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Във връзка с въведените 
ограничителни мерки в ус-
ловията на обявена извън-
редна епидемична обста-
новка в страната, кметът Ва-
сил Едрев предлага на Об-
щинския съвет да вземе ва-
жно решение в подкрепа на 
местния бизнес, на послед-
ното за т. г. заседание на 23 
декември. 

Кметът предлага наемате-
ли или ползватели на общин-

ски нежилищни имоти на те-
риторията на община Айтос, 
които са преустановили из-
цяло дейността си вслед-
ствие на въведените проти-
воепидемични мерки, да бъ-
дат освободени от заплаща-
нето на наеми. Предложени-
ето се отнася за периода на 
действие на ограниченията. 
Ако Общинският съвет прие-
ме предложението, засегна-
тите трябва да подпишат де-

кларация по образец, с коя-
то да удостоверят, че са пре-
установили дейността си за-
ради мерките. 

Наемателите с неработе-
щи обекти са в затруднено 
положение. Неплащането на 
наемите ще помогне за за-
пазването и подпомагането 
на местния бизнес и иконо-
мическата активност в общи-
ната в кризисния и следкри-
зисния период. Извънредно-
то положение вероятно ще 
продължи, и през този пери-
од гражданите и бизнесът ще 
претърпят тежки финансови 
загуби. Ето защо е необхо-
димо да надградим пакета 
от мерки на правителството 
за преодоляване на послед-

ствията от кризата, пише 
още в докладната на кмета 
до местния парламент.

Другото предложение е за 
частично освобождаване от 
наеми, в размер на 50% по 
действащите договори с на-
ематели или ползватели на 
общински нежилищни имо-
ти, които са преустанови-
ли частично дейността си, 
вследствие на въведените 
мерки. Решението, ако бъде 
взето, ще се отнася за пе-
риода на действие на огра-
ниченията.

В проекта за решение е 
записано още, че наемни-
те цени, заплатени за пери-
ода на ограниченията, ще бъ-
дат прихванати от следва-

щи дължими наеми. Трябва 
да бъде приет и ред за кан-
дидатстване и одобрение. 
Предложението е в срок до 
31.12.2020 г. засегнатите да 
подават заявления в свобо-
ден текст, към които да при-
ложат и декларациите.

Във връзка с необходи-
мостта от създаване на не-
забавна организация за 
осигуряване на финансо-
ва подкрепа на наематели-
те на общински нежилищ-
ни имоти, чиито бизнеси са 
засегнати, Общинският съ-
вет да допусне предвари-
телно изпълнение на реше-
нието, предлага още кметът 
Васил Едрев.

НП

Без наеми за общинските  
имоти, предлага кметът 

Засегнати  
в периода  

на мерките

Художникът Иван Петров кани айтозлии 
на осмата си изложба, традиционна пред-
коледна експозиция - „Надежда за света“ 
в Ритуалната зала на община Айтос.

Изложбата ще бъде отворена за посе-

щение от 21 до 24 декември от 10:00 до 
18:00 часа при спазване на всички про-
тивоепидемични мерки.

В изложбата със свои фотографии 
участва и Мария Филипова-Димова.

Извънредните противо-
епидемични мерки са в 
сила до 31 януари 2021 г.

Затворени остават 
нощните заведения, рес-
торантите, моловете, 
спортните зали, казина-
та. Забранени до 31 яну-
ари ще бъдат и конферен-
циите, и конгресите. Вра-
ти отварят детските гра-
дини и яслите, а децата 
от 1-ви до 4-ти клас ще 
се върнат на училище от 
4 януари. Ще работят и 
местата за хранене в хо-
телите, но само за гости 
и при спазването на ве-
черен час.

Малките ученици  
в клас на 4 януари

Художникът Иван Петров  
с осма предколедна изложба

50% по-ниски тарифи 
за частично 
преустановилите 
дейността си
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На 23 декември т.г., 
на ХV редовно заседа-
ние на Общинския съ-
вет - Айтос, и послед-
но за 2020 г., кметът Ва-
сил Едрев ще предложи 
Кристина Иванова Ста-
нева за временно изпъл-
няващ длъжността кмет 
на село Мъглен. 

Докладната запска 
на кмета е във връзка 
с неочакваната кончи-
на на 55-годишния кмет 
на селото Ахмед Акиф 

Ахмед, който беше из-
бран като независим 
кандидат на местните 
избори през 2019 г. за 
пети пореден мандат. 
До провеждането на 
нов избор за кмет, гра-
доначалникът предлага 
длъжността да изпълня-
ва секретарят на кмет-
ството Кристина Ста-
нева - гл. специалист в 
Общинска администра-
ция. Станева да бъде на 
този пост до полагане-

то на клетва от ново-
избрания кмет на Мъг-
лен, предлага още кме-
тът Васил Едрев.

Предвид обстоятел-
ствата и нуждата в кмет-
ството да има операти-
вен ръководител и с цел 
да се защитят общест-
вените интереси, кметът 
ще иска още предвари-
телно изпълнение на ре-
шението от деня на при-
емането му.

НП

Предлагат Кристина Станева  
за вр.и.д. кмет на Мъглен

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за 
битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски те-
ритории, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат 
наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, 
желаещ да депонира строителни отпадъци, тряб-
ва да подаде заявление до кмета на община Ай-
тос, и да получи Разрешение от кмета на община 
Айтос за извозването на строителния отпадък до 
съответната площадка. 

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

Лице за контакти: Катя Иванова – старши 
експерт, Дирекция ТСУРР, стая №6, тел. 0897 
992 321.

ФК „Вихър“ набира деца за 
попълване на отборите, 

участващи в първенства и 
турнири под егидата на БФС:

- родени 2002, 2003 и 2004 г., треньор Б. Николов, 
тел. 0884 101 096

- родени 2005, 2006, 2007 и 2008 г., треньор М. Мин-
чев, тел. 0887 584 610

- родени 2009 и 2010 г., треньор М. Минчев, тел. 
0887 584 610

- родени 2011 и 2012 г., треньор Д. Данов, тел. 0888 
399 399

- родени 2013, 2014 и 2015 г. , треньор Д. Данов, тел. 
0888 399 399

Във връзка с Решение №855/ 
25.11.2020 г. на Министерски съ-
вет за удължаване срока на обяве-
ната с Решение №325/ 14.05.2020 г. 
на МС извънредна епидемич-
на обстановка, удължена с РМС 
№378/ 12.06.2020 г., РМС №418/ 
25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., 
РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/ 
28.08.2020 г. и РМС №673/ 25.09.2020 г., 
и въведените противоепидемич-
ни мерки със Заповед №РД-01-675/ 
25.11.2020 г. и Заповед №РД-01-677/ 
25.11.2020 г. на министъра на здра-
веопазването за неразпростра-
нение на коронавирусната инфек-
ция (COVID -19).

Петнадесетото редовно заседа-
ние на Общински съвет Айтос ще 
се проведе на 23.12.2020 г. (сря-
да) от 9.30 часа, в Заседателната 
зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ 
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

На заседанието на Общинския съ-
вет, освен общинските съветници, ще 
бъдат допуснати единствено предста-
вители на Общинска администрация 
- Айтос, които имат пряко отношение 
към обсъжданите теми в дневния ред 
и служителите от звеното по чл.29а 
от ЗМСМА.

При провеждане на заседанието 
стриктно ще бъдат спазени предпи-
санията на здравните органи за спаз-
ване на лична дистанция, ползване 
на защитни средства, дезинфекция 
и възможност за проветряване на 
помещенията.

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  ПЕТНАДЕСЕТОТО  
ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съ-
вет Айтос, което ще се проведе 
на 23.12.2020 г. (сряда) от 9:30 
ч. в заседателната зала на Об-
щина Айтос,  при  следния  про-
ект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :
1. Предложение с вх.№ ОбС-406

/11.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно избира-
не на Временно изпълняващ длъж-
ността кмет на кметство Мъглен, 
община Айтос.

2. Предложение с вх.№ ОбС-411
/15.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно прие-
мане на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на 
територията на Община Айтос.

3. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-407/11.12.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, от-
носно приемане на План-сметка 
на приходите и разходите за би-
тови отпадъци за 2021 г.

4. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-408/11.12.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, от-
носно освобождаване от запла-
щането на наемната цена по до-
говори за наем на общински не-
жилищни имоти във връзка с въ-
ведените ограничителни мерки в 
условията на обявена извънред-
на епидемична обстановка.

5. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-410/11.12.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, от-
носно даване на съгласие за из-
веждане от експлоатация на 2 
броя язовири – публична общин-
ска собственост, находящи се на 
територията на с.Чукарка, Общи-
на Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ 

ОбС-405/10.12.2020 г. от Мариана 
Димова – зам.кмет на Община Ай-
тос, относно прекратяване на съ-
собственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ ХХІ-
185, кв.23 по плана на с.Пещерско, 
община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-
409/11.12.2020 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно 
продажба на недвижими имоти - 
земеделски земи, представлява-
щи частна общинска собственост, 
чрез провеждане на публичен търг 
с явно наддаване – 12 броя.

8. Докладна записка с вх.№ 
ОбС-399/07.12.2020 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос, от-
носно даване на разрешение за 
изработване на проект за ПУП 
за промяна предназначението на 
имот № 633, ЗЗП „Слънчева лъка”, 
землище на гр. Айтос.

9. Питания.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съ-

вет Айтос

Решава се на 23 декември

Последното заседание на Общински съвет - 
Айтос, при засилени противоепидемични мерки

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

“АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
Новото разписание, считано от 5.12.2020 г.

По общинска транспортна схема:

А. В делниците - отпадат следните курсове:
с. ЛЯСКОВО - 7.20 ч. и 17.15 ч.

с. КАРАНОВО - 12.50 ч.
с. ПЕЩЕРСКО/МЪГЛЕН - 13.00 ч.

Б. Събота - изпълняват се само следните кур-
сове:

с. РАКЛИНОВО - 7.15 ч. и 17.00 ч.
с. ЧУКАРКА - 6.40 ч. и 12.00 ч.

В. Неделя - отпадат всички курсове.

ЗА ГРАД БУРГАС:
А. СЪБОТА - отпадат курсовете в 6.00 ч. и 19.00 
ч.
Б. НЕДЕЛЯ - изпълняват се само следните курсо-
ве - 7.00 ч, 9.00 ч., 11.00 ч., 16.00 ч., 18.00 ч.

Новото разписание на М БУС, в сила от 
02.12.2020 г.

Бургас - Айтос, в делнични дни:
От Бургас - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 
12.30 ч., 14.30 ч., 16.30 ч., 17.30 ч., 19.30 ч.
От Айтос - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 
13.30 ч., 15.30 ч., 16.30 ч., 17.30 ч., 18.30 ч.
Бургас - Айтос - в почивни дни:
От Бургас - 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 13.30 
ч.14.30 ч., 16.30 ч., 19.30 ч..
От Айтос - 6.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 13.30 ч., 
14.30 ч.,17.30 ч., 18.30 ч.



- Г-н Едрев, остават 
броени дни до края на 
2020 г. Кое беше най-го-
лямото предизвикател-
ство за община Айтос и 
лично за Вас през тази 
година?

- Най-голямото предиз-
викателство беше, и ос-
тава, пандемията и извън-
редната обстановка. По-
следствията са за иконо-
миката, търговията, услу-
гите. Извънредното поло-
жение се отрази негатив-
но върху здравеопазване-
то, образованието, култу-
рата, спорта. 

Един от най-трудните мо-
менти беше трансформи-
рането на Вътрешно от-
деление на болницата в 
COVID отделение. Това 
създаде напрежение и ос-
нователни притеснения за 
здравето на лекарите и ме-
дицинския персонал. Ос-
тава безпокойството от 
разпространението за ви-
русната инфекция. Оста-
ват и усилията ни за на-
лагане и спазване на про-
тивоепидемичните мерки. 
Трудно е и за учителите и 
децата - училищата рабо-
тят в електронна среда. А 
затварянето на детските 
градини остави много ра-
ботещи майки вкъщи.

През годината отмених-

ме много културни и спорт-
ни прояви - фолклорни-
те празници “Славееви 
нощи”, Държавното пър-
венство по спортна акро-
батика и Националния тур-
нир по свободна борба, ко-
ито трябваше да се прове-
дат в новата спортна зала. 
За първи път от десет годи-
ни не се проведе и тради-
ционният мотокрос, Гранд 
при на Републиканското 
първенство. Много и нега-
тивни са последствията от 
здравната криза.

Но лично за мен, най-
тежки бяха, и остават, но-
вините за положителни 

тестове. И трудната бор-
ба с болестта, която води-
ха и водят наши съгражда-
ни. Загубихме хора. Това е 
най-тежката и необратима 
загуба...

- Каква беше годината 
по отношение на проек-
тите на Община Айтос и 
какво предстои?

- Извънредната обста-
новка не се отрази съ-
ществено върху работа-
та ни по проекти. По вре-
ме на извънредната обста-
новка приключихме маща-
бен проект за основен ре-
монт на уличните и трото-
арните настилки в града. 
Беше изпълнен проектът 
за основен ремонт на чи-
талището в село Мъглен. 
Реализирахме проект за 6 
млн. лв., за цялостна под-
мяна на ВиК мрежата на 
селата Мъглен и Караге-
оргиево, и включването 
на село Чукарка в дерива-
ция Камчия. По време на 
извънредната обстанов-
ка подписахме договор за 
финансиране на основни 
ремонти на уличните на-
стилки в други две населе-
ни места. Пред одобрение 
от ДФ „Земеделие“ са два 
общински проекта за ре-
монт на втората ни спорт-
на зала и за реновиране 
на още тротоарни настил-
ки и улици в града.

Както е известно, през 
лятото открихме първа-
та за Айтос пречиства-
телна станция за отпадъч-
ни води. Тръгна и парт-
ньорският проект на Ай-
тос и Одрин за опазване 
на околната среда по Про-
грамата за трансгранич-
но сътрудничество между 
България и Турция. Част 
сме от големия съвмес-
тен ВиК проект на някол-
ко общини от областта по 
ОП „Околна среда“ за 459 
милиона лева.

Приключи и първият 
етап на проекта за за-
криване и рекултивация 
на градското сметище, на 
стойност 3 200 000 лв. Ре-
ализиран беше проект за 
реконструкция и рехаби-
литация на улични настил-
ки в селата Черна могила, 
Черноград и Тополица, на 
стойност 620 000 лв. Сега 
ни предстои старт на нов 
проект в село Карагеор-
гиево. Ще инвестираме 
653 хил. лв. за корекция  на 
дерето в селото - един из-

ключително наболял про-
блем за хората. 

По Стратегията на Мест-
на инициативна група - Ай-
тос, Общината спечели 
проект за обновяване на 
улични настилки в селата 
Поляново и Малка поля-
на на обща стойност 335 
443 лева. 

Последните месеци на 
тази година бяха особено 
успешни за финансиране-
то на няколко важни про-
екта. През ноември спе-
челихме финансиране на 
проект за изграждане на 
нова детска градина в Ай-
тос за 3 млн. лв. по Про-
грама на МОН. Този про-
ект ще реши до голяма сте-
пен проблема с липсата на 
места в детските гради и 
яслите в града. 

За реализирането на об-
щински проекти, за които 
гражданите от дълго време 
настояват, през м. декем-
ври, с ПМС, получихме фи-
нансиране за над 2 670 000 
лв.  Основно това са три 
важни проекта. През 2021 
г. ще инвестираме 1 310 000 
лв. за цялостното обновя-
ване на Градската гради-
на - един от символите на 
град Айтос. 1 350 000 лв. ще 
вложим в ремонта на улич-
ни настилки в девет от на-
селените места на общи-
ната. Получихме и финан-
сиране от 10 хил. лв. и за 
изграждане на детска пло-
щадка в с. Карагеоргиево. 
Работим по социални про-

екти и проекти, свързани 
със зелената инфраструк-
тура и изграждане на зони 
за отдих и спорт.

Така че въпреки трудно-
стите, свързани със здрав-
ната криза, изпращаме 
2020 г. с голяма доза опти-
мизъм. Община Айтос ос-
тава финансово стабилна, 
с осигурено финансиране 
за немалко проекти през 
новата година.

- В момента готви-
те проекта за Бюджет 
2021. Каква е рамката?

- Бюджет 2021 е на дне-
вен ред, рамката ще е на 
по-малка от 25 млн. лв. 
Категоричен съм, че ще 

имаме достатъчно сред-
ства за мерките и борба-
та с COVID. В същото вре-
ме, няма да се откажем от 
нито един дълго чакан от 
гражданите проект, защо-
то имаме финансов ресурс 
и ще се справим.

Първият приоритет ви-
наги е бил образованието. 
Един от новите приоритети 
през 2021 г., който ще зале-
гне в бюджета, е Планът за 
интегрирано развитие на 
община Айтос за периода 
2021-2027 г. В момента гот-
вим проекта за план, съо-
бразно новите оператив-
ни програми и проектите, 
с които ще кандидатства-
ме за финансиране през 
новия програмен период. 
С публично оповестена ан-
кета търсим и мнението на 
гражданите за развитието 
на общината до 2027 г. В 
началото на новата година 
проектът за план ще бъде 
представен за одобрение 

в Общинския съвет. 
Планираме и средства 

за съфинансиране на про-
ектите, за които вече има-
ме осигурено финанси-
ране и ще изпълняваме 
през 2021 г. Разбира се, 
Бюджет 2021 г. първо ще 
гарантира добра осигуре-
ност на всички общински 
дейности и сфери. През 
тази година бяха извър-
шени само неотложните 
текущи ремонти в детски-
те градини. Затова плани-
раме и средства за всички 
ремонти през 2021 г. Мне-
нието ми е, че новият бю-
джет ще бъде балансиран 
и изпълним.
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И в трудната COVID година  
община Айтос остава финансово стабилна

Предлагат Кристина Станева  
за вр.и.д. кмет на Мъглен

„Ще си чакам реда“, категоричен е градоначалникът
Всички 20 легла за пациенти в отделението за лече-

ние на COVID-19 в „МБАЛ Айтос“ ЕООД са заети към на-
стоящия момент. Добрата новина е, че няма болни ме-
дици. След трудностите в началото на втората вълна от 
коронавирус, в лечебното заведение вече са закупени 
необходимите апарати за обдишване, препарати за са-
нитарни цели и защитни облекла, каза за НП кметът Ва-
сил Едрев. Стана ясно, че кислородът не достига, но се 
търсят начини за решаване на проблема. 

Кметът заяви още, че има готовност да се ваксинира. 
“Да, ще се ваксинирам, когато наистина му дойде вре-
мето, не искам да пререждам никого. Както бъде опре-
делен редът в държавата, тогава ще се ваксинирам и 
аз”, категоричен беше градоначалникът.

НП

Кметът Васил 
Едрев заяви 

готовност да се 
ваксинира

COVID отделението на „МБАЛ Айтос“ ЕООД

Васил Едрев - кмет на община Айтос

Кметът на 
община Айтос 
Васил Едрев 
пред БНР - 
Бургас



Най голямото професионално удовлетворение 
за нашия труд е положителния резултат от ле-
чението на пациентите. Затова и думата „Благо-
даря“ е най-ценният и напълно достатъчен пода-
рък за нашия екип на Вътрешно отделение. Пре-
красна торта получихме от излекуваните паци-
ентки Йелена Маркович Христова, Яна Стани-
мирова Стоянова и Нина Русева Моллова, а ка-
фе-машина, така необходима за ароматно кафе 
по време на дългите смени ни дари Стоян То-
доров Кънев. Благодарим и за милите и краси-
ви думи на Златка Николова. Благодарим Ви, че 
сте оценили положените грижи за вашето въз-
становяване. Бъдете сигурни, че ще продължим 
да се грижим за всички, които са потърсили на-
шата помощ. 

Весели Коледни празници!
От екипа на отделението за лечение на 

COVID в МБАЛ-Айтос
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„Благодаря“ е най-ценният подарък 

за медиците ни на първа линия Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

Дядо Коледа вече 
донесе подаръци за 

детските градини
Децата са вкъщи и за-

нималните са все още 
празни, но Дядо Коле-
да успя обиколи всички 
детски градини на об-

щина Айтос, за да раз-
даде традиционно ко-
ледни подаръци за вся-
ка детска и яслена гру-
па. Община Айтос на-

пълни чувалите на до-
брия старец с играчки и 
дидактични игри, за да 
им се радват децата на 
4 януари догодина.

Здравейте, скъпи съграждани! 
Кутиите за дарения на инициатива-

та “Подари коледна вечеря на пенси-
онер в нужда” ще бъдат отворени до 
13.00 часа на 18.12.2020 г. Всеки, който 
желае, може да се включи! 

Кутиите са поставени в: магазини 
“Кокала”, магазин “Петров”(на коле-
лото), магазин “Рафи” (бившата “Пер-

ла” на колелото), магазин “Макси Мар-
кет” (бившата “Перла” до болница-
та), магазин “Съни Маркет”, магазин 
“Мастърхаус” и в магазина на госпожа 
Анелия Андреева(до банка ДСК). 

За повече информация - страни-
цата ни Бъди човек - гр. Айтос

Благодарим Ви! Весели праз-
ници!

Открит е нов магазин за детско, 
дамско и мъжко бельо в град Айтос 

Магазинът предлага изключително богат асортимент от качестве-
ни стоки на конкурентни цени. 

С изискан и подходящ за всеки джоб подарък за коледните и но-
вогодишните празници можете да зарадвате приятели и близки, ако 
посетите новия магазин -  срещу входа на автогарата.

До 13 ч. на 18 декември можете 
да дарите средства и продукти 

за коледна вечеря на 
пенсионери в нужда


