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Новият управител Дим-
чо Димчев работи в “Ге-
нгер” ЕООД от м. май 
2020 г. като счетоводи-
тел, а от септември 2020 
г., е временно изпълня-
ващ длъжността управи-
тел на общинското тър-
говско дружество. След 
конкурс, кандидатурата 
му за шеф на Етнограф-
ския комплекс беше ут-
върдена с решение на Об-
щинския съвет от 29 яну-
ари 2020 г. Минути след 
решението разговаряме 

с Димчев за настоящето 
и бъдещето на общинско-
то дружество.

- Г-н Димчев, много 
кураж ще Ви трябва за 
управлението на “Ген-
гер” ЕООД в това труд-
но време. Освен огра-
ниченията заради пан-
демията, дружество-
то е с дълг към общин-
ския бюджет от 170 
хил. лв.?

- Ситуацията не е никак 
лека. Това, което ми дава 
надежда и оптимизъм са 
финансовите резултати, 
които постигнахме като 
приходна част през 2020 
г. До две седмици ще 
бъде внесен годишният 
счетоводен отчет на дру-
жеството, в който ще се 

види един много интере-
сен резултат - на фона на 
трудната обстановка, в 
която работим. Въпреки 
че в продължение на три 
месеца дружеството на 
практика беше без дей-
ност - през април, май и 
декември, успя да постиг-
не финансови параметри 
като приход, сравними с 
резултатите отпреди пет 
години.

- Как го постигна-
хте, вероятно от ико-
номии?

- Това е резултат от оп-
тимизирани разходи, на-
маляването на персона-
ла, на разходите за за-
плати и изчистването 
на ненужните дейности 
и разходите, свързани 
с тях.

- В заседателната 
зала стана ясно, че на 
работа в момента са 
само двама готвачи, 
всички останали са в 
неплатен отпуск, вклю-
чително и Вие. Въпреки 
това, участвате в раз-
носа на храна по до-
мовете?

- Да, налага се. Извърш-
ваме и различни ремонт-
ни дейности, тъй като ба-
зата има нужда от под-
дръжка. Това е и основ-
ното разходно перо. 

- Предвид ситуация-
та, вероятно ремонти-
те могат да бъдат от-
ложени. Считате ли, че 
дружеството може да 
бъде стабилизирано, 
ако механата и кафе-
нето отворят?

- Надежда общинското 
дружество да бъде ста-
билизирано винаги има. 
Ще се повторя, но исти-
ната е, че трябва да се 
инвестира в материал-
ната база. Базата трябва 
да се поднови - това не е 
правено близо 10 години. 
По този начин ще пече-
лим повече клиенти. Хо-
телската част е в трагич-
но състояние. В момента 
правим ремонти, за да я 
приведем в някакъв при-
личен вид.

- Какви са идеите Ви 
за “Генгер”?

- През есента на 2020 г. 
успешен беше опитът за 
организиране на тема-
тични вечери, които под 
една или друга форма ще 
продължим. Една от по-
соките ще бъде свърза-
на с инициативи за под-
растващите - за деца-
та и младите хора. Об-
мисляме различни фор-
ми, свързани с местни-
те традиции, патриотич-
ното възпитание и зана-
ятите. Вече имаме разго-
вори с ръководствата на 
училищата и общи идеи 
как да се случват неща-
та. Рекламата е особено 
важен акцент в работата 
ни през тази и следващи-
те години. Вярвам, че ще 
успеем да обединим уси-
лията на занаятчиите, за 
да върнем на комплекса 
облика, замислен от не-
говите създатели. Пред-
стои ни много работа.

НП

Надежда за стабилизирането на 
„Генгер“ винаги имаДимчо Димчев: 

Цел номер едно за новия 
управител е ремонтът на 
старите къщи

Димчо Димчев
По общински проект предстои основен ремонт на административната 

сграда в “Генгер” ЕООД

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Кметът на община Айтос, на основание чл. 84, ал. 6 от 

Закона за публичните финанси, отправя покана към жи-
телите на общината, представители на бизнеса, НПО и 
всички заинтересовани страни за публично обсъждане 
на проекта на бюджет за 2021 година.

Материалите, представящи основните бюджетни по-
казатели, са публикувани на официалния сайт на Общи-
на Айтос, https://aytos.bg на 29.02.2021 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 
08.02.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала, 
находяща се в гр. Айтос, ул. ”Цар Освободител” 
№3 при стриктно спазване на противоепидемич-
ните мерки.

Писмени становища и предложения по темата на об-
съждането могат да се изпращат на адрес: гр. Айтос, ул. 
”Цар Освободител” №3, да се депозират в Центъра за 
информация и услуги на гражданите в Община Айтос, 
както и на електронната поща на общината – obshtina@
aytos.bg

Васил Едрев
кмет на община Айтос
29.01.2021 г.

260% от средната брутна заплата в дружеството да получава новият управител, 
реши още Съветът.

Димчев ще разчита и на занаятчиите, за да върне туристите и старата слава на 
комплекса



Следвайки препоръките на 
националния оперативен щаб 
за намаляване продължител-
ността на проявите на закри-
то, в началото на ХVІ-о редов-
но заседание на Общинския 
съвет на 29 януари, председа-
телят Красимир Енчев прика-
ни съветниците да бъдат мак-
симално кратки в коментари-
те и въпросите си от трибуна-
та. Общинските съветници се 
съобразиха с апела на пър-
вия сред равни и заседанието 
от 13 точки успя да се вмести 
в рамките на един астрономи-
чески час.

С 26 гласа “за” общински-
те съветници приеха отчета и 
анализа на Красимир Енчев 
за дейността на Общински съ-
вет Айтос в периода май - де-
кември 2020 г. с 28 гласа “за”, 
с поименно гласуване, беше 
прието предложението на кме-
та Васил Едрев за представи-
тел на Община Айтос в извън-
редното Общо събрание на ак-
ционерите на „УМБАЛ-Бургас” 
АД гр.Бургас да бъде избран 
д-р Паруш Парушев - управи-
тел на „МБАЛ Айтос“ ЕООД.  
Д-р Парушев беше упълномо-
щен да гласува по точките в 
дневния ред на извънредното 
събрание и получи картбланш 
за определяне на позиция и 
мандат по решенията.

С 19 гласа “за” беше утвърде-
на кандидатурата на Димчо Ку-
царов Димчев за управител на 
общинско търговско дружество 
„Генгер” ЕООД  гр. Айтос. Пре-
ди гласуването Димчев пред-
стави актуалното състояние на 
дружеството към 25 януари 2020 
г. “Генгер” ЕООД има задълже-
ния към към доставчици и ин-
ституции в размер на 59 838 лв., 
от тях за ток и вода - 3254 лв. 
13 души са на щат, само двама 
готвачи работят, останалите, 
включително и управителят, са 
в неплатен отпуск, предвид из-
вънредната обстановка. Съвет-

никът от БСП Пламен Чолаков 
постави “морален казус, свър-
зан с двата проведени конкур-
са за управител на дружество-
то” и участието на Димчев във 
фирми със сходна на “Генгер” 
дейност, както и в контролния 
съвет на земеделска коопера-
ция. Оказа се, че още като вре-
менно изпълняващ длъжност-
та управител, Димчо Димчев е 
прекратил участието си в посо-
чените от Чолаков фирми, а що 
се отнася до моралния казус с 
конкурса, срокът за обжалва-
не отдавна е изтекъл. 
(Още в интервюто на НП  
с Димчо Димчев на стр. 1)

Общинският съвет прие пред-
ложението на кмета цените за 
таксиметров превоз да останат 
на нивото на 2020 г., тъй като 
няма причини те да бъдат про-
меняни. Минималните и макси-
малните цени на таксиметро-
вия превоз на пътници за един 
километър пробег по съответ-
ната тарифа, валидни на тери-
торията на община Айтос през 
2021 г. да остават същите като 
през 2020 г., решиха съветници-
те. Съответно, минимални цени 
80 ст. дневна тарифа и 90 ст. - 
нощна тарифа, и максимални - 
дневна тарифа – 2,00 лв. и нощ-
на тарифа – 2,50 лв.

По докладна записка на кме-
та Васил Едрев има решение за 
приемане на схеми за поста-
вяне на преместваеми обекти 
за извършване на търговия и 
др. обслужващи дейности вър-
ху терени общинска собстве-
ност на открито и на закрито, 
съгласно разпоредбите в На-
редбата за реда за разреша-
ване поставянето на премест-
ваемите обекти на територия-
та на община Айтос.

Картбланш получи и доклад-
ната записка на градоначални-
ка за създаване на нова соци-
ална услуга „Асистентска под-
крепа“, като делегирана от 

държавата дейност, по реда на 
Закона за социалните услуги. 
Капацитетът на специализира-
ната социална услуга за общи-
на Айтос ще е 53-ма потребите-
ли. Услугата включва ежеднев-
на почасова подкрепа в до-
машна среда на деца и лица с 
трайни увреждания и на лица 
в надтрудоспособна възраст, 
в невъзможност да се само-
обслужват. Услугата ще бъде 
предоставяна от лице, назна-

чено на длъжност „Социален 
асистент“. Максималната про-
дължителност за ползване на 
социалната услуга „Асистент-
ска подкрепа” от един потре-
бител е до 4 часа дневно, все-
ки работен ден, съобразно из-
готвената индивидуална оцен-
ка на потребностите. „Асис-
тентската подкрепа“ включва 
подкрепа на потребителите от 
социалния асистент за самооб-
служване; за движение и прид-
вижване; за промяна и поддър-
жане на позицията на тялото; 
за изпълнение на ежедневни и 
домакински дейности и за ко-
муникация.

Приемът на документи 
за „Асистентската подкрепа“ 
за кандидат-потребители и 
кандидати за персонал запо-
чна от 04.01.2021 г. в сградата 

на Общинския център за соци-
ални и здравни услуги, с ад-
рес: гр. Айтос, ул. „Васил Лев-
ски“ №5, всеки работен ден от 
08:30 до 12,00 часа и от 12,30 до 
17:00 часа.

По докладна записка на гра-
доначалника, и във връзка с 
искане на Клуба по спортна 
акробатика “Ейнджълс“, ОбС 
взе решение да предостави на 
клуба за ползване част от не-
движим имот – частна общин-
ска собственост, три помеще-
ния с обща площ 96,60 кв.м, на 
първи етаж от закритото ОУ ”Л. 
Каравелов”. Състезателите и 
треньорите на “Ейнджълс“ без-
възмездно да ползват за тре-
нировъчна дейност две стаи с 
площ от 80,00 кв.м и спомага-
телно помещение (съблекал-
ня) с площ от 16,60 кв.м, реши-

ха с пълно мнозинство общин-
ските съветници.

Без дебати и въпроси, с по-
имено гласуване беше приета 
докладната записка на кме-
та Васил Едрев за приемане 
на отчет за състоянието на об-
щинската собственост за пе-
риода м. януари- м. декември 
2020 година. 

(Още за отчета, на стр.3) 

Приета без “против” и “въз-
държал се” беше и Годишна-
та програмата за управление 
и разпореждане с имотите об-
щинска собственост в община 
Айтос през 2021 г. 

Одобрение от ОбС получи и 
докладната записка на кмета 
за разпределението на общин-
ския жилищен фонд в община 
Айтос. Община Айтос разпо-

лага с 45 годни за ползване по 
предназначение общински жи-
лища на територията на град 
Айтос. В общинските жилищни 
имоти са настанени социално 
слаби лица, лица с ниски до-
ходи и многодетни семейства, 
които отговарят на изисквания-
та за настаняване съгласно За-
кона за общинската собстве-
ност и разпоредбите на Наред-
ба за условията и реда за уста-
новяване на жилищните нужди 
на граждани, настаняване под 
наем и продажба на общински 
жилища.

Общинският съвет даде съ-
гласие да бъде разпределен 
общинският жилищен фонд  с 
предназначение за настаня-
ване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди – 
41 бр., за продажба, замяна и 
обезщетяване на бивши соб-
ственици, чиито имоти са от-
чуждени за общински нужди 
– 0 бр., ведомствени – 0 бр. и 
резервни - 4 бр. Съветът въз-
ложи на кмета на общината да 
предприеме всички последва-
щи действия по стопанисване и 
управление на общинския жи-
лищен фонд. 

По предложение от Мариа-
на Димова – зам.-кмет на об-
щина Айтос, беше прекратена 
съсобственост между Община 
Айтос и физическо лице в кв. 
25 по плана на с.Пирне, общи-
на Айтос. 

НП
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Обитателите на Дома за стари хора  

с благодарност към Зюлкеф Байрамов
След пратката 

с предпазни мас-
ки за обитателите 
на Дома за ста-
ри хора “Св. Ди-
митър”, тези дни 
Зюлкеф Байра-
мов отново из-
ненада старите 
хора с подаръци, 
които ги трогнаха 
до сълзи. Ще при-
помним, че Бай-
рамов е родом от 
село Карагеорги-
ево, но от години 
живее и работи в 
Белгия. 

До Зюлкеф Байрамов 
от с. Карагеоргиево, общ. Айтос

Уважаеми г-н Байрамов,
Домуващите и ръководството на Дом за стари хора 

„Св. Димитър” - гр. Айтос, най-сърдечно Ви благода-
рим за направеното дарение от анцузи, лични при-
надлежности, хавлиени кърпи и шоколади..

Изненадахте и зарадвахте домуващите с Вашия бла-
городен жест, вдъхнахте им вяра и надежда, дарихте 
ги с добро настроение и самочувствие.

Пожелаваме Ви от сърце здраве, сила и постоян-
ство в нелеката задача да превръщате всяка идея в 
действие, което да носи радост и топлина.

Лилия Николова
Директор на ДСХ
гр. Айтос

Нов управител, нова социална услуга 
и стари цени за таксиметров превоз
Всички решения от януарското 
заседание на Общинския съвет
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Кметът с отчет как се управлява 
общинската собственост през 2020 г.
С 24 гласа “за” и с поимено 

гласуване Общинският съвет 
прие отчета на кмета Васил 
Едрев за състоянието на об-
щинската собственост за пе-
риода м. януари - м. декември 
2020 година. Отчетът на кме-
та е традиционен, докумен-
тът съдържа пълното наиме-
нование на обектите общин-
ска собственост, на наемате-
лите и ползвателите, опреде-
лени с решение на ОбС, както 
и сроковете на договорите за 
наем, и постъпилите средства 
в общинския бюджет. 

Кметският анализ е на база 
на приетата от Общинския 
съвет на 31.01.2020 г. Годиш-
на програма за управление 
и разпореждане с имотите - 
общинска собственост през 
2020 година. Програмата съ-
държа прогноза за очаквани-
те приходи и разходи, свър-
зани с придобиването, упра-
влението и разпореждането 
с общинските имоти, имоти-
те, които Общината има на-
мерение да придобие в соб-
ственост или да дари, както 
и имотите от първостепенно 
значение.

От представения Годишен 
анализ на извършените раз-
поредителни сделки с общин-
ско имущество стана ясно, 
че 55 са продажбите на имо-
ти-земеделски земи в зони-
те за земеделско ползване 
на стойност 211 177 лв. 29 са 
продажбите в регулация по 
чл.36 от ЗОС, на стойност 77 
061 лв. Останалите сделки са 
за продажба на имот в ре-
гулация на стойност 565 404 
лв., продажба в регулация по 
чл.35, ал.3 от ЗОС на стойност 
153 79,04 лв., учредено право 
на пристрояване на стойност 
1280 лв., продажба в зоните 
за земеделско ползване по 
чл.36 от ЗОС на стойност 200 
лв., продажба в зоните за зе-
меделско ползване по чл.35, 
ал.3 от ЗОС на стойност 3071 
лв. Приходите от продажби за 
периода м. януари - м. декем-
ври 2020 г. са на обща стой-
ност 873 572,04 лв. при прог-
ноза за очаквани приходи към 
31.12.2020 г. – 179 000,00 лв.  

През периода 1 януари - 31 
декември 2020 г. действат 57 
броя договори за наем на об-
щински нежилищни имоти в 
регулация. В Годишната про-

грама 2020 г. са предвидени  
приходи от отдаване под наем 
на нежилищни имоти в регу-
лация в размер на 107 000 лв. 
Реализираните приходи са в 
размер на 101 273,06 лв., из-
пълнението е 95%. Неизпъл-
нението на предвидените при-
ходи с около 6000 лв. е вслед-
ствие на освобождаване на 
наемателите от заплащане 
на наеми и такси за м. април 
- м. май 2020 г. след решение 
на ОбС-Айтос №68/30.04.2020 
г. и за изцяло/частично осво-
бождаване от заплащане на 

наемната цена за общински-
те нежилищни имоти в услови-
ята на извънредна епидемич-
на обстановка, в изпълнение 
на решение №183/23.12.2020 г. 
на ОбС-Айтос.

Общински имоти или час-
ти от тях са отдадени безвъз-
мездно по силата на 40 броя 
действащи договори на спорт-
ни клубове, организации на 
бюджетна издръжка и органи-
зации с общественополезна 
дейност. През периода дейст-
ват и 37 договора за наем на 
общински жилища. В Годиш-

ната програма за управле-
ние и разпореждане с имо-
тите общинска собственост 
през 2020 г. са предвидени 
приходи от наем на общински 
жилищни имоти в размер на  
13 500,00 лв. До 31.12.2020 г. са 
реализирани приходи в раз-
мер на 13 828,64 лв., изпълне-
нието е 102%. 

Предвидени в програма-
та са 132 000,00 лв. от наем/
аренда на земеделска земя и 
60 000 лв. от наем за ползване 
на пасища и мери. От начало-
то на 2020 година са реализи-
рани приходи от наем/аренда 
на общински имоти извън ре-
гулация – земеделски земи, 
пасища и мери на обща стой-
ност 200 349,22 лв., в това чис-
ло - от училищни земеделски 
земи – 124 847,76 лв. при зало-
жени в програмата 113 000,00 
лв.; от общински земеделски 
земи - 10 263,21 лв. при очак-
ван резултат 19 000,00 лв.; от 
пасища и мери – 65 238,25 лв. 
при прогноза 60 000,00 лв. Ни-
ският размер на приходите от 
общинските земеделски земи 

се дължи на прекратените 
през годината 4 броя догово-
ри за наем/аренда. През пе-
риода са постъпили като при-
ход в общината 109 983,85 лв. 
от наеми по сключени догово-
ри за ползване на полски пъ-
тища и канали при очаквани в 
края на 2020 г. 60 000,00 лв.

От 27 броя язовири-публич-
на общинска собственост, за 
9 са сключени договори за 
концесия, 8 са отдадени под 
наем и за един от тях е въз-
ложено управлението на риб-
ните ресурси. През м. юли и 

м. август 2020 год., с догово-
ри за дарение, Община Ай-
тос прехвърля на Българската 
държава, чрез областен упра-
вител на област Бургас, пра-
вото си на собственост вър-
ху следните недвижими имо-
ти – публична общинска соб-
ственост: язовир „Мъгленски 
път“ и язовир „Чатала“ в зем-
лището на с. Пещерско; язо-
вир „Раклиновски път“ в зем-
лището на с. Раклиново; язо-
вир „Меселим 1“ в землището 
на с. Караново; язовир „Дер-
мен дере“, в землището на с. 
Поляново и язовир „Помпена 
станция“ в землището на гр. 
Айтос. При очаквани приходи 
от концесии върху язовири за 
2020 г. в размер на 18 000 лв. 
са реализирани 15 566,40 лв. 
Приходите от наем на язови-
ри са в размер на 2130,99 лв., 
при прогноза 3600 лв. 

Приходите от концесия на 
изграденото в УПИ ІV, кв.21 
по плана на гр. Айтос спорт-
но съоръжение са в размер 
на 1670,40 лв. при заложени 
по програма 1500,00 лв.

По схемата на местата за 
поставяне на преместваеми 
обекти за търговия и други об-
служващи дейности на закри-
то, са сключени 24 броя до-
говори за наем. Реализира-
ни са приходи от премества-
еми съоръжения на стойност  
25 696,00 лв. при годишна 
прогноза 28 000,00 лв. В про-

грамата са предвидени при-
ходи от такси от пазари на 
стойност 40 000,00 лв., в т.ч. 
25 000,00 лв. от Промишлен па-
зар и 15 000,00 лв. от Коопера-
тивен пазар. Към края на го-
дината Общината отчита при-
ходи съответно 3140,40 лв. от 
Промишлен пазар и 15 063,60 
лв. - от Кооперативен пазар. 
Причината за неизпълнение-
то на предвидените приходи 
от преместваемите обекти е 
освобождаването на наемате-
лите от заплащане на наеми и 
такси през периода м. април - 
м. май, а ниският ръст на при-
ходите от Промишления па-
зар е следствие от преуста-
новяване на дейността му от 
м. февруари 2020 г. 

Постъпилите средства от 
такси за рекламно-информа-
ционни елементи са 7045,00 
лв. Приходите от такси за 
ползване на терени (маси, 
търговия на открито и др.) са 
28 279,11 лв. През м. декември 
2020 г. Община Айтос е придо-
била безвъзмездно право на 
собственост върху учебната 
база (земя и сгради), ползва-
ща се от ПГСС “Златна нива“ 
и бившето военно поделение 
в града.

За периода м. януари - м. 
декември 2020 г. направени-
те разходи, свързани с при-
добиването, управлението и 
разпореждането с имоти об-
щинска собственост, са общо 
961 55,23 лв., в т. ч. за техниче-
ска поддръжка на язовирите 
- 34 920,00 лв., за скици, удос-
товерения, разделяне, зас-
немане, трасиране на имоти 
- 2832,00 лв., за дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация -  
29 602,80 лв., за изготвяне на 
пазарни оценки - 6930,00 лв., 
за възнаграждение за опе-
ратор на язовирните стени - 
8000,00 лв., разходи за външ-
ни услуги, материали и текущ 
ремонт на общински имоти - 
3700,00 лв., такси за вписва-
не на договори за прехвър-
ляне правото на собственост 
от държавата на общината -  
10 170,43 лв.

НП

На 31 януари в 13.20 ч. 
на пътя София – Айтос – 
Бургас, в района на раз-
клона за с. Съдиево, л.а. 
„Сеат Ибиза“, управля-
ван от 79-годишен мъж, 
движещ се в посока Бур-
гас, извършва ляв завой, 
нарушавайки пътната 
маркировка, като отне-
ма предимството и до-
пуска ПТП с движещия 
се по път с предимство 
л.а. „Форд Фокус“, уп-
равляван от 56-годишен 
айтозлия. 

От пътнотранспортно-
то произшествие е по-
страдала пътуващата в 
л.а. „Сеат Ибиза“ 77-го-
дишна бургазлийка, коя-
то е с фрактура на две ре-
бра, без опасност за жи-
вота. Настанена е за ле-
чение в УМБАЛ - Бургас.

Участвайте в анкета  
на сайта https://aytos.bg

Съобщение

Съгласно чл.9а, ал.1 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мер-
ките за опазването на пчелините и пчелните семейства от отравяне 
и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни 
и дезинсекционни дейности Българската агенция по безопасност 
на храните създава и поддържа електронна платформа за оповес-
тяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекци-
онните дейности (ЕПОРД).

Съгласно чл.9а, ал.4 от същата наредба лицата, които извърш-
ват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекци-
онни дейности с наземна и авиационна техника и собствениците 
на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Зако-
на за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самос-
тоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и пер-
сонален код.

Земеделските стопани се регистрират с имейл и номер на сер-
тификат по чл.83 от Закона за защита на растенията, наличен в 
регистъра на лицата, които притежават такъв сертификат, с пра-
во за използване на продукти за растителна защита от професио-
нална категория на употреба.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелина от удос-
товерението за регистрация на животновъдния обект.

Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезин-
фекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна 
техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди 
датата на третирането са длъжни да въведат информация за дей-
ностите в ЕПОРД.

Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД, като на 
всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат 
в 3-километрова зона около блок с планирана дейност, се изпра-
ща електронно писмо.

След уведомяването, собствениците на пчелини са длъжни да 
предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отра-
вяне чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг под-
ходящ начин. По преценка на собствениците мястото на пчелина 
може да бъде обозначено с бял флаг.

От 1 март 2021г. оповестяването ще се извършва само чрез 
електронната платформа.

Oт 01.03. 2021год. Община Айтос няма да приема уведомител-
ни писма.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Васил Едрев - кмет на община Айтос

Уважаеми граждани на Об-
щина Айтос, 

В изпълнение на Закона 
за регионалното развитие 
и в отговор на предстоящи-
те предизвикателства пред 
новия програмен период на 
Европейския съюз, стартира 
разработването на План за 
интегрирано развитие на Об-
щина Айтос за периода 2021 
- 2027 г. Неговата основна 
цел е да определи основните 
приоритети, задачи и посока-
та за развитие на общината 
през следващите 7 (седем) го-
дини. Ето защо, Вашето мне-
ние, идеи и оценка за про-
цесите и насоките за разви-
тие на общината са изключи-
телно важни и ценни за нас. 
Анкетната карта е достъпна 
на следния интернет адрес: 
https://forms.gle/WDpCQsHVqYjA2uJx7 

Можете да попълните анкетната карта в 
официалния сайт на Община Айтос https://
aytos.bg. Мнението на всеки от Вас е важно 
за изработването на План 2021-2027 г.! По-
лучените резултати ще бъдат взети предвид 

и използвани при подготовката на План за 
интегрирано развитие на община Айтос за 
периода 2021 – 2027 г.

Предварително Ви благодарим за Ва-
шата ангажираност, мнения и изразе-
на позиция!

Катастрофа 
до Съдиево ВАШиТе МнениЯ, иДеи, оЦенКи СА ВАЖни 

За изготвяне на План за интегрирано развитие 
(ПиРо) на община Айтос за периода 2021-2027 г.



Първомартенската обредност заема важно място 
в годишния зимен цикъл, с нея се отбелязва прехо-
дът от зимата към пролетта.

Преплитането на белия и червения конец е стар 
народен обичай, носещ вяра в утрешния ден и ста-
нал символ на здраве, благополучие и успех.

Конкурсът ще се проведе в следните категории:
• МАРТЕНИЦИ ЗА ЗАКИЧВАНЕ
• ГРИВНИ
• ПАНА
  
В конкурса  могат да вземат участие деца от об-

щина Айтос от 1 – 4 клас.
Журито ще оценява:
ДОСТОВЕРНОСТТА, ХУДОЖЕСТВЕНАТА СТОЙ-

НОСТ И ОРИГИНАЛНОСТТА.
Така, че задействай въображението си и направи 

нещо невиждано досега 
и все пак традиционно.
Всяка творба трябва да бъде придружена от след-

ната информация:
Трите имена и възраст на автора, учебно заведе-

ние и телефон за връзка.
Мартениците трябва да бъдат представени в чи-

талището до 19.02.2021 г. 
Експонатите не се връщат.
Най-добрите модели ще бъдат наградени и експо-

нирани в изложба във фоайето на читалището.

За допълнителна информация:
Тел. 0558 22723; 0879168013 – Цветелина Дра-

гиева
e-mail:  chitalishte_aitos@abv.bg

Общинският съвет в 
Айтос взе решение да 
предостави на клуба 
по спортна акробатика 
“Ейнджълс“ - Айтос за 
безвъзмездно ползване 
част от общински имот. 
Имотът е бившето ОУ 
”Л. Каравелов” - част-
на общинска собстве-
ност. На клуба Съветът 
предостави три помеще-
ния с обща площ от 96,60 
кв.м на първия етаж, в 
западната част, вляво 
от входа. Става дума за 
две стаи с площ от 80,00 
кв.м и спомагателно по-
мещение (съблекалня) с 
площ от 16,60 кв.м.

Предложението е от 
кмета Васил Едрев във 
връзка със заявление 
от клуба, в което се на-
стоява помещенията 
да бъдат предоставени 
за тренировъчна дей-
ност. Сдружение Клуб 
по спортна акробатика 
“Ейнджълс“ е вписано 
в Регистъра на лицен-
зираните спортни фе-
дерации като член на 
Българската федерация 
по спортна акробати-
ка с удостоверение от 
12.08.2020 г. 

“Клубът развива ак-
тивна спортна дейност 
на територията на об-
щина Айтос, участва в 

държавни първенства и 
има спечелени отличия 
в множество състеза-
ния. Дейността му е от 
голямо значение за раз-
витието на физическо-
то възпитание и спор-
та сред подрастващите” 
пише още в докладната 
записка на кмета.

Според становище-
то на общинската ад-

министрация, в момен-
та помещенията не са 
необходими за пряка-
та дейност на Община 
Айтос и могат да бъдат 
предоставени на клуба. 
Съгласно Закона за об-
щинската собственост, 
безвъзмездното право 
на ползване се учредя-
ва без търг или конкурс, 
само след решение на 

Общински съвет, прие-
то с мнозинство две тре-
ти от общия брой на съ-
ветниците. А срокът на 
правото на ползване не 
може да бъде по дълъг 
от 10 години.

ОбС реши да учре-
ди безвъзмездно пра-
во на ползване на клуб 
по спортна акробатика 
“Ейнджълс“, предста-

влявано от Димитрин-
ка Грудева - председа-
тел, за срок от 3 години 
върху част от недвижим 
имот - частна общинска 
собственост - три поме-
щения с обща площ 96,60 
кв.м, в бившето ОУ ”Л. 
Каравелов”- гр. Айтос. 
Помещенията се пре-
доставят за провежда-
не на спортни трениров-

ки по акробатика. Мест-
ният парламент възложи 
на кмета на община Ай-
тос да сключи договор 
за безвъзмездно пра-
во на ползване с Клуб 
по спортна акробатика 
“Ейнджълс“, при услови-
ята, описани в предста-
вения пред ОбС проект 
за договор.

НП
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

КСА „Ейнджълс“ да тренира в бившето  
ОУ „Л. Каравелов“, реши местният парламент

В събота и неделя в но-
вата спортна зала “Аетос”, 
баскетболен клуб “Вихър” - 
Айтос беше домакин на тур-
нира от ЗОНА ЗАГОРЕ за 
момчета до 13 години. От-
борът на клуба изигра два 
страхотни мача срещу сил-
ни съперници - “Тунджа” и 
“Берое”. И треньори, и ро-
дители се радват на из-
растването на децата, кои-
то тази година с много хъс 
побеждават сериозни про-
тивници.

“Браво, Орлета! Трябват 
ви само много желание и 
тренировки, за да вървите 
напред”, радва се на успе-
ха треньорският щаб.

НП

Ще ползва базата безвъзмездно за срок от три години

Народно читалище 
„Васил Левски 1869“ - 

Айтос дава старт на 
единадесетия 

общински конкурс

„Моята красива 
мартеница 2021”

Момичетата на “Ейнджълс“ вече с тренировъчна база
Републиканските шампиони на клуба Пролетина 

Иванова - Неделина Димитрова

БК „Вихър“ домакин на ЗОНА ЗАГОРЕ - 
айтоските баскетболисти с поредна победа


