
На 14 януари 2021 г. в 
сайта на Община Айтос 
беше публикуван проект 
за Наредба ЗА ОПРЕДЕ-
ЛЯНЕ И АДМИНИСТРИ-
РАНЕ НА МЕСТНИТЕ 
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУ-
ГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА АЙТОС. Проек-
тът ще бъде дебатиран и 
гасуван на февруарското 
заседание на Общински 
съвет - Айтос. За родите-
лите е важно да знаят, че 
в Раздел ІІІ на проекта за 
Наредба, в частта ТАКСИ 
ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТ-
СКИ ГРАДИНИ има про-
мени и допълнения, свър-
зани с деца на социално 
слаби семейства и с де-
цата, за които предучи-
лищното образование е 
задължително - 5- и 6-го-
дишните.

Всички детски гради-
ни в община Айтос рабо-
тят по национален проект 
“Активно приобщаване в 
системата на предучи-
лищното и училищно об-
разование“, осъществя-
ван с финансовата под-
крепа на Оперативна 
програма „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж 2014-2020“. Вече 
е в сила, а сега се регла-
ментира и в проект за на-
редба, правото на деца-
та от социално слаби се-
мейства, отговарящи на 
съответните критерии по 
този проект, да не запла-
щат такса за посещение 
в детски градини на те-
риторията на общината. 
Важно е да се знае, че 
списъците с децата, ко-
ито отговарят на крите-
риите по проекта, се из-
готвят от държавните ор-
гани, ангажирани с тази 

дейност.
Другата положителна 

промяна в наредбата, ка-
саеща детските градини, 
е свързана с прилагане-
то на Закона за преду-
чилищното и училищното 
образование. Предвиде-
ни са средства за подпо-
магане на дължимите от 
родителите такси за дей-
ностите по храненето на 
децата в задължителна 
предучилищна възраст. 
На практика това озна-
чава, че 5- и 6-годишни-
те деца вече не запла-
щат такса за посещение 
в детските заведения.

Според Чл.29 (1) от На-
редбата, както и досега, 
за ползване на детски 
ясли и детски градини, 
родителите дължат ме-
сечна такса, пропорци-
онално на броя на при-
съствените дни. Общият 
размер на месечната так-
са за целодневни детски 
градини и детски ясли в 
гр. Айтос остава 40 лв., 
за детски градини в села-
та на община Айтос – 30 
лв. Таксата за целоднев-
ни подготвителни групи 
в град Айтос – 30 лв, а за 
целодневни подготвител-
ни групи в селата – 25 лв. 
Таксата, определена за 
полудневни детски гра-
дини е 15 лв. Тези такси 
се отнасят за децата, ко-
ито не са навършили 5 го-
дини, а подлежащите на 
задължително обучение 
деца от полудневни дет-
ски градини не заплащат 
такса, пише още в проек-
та на наредбата. 

За деца с един роди-
тел, с родители студенти 
редовно обучение или с 
родители с намалена тру-

доспособност до 70%, се 
заплаща 50% от таксата. 
Когато две деца от едно 
семейство са приети в 
едно или в различни дет-
ски заведения, за второ-
то дете се заплаща такса 
с намаление в размер на 
50%. Когато децата, кои-
то посещават същото или 
други детски заведения, 
са повече от две в едно 
семейство, за първото 
дете се заплаща такса с 
50% намаление, за вто-
ро - със 75%, а за трето 
и всяко следващо дете не 
се заплаща такса. Трето 
и всяко следващо дете на 
многодетно семейство, 
не заплаща такса, неза-
висимо от това дали пър-
вите две посещават дет-
ска градина. 

За деца близнаци, в 
случаите когато са първи, 
се заплаща за всяко по 
50% от таксата, а в слу-
чаите когато са втори, се 
заплаща за всяко по 25% 
от таксата. Не се запла-
ща таксата за деца, чии-
то родители или единият 
от тях е с намалена тру-
доспособност над 71%, 
сираци, деца на загина-
ли при производствени 
аварии и природни бед-
ствия или при изпълне-
ние на служебен дълг и 
за деца по отношение на 
които е учредено настой-
ничество. Не се заплаща 

таксата за деца с тежки 
хронични заболявания, 
посочени в списък на Ми-
нистерството на здраве-
опазването и за деца с 
тежки хранителни алер-
гии, установени с прото-
коли и епикризи от меди-
цински комисии. 

Не се заплаща такса 
за дните на отсъствие на 
децата, ако родителите 
са уведомили предвари-
телно писмено директо-
ра на детското заведе-
ние, а ако отсъствието е 
поради заболяване – при 
представяне на медицин-
ска бележка от лечебно 
заведение. 
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5- и 6-годишните и деца от социално слаби 
семейства - без такса за детска градина 

Ако имате в дома-
кинството си непо-
требни електрически 
уреди, или излязло от 
употреба електронно 
оборудване, мо-
жете да се осво-
бодите от тях лес-
но, при това на-
пълно безплат-
но. 

Услугата се 
предлага от Об-
щина Айтос, съ-
гласно договор, 
сключен с „Ел-
техресурс” АД, 
като част от стра-
тегията й за опаз-
ване на околната 
среда. Мобилни 
екипи на „Елтехре-
сурс” АД организи-
рат събирането от домовете и извозване-
то на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване  (ИУЕЕО). 

Заявки могат да се подават всеки ра-
ботен ден на единен телефонен но-
мер – 0 800 14 100, или на e-mail: order@

makmetal.eu. Изпълнението 
на заявките е напълно без-

платно за граждани и 
фирми. 

Изхвърлянето на 
подобен тип от-
падъци в контей-
нерите или око-
ло тях е забра-
нено, а нарушите-
лите подлежат на 
санкция. 

Услугата за съ-
биране и извозва-
не на излязло от 
употреба електри-
ческо и електрон-
но оборудване на 
територията на об-
щина Айтос от една 
страна предотвра-
тява струпването на 

отпадъци във и около 
контейнерите и в същото време доприна-
ся за опазване на градската среда от за-
мърсяване.

ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ НЕНУЖНОТО 
ОБОРУДВАНЕ СЪС ЗАЯВКА НА БЕЗ-
ПЛАТЕН ТЕЛ. 0 800 14 100

Община Айтос предлага 
нова услуга

Събиране и извозване на излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване на територията на община Айтос

На февруарското заседание - 
промени в Наредба за местните 
такси и цени на услугите



Седемнадесетото редов-
но заседание на Общински 
съвет Айтос ще се проведе 
на 25.02.2021 г. (четвъртък) 
от 9.30 часа в Заседателна-
та зала на Община Айтос 
ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧ-
КИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧ-
НИ МЕРКИ. На заседанието 

на Общинския съвет, освен 
общинските съветници, ще 
бъдат допуснати единствено 
представители на Общинска 
администрация Айтос, които 
имат пряко отношение към 
обсъжданите теми в дневния 
ред и служителите от звено-
то по чл. 29а от ЗМСМА. При 

провеждане на заседанието 
стриктно ще бъдат спазени 
предписанията на здравните 
органи за спазване на лична 
дистанция, ползване на за-
щитни средства, дезинфек-
ция и възможност за прове-
тряване на помещенията.
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Дегустация на зехтин или как да усетиш  
испанската култура чрез най-истинския £ аромат... 
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П О К А Н А

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми господин Кмет на община Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на осно-
вание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от 
ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам СЕДЕМНАДЕ-
СЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което 
ще се проведе на 25.02.2021 г. (четвъртък) от 9:30 
ч. в заседателната зала на Община Айтос, при след-
ния проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
1. Предложение с вх.№ ОбС-41/08.02.2021 г. от Ва-

сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномо-
щаване на представител на община Айтос за участие в 
извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-
Бургас” АД гр. Бургас и определяне на позиция и ман-
дат по решенията, които следва да се вземат.

2. Предложение с вх.№ ОбС-49/12.02.2021 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномо-
щаване на представител на община Айтос за участие в 
редовно общо събрание на Асоциация по ВиК на обо-
собена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕАД гр. Бургас и определяне на позиция 
и мандат по решенията, които следва да се вземат.

3. Предложение с вх.№ ОбС-47/11.02.2021 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продаж-
ба на дружествен дял на съдружник в „Бургасинвест“ 
ООД гр. Бургас.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-73/16.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно при-
емане на План за действие на Община Айтос за 2021 
година в изпълнение на Закона за младежта и Нацио-
налната стратегия за младежта (2010-2020). 

5. Предложение с вх.№ ОбС-66/16.02.2021 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приема-
не на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за реда за разрешаване поставянето на преместваеми 
обекти на територията на община Айтос.

6. Предложение с вх.№ ОбС-65/15.02.2021 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно при-
емане на Наредба за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-69/16.02.2021 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издава-
не на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ 
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по дого-
вор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 от 14.05.2019 

год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на всички видове мал-
ка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 “Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони” за 
Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен 
терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“, сключен между 
Община Айтос и ДФ „Земеделие”.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-68/16.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно из-
даване на запис на заповед от община Айтос в полза 
на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово 
плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0048-С01 
от 14.05.2019 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в съз-
даването, подобряването или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 
7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” за Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I 
за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“, склю-
чен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-67/16.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно из-
даване на запис на заповед от община Айтос в пол-
за на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плаща-
не по договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 
09.06.2020г. по подмярка 19.2 „Прилагане на опера-
ции в рамките на стратегии за водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“, за проект „Подобряване на уличните 
настилки на населените места в Община Айтос /улици 
с. Поляново и с. Малка поляна/“, сключен между Об-
щина Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-70/16.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно из-
даване на запис на заповед от община Айтос в полза 
на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансо-
во плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0001
-C01 от 09.06.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за водено от общно-
стите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие“, за проект „Подобряване на 
уличните настилки на населените места в община Айтос 

(улици с. Поляново и с. Малка поляна)“, сключен между 
Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

11. Предложение с вх.№ ОбС-57/15.02.2021 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане 
на бюджета на община Айтос за 2021 г.

12. Предложение с вх.№ ОбС-59/15.02.2021 г. от 
Красимир Енчев – председател на Общински съвет Ай-
тос, относно определяне на основните месечни заплати 
на кмета на общината и кметовете на кметства.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-58/15.02.2021 г. 
от Красимир Енчев – председател на Общински съвет 
Айтос, относно освобождаване от отговорност Теодор 
Янев Янев за периода, през който е бил управител на 
„Генгер“ ЕООД, гр. Айтос. 

14. Предложение с вх.№ ОбС-63/15.02.2021 г. от 
Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прие-
мане на отчет по изпълнението на „Програма за нама-
ляване на нивата на фини прахови частици в атмос-
ферния въздух и достигане на установените норми за 
вредни вещества на територията на община Айтос за 
периода 2016 -2020 г.“ за 2020 г.

15. Предложение с вх.№ ОбС-50/12.02.2021 г. от 
Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прие-
мане на Отчет по изпълнението на „Програма управле-
ние на отпадъците 2015 – 2020 г. на територията на 
община Айтос“ за 2020 г.

16. Доклад с вх.№ ОбС-34/01.02.2021 г. от Васил Ед-
рев – кмет на община Айтос, относно изпълнението на 
Общия устройствен план на община Айтос за 2020 г.

17. Докладна записка с вх.№ ОбС-64/15.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно дава-
не на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ 
(подробен устройствен план - план за застрояване) за 
поземлен имот с идентификатор 81102.19.35 (номер 
по предходен план 019035), землище на с. Черноград, 
община Айтос с НТП „За складова база”.

18. Докладна записка с вх.№ ОбС-56/15.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между Община Айтос и 
физически лица в УПИ ХIII-1221, кв.75 по плана на гр. 
Айтос, с адрес ул. „Кирил и Методий“ №65.

19. Докладна записка с вх.№ ОбС-51/15.02.2021 г. 
от Мариана Димова – зам.-кмет на община Айтос, от-
носно прекратяване на съсобственост между Община 
Айтос и юридическо лице в УПИ V-171, кв.44 по пла-
на на с. Съдиево, община Айтос.

20. Докладна записка с вх.№ ОбС-52/15.02.2021 г. 
от Мариана Димова – зам.-кмет на община Айтос, от-
носно прекратяване на съсобственост между Община 
Айтос и юридическо лице в УПИ IV-171, кв.44 по пла-
на на с. Съдиево, община Айтос.

21. Докладна записка с вх.№ ОбС-53/15.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между Община Айтос и 
физическо лице в УПИ VII-12, кв.6 по плана на с. Чер-
ноград, община Айтос.

22. Докладна записка с вх.№ ОбС-54/15.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между Община Айтос и 
физическо лице в УПИ III-213, кв.6 по плана на с. Ка-
раново, община Айтос.

23. Докладна записка с вх.№ ОбС-55/15.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между Община Айтос и фи-
зическо лице в УПИ ХVII-68, кв.19 по плана на с. Ляс-
ково, община Айтос

24. Докладна записка с вх.№ ОбС-61/15.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно оп-
ределяне на мери и пасища от Общинския поземлен 
фонд за общо и индивидуално ползване от собствени-
ци или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрира-
ната информационна система на БАБХ за стопанска-
та 2021/2022 година.

25. Докладна записка с вх.№ ОбС-60/15.02.2021 г. 
от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно про-
дажба на недвижими имоти - земеделски земи, предста-
вляващи частна общинска собственост, чрез провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване, 9 броя.

26. Питания. 
Поканата да се публикува на интернет страницата на 

Община Айтос, раздел „Общински съвет“ и изпрати на 
общинските съветници на посочен от тях електронен 
адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно 
по телефона, за което да бъде съставен протокол.

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

КРАСИМИР ЕНЧЕВ
председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

ХVІІ заседание на Общински  
съвет - Айтос присъствено,  
при засилени мерки за превенция

Бранимира НИКОЛОВА

Испанският културен цен-
тър „Естрея“, който от ми-
налата година има група за 
изучаване на испански език 
в Айтос, организира за сво-
ите курсисти дегустация на 
зехтин. По този начин пре-
подавателите Антонио Пе-
рез и Петя Кирилова успяха 
да потопят участниците в ис-
панската култура чрез ней-
ния най-истински аромат, а 
именно ЗЕХТИНЪТ. 

Вероятно всеки знае, че 
зехтинът, почти напълно 
състоящ се от ненаситени 
мазнини, съдържа практи-
чески всички необходими 

за човека витамини и около 
100 микроелемента. Той по-
нижава равнището на кръв-
ната захар, препятства за-
боляванията на сърцето, из-
чиства кръвоносните съдо-
ве, подобрява растежа на 
костната система при деца-
та, намалява риска от ате-
росклероза и рак. Накрат-
ко - този продукт е изклю-
чително ценен за нашето 
здраве, особено във време 
като днешното, в което ни-
кога не можем да бъдем на-
пълно сигурни какво съдър-
жат продуктите, купени от 

магазина. Не е случайно, 
че народите от Средизем-
номорието, които в продъл-
жение на целия си живот по-
стоянно са употребявали в 
храната си зехтин, изглеж-
дат толкова здрави и жиз-
нерадостни. 

Дегустацията на зехтин е 
почти същата, каквато е и 
на виното - отделя се вни-
мание на продукта - на не-
говите вкусови качества, на 
аромата и цвета му. В мал-
ка стъклена чаша се поста-
вят около една-две супени 
лъжици зехтин, добре е ча-

шата да има капаче. С две-
те длани се обгръща чашата 
и се затопля, приблизител-
но до 28 градуса, след това 
се отваря, разклаща се леко 
и се поставя на нивото на 
пъпа, ако ароматът достига 
до носа ни, то зехтинът е ин-
тензивен, ако не - чашата се 
доближава на нивото на гър-
дите, ако там се усеща аро-
матът, то зехтинът е медиум. 
Много е странно и интерес-
но в същото време. 

Зехтинът има леко горчив 
вкус, а секунди след като от-
пиеш малката глътка, гърло-

то ти започва да пари. По-
сле остава вкусът на свежи 
треви, домати и истински 
маслини. При второто оп-
итване на зехтина се поема 
дълбоко въздух през устата 
и се издиша през носа, след 
това вкусът в устата трябва 
да е на зелен банан.

Неслучайно най-добрите 
зехтини в света са испан-
ски. Поради тази причина 
Антонио и Петя, представи-
тели на Испански културен 
център „Естрея“, обмислят 
да внасят от чудотворната 
течност.

Антонио и Петя обмислят да внасят от чудотвор-
ната течност

Да се докоснеш да испанската култура чрез нейния най-истински аромат...
Антонио за тънкостите при дегустация-

та на зехтин 



ñòð. 3Народен приятел19-22 ФЕВРУАРИ 2021 13×ô

32 702 782 лв. са проекторазходите в Бюджет 2021

Планът за разходите по бю-
джета е разработен на базата 
на задълбочен анализ на фи-
нансовото състояние на Об-
щината, с участието на вто-
ростепенните разпоредители 
с бюджет, училищата на де-
легирани бюджети, кметове-
те на кметства, ръководите-
ли и специалисти от общин-
ска администрация и няколко-
кратно обсъждане с ръковод-
ството на общината. Проектът 
за Бюджет 2021 ще се обсъж-
да и гласува на редовното за-
седание на Общинския съвет 
на 25 февруари 2021 г.

Разходната част на про-
екта за бюджет на Община 
Айтос за 2021 г. е в размер 
на 32 702 782 лв. 

І. Разходите за делегира-
ните от държавни дейности 
са в размер на 19 464 441 
лв.

Голяма част от средства са 
за функция „Образование”. 
Другите основни посоки на 
разходване на ресурса за дър-
жавни дейности са в админи-
страцията, здравеопазване-
то и социалните грижи, кои-
то следват по-скоро държав-
ната политика.

1. Функция І “Общи дър-
жавни служби”- 1 882 433 лв. - 
от тях 1 701 100 лв. са по стан-
дарт и 181 333 лв. от преходен 
остатък. Увеличение на стан-
дарта с 23%.

2. Функция ІІ “Отбрана и 
сигурност” - 246 527 лева.

в т.ч. от преходен остатък 
71 759 лв.

3. Функция ІІІ “Образова-
ние” - 15 010 330 лева

Субсидия по единни раз-
ходни стандарти - 13 121 667 
лева

Преходен остатък от 2020 г. 
- 1 783 635 лева

Собствени приходи на учи-
лищата и от наеми зем. земи 
- 105 028 лева 

Разходите за функцията 
представляват 77,12% на сто 
от общия размер на разходите 
за държавни дейности. С тези 
средства се финансират – три 
средни училища, пет основни 
училища, пет детски градини 
в частта им за заплати и оси-
гурителни плащания. Учили-
щата на делегирани бюджети 
имат пълна икономическа са-
мостоятелност. 

4. Функция ІV “Здравео-
пазване” – 694 140 лева. 

Издръжката се формира 
от разчетените средства по 
стандарт и преходния оста-
тък от 2020 г. 

В дейност “Детски ясли, 
детски кухни и яслени групи в 
детска градина” се финансира 
численост на персонала - 7 щ. 
бройки. Средствата за запла-
ти, други плащания на персо-
нала и осигурителни вноски 
определени по стандарт, кои-
то са в размер на 132 840 лева 
и 54 094 лв. за издръжка.

 В дейност “Здравен каби-
нет в детски градини и учили-
ща” се финансира численост 
на персонала 10 щ. бройки. 
Средствата за заплати, дру-
ги плащания на персонала 

и осигурителни вноски и из-
дръжка на здравните кабине-
ти по стандарт са в размер на 
262 620 лева и преходен оста-
тък 198 394 лева. 

В „Други дейности по здра-
веопазването” са разчетени 
средства за заплати и оси-
гуровки на две щатни бройки 
здравен медиатор 46 192 лв.

5. Функция V “Социално 
осигуряване, подпомагане 
и грижи”- 1 350 187 лева.

В проекта за бюджет е раз-
четена издръжката на седем 
дейности: За „Програми за 
временна заетост” са пред-
видени средства в размер на 
211 205 лв. по стандарт и 3887 
лв. от преходен остатък. За 
„Домове за стари хора” са 
предвидени средства в раз-
мер на 332 480 лв. по стан-
дарт и 44 692 лв. от преходен 
остатък. За „Дневни центро-
ве за лица с увреждания” са 
предвидени средства в раз-
мер на 421 155 лв. по стан-
дарт и 64 772 лв. от преходен 
остатък. За „Защитени жили-
ща” са предвидени средства в 
размер на 142 500 лв. по стан-
дарт и 44 770 лв. от преходен 
остатък. За „Социални услуги 
в домашна среда” са разчете-
ни 12 477 лв. от преходен ос-
татък. За „Асистенти за лична 
помощ” са разчетени 71 664 
лв. от преходен остатък. За 
„Други служби и дейности по 
социалното осигуряване, под-
помагане и заетостта” (присъ-
дени издръжки и компенса-
ции) са разчетени 585 лв. от 
преходен остатък.

6. Функция VІІ “Култура, 
спорт, почивни дейности 
и религиозно дело” - 280 
824 лева.

В община Айтос се субси-
дират 24 щатни бройки в чи-
талищата при стандарт 11 484 
лв. Делегирана държавна дей-
ност е и „Спорт за всички”. В 
бюджета за 2021 г. е включен 
преходен остатък от 2020 г. в 
размер на 5208 лв. Допълни-
телно през годината ще по-
стъпят субсидии за дейност-
та за 2021 г.

II. Разходи за допълни-
телно финансиране на де-
легираните държавни дей-
ности с общински приходи 
- 796 000 лева.

1. Функция I - „Общи дър-
жавни служби” - планирани 
средства в размер на 746 000 
лева. 

2. Функция ІІІ “Образова-
ние“ - 50 000 лева за дофи-
нансиране на ученическите 
превози.

 ІІI. Разходи за мест-
ни дейности - 12 442 341 
лева:

1. Функция I. „Общи дър-
жавни служби” - 1 157 446 
лв.

2. Функция II.”Отбрана и 
сигурност” - 795 339 лв.

В тази функция са пред-
видени разходи по две дей-
ности:

- „Превантивна дейност за 
намаляване на вредните по-
следствия от бедствия и ава-
рии“ – 785 339 лв, от тях - 652 
339 лева - целеви средства за 
корекция и изграждане на па-
сарелки и водосток на запад-
но дере в с. Карагеоргиево 
(ПМС 250 от 04.09.2020 г.)

-  „Ликвидиране на после-
диците от стихийни бедствия” 
– 10 000 лв.

3. Функция III „ Образова-
ние“ - 1 221 800 лв..

Дейност “Детски градини” - 
1 076 800 лева, от тях 160 000 
лв. са капиталови разходи в 
т.ч. 130 000 лева за ППР и из-
граждане на Детска градина 
в кв. 136, УПИ I по плана на 
гр. Айтос.

В общината функционират 
5 детски градини с филиали в 
селата Тополица, Пирне, Мъг-
лен, Черноград, Карагеорги-

ево и Караново и полуднев-
ни градини в селата Чукарка, 
Черна могила, Поляново, Пе-
щерско и Малка поляна. Ос-
новните разходи в бюджета 
са за храна, горива, текущи 
ремонти на сградите, вода, 
ел.енергия и възнаграждения 
на персонала в полудневни-
те градини.

За заплати, осигурителни 
плащания и текуща издръжка 
на “Други дейности по образо-
ванието” - 145 000 лева.

4. Функция IV. „Здравео-
пазване” - 62 000 лв.

Издръжката на детска млеч-
на кухня – 62 000 лева. 

5. Функция V. „Социал-
но подпомагане и грижи” - 
682 000 лв.

„Домашен социален патро-
наж” с бюджет 424 000 лв. Клу-
бове на пенсионера 2 броя с 
бюджет 17 000 лв. Планира-
на е издръжка на работни-
ците по ПВЗ – 4000 лв. и дей-
ност „Други служби по соци-
ално осигуряване” с бюджет 
237 000 лв.

6. Функция VI. “Жилищно 
строителство, благоустрой-
ство, комунално стопанство 
и опазване на околната сре-
да” - 6 123 112 лв.

6.1 Дейност 603 „Водоснаб-
дяване и канализация” - 96 960 
лв. Средствата са за поддръж-
ка на фонтани, за закупуване 
и ремонт на решетки за шах-
ти, дялово участие във ВиК 
асоциация, застраховки, из-
разходена вода от фонтанки и 
др. Капиталовите разходи са 
в размер на 30 000 лв. за ППР 
на Реконструкция и рехабали-
тация на улична водопроводна 
мрежа в с. Тополица.

6.2 Дейност 604 “Осветле-
ние на улици и площади” - 
536 960 лв.

Предвидените средства са 
за ел.енергия на уличното ос-
ветление, средства за текущ 
ремонт, за подмяна на кабе-
ли и материали (осветителни 
тела и др. резервни части) - 
332 000лв. и капиталови раз-
ходи, които са целеви сред-
ства от 2020 г. за основен ре-
монт на уличното осветление 
– 204 960 лева.  

6.3 Дейност 606 “Изгражда-
не, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа”- 2 263 981 
лева. Преходният остатък е в 
размер на 1 379 281 лева. 

Предвидени са средства за 
улична маркировка, знаково 
стопанство, обслужване на 
светофар и застраховки. В из-
дръжката, като преходен оста-
тък са разчетени целеви сред-
ства за текущ ремонт на улич-
на мрежа в селата на община 
Айтос (ПМС 250 от 04.09.2020 
г.) в размер на 1 350 000 лева, 
и 27 578 лв. предоставени от 
АПИ за зимно поддържане на 
ул. Славянска и ул. Хаджи Ди-
митър (част от републиканска 
пътна мрежа).

В тази дейност като резерв 
по § 00-98 „Резерв за непред-
видени и неотложни разходи“ 
са планирани 700 000 лева за 

извършване на неотложни те-
кущи ремонти на улична мре-
жа. Средствата са осигуре-
ни от трансформиране на це-
левата субсидия за капитало-
ви разходи в трансфер за фи-
нансиране на разходи за из-
вършване на неотложни теку-
щи ремонти на улична мрежа 
по реда на чл. 89 от ЗДБРБ 
за 2021 г.

Капиталовите разходи са 
в размер на 36 300 лв., които 
представляват проектиране, 
авторски надзор, строителен 
надзор и заснемане за обек-
тите „Подобряване улични на-
стилки с. Поляново и с. Малка 
поляна (МИГ)“ и „Реконструк-
ция улични и тротоарни на-
стилки (МИГ)“.

6.4 Дейност 621 “Управле-
ние, контрол и регулиране 
на дейности по опазването 
на околната среда” - 32 000 
лева.

В тази дейност са заложени 
средства за изготвяне на На-
редби и Програми за опазване 
на околната среда, заплащане 
на екологични оценки, изслед-
ване на води, такси и др. 

6.5 Дейност 622 “Озеленя-
ване”

Общият размер на сред-
ствата са 1 836 871 лева. Пре-
ходният остатък е в размер на 
1 440 321 лева.

Планирани са средства за 
поддържане на зелените пло-
щи на територията на община-
та (град и села) в размер на 
50,350 дка. Дейностите, които 
се включват са: за поддържа-
не на зелени площи, пролетна 
акция за почистване и озеле-
няване, закупуване на поса-
дъчен материал, вода, гори-
ва, поддържане на детски пло-
щадки. Предвидени са сред-
ства за премахване на улич-
ни декоративни дървета и за-
купуване на нови. 

Капиталовите разходи са в 
размер на 1 335 021 лв., в т.ч. 
са целевите 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.) в размер на 1 310 321 лева

6.6 Дейност 623 „Чистота” - 
планирани са средства в раз-
мер на 1 332 800 лева. 

6.7 Дейност 627 “Управле-
ние на дейностите по отпа-
дъците”

Предвидени са 23 540 лева 
за възнаграждения и издръж-
ка на мобилния център за раз-
делно събиране на отпадъци, 
за членски внос, и 13 000 лв. 
капиталови разходи във връз-
ка с рекултивацията на депо-
то за отпадъци. Разходите за 
тази дейност са част от план-
сметката за ТБО.

7. Функция: VII. „Култура, 
спорт, почивни дейности 
и религиозно дело” – 931 
500 лв.

7.1 Дейност: 714 „Спорт-
ни бази за спорт за всички” 
- 270 410 лева, в т.ч. субсидии 
за спортните клубове, гори-
во и материали за спортна-

та зала, издръжка на персо-
нала на стадиона, средства 
за масови спортни меропри-
ятия и 26 000 лв. - капитало-
ви разходи.

7.2 Дейност ”Радиотрансла-
ционни възли” - 38 200 лева. 

7.3 Дейност „Обредни домо-
ве и зали” – 240 070 лева. 

7.4 Дейност 746 „Зоопарко-
ве” – 198 560 лв.

7.5 Дейност: 759 „Други дей-
ности по културата” – 181 260 
лева. 

8. Функция VIII. „ Иконо-
мически дейности и услуги” – 
1 169 144 лв.

8.1 Дейност 829“Други дей-
ности по селско и горско сто-
панство, лов и риболов” - 37 
700 лева., от тях - за обезпе-
чаване дейностите по Дезин-
фекция, Дезинсекция и Дера-
тизация (ДДД) - 30 000 лева и 
5000 лв. капиталови разходи 
за изграждане на трупна яма 
за загробване на животни.

8.2 Дейност: 832“Служби и 
дейности по поддържане, ре-
монт и изграждане на пътища-
та” - 590 059 лв. 

В издръжката са разчете-
ни целеви средства в размер 
на 200 959 лева за поддържа-
не и снегопочистване на об-
щинската пътна мрежа, от ко-
ито преходен остатък - 24 359 
лева. Предвидени са собстве-
ни средства за текущи ремон-
ти на общински пътища в раз-
мер на 100 000 лв. В „Резерв 
за непредвидени и неотложни 
разходи“ са планирани 174 100 
лева за извършване на неот-
ложни текущи ремонти на об-
щински пътища.

Капиталовите разходи са в 
размер на 115 000 лв. в т.ч.:

- 75 000 лв. - Проектира-
не на разширение и рекон-
струкция на общински път: Ай-
тос-Карагеоргиево-Тополица-
Черноград-път I-6 (BGS1004, 
BGS1003).

- 40 000 лв. - ППР на общин-
ски път BGS2013 (Айтос-Мъг-
лен) – Пещерско.

8.3 Дейност 849„Други дей-
ности по транспорта и пъти-
ща” – Предпроектни проучва-
ния за четирилентов път Ай-
тос- Бургас - 20 000 лева.

8.4 За дейност 862 „Туристи-
чески бази” - 3600 лв. 

 8.5 За издръжка на „Общин-
ските пазари и тържища” са 
заложени 61 240 лв. за възна-
граждения и издръжка.

 8.6 Дейност 878 Приюти за 
безстопанствени животни – 
31 170 лв. 

 8.7 В дейност 898 “Други 
дейности по икономиката” - 
423 836 лева. 

9.Функция ІХ. Разходи 
некласифицирани в други 
дейности

Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи в размер 
на 300 000 лв.

Общият размер на капи-
таловите разходи в про-
екта за бюджет 2021 г. е  
11 551 575 лв. Как са раз-
пределени, четете в броя на 
НП, на 23 февруари 2021 г.

Общият размер на капиталовите 
разходи е 11 551 575 лв. 

  ДО
  УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ 
  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА :
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  ПП  Д П С
  КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ
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  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ Обединение 
  За ОБЩИНА АЙТОС
 

П  О  К  А  Н  А

На основание  чл. 91, ал.3  от Изборния кодекс във връзка с 
произвеждането на Избори за народни представители за Народно 
събрание на 04.04.2021 год.. насрочвам консултация с предста-
вители на парламентарно представените партии и коалиции, пред-
ставени в 44-ото Народно събрание, както и коалицията, която има 
избрани членове в Европейския парламент от Република България, 
но не е парламентарно представена,    за 

22 февруари 2021 г. от 10.00 часа в кабинета на кмета на об-
щината за определяне съставите на СИК  и ПСИК.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, 
които не са парламентарно представени. Консултациите са пуб-
лични.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави 

предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 
г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие 
в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват име-
ната на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се пред-
ставя пълномощно, подписано от представляващите партията/коа-
лицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предло-
жените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато 
правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или ко-
гато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се из-
вършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, 
посочени в буква „а“.

ВАСИЛ ЕДРЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АЙТОС съобщава, че на 
21 февруари 2021 г. (неделя), от 11.00 часа, в Заседателната 
зала на Община Айтос, ще се проведе ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОН-
НИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за частичните избори за кмет на 
кметство село Мъглен, на 28 февруари 2021 г.

На обучението следва да присъстват всички членове на назна-
чените секционни избирателни комисии, при спазване на проти-
воепидемичните мерки.



Срещаме ви с доайена на 
баскетбола в Айтос, Драгомир 
Иванов - Дъгата, на 17 февруа-
ри - деня, в който празнува 70-
годишнина 

- Здравейте, г-н Иванов, и 
честита годишнина! Айтозлии 
свързват името Ви с успехите 
на баскетбола в Айтос. Колко 
от Вашите 70 посветихте на 
любимата игра?

- 55 години отдадох на баскет-
бола и доколкото мога - продъл-
жавам...

- Ако се върнем в началото 
- кога за първи път хванахте в 
ръце баскетболна топка?

- През далечната 1965 г., бях в 
VІ клас. В нашето училище "Хрис-
то Ботев" имаше училищни пър-
венства. Под ръководството на 
учителката по физическо възпи-
тание Иванка Петрова имахме 
баскетболен отбор, който се със-
тезаваше на тези първенства. В 
отбора бяхме с моя приятел и съ-
ученик Гаро, с когото сме учили 
заедно 11 години. С него сме ас-
трални близнаци - родени сме в 
една година, на един и същи ден 
- 17 февруари. 

През тези години треньор по 
баскетбол на юношите и мъже-
те във Физкултурно дружество 
"Вихър" - Айтос беше Иван Топа-
лов. Млад треньор, току-що за-
вършил ВИФ (Висш институт по 
физкултура). Под негово ръко-
водство тренираше едно уникал-
но баскетболно поколение - Зла-
ти Костов - един от най-добрите, 
светла му памет, Иван Ченгелиев, 
Сънито, Васил Андонов и още та-
лантливи играчи. Не мога да из-
броя всички, със сигурност ще 
пропусна някого... Бяха желез-
ни млади хора.

Десет години по-късно бях 
вече треньор към дружеството 
на второто успешно баскетбол-
но поколение на Айтос. И така, 
с любов към баскетбола, отда-
дох на играта повече от петде-
сет години...

- Занимавахте ли се с нещо 
друго през всичките тези го-
дини?

- През 1992 г. закриха ФД "Ви-
хър", 13 години работих в ЛУКО-
МА - до 2015 г, когато на 65 г. се 
пенсионирах. Но и през това вре-
ме поддържах тонус и форма - иг-
раех, спортувах. Много от моите 
възпитаници ме срещаха и пита-
ха: Няма ли да направите нещо, 

няма ли да върнете баскетбола 
в Айтос? Преди пет години стиг-
нахме до решението това да ста-
не. А през последните, вече 4 го-
дини, с Дечо Коешинов и Весе-
лин Владев започнахме от ну-
лата да възраждаме баскетбо-
ла в Айтос.

- Сега, на каква възраст са 
децата, които тренирате?

- Аз поех мъжката част. Имам 
две групи момчета - от ІІ до V и VІ 
клас. Началото беше трудно, но 
вече имаме успехи. Участваме на 
състезания в Бургас, Ямбол, Ста-
ра Загора. И всичко това, благо-
дарение на прекрасната спорт-
на зала "Аетос", която ползваме 
с всички възможни удобства за 
тренировки и турнири. Пет тур-
нира сме провели, колегите, ко-
ито водят отбори, са възхитени 
- чисто, удобно, красиво е. За-

ла-мечта.
- Кои са най-ярките 

Ви спомени от успе-
хите на айтоския бас-
кетбол?

- През 1977 г. про-
веждахме градско пър-
венство. От там отбо-
рът ни отиде на окръж-
но в Бургас. Представи-
хме се успешно, от там - 
на първенството на Юж-
ната зона и на нацио-
налните финали. Важно 
е да се знае, че тога-
ва в цяла България има-
ше 15 спортни училища, 
със специализирана ба-
скетболна паралелка. Те 
имаха много силни отбо-
ри, а ние - отбор от един 
малък градец и всички 
състезатели от едно съв-
сем обикновено училище 

- "Христо Ботев". Аз, като съвсем 
млад треньор, и много амбицио-
зен, тренирах едно златно поко-
ление. Това е поколението на Ве-
селин Владев. Тренира при мен в 
продължение на три-четири годи-
ни. Водя аз момчетата на фина-
лите в Ботевград, а там отборите 
на спортните училища, на ЦСКА, 
на Пловдив, Варна, Ямбол, все 
от големи градове. Респект. За-
почва състезанието - първа по-
беда, втора, трета победа, вече 
ни гледаха по съвсем друг начин. 
Така от 12 отбора, станахме сед-
ми в националното класиране. А 
Владев беше признат за най-до-
бър състезател на турнира. Ис-
каха го от Пловдив, от Варна, 
от ЦСКА. Но той остана в Айтос. 
Беше блестящ в отбора на каде-
тите в 8-9 клас.

- Айтос тогава има и мъж-
ки отбор?

- От 1975 г. до 1990 г. мъжкият 
отбор беше много успешен - със-
тезатели като Гугалов, Дживанов, 
Федя, Салчев, Станчо Костов, 
Гаро, Иван Радев, Диаманди Си-
меонов бяха много силно ядро на 
отбора. В Айтос идваха отбори от 
цялата страна. Играехме на ба-
скетболното игрище до тогаваш-
ното кино, на сгурта. Публиката 
се трупаше, някои чакаха отвън 
да се освободят места. Баскетбо-
лът имаше стотици фенове в Ай-
тос. Бях и състезател и треньор 
тогава. Това беше първото поко-
ление. Второто, беше поколение-
то на Дечо Коешинов, в годините 
1987, 1988, 1989-а. И с това поко-
ление минахме през Бургас, би-
хме спортните училища на Бур-
гас, Ямбол, Пловдив, и отидохме 
на финалите в Благоевград. Там 

Дечо Коешинов бук-
вално "изгря". Обя-
виха го за най-до-
бър голмайстор. В 8 
клас започна трени-
ровки с национални-
те кадети, след това 
- при мъжете. В про-
дължение на 12-13 
години беше в ели-
та на националния 
ни баскетбол. На 26 
години беше гард в 
националния отбор 
на България. За мен 
Веско и Дечо са хо-
рата, които доказа-
ха, че Айтос създа-
ва невероятни та-
ланти, че са уникал-
ни състезатели, ко-
ито могат да играят 
модерно...

- Вие сте бил те-
хен треньор - как се 
създават големи спортни  та-
ланти в един малък град?

- С много труд и всеки ден в 
залата. Условието е, едно дете 
да има желание, а има ли жела-
ние, треньорът може много да 
му даде. Баскетболът възпитава 
дисциплина, сила, мисъл, органи-
зираност. Ние бяхме едно голямо 
семейство, с грижа един за друг. 
Заедно се радвахме, заедно пре-
живявахме. И днес като ме срещ-
нат моите приятели, които преди 
40 години тренирах, питат: „Как 
сте, тренер?“ Това ме зареж-

да с енергия.
- Има ли идея треньорски-

ят екип на баскетболен клуб 
"Вихър" - Айтос да сформи-
ра отбор на юноши, младе-
жи, мъже?

- 20 години нямахме действащ 
клуб, нямаше зала. Започнахме 
всичко отначало - от децата от ІІ, 
ІІІ, V клас. За да стигнем до юно-
ши, трябват пет години. Израст-
ването става поетапно. След две-
три години ще имаме юноши. До 
8-9 години ще имаме една пира-
мида - от малките до най-големи-
те. Спокоен съм, защото Дечо Ко-

ешинов знае как да подходи, той 
има грижа и за документацията - 
една много важна част от наша-
та треньорска дейност. Екип сме, 
който знае към какво се стреми 
и как да го постигне.

- Как ще отпразнувате го-
дишнината?

- В залата, след тренировката 
на децата. Подготвил съм им из-
ненада - огромна торта.

- Здраве и още баскетбол-
ни успехи Ви желаем, г-н Ива-
нов!

- Благодаря Ви!
НП
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

55 години отдадох на баскетбола, 
и докато мога - продължавам...

19 февруари 2021 г., 
11.00 ч., пред паметна-
та плоча на Васил Лев-
ски в двора на храм "Св. 
Димитър"

Поклонение по повод 
148 години от гибелта 
на Апостола на българ-
ската свобода. Във връз-
ка с противоепидемични-
те мерки, музикално-пое-
тичната програма по по-
вод годишнината, под-
готвена от ІV група на ДГ 
"Славейче" с ръководи-
тели Боряна Николова и 

Елена Пенчева, ще бъде 
излъчена на запис в сайта 
на Община Айтос https://
aytos.bg и на видеосте-
ната на Община Айтос на 
19.02.2021 г.

25 февруари 2021 г., 
10.00 ч., Актовата зала 
на СУ "Никола Вапца-
ров"

Общински конкурс за 
изпълнение на поезия 
"Моята България 2021", 
с участието на ученици и 
на представителни групи 

от училищата на територи-
ята на община Айтос. Ще 
се проведе без публика, по 
предварително изготвен 
график за участие и при 
спазване на всички проти-
воепидемични мерки.

3 март 2021 г., 11.00 ч., 
площад "Свобода"

Тържествено чества-
не на 143 години от Ос-
вобождението на Бъл-
гария - при спазване 
на противоепидемични-
те мерки.

ОБЩИНА АЙТОС
Програма

за честване на 143 години от Освобождението на България
и 148 години от гибелта на Апостола на българската  

свобода - Васил Левски
18 февруари 2021 г. се проведе по-

редното издание на общинското със-
тезание за ученици "Лъвски скок", пос-
ветено на 148 години от гибелта на 
Апостола на българската свобода - Ва-
сил Левски. За първи път надпревара-
та във физкултурния салон на База 2 
на СУ "Христо Ботев" остана без пуб-
лика, заради противоепидемичните 
мерки. Участниците се състезаваха 
по предварително изготвен график, 
за да няма струпване на участници и 
ръководители. 

За "Лъвски скок" по време на пан-
демия, за участниците и победите-
лите, четете в броя на НП на 23 фев-
руари 2021 г. 

И тази година „Лъвски скок“, 
но без публика

Драгомир Иванов

Началото на 70-те години на ХХ в. - като 
млад треньор на женския отбор

2018 г. - с няколко баскетболни поколения, на 60-годишнината на баскетбо-
ла в Айтос.

Кметът Васил Едрев с поздравителен адрес и по-
дарък за юбиляря 

Вече като треньор на едно от златните 
поколения на баскетбола в Айтос

Началото - двата училищни отбора по 
баскетбол с ръководител Иванка Петро-
ва. (Иванов най-отпред, между две съу-
ченички

Торта за тренера от родите-
лите на младите баскетболни 
надежди на Айтос

Веселин Владев, от името 
на клуба - за треньора, коле-
гата и приятеля, 100-годиш-
ната история на баскетбола в 
България

Драгомир 
иванов - 
Дъгата:


