никола Вапцаров” 
бяха представени проек-
тите на училището по про-
грама „Еразъм+“ на Ев-
ропейския съюз пред учи-
лищната общност. Покана-
та беше към всички орга-
низации и институции, ко-
ито проявяват интерес към 
проектната дейност на учи-
лището. Представени бяха 
проектите „Рамо до рамо“ 
по Ключова дейност 1 Мо-
билност за граждани, Сек-
тор „Училищно образова-
ние“, „Идентичност в танц 
и музика“ и „Музика и из-
куства сред природата“, по 
Ключова дейност 2 Стра-
тегически партньорства, 
Сектор „Училищно обра-
зование“.
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М н о -
го гости и 
п р а з н и ч -
но настро-
ение пре-
ди Коледа 
в Дневния 
център за 
деца с ув-
реждания. 
На снимка-
та: Този път 
на малчуга-
ните госту-
ват техни 
приятели от 
ОУ “Хрис-
то Ботев” -  
с. Мъглен.

Кръгла маса за съхраняване 
на идентичността

8

Най-добрите на общинския 
коледарски празник-конкурс `2019

Кметът с коледни 
подаръци за 
детските градини

Група “Пчеличка” с коледния подарък

Вижте класирането:

НАЧАЛЕН ЕТАП
Обредни групи:
 I. СУ „Христо Ботев” - 

гр. Айтос
 II. ОУ „Христо Ботев” - 

с. Мъглен
 III. СУ „Н. Й. Вапцаров” 

- гр. Айтос
 ІІІ. ОУ „ Св. св. „Кирил 

и Методий” - с. Карагеор-
гиево

Певчески групи:
I. ОУ „Атанас Манчев” - 

гр. Айтос
II. ОУ „Христо Ботев” - 

с. Пирне

ПРОГИМНАЗИАЛЕН 
ЕТАП

Обредни групи:
I. ОУ „Христо Ботев” - с. 

Пирне
II. ОУ „Атанас Манчев” - 

гр. Айтос
 ІІ. ОУ „ Христо Ботев” - 

с. Мъглен

Певчески групи:
I. ОУ „Светлина” - с. То-

полица
II. ОУ „Христо Ботев” - 

с. Пирне

III. СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос

ГОРЕН КУРС
Певчески групи:
I. ПГСС „Златна 

нива” - гр. Айтос
І. НЧ „Васил Лев-

ски 1869” - гр. Айтос

ОБРЕДЕН ХЛЯБ
I място
Аслъ Хасанова 

Алиева – СУ „Христо 
Ботев” - гр. Айтос – 2 
„г“ клас

 Нора Красимиро-
ва Енчева - СУ „Хрис-
то Ботев” - гр. Айтос 

– 3 „а“ клас
Стела Деянова Христова 

– СУ „Христо Ботев” - гр. 
Айтос – 3 „в“ клас

Павел Атанасов 
Унаров – УО „Хрис-
то Ботев” - с. Пирне 
– 6 клас

Умут Рамадан Бе-
шем – ОУ „Христо 
Ботев” - с. Мъглен – 
4 клас

Начо Стоянов Ру-
сев – ПГСС „Златна 
нива” - гр. Айтос – 9 
„б“ клас

II място
Иванина Апостоло-

ва Казакова – СУ „Хрис-
то Ботев” - гр. Айтос – 4 
„а“ клас

Даниела Николаева 
Петрова – ОУ „Христо Бо-
тев” - с. Пирне – 4 клас

Силвия Деянова Божко-
ва – ОУ „Христо Ботев” - 
с.Пирне – 5 клас

III място
Бурчин Али Аптула - ОУ 

„Христо Ботев” - с. Пирне 
– 5 клас

Айсун Бахри Йълмаз – 
ОУ „Христо Ботев” - с. Пир-
не – 5 клас

Руя Рейхан Рахим – ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий” - 
с. Карагеоргиево – 2 клас

Ученици от 7 клас – ОУ 
„Светлина” - с. Тополица

АВТЕНТИЧНА СУРВА-
ЧКА

I място
Галина Дамянова Коста-

динова – СУ „Христо Ботев” 
- гр. Айтос – 3 „д“ клас

Димитър Георгиев Дими-
тров – СУ „Христо Ботев” - 
гр. Айтос – 4 „а“ клас

Анелия Красимирова То-
дорова – ОУ „Христо Бо-
тев” с. Пирне – 6 клас

Първа група занималня 
при ОУ „Христо Ботев” - 
с. Мъглен

Ученици от 4 клас – ОУ 
„Светлина” - с. Тополиа

Нурай Метин Мустафа – 

ПГСС „Златна нива” - гр. 
Айтос – 10 „в“ клас

II място
Симона Здравкова За-

прянова – СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос – 3 „в“ 
клас

ІII място
Рая Димитрова Димитро-

ва – СУ „Христо Ботев” - гр. 
Айтос – 4 „б“ клас

Ейми Султан Тахирова – 
ОУ „Христо Ботев” - с. Пир-
не – 5 клас

 Стоян Янакиев - ДГ „Сла-
вейче” – група „Мечо Пух”

СУ “Никола 
Вапцаров” 
представи 

проектите си 
по Програма 

“Еразъм+”


