
След всичко, което сме 
направили и продължа-
ваме да правим вече 
една година за диагно-
стиката и лечението на 
COVID-19 в „Медицински 
център І“ - Айтос, не прие-
мам обвиненията, че "не-
щата с ваксинирането в 
Айтос не вървели" и при-
чината за това, видите 
ли, била на общинското 
дружество на лекарите 
специалисти. Това зая-
ви пред НП д-р Феим Му-
рад, управител на „МЦ І“ 
ЕООД - Айтос, по повод 
информации и комента-
ри в сайтове и фейсбук 
за "зелените коридори". 
Според д-р Мурад, неко-

ректно е да се вменява 
вина на центъра, в който 
лекарите и медицински-
ят персонал нонстоп тър-
пеливо и без допълнител-
но заплащане работят на 
първа линия. 

Освен професионална-
та грижа за пациентите с 
положителен ковид-тест, 
в „МЦ І“ ЕООД беше ор-
ганизиран дневен стацио-
нар за пациенти с респи-
раторни заболявания без 
ковид. "Хиляди са вече 
пациентите, преминали 
през пулмологичния ка-
бинет на МЦ І, всеки от 
тях е получил необходи-
мата лекарска грижа. От 
м. януари 2021 г. няма 

друг ваксинационен цен-
тър в Айтос, освен този 
в „МЦ І“ ЕООД. Тук бяха 
ваксинирани лекари, ме-
дицински сестри, санита-
ри, учители и непедагоги-
чески персонал. До този 
момент са направени не 
по-малко от 300 имуниза-
ции. Без това да е прио-
ритет в работата ни, през 
последните дни сме по-
ставили 82 ваксини, вклю-
чително и на членове на 
секционните избирател-
ни комисии за парламен-
тарните избори. Това, че 
ваксините са в ограниче-
ни количества, не е при-
чина да се стоварва вина 
върху центъра. Той рабо-

ти с пълния си капацитет 
и обида за специалистите 
е да се подценява трудът 
им, особено във време 
на пандемия. Готови сме 
да помагаме и го правим 
непрекъснато, но е край-
но време да се уважат ис-
канията на личните лека-
ри да получават перио-
дично ваксини и да иму-
низират по вече готовите 
списъци своите пациен-
ти", каза още д-р Мурад, 
който като пулмолог не се 
терзае от административ-
ни оценки, защото всеки 
ден получава благодар-
ности от многобройните 
си пациенти. 

НП

Межди Юсеин Ахмед е 
новият кмет на село Мъг-
лен. Това стана ясно след 
приключването на частич-
ните избори за кмет, които 
се проведоха в селото в не-
деля, на 28 февруари 2021 
г. Мъгленци избраха 40-го-
дишния независим канди-
дат, издигнат от Инициати-
вен комитет, с 310 действи-
телни гласа. 

За кметския стол в Мъг-
лен спориха двама канди-
дати. В надпреварата вле-
зе и независимият Аднан 
Хасан Лятиф, който също 
беше предложение на ини-
циативен комитет. Дейст-
вителните гласове, подаде-
ни за Лятиф, бяха 261.

Право да избират има-
ха общо 1003 мъгленци. До 
14.00 часа бяха гласували 
малко повече от една трета 
от записаните в избирател-
ния списък - 365 човека. До 

края на изборния ден бяха 
подадени общо 571 дейст-
вителни бюлетини за два-
мата кандидати.

Ще припомним, че из-
борите бяха насрочени с 
Указ на Президента, след 
внезапната кончина на 
кмета на Мъглен Ахмед 
Ахмед, избран като неза-
висим кандидат на редов-
ните местни избори през 
2019 г.

Частичният вот на 28 
февруари премина спокой-
но и без сигнали за нару-
шения. Спазени бяха всич-
ки указани от министъра 
на здравеопазването про-
тивоепидемични мерки за 
носене на предпазни мас-
ки, отстояние, дезинфек-
ция и проветряване на две-
те секционни избирателни 
комисии, организирани в 
местното училище.
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Межди Ахмед е новият  
кмет на село Мъглен

Д-р Феим Мурад:  В „МЦ І“ ЕООД са 
поставени не по-малко от 300 ваксини

Д-р Феим Мурад

„Некоректно е да се вменява вина на медицинския 
център за ваксините“, твърди управителят

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Без текст

Жителите му избраха 
40-годишния независим 
кандидат

Межди Ахмед

Спазени бяха противоепидемичните мерки Вотът в Мъглен на 28 февруари

Кметството в с. Мъглен
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На 26.02.2021 г. кме-
тът на община Айтос Ва-
сил Едрев подписа ад-
министративен договор 
№BG06RDNP001-19.226-
0003-C01 с Държавен 
фонд "Земеделие" и МИГ 
– Айтос за отпускане на 

безвъзмездна финансо-
ва помощ за изпълне-
ние на одобрения про-
ект „Благоустрояване и 
реновация на спортна 
зала към стадион в УПИ 
I, кв. 50 по плана на гр. 
Айтос“. 

Помощта се предос-
тавя по процедура чрез 
подбор на проектни пред-
ложения BG06RDNP001-
19.226 МИГ-Айтос - мярка 
7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряване-
то или разширяването 

на всички видове малка 
по мащаби инфраструк-
тура” по Стратегията за 
Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ 
„МИГ-Айтос” от Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони за периода 

2014 – 2020 г. 
Размерът на одобрена-

та субсидия е 390 517,84 
лв. Проектът предвижда 
преустройство и благо-
устрояване на същест-
вуваща спорна зала към 
стадиона, част от спор-

тен комплекс "Крум Дел-
чев", в УПИ I, кв. 50 по 
плана на гр. Айтос. Цел-
та е да се осигури по-
достъпна среда за фи-
зическото възпитание и 
спорт за всички възрас-
тови групи.

ВАЖНИ СРОКОВЕ 
за

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
за НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 4 април 2021 Г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представи-
тели за Народно събрание на 4 април 2021  година всеки гласопо-
давател след проверка в избирателния списък може да поиска: от 
датата на обявяване на избирателните списъци  22.02.2021 г. :

До 20.03.2021г

Избиратели с трайни увреждания, които 
не им позволяват да упражнят избирател-
ното си право в изборното помещение, но 
желаят да гласуват с подвижна избирател-
на кутия, заявяват желанието си в писмена 
форма чрез заявление по образец или чрез 
електронно заявление през интернет стра-
ницата на общините по постоянния им ад-
рес или настоящия им адрес в случаите, ко-
гато своевременно е направено искане по 
чл.36 от Изборния кодекс за гласуване по 
настоящ адрес

До 20.03.2021 г

Избирател, чийто постоянен и настоящ ад-
рес са в различни населени места, може да 
поиска да бъде вписан в избирателния спи-
сък по настоящ адрес.

До 27.03.2021 г.

Избирател, спрямо когото са допуснати не-
пълноти и грешки в избирателния списък по-
дава заявление за отстраняването им до об-
щинската администрация

До 29.03.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не 
им позволяват да упражнят избирателното 
си право в изборното помещение и желаят 
да гласуват с подвижна избирателна кутия, 
но не са подали заявление в срок по чл.37, 
ал.1 от Изборния кодекс (20.03.2021г.), 
може да гласуват с подвижна избирателна 
кутия, ако заявят това и при условие че на 
територията на населеното място е назна-
чена подвижна СИК

Подписаха договор за безвъзмездна 
финансова помощ

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява всички собственици на жи-
вотновъдни обекти с пасищни селскостопански живот-
ни, регистрирани в Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за 
ползване на общински мери  и пасища съгласно чл.37и 
от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2021г.

Списък с необходимите документи, образци на заяв-
ленията и приложенията към тях се предоставят в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите, на партер-
ния етаж в сградата на Община Айтос.

План за паша 2021-2022 г., на сайта на Община 
Айтос aytos.bg

ESTREYA - Българо-ис-
пански културен център с 
представители Антонио Пе-
рез и Петя Кирилова пред-
ложиха на Община Айтос 
проект за културни съби-
тия, които ще се проведат 
на територията на област 
Бургас през 2021 г. “В кул-
турния ни център има гру-
па айтоски курсисти, кои-
то учат испански език с го-
лямо удоволствие. Отчита-
ме това като изключител-
но положителна тенденция, 
която разширява интереса 
към испанския и формира 
общност по интереси, за-
служаваща развитие и на-
сърчаване. Ще сме радост-
ни Община Айтос да под-
крепи всички културни, об-
разователни инициативи и 
тези, които имат за цел да 
укрепват международно-
то сътрудничество”, пише 
Антонио Перез в писмо до 
кмета Васил Едрев.

Конкурсите ще се про-
ведат със съдействието и 
подкрепата на Вълчо Чо-
лаков, областен управи-
тел - домакин на: 

“ПЪРВИ ОБЛАСТЕН 
КОНКУРС ПО ИСПАНСКИ 
ЕЗИК И КУЛТУРА”; който 
ще се проведе на 14 май в 
гр. Бургас. Организиран от 
ESTREYA Българо-испан-
ски културен център.

ESTREYA Българо-испан-
ски културен център обявя-
ва: КОНКУРС ЗА ИЗРА-
БОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, 
посветен на горепосоче-
ния конкурс. Кандидатства 
се само с авторски плакат, 
който трябва да е създа-
ден специално за конкур-
са, свързан с испанския 
език и култура.

Темите на ПЪРВИ ОБ-
ЛАСТЕН КОНКУРС ПО ИС-
ПАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУ-
РА: 

Подтеми:
1. Граматика
2. Испански песни 
3. Испанска кухня (Испан-

ска тортиля).
Групите, които ще се със-

тезават на 14 май, за пред-
ставяне на испански език 
и култура, са ученици на 
ESTREYA Българо-испан-
ски културен център в об-
ласт Бургас, от градовете: 
Бургас, Айтос и Помо-
рие. Сформирани от раз-
лична възрастова рамка (от 
16 до 65 г.)

Имената на групите учас-

тници са задължителни:
гр. Бургас - LAS SIRENAS 

DE BURGAS ( РУСАЛКИТЕ 
НА БУРГАС)

гр. Айтос - LAS AGUILAS 
DE AYTOS (ОРЛИТЕ НА АЙ-
ТОС) 

гр. Поморие - LOS 
TIBURONES DE POMORIE ( 
АКУЛИТЕ НА ПОМОРИЕ)”

Задължително е да бъдат 
включени: Лого на ESTREYA 
Българо-испански културен 
център, Лого на областен 
управител, Лого на Общи-
на Поморие, Лого на Об-
щина Айтос, Лого Общи-
на Бургас

Плакатите да са изра-
ботени на графична про-
грама по избор: Adobe 
Photoshop, Corel DRAW, 
Adobe Illustrator, Microsoft 
Paint, Corel Painter Classic, 
Macromedia Free Hand и 

др. 
Размерът на творбите 

да е А3. 
Желаещите да участват 

в конкурса трябва да пред-
ставят творбите си на елек-
тронен (pdf или jpg-форма-
ти) и хартиен носител, при-
дружени с данните на авто-
ра: трите имена, курс, годи-
ни, град, електронна поща 
и телефон за връзка. 

Адресът, на който да се 
изпращат плакатите на хар-
тиен носител, е: ESTREYA 
Българо-испански култу-
рен център, г-н Антонио Пе-
рез, гр. Бургас, п.к. - 8000, 
ул.”Гладстон” 39, за кон-
курса 

 I ОБЛАСТЕН КОНКУРС 
ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК И КУЛ-
ТУРА и електронен адрес: 
еstreya.eu@gmail.com

Представените плакати 

ще бъдат оценявани от три-
членно компетентно жури, 
преподаватели от Нацио-
нална художествена ака-
демия, филиал Бургас, ко-
ето ще определи награде-
ните участници. 

Краен срок за изпраща-
не: 31. 03. 2021 г.

Предвидена е награда 
за победителя в конкурса 
за плакат: Грамота от об-
ластен управител и книги; 
от ESTREYA Българо-ис-
пански културен център: 
Безплатен урок по испан-
ски език; Безплатен урок 
по испански танци; Бутил-
ка висококачествен испан-
ски зехтин. 

Плакатът-победител ще 
бъде поставен на реклам-
ните материали за 2021 г. 
по повод:

 I ОБЛАСТЕН КОНКУРС 
ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК И 
КУЛТУРА. 

Всички плакати ще бъдат 
представени на изложба по 
време на конкурса на 14 
май 2021 от 16:00 ч. в зала-
та на Областната управа - 
Бургас. Ще бъдат изработе-
ни тениски с изображение-
то на плаката - победител в 
конкурса. 

Победителят ще бъде 
обявен на 14 май 2021 г.

В отговор на писмото на 
г-н Антонио Перез кметът 
Васил Едрев изрази кате-
горичната подкрепа на Об-
щина Айтос за инициативи-
те на ESTREYA Българо-ис-
пански културен център.

Три общини с покана за първия 
областен конкурс по испански 

език и култура - едната е Айтос  

за изпълнение на проект „Благоустрояване и реновация на 
спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по Плана на гр. Айтос“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ
Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на 

строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  
речни корита, ниви, горски територии, пътища, дерета. На-
рушителите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ 
да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде заяв-
ление до кмета на община Айтос, и да получи Разрешение 
от кмета на община Айтос за извозването на строителния 
отпадък до съответната площадка. 

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

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

Антонио Перез и Петя Кирилова на едно от съби-
тията на ESTREYA във Военен клуб-Айтос

Курсистите от група “Орлите на Айтос”



На заседанието на Общин-
ския съвет за приемането на 
Бюджет 2021 нямаше ярост-
ни спорове и дебати за па-
рите и разпределението им, 
както това се е случвало в 
годините. Пък и проектът за 
бюджет, предложен от кме-
та Васил Едрев не даде ча-
каната от опозицията въз-
можност за претенции - при 
финансова рамка от над 32 
млн. лв. и капиталова про-
грама от 11.5 млн. лв, труд-
но можеше да се опонира. 
Все пак, наближаването на 
парламентарните избори се 
усети в разменени реплики 
и предложения, но добрият 
тон не беше нарушен.

Женя Пеева от ГЕРБ опре-
дели Бюджет 2021 на Общи-
на Айтос като оптимистичен 
и добре структуриран. "Бю-
джетът гарантира стабилно 
финансово състояние на об-
щината, без заеми и дълго-
ве, което е от изключително 
значение. Ясни са приорите-
тите, отразени в капиталова-
та програма. Има големи ин-
фраструктурни проекти, бла-
годарение на Правителство-
то и на изключително усърд-
ния труд на Общинската ад-
министрация. Приходите са 
реалистично заложени, а 
разходната част е оптими-
зирана. Предлагам проекта 
за Бюджет  2021 да бъде одо-
брен", каза още Пеева, която 
представи позицията на гру-
пата съветници от ГЕРБ.

Атанас Михов от БСП беше 
общинският съветник, който 
мотивира нагласата на гру-
пата на социалистите да под-
крепят проекта за бюджет. 
"Смятаме, че бюджетът е ба-

лансиран. Отделят се сред-
ства, които ще подпомогнат 
бъдещото развитие на под-
растващите. Подкрепя се 
спортът, заставаме зад раз-
умните конструктивни реше-
ния, които трябва да срещат 
консенсус. Позволявам си и 
препоръка за бъдеще - да се 
помисли за северозападна-
та част на града, за нейното 
благоустрояване и развитие. 
И нека да мислим не само 
за инфраструктурни проек-
ти, които са нещо много ху-
баво, но и за културата", за-
яви в заседателната зала 
Маринов.

Общинският съветник Ге-
орги Янев поиска корекция 
на парите за спортните клу-
бове - заложените 110 хил. 
лв. да бъдат увеличени с 20 
хил. лв. и годишната субси-
дия да се закръгли на 130 хил. 
лв. Янев мотивира предло-
жението си с трудностите за 
набавяне на средства за из-
дръжка на клубовете по вре-
ме на пандемия. Съветникът 
спомена за успехите на ай-
тоските спортисти, за труд-

ностите на бизнеса и за уни-
зителното просене на пари 
за оцеляване в трудната си-
туация. Той настоя още да 
бъде реновиран нефункцио-
ниращият спортен обект на 
бившия завод "Ченгелиеви", 
пред вид "необходимостта 
от подходяща база не само 
за увеличаващите се спорт-
ни клубове, но и клубовете 
по танци".

Известни резерви по от-
ношение на структуриране-
то на бюджета имаше само 
Ивелин Йорданов от ДПС. 
Според него, бюджетът би 
трябвало да бъде реалисти-
чен, но е по-скоро песимис-
тичен. "Има редици инфра-
структурни проекти, но не и 
политики", каза Йорданов, но 
на финала на дебатите заяви 
подкрепата си за новия фи-

нансов проект. 
Ружди Хасан от ДПС пред-

ложи повече пари за масов 
спорт вместо увеличение 
на средствата за спортните 
клубове. Опонираха му Дечо 
Коешинов от ГЕРБ и Ружди 
Ахмед от ДПС, които бяха 
категорични, че в условията 
на пандемия всички спортни 
прояви и състезания в общи-
ната се организират от клу-

бовете. Кметът Васил Едрев 
пък подчерта, че Общината 
не дели спорта на масов и 
клубен и е отделила доста-
тъчно средства за масови 
спортни прояви, независимо 
дали ще се проведат, или не, 
предвид обстановката.

Своя позиция по бюджета 
изразиха още Юзджан Юмер 
от ДПС, Стоян Стоянов от 
ГЕРБ, Руси Русев от БСП. В 
залата не бяха направени 
конкретни предложения по 
проекта за бюджет от посто-
янните комисии в Общинския 
съвет, предвид предварител-
ните заседания и срещите на 
кмета с политическите групи 
за обсъждане на финансова-
та рамка. 

28 общински съветници 
присъстваха на заседание-
то, 28 гласа "за" получи Бю-
джет 2021. Кметът Васил Ед-
рев благодари на всички съ-
ветници за мъдрото реше-
ние, те пък го аплодираха с 
пожеланието бюджетът да 
бъде изпълнен така, както е 
планиран. 
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Опозицията без претенции към Бюджет 2021

Подписаха договор за безвъзмездна 
финансова помощ

Седемнадесето редов-
но заседание проведе Об-
щински съвет Айтос на 
25.02.2021 г. - акцентът 
беше поставен върху при-
емането на Бюджет 2021. 
При спазване на противо-
епидемичните мерки, об-
щинските съветници об-
съждаха и приеха реше-
ния по 25 точки от днев-
ния ред.

Съветът упълномощи 
представител на Община 
Айтос да участва в извънред-
но общо събрание на акционе-
рите на „УМБАЛ-Бургас” АД 
гр. Бургас, определи позиция 
и мандат по решенията, които 
следва да бъдат взети на фо-
рума. Кметът предложи, а съ-
ветниците одобриха за пред-
ставител на Община Айтос д-р 
Паруш Парушев, управител на 
„МБАЛ Айтос“ ЕООД. Съветът 
реши още, кметът Васил Ед-
рев да представлява общи-
на Айтос по Закона за води-
те в Асоциацията по ВиК-Бур-
гас, и да гласува ЗА в общо-
то събрание на Асоциацията 
по ВиК-Бургас, по четири ре-
шения - годишен отчет за дей-
ността на Асоциацията за 2020 
г., годишен отчет за изпълне-
нието на бюджета на Асоциа-
цията за 2020 г.; годишен фи-
нансов отчет на Асоциация-
та за 2020 г., съгласно чл.38, 
ал.1, т.3 от Закона за счето-
водството и приемането на 
бюджета на Асоциацията за 
2021 г.. Съветниците опре-
делиха Мариана Димова - 
заместник-кмет на община 
Айтос, за представител на об-
щина Айтос в общото събра-
ние на Асоциацията по ВиК 
при невъзможност кметът на 
общината да участва лично в 
редовното заседание на об-
щото събрание на Асоциаци-
ята по ВиК. 

Картбланш получи и пред-
ложението на Община Бур-

гас за закупуване на притежа-
ваните от Община Айтос дру-
жествени дялове в „Бургасин-
вест“ ООД гр. Бургас. Общи-
на Айтос притежава 94 дяла 
в дружеството, като съгласно 
дружествения договор стой-
ността на всеки дял е в раз-
мер на 100 лв. Стана ясно, че 
има решение на Общински съ-
вет-Бургас, с покана към оста-
налите съдружници за изкупу-
ване на притежаваните дяло-
ве, и стойността на всеки един 
от тях, с идеята Община Бур-
гас да остане единствен соб-

ственик на дружеството. Кме-
тът на община Айтос Васил 
Едрев беше упълномощен да 
подпише договор за прехвър-
ляне на дружествен дял, по 
реда на чл.129, ал.2 от Търгов-
ския закон.

В изпълнението на Зако-
на за младежта и Национал-
ната стратегия за младежта 
(2010-2020), Общинският съ-
вет прие Годишен план за 
младежта 2021 г., който об-
хваща цялостната дейност на 
институциите в община Ай-
тос, насочена към приорите-
тите за развитие на младите 
хора. Планът има за цел на-
сърчаване на пълноценното 

младежко участие в социал-
но-икономическия живот на 
общината, подпомагане на ли-
чностното им развитие, пови-
шаване на гражданската им 
активност и мотивация за из-
граждането им като бъдещи 
активни участници в общест-
вения живот. 

Приета беше Наредба за 
изменение и допълнение 
на Наредба за реда за разре-
шаване поставянето на пре-
местваеми обекти на терито-
рията на община Айтос. В за-
коноустановения срок пред-

ложения и становища по про-
ект на наредба не са постъпи-
ли, стана ясно на заседание-
то. Наредбата, приета с Реше-
ние на Общински съвет на фе-
вруарското заседание ще вле-
зе в сила от деня на публику-
ването й във вестник „Наро-
ден приятел“, реши местният 
парламент.

Още един проект на на-
редба - за определяне и ад-
министриране на местните 
такси и цени на услуги на те-
риторията на община Айтос, 
прие със свое решение Об-
щинският съвет.

 Приети бяха докладните 
записки на кмета Васил Ед-

рев за издаване на записи 
на заповеди от Община Ай-
тос в полза на ДФ „Земе-
делие”, обезпечаващ аван-
сово плащане по: договор 
№BG06RDNP001-7.007-0048-
С01 от 14.05.2019 год. за Про-
ект „Спортна площадка №4 
в УПИ – I за спортен терен, 
кв. 50 по плана на гр. Айтос“, 
сключен между Община Ай-
тос и ДФ „Земеделие”, и по 
договор №BG06RDNP001-19
.226-0001-C01 от 09.06.2020г. за 
проект „Подобряване на улич-
ните настилки на населените 
места в Община Айтос (улици 
с. Поляново и с. Малка поля-
на)“, сключен между Община 
Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Зе-

меделие”.
Пълно одобрение получи 

проектът за Бюджет 2021, 
определени бяха и основните 
месечни заплати на кмета на 
общината и кметовете на кмет-
ства. Гласувана с мнозинство 
беше и докладна записка от 
Красимир Енчев – председа-
тел на Общински съвет Айтос, 
за освобождаване от отго-
ворност Теодор Янев за пе-
риода, през който е бил уп-
равител на „Генгер“ ЕООД, 
гр.Айтос. 

Гласуван беше отчета на 
кмета за изпълнението на 
„Програма за намаляване 
на нивата на фини прахо-
ви частици в атмосферния 
въздух и достигане на устано-
вените норми за вредни веще-
ства на територията на Общи-
на Айтос за периода 2016 -2020 
г.“ - за 2020 г. Още два отчета 
на градоначалника бяха одо-
брени от Съвета - за изпъл-
нението на „Програма упра-
вление на отпадъците 2015 – 
2020 г. на територията на об-
щина Айтос“ за 2020 г. и за из-
пълнението на Общия устрой-
ствен план на община Айтос 
за 2020 г.

Общинските съветници да-
доха разрешение за изра-
ботване на проект за ПУП-
ПЗ (подробен устройствен 

план - план за застрояване) за 
поземлен имот с идентифика-
тор 81102.19.35 (номер по пре-
дходен план 019035), в земли-
щето на с. Черноград, общи-
на Айтос с НТП „За складо-
ва база”.

Има решения и за прекра-
тяване на съсобственос-
ти между Община Айтос и 
физически лица - в кв.75 по 
плана на гр. Айтос, с адрес 
ул. „Кирил и Методий“ №65, в 
кв.44 по плана на с. Съдиево, 
в кв. 44 по плана на с. Съди-
ево, в кв.6 по плана на с. Чер-
ноград, в кв.6 по плана на с. 
Караново и в кв.19 по плана 
на с. Лясково. 

Определени бяха мери и 
пасища от Общинския по-
землен фонд за общо и ин-
дивидуално ползване от соб-
ственици или ползватели на 
животновъдни обекти с па-
сищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интег-
рираната информационна сис-
тема на БАБХ за стопанската 
2021/2022 година. Гласувано 
беше и решение за продаж-
ба на 9 бр. недвижими имо-
ти - земеделски земи, пред-
ставляващи частна общинска 
собственост, чрез провежда-
не на публичен търг с явно 
наддаване.
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Всички решения на февруарското 
заседание на Общински съвет - Айтос

Женя Пеева (в средата на първия ред) с групата на ГЕРБ Съветът одобри предложението на Георги Янев

Ивелин Йорданов и групата на ДПС



На 25 февруари 2021 
г., в Актовата зала на 
СУ “Никола Вапцаров” 
се проведе Общински-
ят ученически конкурс 
за изпълнение на пое-
зия „За България - съ-
кровено”. Участниците 
в конкурса се състеза-
ваха в четири възрасто-
ви групи: I-II клас, III- IV 
клас, V-VII клас и VIII-XII 
клас. Всички деца полу-
чиха грамота за участие, 
а във всяка възрастова 
група бяха присъдени I, 
II и III награда. Награди-
те бяха осигурени от Об-
щина Айтос. С оценката 
се зае компетентно жури в 
състав: Ирина Джингало-
ва - преподавател по бъл-
гарски език и литература в 
СУ „Христо Ботев” гр. Ай-
тос, Лиляна Тангарджие-
ва - старши учител, препо-
давател по български език 
и литература в СУ „Н. Й. Ва-
пцаров” гр. Айтос, Росица 
Рачева - преподавател по 
български език и литера-
тура в ОУ „Христо Ботев” 
с. Пирне, Жулиета Стоя-
нова - преподавател в на-
чален етап в ОУ „Христо 
Ботев” с. Мъглен, Лиляна 
Запрянова - старши учи-
тел в ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” с. Карагеоргие-
во, Йорданка Йорданова 
- преподавател по българ-
ски език и литература език 
в ПГСС „Златна нива” гр. 
Айтос, Минка Ангелова - 
старши учител в ОУ „Ата-
нас Манчев” гр. Айтос, Ве-
нета Пейчева - преподава-
тел по български език и ли-
тература в ОУ „Светлина” 
с. Тополица. Само в две 
възрастови групи бяха 
представени колективни 
изпълнения - вижте кла-
сирането:

Възрастова група III-
IV клас

1. място: Група „Ръ-
ченица” с ръководи-
тел: Станка Миткова - СУ 
„Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос, 
Рецитал по стихове на Та-
ньо Танев; 

2. място: Група „Из-
ворче на мъдростта” с 
ръководители: Пенка Ка-

раганчева и Мариян Въл-
чев - ОУ „Христо Ботев” с. 
Пирне, Литературно-музи-
кална композиция „Аз съм 
вечната майка България”;

2. място: Група учени-
ци от 3 клас с ръководи-
тел: Петя Стоянова - ОУ 
„Христо Ботев” с. Мъг-
лен; Поетична компози-
ция „Какво си, Българийо 
мила?” 

Възрастова група V-
VII клас

1. място: Школа за сло-
во, мелодия, театър „Ге-
нгерче” с ръководител: Та-
тяна Йотова - СУ „Христо 
Ботев” гр. Айтос, По автор-
ски текст на Т. Йотова „До-
бре дошли в България”. 

2. място: ОУ „Атанас 
Манчев” гр. Айтос. Поетич-
на композиция „Българийо, 
родино моя!” с ръководител 
Донка Аврамова - ОУ „Ата-
нас Манчев” гр. Айтос. 

Индивидуални изпъл-
нители:

Възрастова група I-II 
клас 

1. място: Андреа Андреас 
Пелковски - 1 клас, „Бълга-
рийо”, ръководител: Катя 
Велева - СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос;

2. място: Надежда Мак-
симова Фотева - 2 клас, 
„България”, с ръководител: 
Росица Рачева - ОУ „Хрис-
то Ботев” с. Пирне;

2. място: Али Дурмуш 
Дурмуш - 2 клас, „Децата на 
България”, с ръководител: 
Дилек Ибрям- СУ „Христо 
Ботев” гр. Айтос;

 3. място: Назлъ Хасан 
Адем - 1 клас, „Родина”, с 
ръководител: Нуртен Ахмед 
- ОУ „Христо Ботев” с. Мъг-
лен;

3. място: Айше Бейту-
ла Ахмед - 1 клас, „Бълга-
рия”, с ръководител: Юмю-
гюл Мурад - ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий” с. Караге-
оргиево;

Възрастова група III-
IV клас 

1. място: Габриела Стани-
мирова Даскалова - 3 клас, 
„Балада за България”, с ръ-

ководител: Донка Косто-
ва- ОУ „Светлина” с. То-
полица;

2. място: Георги Василев 
Иванов - „Родина”, с ръ-
ководител: Анушка Мано-
лова - СУ „Н.Й.Вапцаров” 
гр. Айтос;

2. място: Кристиян Нико-
лаев Джамбазов - 4 клас, 
„Родна земя”, с ръководи-
тел: Мариана Панайото-
ва - ОУ „Атанас Манчев” 
гр. Айтос;

 3. място: Раян Николаев 
Филипов - 3 клас, „Хаджи 
Димитър”, с ръководител: 
Донка Костова - ОУ „Свет-
лина” с. Тополица;

3. място: Валерия Дими-
трова Колева - 4 клас, „Мо-
литва за България”, с ръ-
ководител: Стойка Ангело-
ва - СУ „Христо Ботев” гр. 
Айтос.

Възрастова група V-
VII клас 

1. място: Ашли Юлиянова 
Хайдарова - 6 клас, „Бала-
да за България”, с ръково-
дител: Красимира Георги-

ева - ОУ „Светлина” с. То-
полица;

2. място: Даниел Весели-
нов Стоянов - 7 клас, „Род-
на земя”, с ръководител: 
Росица Рачева - ОУ „Хрис-
то Ботев” с. Пирне;

2. място: Нора Николае-
ва Милякова - 7 клас, „Към 
родината”, с ръководител: 
Красимира Георгиева - ОУ 
„Светлина” с. Тополица;

3. място: Павел Атанасов 
Унаров - 7 клас, „България”, 
с ръководител: Росица Ра-
чева - ОУ „Христо Ботев” 
с. Пирне;

3. място: Хелин Басри 
Сабри - 6 клас, „Хаджи Ди-
митър”, с ръководител: Не-
риман Ахмедова - ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий” с. Ка-
рагеоргиево.

 Възрастова група VIII-
XII клас 

1. място: Никола Стоянов 
- 10 клас, „Родина”, с ръ-
ководител: Ирина Макси-
мова - СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос;

2. място: Димитър Илиев 

Демирев - 11 клас, „Хрони-
ка за Търновград”, с ръко-
водители: Недка Анание-
ва и Йорданка Йордано-
ва - ПГСС „Златна нива” 
гр. Айтос;

2. място: Живко Живков 
Жеков - 9 клас, „След Ста-
розагорския бой”, с ръко-
водител: Златена Тодоро-
ва - СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. 
Айтос;

3. място: Фатима Орхан 
- 9 клас, „Тук е България”, 
с ръководител: Ирина Мак-
симова - СУ „Христо Ботев” 
гр. Айтос.

Поощрителни награ-
ди:

1. Анна-Мария Каменова 
Бранкова и Али Ниязи Али 
с ръководител: Ивелина Къ-
нева, възрастова група V-
VII клас, СУ „Н.Й.Вапцаров” 
гр. Айтос;

2. Дуйгу Ерол Осман и Ру-
мен Руменов Касабов с ръ-
ководител: Гюлсюм Феи-
мова, възрастова група I-II 
клас, СУ „Н.Й.Вапцаров” 
гр. Айтос.

През месец февруари 
2021 г. СНЦ „Волейболен 
клуб Айтос” подписа два до-
говора с Министерство на 
младежта и спорта за из-
пълнение на проекти по про-
грами „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА 
В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ” и 
„ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТ-
НИТЕ КЛУБОВЕ“, финан-
сирани от държавното ве-
домство. 

Проектът по първата про-
грама ще предостави въз-
можност на 30 момчета и 
юноши от двете най-големи 
учебни заведения в Айтос - 
СУ „Никола Вапцаров” и СУ 
„Христо Ботев”, да оползот-
ворят свободното си време, 
упражнявайки спорта во-
лейбол. Стартът на това по-
ложително начинание ще 
бъде даден на 03.03.2021 г. 
Проектът ще се изпълня-
ва в рамките на шест месе-
ца, на два етапа - съответ-
но от 03.03. до 30.06. 2021 г. 
и от 01.09 до 30.10.2021 г. За 
целта ще се  сформират две 

групи по 15 момчета (юно-
ши на възраст от 9 до 16 го-
дини).

Тази програма се изпъл-
нява в национален мащаб от 
няколко години, благодаре-
ние на обединените усилия 
и осъщественото взаимо-
действие между Министер-
ството на младежта и спор-
та (ММС), Министерството 
на образованието и науката 

(МОН), общинските админи-
страции и спортните органи-
зации. Разработена е с ог-
лед създаване на допълни-
телни предпоставки и усло-
вия за предизвикване ин-
тереса на децата към дви-
гателна активност, увели-
чаване и разнообразяване 
на възможностите за учас-
тие в спортни занимания по 
различни видове спорт през 

свободното им време.
Основната цел, която 

стои пред Сдружението с 
изпълнение на дейностите 
по проекта, е предоставяне 
на условия и възможности 
за участие на 30 момчета в 
спортни занимания по во-
лейбол в свободното им 
време, с цел подобряване 
на тяхното здраве, физиче-
ска дееспособност и двига-

телна активност. Занимани-
ята ще се провеждат от ква-
лифициран спортен специа-
лист по волейбол, завършил 
НСА - Димитър Кавръков от 
гр. Бургас. Тренировките 
ще се провеждат в спорт-
на зала „Аетос” по един ас-
трономически час за всяка 
група в дните сряда, петък 
и събота.

Партньори в изпълнение 
на това полезно начинание 
са Община Айтос; вестник 
„Народен приятел”; кабел-
но радио „Айтос”; СУ „Хрис-
то Ботев” гр. Айтос и СУ 
„Никола Вапцаров” гр. Ай-
тос. Одобрените финансови 
средства от ММС ще се из-
ползват за: възнаграждения 
и хонорари на спортен спе-
циалист, медицинско лице 
и за счетоводител, закупу-
ване на спортни пособия в 
т.ч. волейболни топки, нако-
ленки, табло за точки и др. 
Предвидени са организаци-
онни разходи - изготвяне и 
отпечатване на грамоти за 

всички завършили успешно 
обучението и застраховки 
„Злополука за спортисти“ 
за всички участници.

„Волейболен клуб Айтос” 
е предвидил и собствени 
средства за съфинансиране 
при изпълнението на проек-
та, с които ще заплати пътни 
разходи за спортен специа-
лист, закупуване на спортни 
артикули и организиране на 
две спортни състезания с 
участниците в проекта.

Допълнителна инфор-
мация може да получите 
на: 0898 551238 - Димитър 
Кавръков – спортен специ-
алист.

Броят на децата е ограни-
чен, заявки ще се приемат 
до запълване на групите.

„Волейболен клуб Айтос” 
своевременно ще информи-
ра айтоската общественост 
за изпълнението на дей-
ностите по проекта. 

От ръководството на 
„ВК Айтос“
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

„ВК Айтос” стартира занимания по волейбол 

Традиционен общински конкурс  
за поезия „Моята България 2021”

по програми, финансирани от Министерство на младежта и спорта

В навечерието 
на националния 

празник

Провежда се всяка година в навечерието на Трети март, под патронажа на кмета Васил Едрев


