
Забравихме как изглеждат в 
бели престилки. Сега са в бо-
туши, гащеризони, шлемове, 
маски, ръкавици и шапки. Труд-
но могат да бъдат разпознати. 
Така работят четирима лекари, 
шест медицински сестри и пет 
санитарки във Вътрешното от-
деление на МБАЛ - Айтос, кое-
то вече е COVID-отделение. Но 
маските не могат да скрият ми-
лосърдието и куража на тези 
айтоски дами, приели мисия-
та да лекуват COVID-19 на пър-
ва линия.

Представете си какъв сто-
ицизъм е нужен да издържиш 
само една дневна смяна, коя-
то продължава шест часа. Или 
нощната, която е 12 часа. И 
всичко това - на етаж, пълен с 
болни от COVID-19, нуждаещи 
се от лечение, в условията на 
тотална и непрекъсната дезин-
фекция. В облекло, в което са 
нужни усилия да дишаш.

Питам старшата сестра Да-
фина Георгиева, която е и об-
щински съветник, как обичай-
но минава един работен ден 
в отделението. „След като съм 
си изпила кафето, следва пъл-
на дезинфекция, обличане на 
предпазното облекло и отно-

во дезинфекция. Тогава вече 
съм готова да се кача на вто-
рия етаж в отделението, където 
са болните. Така минават шест 
часа, в които понякога не пием 
вода или други течности, за да 
не се налага да ходим до събле-
калнята и отново да извършва-
ме процедурата по събличане, 
обличане и дезинфекция”, раз-
казва ми от дистанция Георги-
ева, която въпреки тежките ус-
ловия, не е загубила чувството 
си за хумор. 

На дългото нощно дежур-
ство свалят защитните облек-
ла само когато почиват, отново 
след пълна дезинфекция. Няма 
събота, няма неделя - работят 

по строго определен график. А 
след всяка смяна предпазните 
облекла остават в болницата 
и се перат на високи градуси, 
уточнява старшата сестра.

„Не се ли страхувате да не за-
разите близките си, децата вкъ-
щи?“, питам настоятелно Дафи-
на Георгиева. „Всеки се стра-
хува, особено ако е наясно, до 
какво състояние може да се 
стигне и какви са пораженията 
от вирусната инфекция. Но кол-
кото и невероятно да звучи - ми-
сля, че ние сме най-защитени. 
Защото не правим компромиси 
с превенцията - нонстоп миене 
на ръце, дистанция, дезинфек-
ция - това е неизменна част от 
работата ни, от живота ни сега,” 
разказва Георгиева.

В такава обста-
новка лекуват бо-
лните от COVID  ле-
карите д-р Силвия 
Маркова, д-р Свет-
лана Янакиева, д-р 

Стойка Иванова, д-р Фатме Ха-
сан. Грижи за тях полагат петте 
основни медицински сестри в 
отделението Милена Сотирова, 
Марина Вълчева, Айтен Сабри, 
Гюлфие Шабан, Дафина Геор-
гиева. Дежурства дават Ма-
рия Иванова - главната сестра 
и медицинските сестри Ваня 
Големанова, Стояна Иванова, 
джипи сестра и Стефка Мар-
чева. Заедно с тях в COVID-от-
делението са санитарките Бел-
къс Емин, Зейнеб Халил, Севил-
джан Мюмюн, Цонка Маринова 
и Златина Симеонова.

И не само това - в голяма сте-
пен, тези дами, посветили се на 
медицината, заместват близки-
те на болните. Защото пациен-
тите са в изолация, а техните 

най-близки хора - под каран-
тина. „Наш човешки дълг е да 
им даваме кураж и по възмож-
ност да облекчаваме престоя 
им в отделението”, казва още 
Георгиева.

Питам я, идвало ли ти е наум 
да се откажеш, както го напра-
виха десетки медици в Бълга-
рия? Защото рискуваш своя 
живот и този на близките си. 
“Това е въпрос на собствена 
преценка, решението е лично. 
Вероятно, всеки има своята 
причина да го направи. Само 
ще кажа, че при нас никой не 
е пожелал да напусне, и не за-
щото не ни е трудно, а защото 
знаем, че пациентите разчи-
тат на нас. Нещо повече - как-
то вече стана известно, нашият 
единствен пулмолог се зарази 
с COVID по време на работа. И 
през цялото това време докато 
се лекуваше, д-р Силвия Мар-
кова помагаше за лечението на 
останалите болни. Никой, кой-

то е бил свиде-
тел на тези уси-
лия на д-р Мар-
кова, не би мо-
гъл да напусне 
поста си. Глав-
ната медицин-
ска сестра Ма-
рия Иванова е 
също с нас, работи редом с нас 
в отделението. Управителят на 
МБАЛ - Айтос д-р Паруш Пару-
шев изцяло е поел грижата да 
не ни липсва нищо и да рабо-
тим спокойно, доколкото това 
е възможно при пандемия. Счи-
там, че COVID ни обедини, на-
прави ни екип, в който все-
ки може да разчита на другия. 
Имаме обща цел, която следва-
ме всеки ден, всеки час.”, кате-
горична е медицинската сестра 
Дафина Георгиева.

Заради високия ръст на за-
разени с COVID, от 1 октомври 
т.г., 20-те легла в отделението 
са почти винаги заети. Два са 

тежките случаи през последна-
та седмица, болните са транс-
портирани в Бургас, където въз-
можностите за реанимация са 
далеч по-големи.

Един италианец беше срав-
нил лечението на пациенти с 
COVID с татуировките - оста-
вят следи за цял живот. Със 
сигурност това е един от най-
трудните периоди в живота на 
айтоските медици, посветили 
се на борбата с вирусната ин-
фекция. Покланяме им се, с на-
деждата, че възможно най-ско-
ро днешната реалност ще бъде 
само тревожен спомен.
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Маските не могат да скрият 
милосърдието и куража

Още от COVID 
(ВО) отделението 
на „МБАЛ - Айтос“ 

ЕООД

Д-р Тони КАРАчОРОВА  
с благодарност

От името на колегите ми 
и болните от COVID (ВО) 
отделението към МБАЛ 
- Айтос, искам да изра-
зя безграничната ни бла-
годарност към Десисла-
ва Иванова, президент на 
фирма “Десий”. От самото 
начало на пандемията Де-
сислава Иванова помага 
с предпазни средства, де-
зинфектанти, а от една сед-
мица осигурява на болните 
закуска, мляко и минерал-
на вода. Трябва да имаш 
голямо сърце и благород-
на душа за такава благот-
ворителност! Още веднъж 
сърдечно благодарим!

За айтоските дами на първа 
линия в борбата с COVID-19

Няма как да разпознаете старшата сестра 
Дафина Георгиева в работно облекло

Старшата и главната медицински сестри, а между тях - санитарка-
та Цонка

Главната сестра Мария Иванова е 
готова за нощно дежурство

23.10 2020 г., 17.00 ч.,  
Етнографски компплекс „Генгер”

Ученически Фотоконкурс „Трите братя -  
от различен ъгъл” - резултати и награди

24.10.2020 г., храм „Св. Димитър”
09.00 часа - Посрещане на иконата  

с мощите на Св. Ефрем Нови 
18.00 часа - Молебен за здраве пред 

иконата на Св. Ефрем Нови
19.00 часа, НЧ “Васил Левски 1869”

Прожекция на филма 
“Светецът светкавица”, 

автор Ангел Бончев. Вход свободен.

26 октомври 2020 г. - Димитровден 
9.00 часа, храм „Св. Димитър Солунски”

Празнична Света Литургия
10.30 часа площад „Свобода”- 

Литийно шествие
Тържествено откриване на празника 
Водосвет за здраве и благоденствие 

11.00 ч. - Концерт на народните певици 
СЕСТРИ ДИНЕВИ

18,00 ч. - „Айтос празнува” 
с ГРУПА G.R.A.S.  и с младото 

дарование ВАЛЕРИА ВОЙКОВА

29 октомври 2020 г. 17.30 часа, 
НЧ „Васил Левски 1869”

Тържествен концерт 
“С поклон за будителите на Айтос”

ОБЩИНА 
АЙТОС

Празнична програма
Димитровден `2020

Поетесата с китара Татяна Йотова събра предпразнично приятели във Военния 
клуб. Повече за емоционалното песенното събитие, в броя на НП на 27 октомври

Ежедневието на санитарките



Една отдавнашна меч-
та на дрянковлии се сбъ-
дна - от печат излезе мал-
ка, но много съдържател-
на книжка за миналото 
и настоящето на селото. 
Екипът, който реализира 
дрянковските възделения 
от десетилетия насам, е в 
състав Балю Калчев, Ни-
колай Димитров и Петър 
Панчев.

„Книгата за село Дрян-
ковец е съвсем рядко сре-
щано четиво в регионал-
ните изследвания”, пише 
в рецензията си за ново-
то издание д-р инж. Румен 
Петков. За написването на 
историята на селото авто-
рите са използвали събра-
ни от тях материали - ле-
генди, предания, народни 
песни, битови и религи-
озни празници, спомени 
от възрастни дрянковлии 
за лица, събития и родо-
ве, както и отделни доку-
менти.

Книгата е особено инте-
ресна за тези, които оби-
чат документалното и ис-
торическото четиво. Спо-
ред д-р Петков, автори-
те са подходили нестан-
дартно - те описват род-
ното село, разглеждай-
ки го в контекста на исто-
рията, традициите, праз-
ниците и родовете, за це-
лия период, който им е из-
вестен.

От повествованието 
става ясно, че през веко-
вете селото действител-
но е играло важна роля 
и в национални истори-
чески събития. „Книгата е 
добре разработен труд, с 
висок професионализъм 
и творчески усет към ис-
тината”, пише още д-р Пе-
тков. Той високо оценява 
умението на авторите не 
само да анализират и да 
обобщават фактите, но и 

да очертаят 
общите зако-
номерности, 
пресъздавай-
ки реалната 
историческа 
действител-
ност.

Книгата за-
почва с едно вълнува-
що посвещение „Орехът 
на мама на 110 години” - 
снимка и стихотворение 
от Балю Калчев. Става 
дума за „ореха до двора 
на „Чифлишките”, посаден 
от Мария, булка на Никола 
Калчев, в деня на сватбата 
им през октомври 1910 го-
дина в село Дрянковец”.

Изданието съдържа фа-
кти от древната история 

на селището, с призна-
нието на авторите, че съ-
временни проучвания не 
са извършвани. Името си 
Дрянковец получава през 
1934 година с министер-
ска Заповед № 2820. Става 
ясно, че данни за археоло-
гически обекти и находки 
от района на село Къзъл-
джик (Дрянковец)  от Ка-
рел Шкорпил - основател 
на археологическите про-
учвания в България, се 
съхраняват в научния ар-
хив на БАН.

По разкази на стари 
учители, селото е било 
ограбвано и изгаряно ня-
колко пъти и през визан-
тийско, и през турско вре-
ме. След Освобождение-

то стотина семейства от 
Старозагорско и Чирпан-
ско се заселват в село-
то. По спомени на един 
от първите кметове на Къ-
зълджик, Иван Калчев Де-
нев, заселването на бъл-
гари от Старозагорско в 
Дрянковец е най-масово 
от 1895-1905 година. Горе-
долу през същия период 
местни гръцки семейства 
се изселват от Дрянковец, 
а през 1912-1913 година се 
заселват бежанци от Из-
точна Тракия.

Любопитни са разкази-
те за местните обичаи и 
празници, детските игри 
преди сто години и кмето-
вете на селото. Специал-
но място в книгата е от-

делено за местното об-
разование, за читалище-
то, църквата и здравната 
служба. Публикувани са 
факти за Кредитната коо-
перация, за ТКЗС-то и за 
живота в Дрянковец през 
ХХ век. Публикуван е и пъ-
лен списък на участници-
те и загиналите във вой-
ните от село Дрянковец, 
интересни са страници-
те за родовете в селото 
и настоящето на Дрянко-
вец.  Опазени и до днес 
коледни песни и молитви 
и архивни снимки, изди-
рени от авторите, допъл-
ват края на тази интерес-
на биография на айтоско-
то село Дрянковец.
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Уважаеми  дами  и  господа  
общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  
Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уве-
домявам, че на основание чл.23, 
ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, 
т.1 от ПОДОСВОА на Община Ай-
тос, свиквам  ТРИНАДЕСЕТОТО  
ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет 
Айтос, което ще се проведе на 
28.10.2020 г. /сряда/ от 9:30 ч. в 
заседателната зала на Община Ай-
тос,  при  следния  проект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :
Полагане на клетва  по реда 

на чл.32, ал.1 от ЗМСМА от 
Метин Нихатов Латифов, 
обявен за избран за кмет на 
кметство Карагеоргиево, об-
щина Айтос  с Решение № 166 
– МИ от 27.09.2020 г. на Об-
щинска избирателна комисия 
– Айтос, след проведен нов из-
бор за кмет на кметство Ка-
рагеоргиево, община Айтос, 
област Бургас на 27 септем-
ври 2020 г.  

1. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-351/12.10.2020 г. от Кра-
симир Енчев – председател на 
Общински съвет Айтос,  от-
носно приемане на Наредба за 
реда и условията за упражнява-
не правата на Община Айтос в 
търговски дружества с общин-
ско участие в капитала, в граж-
дански дружества и за сключ-

ването на договори за съвмест-
на дейност.

2. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-366/20.10.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос,  
относно покана за участие в из-
вънредно общо събрание на ак-
ционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД 
– гр.Бургас.

3. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-360/16.10.2020 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Ай-
тос,  относно прекратяване на съ-
собственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ ХІV-
3318, кв.164 по плана на гр. Ай-
тос, с административен адрес 
ул.”Васил Левски” № 17.     

4. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-359/16.10.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос,  
относно прекратяване на съсоб-
ственост между Община  Айтос 
и юридическо лице в УПИ VІІ-8, 
кв.1 по плана на с.Лясково, об-
щина Айтос. 

5. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-358/16.10.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос,  
относно прекратяване на съсоб-
ственост между Община  Айтос 
и юридическо лице в УПИ ХІІІ-8, 
кв.1 по плана на с.Лясково, об-
щина Айтос. 

6. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-361/16.10.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос,  
относно прекратяване на съсоб-
ственост между Община  Айтос 
и физически лица в УПИ V-12, 
кв.10 по плана на с.Съдиево, об-
щина Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-362/16.10.2020 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Ай-
тос,  относно прекратяване на съ-
собственост между Община  Ай-
тос и физически лица в УПИ Х-9, 
кв.10 по плана на с.Съдиево, об-
щина Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-364/16.10.2020 г. от Мари-
ана Димова – зам.кмет на Общи-
на Айтос, относно прекратяване 
на съсобственост между Общи-
на  Айтос и физическо лице в 
УПИ ІV-1111, кв.27 по плана на 
гр. Айтос, с административен ад-
рес: гр.Айтос, ул.“Георги Кондо-
лов“ № 37. 

9. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-363/16.10.2020 г. от Ма-
риана Димова – зам.кмет на Об-
щина Айтос, относно прекратява-
не на съсобственост между Об-
щина  Айтос и физическо лице 
в УПИ Х-91, кв.17 по плана на 
с.Лясково, община Айтос. 

10. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-356/16.10.2020 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Ай-
тос,  относно даване на разре-
шение за изработване на проект 
за ПУП-Парцеларен план за тра-
се на линеен обект: „Подмяна на 
електромерно табло, монтирано 
пред ПИ № 00151.177.25 с елек-
тромерно табло с разпределител-
на част и кабелна линия 1 кV от 
новото табло с разпределителна 
част до ново електромерно табло 
с разпределителна част пред ПИ 
№ 00151.178.35, местност „Мо-
гилата”, землище на гр. Айтос” 
и даване съгласие за премина-
ването му през имот общинска 
собственост.

11. Питания.  

Поканата да се публикува на 
интернет страницата на Об-
щина Айтос, раздел Общин-
ски съвет и изпрати на об-
щинските съветници на посо-
чен от тях електронен адрес. 
Общинските съветници да бъ-
дат уведомени устно по теле-
фона, за което да бъде съста-
вен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. 
от ЗМСМА общинските съвет-
ници са длъжни да присъстват 
на заседанията на Общинския 
съвет.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател 
на Общински съвет Айтос

СъОбщЕНИЕ

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за 
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че 
ще се извърши третиране  с наземна техника, както следва:

На 23, 24 и 25 октомври 2020 година от 06:00 до 10:00 часа 
ЗКПУ „Единство“ – Айтос ще извърши третиране на рапица, както 
следва: 470 дка в местността Чеменлията, 230 дка в местността 
Меселим дере, 1450 дка в местността Кара меше и 680 дка в мест-
ността Карнобатски път, находящи се в землището на  град Айтос 
с препаратите „Пантера 40ЕК“ и  „Сумицидин 5 ЕК“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СъОбщЕНИЕ

Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни лю-
бимци, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват об-
ществени места, като почистват мястото след дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора 
или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размно-
жаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с 
физиологичните, анатомичните и поведенческите им характерис-
тики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ве-
теринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на 
общинските и ветеринарномедицинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посе-
щение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - 

и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обо-

значени от общините със забранителни знаци.
За неспазване на гореописаните законови задължения ще бъдат 

налагани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

- хартия и картон;
- пластмаса; 
- стъкло;
- метал; 
- флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак;
- акумулатори;
- батерии;
- лекарства;
- опаковки, съдържащи остатъци 

от опасни вещества или замърсе-
ни с опасни вещества;

- перилни и почистващи пре-
парати, съдържащи опасни ве-
щества;

- бои, мастила, лепила/адхези-
ви и смоли, съдържащи опасни 
вещества.

ОБЩИНА АЙТОС
ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА НЕПОТРЕБНИ:

КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2020 Г., ОТ 9.30 чАСА ДО 16.00 чАСА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, НА 
УЛИЦА „СОФРОНИЙ” В ГРАД  АЙТОС Е РАЗПОЛОЖЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

ОТ ДОМАКИНСТВАТА. ОчАКВАМЕ ВИ!
Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, стая №6 , ст. експерт Катя Иванова, Тел.: 0896463280 

Балю Калчев  Николай Димитров Петър Панчев

ЗКПУ „Чукарка“
ОбЯВА

ЗКПУ „Чукарка“ Ви уведомява за инвестиционно предложение: 
Напояване на трайни насаждения и водопой на животни, чрез 
съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в 
ПИ 81640.45.14 (стар ПИ 81640.000030), местност Стопански 
двор, землище на сeло Чукарка, община Айтос, област бургас.

Заинтересованите лица могат да подадат в деловодството на 
кметската администрация на Общината писмени възражения и да из-
разят становища по представеното инвестиционно предложение.

Лице за контакти: Иван Георгиев, Тел.: 0899 110 249, e-mail: 
zkpu_2013@abv.bg



В Одрин се проведе пър-
ва работна среща на еки-
па на проект “Подобрява-
не опазването на околна-
та среда в Одрин и Айтос”. 
Това е вторият съвместен 
проект на ОбщинаАйтос 
със специализираната ад-
министрация на Провин-
ция Одрин, Република Тур-
ция. Срещата на двата еки-
па беше във връзка с техни-
ческото, административно-
то и финансовото изпълне-
ние на дейностите по про-
екта, отговорностите и за-
дълженията на двете стра-
ни. Срещата се проведе 
при стриктно спазване на 
всички противоепидемич-
ни мерки. Договорът за фи-
нансиране на проекта беше 
подписан на 20 юни.

 Предвид ограниченията, 
наложени заради COVID-
19, договорът беше подпи-
сан не на среща на двете 
администрации и Управля-
вания орган по Програма-
та, а посредством куриер-
ски пратки. Общата стой-
ност на безвъзмездната по-
мощ по проекта е в размер 
на 376 921.37 евро. Бюдже-
тът на Община Айтос е 150 
865.63 евро.

Финансирането е по Вто-
рата покана на Програмата 
за трансгранично сътрудни-
чество «ИНТЕРРЕГ», водещ 

партньор е Администрация-
та на Одрин.

Проектното предложение 
на Община Айтос е свърза-
но с организиране на зе-
лено училище за ученици 
на общината и закупуване 
на още техника за поддър-
жане на зелената инфра-
структура. Проектът включ-
ва дейности за провежда-
не на съвместни инициати-
ви за опазване на околната 
среда, като основна целе-
ва група са ученици от Ай-
тос и Одрин. Целите са за 
изграждане на екологична 
култура у децата, за опаз-
ването и възстановяването 
на околната среда.

Новият проект надграж-
да първия общ проект на 
Айтос и Одрин, който беше 
успешно финализиран през 
месец юни 2018 година. Ра-
ботата по този проект за-
твърди добрите партньор-
ски взаимоотношения меж-
ду двете администрации. Те 
подготвиха и кандидатства-
ха с ново проектно пред-
ложение за финансиране 
по Програма «ИНТЕРРЕГ», 
по Инструмента за пред-
присъединителна помощ 
за трансгранично сътруд-
ничество «България-Турция 
2014-2020».

Предвидените дейности 
по проекта «Подобрява-

не опазването на околната 
среда в Одрин и Айтос” са 
за разработване на обра-
зователнообучителен мате-
риал, свързан с процесите 
по опазване на природата и 
управление на отпадъците. 
Предвижда се провеждане-
то на образователни и ин-
формационни дейности, на-
сочени към повишаване на 
екологичната култура на де-
цата, както и организиране 
на съвместно зелено учили-
ще за деца от двете страни, 
по време на което те ще се 
образоват в дейности по 
опазване на природата и 
засаждане на дръвчета в 
парковите зони.

Ще бъде закупено ново 
оборудване и техника за 
поддържане на паркови-

те и зелените площи в об-
щината — автомобил-са-
мосвал, трактор, мулчер, 
раздробител за клони, 
листосъбирач, свредел, 
храсторез и др. Чрез ре-
ализацията на проекта ще 
се подобри капацитетът за 
опазване на природата, ус-
тойчивото използване и уп-
равление на природните 
ресурси, ще се повиши еко-
логичната култура в сфера-
та на опазване на околна-
та среда в образователния 
и възпитателен процес на 
младите хора и на всички 
граждани. Средствата, от-
пуснати за целите на про-
екта към партньорите от 
българска и турска страна 
по инвестиционната мярка, 
ще покрият 100% от разхо-

дите за изпълнение на про-
ектните дейности. Няма из-
искване за съфинансиране 
от страна на Общината.

Ще припомним, че в края 
на миналия мандат, Общин-
ският съвет - Айтос даде съ-
гласието си за съвместно-
то разработване, кандидат-
стване и изпълнение на вто-
рия съвместен проект със 
Специалната областна ад-
министрация на провинция 
Одрин, Република Турция, 
и гласува решение за без-
възмездно ползване на ак-
тивите, придобити от реали-
зацията на проектните дей-
ности, за целите и нуждите 
на проекта в продължение 
най-малко на 5 години след 
приключването му.

За първия си съвместен 
трансграничен проект като 
партньори, Айтос и Одрин 
кандидатстваха и спечели-
ха финансиране за реали-
зиране на проект на обща 
стойност 357 732.85 евро. 

Бюджетът за Община Ай-
тос по този проект беше 
181 969,63 евро. С безвъз-
мездното финансиране Об-
щина Айтос закупи техника 
и оборудване за възстано-
вяване, поддържане и опаз-
ване на зелената инфра-
структура и зелени площи 
на своята територия. Обо-
рудването, което беше за-
купено е парков трактор, 
моторна пръскачка, мотор-
на прътова кастрачка, спе-
циализиран моторен три-
он, автовишка и контей-

нери за зелени отпадъци. 
Обособени бяха терени за 
събиране на зелените от-
падъци, които да бъдат из-
ползвани за торене. Целта 
на проекта беше създава-
не на по-добра екологична 
среда за децата и гражда-
ните на Айтос. Един от мо-
тивите за втория съвмес-
тен проект, с който Общи-
на Айтос ще надгражда по-
стигнатото за поддържане 
на зелената инфраструкту-
ра и опазване на околната 
среда, е оценката на Аля-
тин Ур - генерален секре-
тар на Специализираната 
администрация на Одрин 
и координатор по проекта: 
“Айтос има чудесен екип и 
професионално работеща 
администрация”.

Проектът е съфинан-
сиран от ЕС чрез програ-
мата за ТГС „ИНТЕРРЕГ-
ИПП България-Турция 
2014-2020“

ЗАПОВЕД
№ РД-08-775

гр. Айтос, 22.10.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за 
местното самоуправление и местната администра-
ция, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общин-
ската собственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 
и чл. 45, ал.1 от Наредба за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общинско иму-
щество, във връзка с Решение № 157, вписано в 
протокол № 12, т.10 от ДР на заседание на ОбС – 
Айтос, проведено на 30.09.2020г. 

ЗАПОВЯДВАМ:
І. Откривам процедура за провеждане на пуб-

лични търгове с явно наддаване за продажба на 
недвижими имоти - частна общинска собственост, 
представляващи:

1. ПИ № 173, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1254 кв.м, 
пета категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: ПИ № 174, Дере, ПИ № 172, 
Път, актуван с АОС № 5603/21.07.2020г. 

 Начална тръжна цена 2804,00 лв. / две хиляди 
осемстотин и четири лева/.

2. ПИ № 502, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 838 кв.м, шес-
та категория, начин на трайно ползване – нива, при 
граници на имота: ДГФ, ПИ№500,ПИ№501,ПИ№503 
и ДГФ, актуван с АОС № 5629/20.08.2020г. 

 Начална тръжна цена 1733,00 лв. / хиляда се-
демстотин тридесет и три лева/.

3. ПИ № 35, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Провадийско шосе”, с площ от 892 кв.м, 
десета категория, начин на трайно ползване – 
нива, при граници на имота: мера, мера, ПИ № 38, 
ПИ № 34 , актуван с АОС № 5632/20.08.2020г. 

 Начална тръжна цена 1736,00 лв. / хиляда се-
демстотин тридесет и шест лева/.

4. ПИ № 93, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Провадийско шосе”, с площ от 1118 кв.м, 
седма категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: ДГФ, ПИ №94, Мера, Път, 
актуван с АОС № 5606/22.07.2020г. 

 Начална тръжна цена 2211,00 лв. / две хиляди 
двеста и единадесет лева/.

5. ПИ № 433, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 893 
кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване 
– нива, при граници на имота: Път, ПИ №430, Път, 

ПИ №434, актуван с АОС № 5630/20.08.2020г. 
 Начална тръжна цена 2045,00 лв. / две хиляди 

четиридесет и пет лева/.
6. ПИ № 783, находящ се в землището на гр. Ай-

тос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 1427 кв.м, 
четвърта категория, начин на трайно ползване – 
нива, при граници на имота: Път, ПИ №784, Път, ПИ 
№ 800, Път, актуван с АОС № 5607/22.07.2020г. 

 Начална тръжна цена 3291,00 лв. /три хиляди 
двеста деветдесет и един лева/.

7. ПИ № 784, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 531 
кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: Път, Път, Път, ПИ 
№ 783, актуван с АОС № 5610/22.07.2020г. 

 Начална тръжна цена 1225,00 лв. / хиляда двес-
та двадесет и пет лева/.

8. ПИ № 799, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 
467 кв.м, четвърта категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: Път, 
Дере, Път, ПИ№801, ПИ№800, актуван с АОС № 
5609/22.07.2020г. 

 Начална тръжна цена 1077,00 лв. /хиляда се-
демдесет и седем лева/.

9. ПИ № 360, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м. „Ляската”, с площ от 659 кв.м, четвърта 
категория, начин на трайно ползване – нива, при 
граници на имота: Път, ПИ№ 361, Път, актуван с 
АОС № 5604/21.07.2020г. 

 Начална тръжна цена 1526,00 лв. / хиляда пет-
стотин двадесет и шест лева/.

10. ПИ № 361, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м. „Ляската”, с площ от 1056 кв.м, четвър-
та категория, начин на трайно ползване – нива, при 
граници на имота: ПИ №359, ПИ№ 362, Път, ПИ№ 
360, Път, актуван с АОС № 5605/21.07.2020г. 

 Начална тръжна цена 2436,00 лв. / две хиляди 
четиристотин тридесет и шест лева/.

11. ПИ № 447, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м. „Ляската”, с площ от 858 кв.м, четвър-

та категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: Мера, Път, актуван с АОС 
№ 5631/20.08.2020г. 

 Начална тръжна цена 1979,00 лв. / хиляда де-
ветстотин седемдесет и девет лева/.

Посочените начални тръжни цени са без ДДС 
(освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона 
за данъка върху добавената стойност).

  II.Търговете да се проведат на 11.11.2020г. от 
10:00ч. в малката заседателна зала на Община 
Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.

 ІІІ. Определям стъпка на наддаване – 10% от 
началната тръжна цена, за всеки отделен имот.

 IV. Определям депозит за участие - 10 % 
от началната тръжна цена, за всеки отделен 
имот, вносим в брой в касата на Община Ай-
тос (стая № 10), или по банков път по сметка 
на общината BG 27BUІN95613300447527, BІG-
BUІNBGSF в „Алианц Банк България”, в срок до 
12:00 ч. на 10.11.2020г. При внасяне на депо-
зит по банков път, средствата следва да са по-
стъпили по сметка на общината до 12:00 ч. на 
10.11.2020г.

 V.Утвърждавам 11/единадесет/ комплекта 
тръжна документация за провеждането на търга, 
съдържащи следните документи:

1. Копие от Заповедта за откриване на тръж-
на процедура

2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- прило-

жение №3
5. Декларация за съгласие за събиране, из-

ползване и обработване на лични данни - при-
ложение №4

6. Тръжни условия
7. Копие от Акт за общинска собственост
8. Копие от скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
 VІ. Закупуването на тръжната документация на 

стойност 30.00 лв. без ДДС да става в Центъра за 

услуги и информация на гражданите в Община Ай-
тос до 16:00 часа на 09.11.2020г. 

 VІІ. Кандидатите следва да представят в за-
печатан непрозрачен плик до 12:00 часа на 
10.11.2020г. в Центъра за услуги и информация 
на гражданите, следните документи:

-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- приложе-

ние №3
-декларация за съгласие за събиране, използ-

ване и обработване на лични данни - приложе-
ние №4

- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
 -нотариално заверено пълномощно – ако участ-

никът не присъства лично на търга. Допустимо е 
пълномощното да не се постави в плика, а да се 
предаде на комисията на нейното заседание. На 
комисията се предоставя оригинал или заверено 
за вярност копие, като в този случай оригиналът 
се показва за сверка;

 VІІІ. До участие в търга се допускат физически и 
юридически лица. Върху плика, в който кандидатът 
е поставил необходимите документи за участие в 
търга, се записва обекта на търга, наименовани-
ето на кандидата и ако е юридическо лице се за-
писва и ЕИК на фирмата.

 ІX. Оглед на имотите може да се извърши 
всеки работен ден до 12:00 часа на 10.11.2020г., 
след представяне на документ за закупена тръжна 
документация и предварителна заявка.

 X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от 
влизане в сила на заповедта за спечелил участ-
ник, спечелилият кандидат следва да внесе пълна-
та сума и дължимите данъци и такси, и да се яви 
за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Наро-
ден приятел”, електронната страница на Община 
Айтос и да се постави на информационното таб-
ло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам 
на отдел „Общинска собственост”.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 
45, 0558/2 57 81

Контрол по изпълнение на заповедта ще уп-
ражнявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОбщИНА АЙТОС
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 Село Дрянковец - минало и настояще Стартира втори съвместен екопроект на Айтос и Одрин 
по Програма за Трансгранично сътрудничество

Съгласно разпоредбата на § 
41, ал. 1 от преходни и заклю-
чителни разпоредби към Закона 
за изменение и допълнение на 
Закона за опазване на околната 
среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., 
в сила от 27.11.2018 г., е пред-
видена възможност собствени-
ците на водовземни съоръже-
ния за подземни води, изграде-
ни до 28 януари 2000 г., и на во-
довземни съоръжения, изградени 
до 23 декември 2016 година, за 
които не са издадени разреше-
ния за строеж и които не са впи-
сани в регистър по чл. 118г, ал. 
3 от Закона за водите, в срок до 
две години от влизането в сила 
на закона (до 27.11.2020 г.), да 
подадат в съответната Басейно-
ва дирекция заявление за впис-
ване. Към заявлението се прила-

гат документи, посочени в § 41, 
ал. 2 от преходни и заключител-
ни разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона 
за опазване на околната среда. 
Образец на заявлението за ре-
гистрация на водовземните съо-
ръжения за подземни води в гра-
тисния период, ще бъде публику-
вано след определяне на такса за 
вписване в  Тарифата по чл. 72 
от Закона за опазване на окол-
ната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и за-
ключителни разпоредби към За-
кона за изменение и допълнение 
на Закона за опазване на окол-
ната среда е въведено основа-
ние собствениците на кладен-
ци за задоволяване на собст-
вени потребности на гражда-
ните, разположени в границите 

на населените места и селищ-
ните образувания, за които до 
влизането в сила на този закон 
(27.11.2018 г.) не са подадени 
заявления за вписване в регис-
търа по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от За-
кона за водите, в срок до две го-
дини от влизането му в сила да 
подадат в съответната Басейно-
ва дирекция заявление за впис-
ване в регистъра, което съдър-
жа информацията за регистри-
ране на изграден кладенец. Об-
разец на заявлението за регис-
трация на водовземните съоръ-
жения - кладенци за задоволява-
не на собствени потребности в 
гратисния период, са налични на 
официалната интернет страница 
на БДЧР-Варна в секция „Форму-
ляри и заявления“, //www.bsbd.
org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и 
заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за опазване на 
околната среда, водовземните 
съоръжения за подземни води, 
изградени до 23 декември 2016 
година, за които няма издадени 
строителни книжа, са търпими 
строежи по Закона за устрой-
ство на територията и не под-
лежат на премахване и забрана 
за ползване, когато са вписани 
в регистър по чл. 118г, ал. 3 от 
Закона за водите.

Заявление за регистрация на 
кладенци за собствени нужди 
можете да изтеглите от сайта на 
Община Айтос - www.aytos.bg, в 
раздел Съобщения - РЕГИСТРА-
ЦИЯ ЗА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕ-
НИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ.

ОБЩИНА АЙТОС
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Двата екипа на първа работна среща в Одрин



Във връзка със създалата се епидемиологична об-
становка, Читалищното настоятелство на НЧ „Про-
буда 1925” - село Пирне взе решение да отложи 
провеждането на Юбилейния спектакъл, посветен 
на 95-ата годишнина от създаването на Читалище-
то в село Пирне.

Настоятелството допълнително ще информира 
гражданите на община Айтос и гостите на празни-
ка за часа и датата на провеждане на юбилейно-
то тържество.

В навечерието на Димитров-
ден Народно читалище „Васил 
Левски 1869” - Айтос откри до-
кументална изложба „95 години 
Каменоделно училище”, в Риту-
алната зала на Община Айтос. 
На изложбата са показани запа-
зени във Фонда на читалището 
творби на ученици на Камено-
делното училище (1925-1931 г.) -  
рисунки, скици, работни черте-
жи и снимки.

Училището е отворено на 21 
ноември 1925 година. Записани-
те ученици в първи курс на пър-
вата учебна година са 13. За ди-
ректор на училището е назначен 
чехът Рудолф Браун, преподава-
ли са и четирима лектори от не-
пълната гимназия в града. 

Втората година в първи курс 
са записани 9 ученици, а във 
втори - 11 ученици. Персона-
лът е същият, плюс назначения 
учител по практика Петър Ив. 
Тоновски и новият счетоводи-
тел Д. Тодоров. „Третата годи-
на ученици за първи курс не се 
приеха поради липса на поме-
щение. Във втори и трети курс 
са записани общо 20 ученици, 
от които 16 от града и 4 от дру-
гаде”, пише в документите, ос-
тавени от Р. Браун. Директорът 
съобщава още, че през третата 
година в училището са назна-
чени скулпторът Никола Дими-
тров, математикът Ат. Симеонов 
и лекторът д-р Дамев.

И още от документа - в края 

на трети курс учениците полагат 
изпит, след което обучението 
продължава с 10-месечна прак-
тика. Целта на училището е да 
подготви специалисти камено-
делци, „трудът на които да бъде 
приложен в каменоделството с 
художествена изработка, от ка-
квито изделия се чувства нужда, 
както тука, така и в околията”, 
пише още Рудолф Браун.

В училището са преподава-
ли Никола Парашкевов – скулп-
тор, Крум Алексиев – художник 
и скулптор, Манол Атанасов – 
скулптор, Атанас Дончев – ма-
тематик. Особено впечатление 
прави броят и трудността на 
учебните предмети, изучавани 
в Каменоделното училище: бъл-
гарски език, математика, ста-
тика, стереометрия, минерало-
гия, строително изкуство, ар-
хитектура и стилознание, кон-
структивно чертане, счетовод-
ство, рисуване на букви, моде-
лиране, практично счетовод-
ство, дескриптивна геометрия 
– добре застъпен, перспектива, 
практика, стенография.

Учениците работят с извест-
ния камък айтоски андезит – 
търсен в каменоделието, мек, 
лесно обработваем, зелен на 
цвят. От него са изработва-
ни релефи, барелефи, украше-
ния към сгради, корнизи, ба-
люстради, облицовки, бордю-
ри, стълбища. Някои от най-до-
брите  курсисти са изпратени 

да учат скулптура в Чехия. През 
1930 година учениците образу-
ват „Младежка работническа 
организация“ – подпомогнати 
от Илия Станев. 

През 1931 година училището 
е закрито. Последният випуск 
завършва в Бургас. По-късно в 
Айтос се образува трудово-про-
изводителна кооперация, която 
не просъществувала дълго. Част 
от по-младите работници наме-
рили работа в София. Работили 
са по оформлението на извест-
ни сгради – Народната банка, 
Ректората, Съдебната палата и 
др. От ученици на каменодел-
ното училище е направен паме-
тникът на Христо Ботев в град-
ската градина и всички бареле-
фи на фасадите на обществе-
ни сгради. 

Постоянна изложба от твор-
би на ученици на Каменоделно-
то училище (1925-1931 г.) е екс-
понирана в Художествения са-
лон на къщата „Петър Станев“. 
Изложбата в Ритуалната зала 
ще бъде отворена за посетите-
ли до 30 октомври.
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Читалищна изложба представя  

историята на Каменоделното училище в Айтос

Пирненц

Заради епидемиологичната 
обстановка Пирне отлага 

юбилейния концерт  
„95 години читалище”

Община Айтос благодари на съорганизаторите  
и спомоществователите на ДИМИТРОВДЕН `2020:

„ТЕРМОЛУКС“ ЕООД - 
АЙТОС

ЛОВНО-РИБАРСКО 
ДРУЖЕСТВО 

„СОКОЛ” - АЙТОС

НОТАРИУС  
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

С благословението на Сли-
венския митрополит Иоани-
кий на 24 октомври, в навече-
рието на празника на Айтос, в 
града ще бъде посрещната го-
ляма светиня – икона с вгра-
дена частица от светите чудо-
творни мощи на свети велико-
мъченик и чудотворец Ефрем 
Нови, известен като светеца 
Светкавица заради бързите 
чудеса, които се случват на 
призоваващите го.

Иконата ще бъде посрещ-
ната в 9 часа в Айтос в храм 

„Свети Димитър” 
с камбанен звън 
и ще престои за 
поклонение през 
целия ден на пра-
вославния на-
род. В 18 часа 
ще бъде отслужен 
молебният канон 
към чудотвореца 
Ефрем пред ико-
ната с честните му 
мощи.

Специално за 
айтозлии, на съ-
щия ден ще бъде 
прожектиран без-
платно филмът, 
посветен на живо-
та и мъченическия 

подвиг на свети Ефрем Нови в 
19 часа в Народно читалище 
„Васил Левски 1869”.

Филмът разказва за живо-
та и дивните чудеса на един 
непознат светец у нас - свети 
великомъченик Ефрем Нови. 
В лентата участват десетки 
хора, докоснати от светията 
чрез чудо. Във филма ще ви-
дите уникални кадри и исто-
рии. За смисъла на живота, 
за докосването от божестве-
ното и промяната на живота 
към по-добро. Всичко това ще 
видите в новия филм на Ангел 
Бончев за свети Ефрем Нови. 
Филмът „Светецът Светкави-
ца” преобръща представите 
ни за чудеса и вяра!

Танцова формация  „Петлите” откри празничната седмица преди Димитровден със спектакъла  
„14 години ТФ “Петлите” на 19 октомври, на площад „Свобода”

Преди 

димитровден

Кметът Васил Еддрев с благодарност и цветя за организаторите

Голяма светиня идва в Айтос  
за ден - иконата с чудотворните 

мощи на свети Ефрем Нови


