
Въпреки че проектът за 
Бюджет 2021 е първият, 
съставен в условията на 
извънредна епидемична 
обстановка, общата рам-
ка е със 7,5 млн. лв. над 
Бюджет 2020. Това стана 
ясно на публичното об-
съждане на финансовия 
проект на Община Айтос 
в Заседателната зала на 
8 февруари т.г. Присъст-
ваха кметът на община 
Айтос Васил Едрев, пред-
седателят на Общински 
съвет - Айтос Красимир 
Енчев и зам.-кметът Ма-
риана Димова.

Проектът за Бюджет 

2021 беше представен с 
подробна презентация 
за приходите, разходите 
и капиталовата програма 
от Станимир Петров - ди-
ректор на дирекция “Фи-
нанси, бюджет и данъч-
но облагане” в Община 
Айтос. Общата рамка на 
проекта за Бюджет 2021 
е 32 702 782 лв., в т.ч. ка-
питалова програма в раз-
мер на 2 691 520 лв., плюс 
европейски средства и 
трансфери от други бю-
джетни организации - 8 
860 055 лв., или общо - 11 
551 575 лв. Отделно, над 
2 000 000 лв. бюджетни 

средства са планирани 
за неотложни текущи ре-
монти на уличната мрежа 
в община Айтос.

Основната цел на бю-
джета на община Айтос 
за 2021 г. е запазване 
на финансовата стабил-
ност на общината. Раз-
работен е така, че да га-
рантира сигурност на бю-
джетната сфера и в също-
то време да осигури без-
препятствено усвояване 
на средствата по евро-
пейските проекти, зая-
ви в Заседателната зала 
Петров.

Кметът Васил Едрев 
определи Бюджет 2021 

като балансиран, бю-
джет с много проекти, ко-
ито изискват много рабо-
та. „Ако проектът за бю-
джет бъде одобрен от Об-
щинския съвет, трябва да 
започнем работа още от 
първия ден, за да реали-
зираме всичко това, кое-
то сме заложили. Бюджет 
в такива размери Общи-
на Айтос не е имала досе-
га. Надявам се, бюджет-
ната рамка да върви във 
възходяща линия и след-
ващите бюджети да бъдат 
още по-добре финансово 
подкрепени”, заяви още 
градоначалникът.

Въпреки усложнената 

обстановка при изпъл-
нението на Бюджет 2020, 
заради COVID-19, Общи-
на Айтос успя да запази 
стабилното си финансо-
во състояние и няма нито 
лев дългове. И през 2021 
г. не се предвижда пое-
мане на дълг. Новата фи-
нансова рамка  продъл-
жава да следва филосо-
фията на бюджета, нало-
жила се в последните го-
дини: ясни приоритети, 
реализъм в приходната 
част, оптимизация на раз-
ходите и значителна ка-
питална програма, стана 
ясно на публичното пред-
ставяне. 

Презентацията на 
проекта за бюджет се 
излъчваше директно 
от радио “Айтос”. За 
всички, които не са ус-
пели да се запознаят с 
предложените от Об-
щина Айтос средства 
в най-важния финан-
сов документ за 2021 г., 
ще припомним, че ма-
териалите, представя-
щи основните бюджет-
ни показатели, са пуб-
ликувани на официал-
ния сайт на Община Ай-
тос, https://aytos.bg на 
29.01.2021 г.

На стр. 3 - Приходите  
в проекта за бюджет 

на община Айтос  
за 2021 г.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община Айтос е финансово стабилна,  
няма да поема дългове през 2021 г.

Община Айтос има 
финансов ресурс за 
изпълнение на всич-
ки планирани проек-
ти. Нямаме дългове, не 
предвиждаме поема-
не на дълг през 2021 г., 
както и увеличение на 
данъците и таксите за 
тази година. Това каза 
кметът Васил Едрев на 
общественото обсъж-
дане на проекта за бю-
джет, което се прове-
де на 8 февруари 2021 
г. Ето какво още заяви 
градоначалникът пред 
медиите, веднага след 
публичното предста-
вяне на финансовата 
рамка.

Капиталовата про-
грама на община Ай-
тос нарасна благода-
рение на добрата ра-
бота на общинска-
та администрация по 
проекти и отпуснатите 
средства от Министер-
ския съвет за изграж-
дане на нова детска 
градина за 3 000 000 
лв., която е изключи-
телно необходима за 
Айтос. 1 350 000 лв. са 
осигурени за ремонт 
на пътища в селата и 1 
310 000 лв за благоус-
трояване на Градската 
градина в Айтос. Има-
ме и много спечелени 
проекти по европей-
ски програми с оси-
гурено финансиране, 
които предстои да бъ-
дат реализирани. Го-
дината ще е много ди-
намична, Айтос отно-
во ще бъде строител-
на площадка. Заде-
лили сме достатъчно 
средства и за образо-

вание, здравеопазва-
не, социална полити-
ка и спорт.

През 2021 г., ще бъде 
ремонтирана втората 
спортна зала - на град-
ския стадион. Общи-
ната има и проект за 
изграждане на посе-
тителски център в ет-
нографския комплекс 
„Генгер“. В село Ка-
рагеоргиево ще се из-
върши корекция на за-
падното дере и ще се 
изградят пасарелки. 
Проектът е на стой-
ност 653 000 лева. Той 
ще реши изключител-
но наболял проблем за 
местните жители. В се-
лото ще бъде изграде-
на и нова детска пло-
щадка. Осигурени са 
и средства за ремонт 
на уличните настилки 
в девет от населени-
те места на общината. 
Предвидени са доста-
тъчно средства за ре-
монти на уличните, 
тротоарните настилки 
и за основен ремонт 
на уличното осветле-
ние в Айтос.

Бюджет 2021 е ам-
бициозен с изключи-
телно много проекти 
и изисква много рабо-
та. Надявам се да ре-
ализираме качествено 
всичко, което сме пла-
нирали и това да за-
радва жителите на об-
щина Айтос. Бюджетът 
на Община Айтос за 
първи път е над 30 млн. 
лева, предстои прие-
мането му от Общин-
ския съвет на февруар-
ското заседание.

НП

Кметът Васил Едрев: 

И през 2021 г. 
община Айтос  

ще бъде 
строителна 
площадка 

Представиха публично 
проекта за Бюджет 2021 



От председателя на Об-
щинската структура на ДПС-
Айтос Юзджан Юмер НП на-
учи имената на четирима-
та номинирани от местната 
структура за листата с кан-
дидати за народни предста-
вители на ДПС-Бургас. Ай-
тоската организация пред-
лага Мустафа Карадайъ за 
водач на листата за Бурга-
ска област. Лидерът на ДПС 
Карадайъ води в номина-
циите, следван от народ-
ния представител от Айтос 
Севим Али. На ДПС-фору-
ма номинирани за участие 
в листата са още местният 
ДПС лидер Юзджан Юмер 
и Бехчет Емурлов - ръково-
дител планиране на качест-
вото - предпроцеси в СЕ 
Борднетце - България ЕООД 

и зам.-председател на Об-
щински съвет - Айтос.

В ГЕРБ - Айтос абсолютен 
фаворит и очаквано с най-
много номинации е Ивели-
на Василева - председател 
на Парламентарната коми-
сия по околната среда и во-
дите в 44-то Народно съ-
брание. Изборът на айтос-
ката организация не е слу-
чаен. Безспорна е заслуга-
та на Василева като минис-
тър на околната среда и во-
дите и като народен пред-
ставител за реализирането 
на най-мащабните проекти 
в община Айтос, между ко-
ито и изграждането на Пре-
чиствателната станция за 
отпадъчни води на град Ай-
тос, коментира за НП Краси-
мир Енчев - председател на 

ГЕРБ-Айтос. 
Сред посочените за канди-

дати от местната организа-
ция по броя на номинациите 
Василева е следвана от об-
разователния министър Кра-
симир Вълчев, а от граждан-
ската квота - от журналиста 
Веселин Пренеров.

БСП-Бургас първа огласи 
листата си за парламентар-
ните избори на 4 април 2021 
г. до 9-о място, десетото ще е 
за представител на граждан-
ската квота или коалиционен 
партньор, стана ясно в края 
на миналата седмица.  

След вътрешния вот за 
челните позиции, шесто мяс-
тото в бургаската листа с 
кандидати за народни пред-
ставители на социалистите 
е за Милена Куртова-Раде-

ва, председател на Общин-
ския съвет на БСП-Айтос и 
зам.-председател на Общин-
ски съвет - Айтос. Номинаци-
ята на Радева е от местна-
та организация. На своя фо-
рум БСП-Айтос номинира и 
младия преподавател по ис-
тория и общински съветник 
Атанас Маринов, който е за-
явил съгласие да участва в 
донареждането на листата. 
Другите членове на БСП-Ай-
тос, номинирани от айтоска-
та организация на социали-
стите за кандидати за народ-
ни представители са Панай-
от Которов, Евгени Врабчев 
и Пламен Чолаков, и трима-
та са отказали участие, на-
учи НП от лидера на БСП-
Айтос.

НП
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Петима айтозлии номинирани  
за три партийни листи

ОБЩИНА АЙТОС
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.9а, ал.1 от Наредба №13 от 26 ав-
густ 2016г. за мерките за опазването на пчелини-
те и пчелните семейства от отравяне и начините 
за провеждане на растителнозащитни, дезинфек-
ционни и дезинсекционни дейности Българска-
та агенция по безопасност на храните създава и 
поддържа електронна платформа за оповестява-
не на растителнозащитните, дезинфекционните и 
дезинсекционните дейности (ЕПОРД).

Съгласно чл.9а, ал.4 от същата наредба лица-
та, които извършват/възлагат растителнозащит-
ни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 
с наземна и авиационна техника и собственици-
те на животновъдни обекти (пчелини), регистри-

рани съгласно Закона за ветеринарномедицин-
ската дейност, се регистрират самостоятелно в 
ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща 
и персонален код.

Земеделските стопани се регистрират с 
имейл и номер на сертификат по чл.83 от За-
кона за защита на растенията, наличен в регис-
търа на лицата, които притежават такъв серти-
фикат, с право за използване на продукти за 
растителна защита от професионална катего-
рия на употреба.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер 
на пчелина от удостоверението за регистрация 
на животновъдния обект.

Лицата, които извършват/възлагат растител-
нозащитни, дезинфекционни 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 въве-
дат информация за дейностите в ЕПОРД.

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

След уведомяването, собствениците на пче-
лини са длъжни да предприемат мерки по опаз-
ването на пчелните семейства от отравяне чрез 
покриване или затваряне на кошерите или по 
друг подходящ начин. По преценка на собстве-
ниците мястото на пчелина може да бъде обо-
значено с бял флаг.

От 1 март 2021г. оповестяването ще се из-
вършва само чрез електронната платформа.

Oт 01.03. 2021год. Община Айтос няма да 
приема уведомителни писма.

ОБЩИНА АЙТОС
З А П О В Е Д № РД-08-98
Айтос, 11 февруари 2021 г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. на основание чл. 41, 
ал.3 от Изборния кодекс 

ЗАПОВЯДВАМ :
І. ОПРЕДЕЛЯМ Центъра за услуги и информация на гражданите в общинска администрация Айтос (Айтос, ул.“Цар Освободител“ №3) 

като място за обявяване на предварителните избирателните списъци част І за гр. Айтос в срок до 22.02.2021 г. и местата по кметства и 
села с кметски наместници, както следва:

К М Е Т С Т В А МЯСТО НА ОБЯВЯВАНЕ ОТГОВОРНИК
031 Клуба на кметство с. Лясково Клуба на читалище с. Лясково Енчо Бакалов
032 Клуба на кметство с. Зетьово Клуба на кметство с. Зетьово Халил Осман
033 Младежки клуб с. Малка поляна Младежки клуб с. Малка поляна Адем Аптула
034 Клуб на Кметство с. Караново Магазин на НАРКООП с. Караново Мария Петкова
035 Ритуална зала – кметство с. Съдиево Ритуална зала – кметство с. Съдиево Щерион Щерионов
036 ОУ „Хр. Ботев” с. Мъглен Магазин на ПК „Напред” Кристина Станоева
037 Ритуална зала кметство с. Дрянковец Ритуална зала кметство с. Дрянковец Севие Пехливанова
038 ОУ „Отец Паисий” с.Пещерско ОУ „Отец Паисий” с.Пещерско Юнзиле Халил
039 НУ „Васил Левски” с. Черна могила НУ „Васил Левски” с. Черна могила Юсеин Юсеин
040 Читалище „Пробуда” с. Пирне Читалище „Пробуда” с. Пирне Анелия Мерджанова
041 ОУ „Кирил и Методий” с. Карагеоргиево Читалище с. Карагеоргиево Радомирка Иванова
042 Младежки клуб с. Поляново Младежки клуб с. Поляново Ферад Тахирюмер
043 Читалище с. Чукарка Магазин на НАРКООП Ирина Чолакова
044 Читалище с. Черноград Читалище с. Черноград Рахиме Кямик
045 Клуб на кметство с. Раклиново Клуб на кметство с. Раклиново Байрям Муталиб
046 ОУ „Светлина” с. Тополица Читалище с. Тополица Зюлфие Билялова
048 ОУ „Кирил и Методий” с. Карагеоргиево Читалище с. Карагеоргиево Радомирка Иванова
049 ОУ „Хр. Ботев” Мъглен Магазин ПК „Напред” Кристина Станоева
050 ОУ „Светлина” с. Тополица Читалище с. Тополица Зюлфие Билялова

ІІ. Избирателните списъци да бъдат публикувани и на интернет страницата на общината с адрес: aytos.bg
ІІІ. Отговорниците в 3-дневен срок след провеждане на Изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

да приберат списъците.

Със заповедта да се запознаят упоменатите служители от общинска администрация за изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия - Бургас.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

6

ОБЩИНА АЙТОС
ЗАПОВЕД № РД-08-85

гр. Айтос,   08 февруари  2021 г.

На основание  чл. 8, ал.2 от Изборния кодекс  и Указ №9 от 14 
януари 2021 г. на Президента на Република България за насрочва-
не на Избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. и Реше-
ние №1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК за  определяне   на един-
ната номерация на избирателните секции в Република България за 
Изборите за Народно събрание.

ЗАПОВЯДВАМ :
ОБРАЗУВАМ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на общи-

на Айтос  за произвеждане на избори за Народно събрание на 04 
април 2021 г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват  и адрес, 
както следва: 020100_ _

№ по 
ред

№ на изби-
рателната 

секция
АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

1 2 3
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В гр. АЙТОС

1 001 СУ “Никола Вапцаров”
2 002 СУ “Никола Вапцаров”
3 003 СУ “Христо Ботев”
4 004 Клуб на пенсионера на ул. “Станционна” №44
5 005 СУ “Никола Вапцаров”
6 006 СУ “Никола Вапцаров”
7 007 ЦДГ “Радост”
8 008 ЦДГ “Радост”
9 009 Клуб на ул. “Паркова” №52

10 010 СУ “Христо Ботев”
11 011 СУ “Христо Ботев”
12 012 СУ “Христо Ботев”
13 013 Ритуална зала  на Общината
14 014 Малка заседателна зала на Общината
15 015 Заседателна зала до Общината
16 016 ОЦСЗУ на ул.”Гурко” №3
17 017 Бивше ОУ “Д-р Петър Берон”
18 018 Бивше ОУ “Св. св.Кирил и Методий”
19 019 Бивше ОУ “Св. св. Кирил и Методий”
 20 020 ОУ “Атанас Манчев”
 21 021 ОУ “Атанас Манчев”
22 022 Бивше ОУ “Д-р Петър Берон”
23 023 СУ “Христо Ботев”
24 024 СУ “Христо Ботев”
25 025 ЦДГ “Калина Малина”
26 026 ОУ “Атанас Манчев”
27 027 ОУ “Никола Вапцаров”
28 028 ОУ “Никола Вапцаров”
 29 029 ЦДГ “Калина Малина”
 30 030 ОУ „Атанас Манчев”

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В КМЕТСТВАТА
31 031 Клуба на кметство с. Лясково
32 032 Клуба на кметство с. Зетьово
33 033 Младежки клуб с. Малка поляна
34 034 Клуб в кметство с. Караново
35 035 Ритуална зала – кметство с. Съдиево
36 036 ОУ “Христо Ботев” с. Мъглен
37 037 Ритуална зала кметство с. Дрянковец
38 038 Бивше ОУ “Отец Паисий” с. Пещерско
39 039 Детска градина с. Черна могила
40 040 Читалище “Пробуда” с. Пирне
41 041 ОУ “Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
42 042 Младежки клуб с. Поляново
43 043 Детска градина с. Чукарка
44 044 Читалище с. Черноград
45 045 Клуб кметство с. Раклиново
 46 046 ОУ “Светлина” с. Тополица
47 047 Дом за стари хора Айтос
48 048 ОУ “Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
49 049 ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен
50 050 ОУ „Светлина” с. Тополица
51 051 „МБАЛ Айтос“ – ЕООД  (Болница)

Настоящата заповед да се обяви публично и да се изпрати на Об-
ластна администрация Бургас, ГД ГРАО София и ТЗ ГРАО Бургас.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в 
3-дневен срок от обявяването й пред Областния управител на об-
ласт Бургас.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Номенклатура на пътните артерии с обхвата на 

избирателните секции.

Васил Едрев
кмет на община Айтос

Фаворит на ГЕРБ-Айтос е Ивелина Василева, ДПС-Айтос 
посочи Мустафа Карадайъ за водач на бургаската листа

Милена Куртова-Радева Атанас Маринов Севим Али Юзджан Юмер Бехчет Емурлов
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Проектът за Бюджет 2021  
със 7,5 милиона над миналогодишния

ПРИХОДИ В 
ПРОЕКТА ЗА 
БЮДЖЕТ НА 
ОБЩИНА АЙТОС 
ЗА 2021 г.

Приходите в проекта за бю-
джет за 2021 г. са 32 702 782 
лева, в т. ч.:, общо прихо-
ди за делегирани държав-
ни дейности - 19 464 441 
лева, и общо приходи за мест-
ни дейности - 13 238 341 лева. 
Общата субсидия за делеги-
рани от държавата дейности 
е 16 783 944 лева, в т.ч. пре-
ходен остатък от държавни 
дейности - 2 575 469 лева.

Спрямо разчетената със 
ЗДБРБ за 2020 г., обща-
та субсидия е завишена с 
2 395 249 лв. или 17% ръст, 
в резултат на увеличение на 
единните разходни стандар-
ти.Значителен дял от увели-
чението на общата субсидия 
заема субсидията за делеги-
рани от държавата дейности 
за функция „Образование“, 
където се предвижда ръст на 
заплатите с около 15%. Нара-
стват и средствата за общин-
ска администрация с около 
23%. Увеличени са средствата 
за издръжка във функция „От-
брана и сигурност“ с 8%, функ-
ция „Здравеопазване“ - с 21%, 
функция „Социални услуги“ - с 
44% и функция „Култура“ (чи-
талища) - с 10%.

Приходите за финанси-
ране на местни дейности 
и дофинансиране на държав-
ни дейности са планирани в 
размер на 13 238 341 лева 
– собствени бюджетни прихо-
ди, изравнителна субсидия от 
Централния бюджет и прехо-
ден остатък от 2020 г.

Постигането на бюджет-
на стабилност на общината в 
голяма степен зависи от пла-
ниране на собствените прихо-
ди. Непрекъснато нараства-
щите потребности на гражда-
ните от повече и по-качестве-
ни услуги поставя Общината 
пред необходимостта да ана-
лизира и обхване всички из-
точници на допълнителни и на-
растващи приходи.

В проекта за бюджет, в 
частта на приходите за мест-
ни дейности са заложени по-
стъпления от местни данъци и 
такси, приходите от предоста-
вените публични услуги на на-
селението, наемите от отдаде-
ните под наем общински имо-
ти, приходите от продажба на 
общинско имущество, прихо-
ди от концесии и др. Техни-
ят размер е определен след 
анализ на изпълнението на 
същите за предходните годи-
ни, тенденциите в развитието 
на икономиката и норматив-
ните промени. 

Реалистично 
планиране на 
собствените 
бюджетни 
приходи 

Планираните данъчни 
приходи за бюджет 2021 г. са 
1 597 500 лева, или с 25 000 
лв. по-малко от Бюджет 2020 г. 
Постъпленията от данък върху 
недвижимите имоти са разче-
тени да бъдат със 70 000 лева 
по-малко от предходната годи-
на. Намалението е вследствие 
намаляване на данъка за не-
жилищните имоти. В проекта 
за Бюджет 2021 г. са заложени 
230 000 лева приходи, при план 
за 2020 г. - 300 000 лв. Малко 
по-високи са очакванията за 
приходите от данък върху пре-

возните средства - в проекта 
за Бюджет 2021 г. са заложе-
ни 960 000 лева, при план за 
2020 г. - 950 000 лв. 

Постъпленията в бюджета 
от данък при придобиване на 
имущество по дарения и въз-
мезден начин са заложени в 
размер на 350 000 лв, с 30 000 
лева повече от предходната 
година. Приходите от патентен 
данък - 45 000 лева. Размерът 
на този данък намалява в го-
дините, в резултат на прере-
гистрация на фирмите. Постъ-
пленията от данъка върху так-
симетровия превоз през 2021 
г. - 10 000 лв., от туристически 
данък - 2 000 лв. и други данъ-
ци - 500 лв. 

 Планираните неданъчни 
приходи са 3 223 500 лева 
- представляват 66,9 на сто 
от собствените приходи на 
общината. 

Общият размер на при-
ходите от собственост е в 
размер на 292 900 лева и 
включват: 

• Нетни приходи от продаж-
ба на стоки и услуги - 40 000 лв. 
Това са приходи от 

 погребални услуги, от въз-
становени разходи за топлое-
нергия и от вендинг автомат 

 в Зоопарка.
• От наеми на имущество - 

120 000 лв. - наеми от нежи-
лищни сгради - 88 000 лв., от 
общински жилища – 13 500 
лв., преместваеми съоръже-
ния, павилиони и други -18 
500 лв.

• От наем на земя са в раз-
мер на 127 000 лв., в т.ч. - от 
наем на земеделски земи - 
16 200 лв., от мери и пасища - 
60 000 лв., наем язовири - 800 
лв. и полски пътища и канали 
-50 000 лв.

• Вноски от приходи на об-
щински предприятия от диви-
денти – 5000 лева. Очаквани-
те приходи са от „Авицена“ 
ЕООД и „Айтос Автотранс-
порт“ ЕООД. 

Планирането на приходите 
от собственост е направено 
след анализ на договорите за 
наем и предвид изпълнението 
на годишната програма за уп-
равление на общинската соб-

ственост за 2020 г. и новата 
програма за 2021 г.

Планираните приходи от 
общински такси са 2 818 300 
лева. В този раздел на неда-
нъчните приходи се отчитат 
постъпленията от предоста-
вяните услуги от общинските 
дейности - детски ясли, дет-
ски градини, домашен социа-
лен патронаж и други в обра-
зованието и общинската ад-
министрация, по цени и такси, 
определени с Наредба за оп-
ределяне и администриране 
на местните такси и цени на 
услуги, предоставяни в общи-
на Айтос. Включват се общин-
ските такси за административ-
ни услуги, технически услуги, 
за ползване на пазари, тържи-
ща, тротоари, за битови отпа-
дъци и други. Планирането на 
приходите от общинските так-
си е извършено след анализ 
на постигнатите размери на 
приходи през последните го-
дини, предложенията от вто-
ростепенните разпоредители 
и промените в Наредбата за 
местни такси.

 С най-голям дял в прихо-
дите от общински такси са 
от такса за битови отпадъ-
ци – 2 225 000 лева. Таксите 
за ползване на детски гради-
ни, полудневни детски гради-
ни и детска млечна кухня са в 
размер на 160 000 лева. Такси-
те от домашен социален пат-
ронаж са 90 000 лева. От так-
си за ползване на общински 
пазари, тържища и тротоари, 
очакваните приходи през 2021 
г. са в размер на 80 000 лева. 
Планираните приходи от такси 
за технически услуги са 80 000 
лв., на равнището на 2020 г.

Таксите за административ-
ни услуги са разчетени на 90 
000 лева. Приходите от други 
общински такси - 90 000 лева 
са на равнището на 2020 г. Те 
включват приходи от зоопар-
ка, от издаване на удостове-
рения, от такса за радиомре-
жа, от пропуски за ЦГЧ, полз-
ване на клубни помещения, 
публикации в местния вест-
ник и др. За откупуването 
на гробни места планирани-
те постъпления са в размер 

на 2000 лв.
От глоби, санкции, наказа-

телни лихви, предвидените по-
стъпления за 2021 г. са в раз-
мер на 150 000 лв. От други не-
данъчни приходи – 3000 лв, от 
продажба на тръжна докумен-
тация, от предадени вторични 
суровини и други. Планира-
ните приходи от продажба на 
общинско имущество са 172 
000 лв. От продажба на НДА 
(отстъпено право на строеж) 
-1000 лв. и от продажба на 
земи - 171 000 лв.

При изготвяне на приход-
ната част на бюджета се за-
лагат средства (с отрицате-
лен знак) за очаквания ДДС 
и Данък върху приходите от 
стопанска дейност, които се 
внасят в РБ на база действи-
телни начисления, които са в 
размер на 229 000 лева.

Заложените в проекта за 
Бюджет 2021 приходи от кон-
цесии са 17 200 лева, и включ-
ват - приходите от концесии от 
язовири – 15 800 лв. и от спор-
тен комплекс - 1400 лв.. При-
ходи от дарения – не се зала-
гат в началния бюджет. С по-
лучените приходи от дарения 
през годината се актуализи-
ра бюджета в приходната и в 
разходната част.

Взаимоотношения с ЦБ - 
3 556 400 лева

Те включват определените 
в ЗДБРБ за 2021 г. трансфе-
ри за финансиране на местни 
дейности/обща изравнителна 
субсидия, средства за зимно 
поддържане и снегопочиства-
не на общински пътища и це-
левата субсидия за капитало-
ви разходи.

Общата изравнителна 
субсидия за 2021 г. е в раз-
мер на 2 505 700 лева. Ръс-
тът спрямо 2020г.е 6,34%., в аб-
солютен размер - 149 300 лв..
Средствата за зимно поддър-
жане и снегопочистване на 
общинските пътища са в раз-
мер на 176 600 лева, увеличе-
нието е с 12 200 лв. в сравне-
ние с 2020 г. Целевата субси-
дия за капиталови разходи за 
2021 г. е 874 100 лева, с 96 400 
лв. повече от 2020 година - 
12.4 % ръст. 

Трансфери между бю-
джетни и извънбюджетни 
сметки.

Като трансфери между бю-
джетни сметки са разчетени 
815 400 лв. - отчисления по 
чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, които 
се превеждат на ОП „Чис-
тота ЕКО” Бургас за „Регио-
нално депо за неопасни от-
падъци” с. Братово. Отчи-
сленията са значително за-
вишени в сравнение с 2019 г. 
Заложен е и трансфер меж-
ду бюджета и извънбюджет-
ни сметки за съфинансира-
не на проекти по ОП на ЕС 
- 29 000 лв.

Временни безлихвени 
заеми

В Бюджет 2021 г. са пред-
видени временни безлихве-
ни заеми между бюджети и 
сметки за средствата от Ев-
ропейския съюз в размер на 
200 000 лв.

Преходен остатък от 2020 
г. - 5 905 341 лева. Форми-
ран е от: 

• Целеви средства от 2020 
г. за зимно поддържане и 
снегопочистване за общин-
ска пътна мрежа - 24 352 лв. 
и 27 578 лв., предоставени от 
АПИ за същата цел за ул. Сла-
вянска и ул. Хаджи Димитър 
(част от републиканска път-
на мрежа).

• Целеви средства за ко-
рекция и изграждане на па-
сарелки и водосток на за-
падно дере в с. Карагеоргие-
во (ПМС 250 от 04.09.2020 г.) - 
652 339 лева

• Целеви средства за из-
граждане на детска площадка 

в детска градина на с. Караге-
оргиево (ПМС 360 от 10.12.2020 
г.) - 10 000 лева

• Целеви средства от 2020 г. 
за основен ремонт на улично 
осветление – 204 960 лева.

• Целеви средства за бла-
гоустрояване на градска гра-
дина, изграждане на спортна 
площадка и кът за фитнес в гр. 
Айтос (ПМС 360 от 10.12.2020 
г.) - 1 310 321 лева

• Целеви средства за те-
кущ ремонт на улична мре-
жа в селата на община Ай-
тос (ПМС 250 от 04.09.2020 г.) 
– 1 350 000 лева 

• Реализирани икономии в 
разходната част на бюджета. 

• Преизпълнение на прихо-
дите по бюджета за 2020 г. 

С най-голям относите-
лен дял от собствените 
приходи в проекта за бю-
джета са:

- приходите от общински 
такси – 58,5%

- приходите от имуществени 
данъци – 32%

- приходи от собственост 
– 6%

- приходи от продажба на 
общинско имущество – 3,6%

Размерът на собствени-
те приходи е от особено го-
лямо значение, защото той 
определя икономическа-
та независимост и самос-
тоятелност на общината. 
Собствените приходи на об-
щината са около 36% от об-
щите приходи.

Разходите в проекта за 
Бюджет 2021, в броя на НП 
на 19 февруари

Бюджет 2021 - нови улици и тротоарни настилки в града и селата

Община Айтос

И Спортната зала на стадиона ще бъде основно реновирана

И през 2021 г. основен приоритет са децата и образованието

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос напомня на гражданите, че е строго 
забранено изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци до 
контейнерите за битови отпадъци - легла, дивани, ма-
траци, дюшеци, строителни материали, стари гуми и до-
грама, излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване и др.

На нарушителите ще бъдат съставени актове.
Нуждаещите се от повече информация могат да се 

свържат със старши експерт Катя Иванова, еколог в 
Община Айтос на тел. 0897/ 992 321.



Йото ЙОТОВ

Сърцати български жени ми 
разказаха история - необик-
новена като легенда по мо-
рално величие - за продължи-
ла 143 години вярност към па-
метта на своя род и грижа за 
един войнишки гроб. Гроб на 
руски младеж, легнал в земя-
та ни през победоносната 1878 
г. край изоставения бейски чи-
флик на Кючук Ченге - днешно-
то Карагеоргиево. 

Там тракийският бежанец 
Паруш Иванов Парушев се 
сдобива с имот, в двора на 
който заварва издигнат от-
преди каменен кръст с името 
на руснака Андрей Гаевский. 
Неизвестен каменоделец е ос-
тавил в камъка надпис, поща-
ден от времето, който пази от 
забрава неговата кончина. И 
нищо повече…

Но това е достатъчно хората 
от този дом да приемат кръста 
като нещо свято, а погребания 
като свой и да не дадат на бу-
рени и забрава да го скрият 
и задушат. Войнишката вдо-
вица на Паруш -  Янаq и пър-
вородният и син Велико през 
целия си живот поемат грижа-
та за него. Вече на години, с 
трогателна нежност баба Яна 
го прелива и пали свещ, до 
него я сварва и смъртта. От 
нея поема баба Жела, а след 
нея - четири поколения внуци 
и правнуци, свекърви и снахи, 
не изменят на повелята да се 

грижат за руския гроб. И така 
– до наши дни.

Всичко това ми разказа 
баба Янка Георгиева в своя 
дом. Тези спомени в деня на 
айтоското освобождение - 6 
февруари, пред събраното 
гражданство, сподели и д-р 
Светла Михайлова. Тези две 
българки бяха решени да из-
пълнят своя морален дълг към 
рода на своите сватове и на 

дъщерята - към паметта на по-
чиналата й свекърва. Защо-
то преди 7 месеца е починал 
и последният внук на техни-
те сродници, който до края се 
е грижил за дядовата къща и 
войнишкия паметник. Имотът е 
продаден и в него ще се строи. 
За чуждия купувач войнишки-
ят гроб е без значение и преч-
ка за строежа. И Янка Георгие-
ва намира единствено верния 

изход да го спаси. Обръщайки 
се за помощ към учителя по ис-
тория Атанас Атанасов, с по-
мощта на кметството, привле-
чена техника и с усилията на 
много хора, паметникът и тлен-
ните останки са пренесени не-
покътнати във Параклиса-ко-
стница на нашия град.

Янка Георгиева изпълни 
своя човешки дълг - напълно 
и без колебание, без излиш-
на показност и каквото и да е 
самоизтъкване. За нейния чо-
вешки жест на достойна бъл-
гарка, по поръка на кмета на 
общината, я посетихме - връ-
чихме й поздравителен адрес 
и скромен букет цветя.

На такива необикновени 
жени всъщност се крепи Бъл-
гария.
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

На такива необикновени жени се крепи България...

Днес, на 16 февруари 2021 г., 70-годиш-
нина празнува Драгомир Тодоров Ива-
нов - доайенът на баскетбола в Айтос. 
Още като ученик е двигател на отбора на 
Айтос, с който печели престижни награ-
ди не само в окръга, но и в страната. В 
продължение на 30 години Иванов е тре-

ньор на млади айтоски баскетболни на-
дежди. Днес е част от треньорския екип 
на баскетболен клуб “Вихър” - Айтос - ен-
тусиастите, които искат да върнат стара-
та баскетболна слава на Айтос.

Здраве и спортни успехи, г-н Иванов!
НП

Честита годишнина  
на Драгомир Иванов!

Една от нашите баскетболни майки - Петя Русева, беше обещала при побе-
да на децата - торта. А то - цели две! Не ви се вярва, но една торта може да на-
прави чудеса - да засмее и да вдигне настроението на всички в отбора! Благо-
дарности от нашите орлета, Петя!

Дечо Коешинов

2021 г. Драгомир Иванов със своите възпитаници

ОБЕЩАНИЕТО - 

ИЗПЪЛНЕНО! 

По Националната програ-
ма „Изграждане на СТЕМ сре-
да“ на Министерството на об-
разованието и науката е одо-
брен за финансиране проект 
на СУ “Никола Вапцаров” - 
Айтос за изграждане на Цен-
тър за природни науки, из-
следвания и иновации. Само 
шест училища в област Бур-
гас, включително и айтоско-
то, ще се реализират подоб-
ни проекти в Голямата кате-
гория за проекти с финанси-
ране от МОН до 300 000 лева. 
За средно училище „Никола Й. 
Вапцаров“ този проект е осо-
бено важен, защото реализа-
цията му е част от стратегия-
та на училището за предоста-
вяне на иновативно обучение 
в среда, отговаряща на съвре-
менните изисквания.

Директорът на СУ “Нико-
ла Вапцаров” Ирина Вътева 
сформира екип, който стана 
идеен двигател на проекта. 
Екипът е в състав Здравко Ди-
мов - координатор на подго-
товката на проектното пред-
ложение, Светлана Енева, Ма-
рия Чапанова, Силвия Павло-
ва и Даниела Николова. 

Много усилия бяха поло-
жени от екипа, за да свър-
ши цялата работа по конкре-
тизиране на идеите, визуали-
зиране на концепцията, про-
учване на възможностите за 
техническо обезпечаване на 
проектните идеи, обзавежда-
не, обучение на учителите - и 
всичко това  само в рамките 
на месец през м.г. Целта, ко-
ято преследва училището, е 
да бъдат създадени трайни в 
дългосрочен план условия за 
иновативно обучение по при-
родни науки. Обучение, при 
което учениците с техните по-
требности, идеи и виждания 
да бъдат основният фактор 
при определяне на прилага-
ните образователни техноло-
гии, учебно съдържание и ме-
тоди на работа. 

Центърът по природни на-
уки, изследвания и иновации 
ще обхваща общо 9 помеще-
ния - четири учебни стаи, три 
хранилища, коридор и фоайе, 
разположени на един етаж и 
обособени в отделно крило. 
Центърът ще бъде на послед-
ния етаж на сградата, за да е 
възможно спазването на спе-
цифичните изисквания за по-
мещения, в които се провеж-
да учебна работа по природ-
ни науки. Те ще са свързани 
така, че да бъдат обединени 
в нова образователна среда, 
която ще обхваща шест режи-
ма на учене. 

Предвидени са две прос-
транства за експерименти и 
изследователска работа под 
ръководството на учител, че-
тири многофункционални те-
матични пространства - “Жи-
вот”, “Сили”, “Сума” и “Ве-
щество”, методически каби-
нет и зона за демонстрации 
и срещи. Всички помещения 
ще бъдат свързани помежду 
си и в същото време ще бъде 
възможна едновременната 
работа на най-малко седем 
различни групи ученици. Те-
матичното пространство “Ве-
щество” ще е с размери, ко-
ито позволяват използване-
то му като лекционна зала с 
капацитет до 60 души и зона 
за дискусии, подготовка и 
анализ на опитите и практи-
ческата работа. Освен фи-
зическата свързаност меж-
ду пространствата, се пред-
вижда и свързаност чрез ка-
мери, мултимедийни дисплеи 
и озвучителна система. Пла-
нирано е обзавеждане с ме-
бели, които позволяват про-
мяна на позицията на тялото 
на учениците през време на 
учебната работа.

Учебната работа ще бъде 
интегрирана с използването 
на Google G Suite и приложе-
нията в него, което ще позво-
ли избягването на простран-
ствените и времевите огра-
ничения. Така ще може да се 
провежда и асинхронна рабо-

та. Ще бъдат използвани раз-
лични видове приложен соф-
туер и мобилни приложения 
за целите на учебната работа 
(за управление на видеоми-
кроскоп, симулация на експе-
рименти, за създаване на ви-
зуализации и компютърни мо-
дели и др.).

В Центъра по природни на-
уки, изследвания и иновации 
на СУ “Никола Й. Вапцаров” 
ще бъде провеждана учебна-
та работа по природни нау-
ки (биология и здравно об-
разование, химия и опазва-
не на околната среда, физика 
и астрономия, природна гео-
графия) и математика. Освен 
учебното съдържание по об-
щообразователна подготов-
ка, Центърът ще служи и за 
работата по разширена под-
готовка, както и за извънклас-
ни дейности.

Предвижда се центърът да 
е място, където да се прила-
га учебна работа с интегри-
ране на учебното съдържа-
ние по предметите в равно-
весие между нивата на ин-
теграция - от дисциплинар-
но към трансдисциплинарно. 
Проектът ще даде възмож-
ност за прилагането на про-
ектно-базирано и проблем-
но-базирано обучение и ди-
зайн на учебното съдържа-
ние по метода “отзад напред” 
(Backwards design).

НП

Център за природни науки, 
изследвания и иновации 

изграждат в СУ „Никола Вапцаров”

ЗА ПЪрвИ 
ПЪТ в 
АйТОс! 

Проектът е в „голямата категория” 
с финансиране до 300 000 лв.

СУ „Никола Вапцаров” - Айтос

Тематично пространство „Живот”


