
Единствената дама, коя-
то кметува в едно от селата 
на община Айтос - Дрянко-
вец, е Севие Пехливанова. 
Традиционно, на Осми март 
Пехливанова събира всички 
жени от селото, за да праз-
нуват заедно в кметството. 
Винаги с цветя, погачи и до-
машни лакомства. 

За първи път тази годи-
на, заради пандемията, об-
щоселски осмомартенски 
празник в Дрянковец няма-
ше, но пък всяка от жените 
беше удостоена с внимание 
и сърдечен поздрав. 

Стотици саксии с цветя 
осигури разтропаната кмети-
ца и още рано сутринта оби-
коли селските къщи. Всяка 
от дрянковските дами получи 
цвете и топли пожелания за 
здраве и благополучие!

НП

Кметът Васил Едрев и То-
дор Атанасов, представител 
на „Булелектрикс“ ООД - Со-
фия подписаха договор за 
възлагане на обществена по-
ръчка с предмет: „Реконструк-
ция улично осветление по ул. 
„Братя Миладинови”, „Софро-
ний”, „Щерю Русев”, „Богори-
ди”, „Вардар”, „Райна Княги-
ня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стой-
но”, „Д-р Павлов” гр. Айтос”.

По обявената от Община 
Айтос обществена поръчка 
за изпълнител на проекта 
са кандидатствали пет фир-
ми. „Булелектрикс“ ООД е 
класирана на първо място с  
комплексна оценка от 100 т., 
и тя ще извърши строител-

но-монтажните работи по ре-
конструкцията на уличното 
осветление на деветте град-
ски улици. Общата стойност 
за изпълнение на всички дей-
ности по предмета на догово-
ра, сключен с изпълнителя, е 
155 278,92 лева с ДДС.

Срокът за изпълнение на 
възложените строително-
монтажни работи започва 
да тече, считано от датата 

на подписване на протоко-
ла за откриване на строи-
телна площадка и за опре-
деляне на строителна линия 
и ниво, и приключва с под-
писването на Констативен 
акт за установяване годност-
та за приемане на строежа, 

научи НП.
На улиците „Братя Мила-

динови”, „Софроний”, „Щерю 
Русев”, „Богориди”, „Вар-
дар”, „Райна Княгиня”, „Н. 
Рилски”, „Дядо Стойно”, 
„Д-р Павлов” в Айтос, улич-
ното осветление е изпълне-

но като въздушна мрежа, 
на стоманобетонови стъл-
бове и осветители с натри-
ева лампа. При реконструк-
цията на района ще се пре-
махнат стълбовете, въздуш-
ната мрежа и ще се проек-
тира и изгради ново улично 

осветление. Чрез монтиране 
на нови стълбове, допълни-
телно монтиране на ел. мре-
жа, с подземно окабеляване 
и монтиране на LED улични 
осветителни тела, уличното 
осветление ще бъде осъвре-
менено и подобрено в значи-

телна степен, са очакваните 
резултати от изпълнението 
на проекта.

Очаква се подписване на 
договора за финансиране 
на още един общински про-
ект за айтоските улици „Бра-
тя Миладинови“, „Богориди“ 
и „Софроний“. Проектът е 
за реконструкция на трото-
арните настилки на тези три 
улици, по които има интен-
зивен пешеходен и автомо-
билен поток. По проекта се 
предвижда и осигуряване на 
достъпна среда за хората с 
увреждания. 

Това е един от общински-
те проекти, одобрени от СНЦ 
МИГ-Айтос, за финансира-
не чрез Стратегията за Во-
дено от общностите мест-
но развитие. Общият раз-
мер на допустимите разхо-

ди, одобрени от МИГ-Айтос е 
389 982.66 лева. Проектът е на 
етап проверка в ДФ "Земе-
делие", безвъзмездната фи-
нансова помощ ще е в раз-
мер на 100%. 

НП
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За Осми март - всяка дрянковска дама с цвете и пожелания

Ул. "Братя Миладинови"

Айтос – центърът Ул. "Софроний"

Ново улично осветление по общински 
проект за ул. „Братя Миладинови”, 
„Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, 
„Вардар”, „Райна Княгиня”, „Неофит 
Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов”

Кметът Васил Едрев подписа договор 
за реконструкция на уличното 

осветление на девет айтоски улици

Кметицата Пехливанова на общосел-
ска обиколка



За пета поредна годи-
на спортният клуб по бор-
ба „Руен” - с. Руен, спече-
ли финансиране по проект 
на Програма „Спорт за де-
цата в свободното време 
2020”, Направление „На-
чално обучение”, финанси-
ран от Министерството на 
младежта и спорта. Стар-
тът на проекта беше даден 
на 1 март т.г.

В заниманията се включ-
ват 30 деца от село Руен. Те 
участват в спортните зани-
мания в две възрастови гру-
пи: І група - деца на 7-11 го-
дини, и втора група - на 11-
13 години. Заниманията ще 
се провеждат на два етапа 
в Спортната зала в Руен - 
І-ви етап - от 1 март до 30 
юни 2021 г. и ІІ-ри етап - от 
1 септември до финала на 

проекта на 31 октомври т.г.. 
Целта е мотивиране на де-
цата за системно спорту-
ване.

Програмата на ММС оси-
гурява финансирането на 
дейностите. Клубът ще съ-
финансира проекта и ще 
организира турнири за 
участниците, заяви един от 
треньорите Николай Кур-
тев. Освен него, в дейност-

ите по проекта се включ-
ва още един квалифициран 
специалист - треньорът Ке-
мал Кемал.

Заниманията ще се про-
веждат в три дни от седми-
цата, по един астрономи-
чески час.   Основната цел 
на проекта е разширяване 
на обхвата на децата, които 
участват в спортни занима-
ния, подобряване на физи-
ческата им дееспособност, 
разнообразяване и пълно-
ценно използване на сво-
бодното им време. Важна 
задача, която си поставя 
екипът по проекта, е попу-
ляризирането сред деца-
та на спорта борба свобо-
ден стил, който не е вклю-
чен в учебните програми 
по физическо възпитание 
и спорт.

Спортните занимания 
под тази форма имат пъл-
ната подкрепа на родители-
те като полезно начинание 
за противодействие на рис-
ковите фактори от всякакъв 
род, заобикалящи подра-
стващите. Целта е изграж-
дане на положителни ка-
чества и ценности у деца-
та, отдалечаващи ги от на-
силие, дрога и други вред-

ни явления. 
Партньори по проекта 

на Спортен клуб по бор-
ба „Руен” са Община Руен, 
СУ „Елин Пелин” - с. Руен 
и ОУ „А. С. Макаренко” - с. 
Речица.

С финансиране по проек-
та клубът ще закупи спорт-
ни пособия, необходими 

при заниманията с деца-
та. Осигурено е медицин-
ско лице, което следи здра-
вословното състояние на 
участниците. Предвидени 
са и разходи за информа-
ционни материали и гра-
моти при провеждането на 
турнири в рамките.

НП
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ВАЖНИ СРОКОВЕ 
за

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

Във връзка с произвеждането на избори за народни 
представители за Народно събрание на 4 април 2021  
година всеки гласоподавател след проверка в избира-
телния 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 
избирателното си право в изборното 
помещение, но желаят да гласуват с 
подвижна избирателна кутия, заявя-
ват желанието си в писмена форма 
чрез заявление по образец или чрез 
електронно заявление през интернет 
страницата на общините по постоян-
ния им адрес или настоящия им ад-
рес в случаите, когато своевременно 
е направено искане по чл.36 от Из-
борния кодекс за гласуване по на-
стоящ адрес

До 20.03.2021 г

Избирател, чийто постоянен и насто-
ящ адрес са в различни населени 
места, може да поиска да бъде впи-
сан в избирателния списък по насто-
ящ адрес.

До 27.03.2021 г.

Избирател, спрямо когото са допус-
нати непълноти и грешки в избира-
телния списък подава заявление за 
отстраняването им до общинската 
администрация

До 29.03.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, 
които не им позволяват да упражнят 
избирателното си право в изборно-
то 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 изби-
рателна кутия, ако заявят това и при 
условие че на територията на насе-
леното място е назначена подвиж-
на СИК

Клуб по борба „Руен“ с нов 
проект, финансиран от ММС

До г-н Васил Едрев
кмет на община Айтос

Уважаеми господин Едрев,
Сърдечно Ви поздравявам по 

случай 3-ти март, Деня на Осво-
бождението на България от ос-
манското иго.

Този празник символизира не 
само свобода от истинските око-
ви на кърваво робство и тирания 
на онези, които се смятаха за гос-
подари над други хора, той симво-
лизира свобода на човешкия дух, 
победа на морал и естествено же-
лание на един народ да бъде неза-
висим и сам да избира бъдещето 
си, без да се подчинява на запо-
веди и деспотични сатрапи. Това 
го разбираха в България. Това до-
бре го разбираха и в Русия, и им-
ператор Александър ІІ изпрати 
войски, за да помогне на братята 
по език и вяра да си върнат това, 
което притежаваха по право - тях-
ната Родина.

Ние, потомците на руските 
войници и българските опълче-
нци, трябва да направим всич-
ко подвигът им да не бъде забра-

вен, за да не се повторят тъмни-
те времена. Героите не умират, 
докато пазим памет за велики-
те им дела.

Желая здраве, успех и късмет на 

Вас и всичките жители на града.
Честит празник!

ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ
В. КЛИМАНОВ   

30 деца ще спортуват организирано

ЗКПУ „Балкан“, с. Планиница
ПОКАНА

На основание чл.16, ал.3, т.1 от ЗК, и с протокол 
№1/2021 год., Управителният съвет на ЗКПУ „Балкан“, 
с. Планиница, свиква Общо годишно отчетно-изборно 
събрание, което ще се проведе на 27.03.2021 г. от 18:00 
часа в читалището на село Планиница, при следния 

Дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад на Управителния съвет.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет.
4. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 год.
5. Вземане на решение за освобождаване на члено-

вете на Управителния съвет и Председателя, поради из-
тичане на мандата.

6. Вземане на решение за освобождаване на членове-
те на Контролния съвет, поради изтичане на мандата.

7. Избиране на нов управителен съвет и подгласници 
и определяне на броя и мандата им.

8. Избор на председател на кооперацията и опреде-
ляне на мандата му.

9. Избиране на нов контролен съвет и подгласници и 
определяне на броя и мандата им.

10. Приемане на решение за предоставяне на пълно-
мощия на УС и председателя на кооперацията да сключ-
ват договори за кредити: с банки, ДФЗ, Разплащателна 
агенция, юридически и физически лица и др.

11. Разни.
   При липса на кворум събранието ще се проведе един 

час по-късно, на същото място, при същия дневен ред. 

ПОКАНА
За свикване на редовно Общо събрание на 

Сдружение с нестопанска цел Ловно- рибарско 
дружество „Сокол“ гр. Айтос.

Управителният съвет на Сдружение Ловно-рибарско 
дружество „Сокол“ - гр. Айтос, със седалище гр. Айтос, 
ул. „Васил Левски“ 1, на основание чл.26 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и чл.30, ал.22 от 
Устава на сдружението свиква Общо отчетно събра-
ние на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Сокол“ 
- Айтос, което ще се проведе на 22.04.2021 г. (четвър-
тък) от 18.00 ч., в залата на „Военен клуб“ гр. Айтос 
на ул. „Станционна“ 29.

1. Установяване на легитимността на членовете.
2. Отчет на УС за дейността и финансите на сдруже-

нието през 2020 г.
3. Отчет на КС за дейността му през 2020 г.
4. Приемане на годишен план за дейността на Сдру-

жението.
5. Приемане на бюджет за 2022 г.
6. Определяне размера на членски внос и встъпите-

лен членски внос за 2022 г.
7. Избор на делегати за ОС на НЛРС - СЛРБ.
8. Разглеждане на жалби от членове на сдружение-

то.
9. Прекратяване на членство на членове на сдруже-

нието.
10. Разни. 
Управителен съвет на Сдружение Ловно-рибар-

ско дружество „Сокол“ - гр. Айтос.

Поздрав към кмета Васил Едрев и айтозлии от

ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ВЪВ ВАРНА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

6 февруари 2021 г. - Генералният консул на Руската федерация 
във Варна В. Климов и кметът Васил Едрев на честването на 143 г. 
от Освобождението на град Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо с вх. №12-00-26/04.02.2021г. на 
Държавна агенция „Безопасност на движението по пъ-
тищата“, Община Айтос уведомява всички собствени-
ци на животновъдни обекти с пасищни селскостопан-
ски животни, че следва стриктно да спазват чл. 106, ал. 
1 от Закона за движението по пътищата, съгласно кой-
то водачите на пътни превозни средства с животинска 
тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да 
направляват животните, така че да не създават пречки 
и опасности за движението, и да не ги оставят без над-
зор в обхвата на пътя.



Извънредната епидемична 
обстановка през 2020 г. не се 
е отразила съществено върху 
разглеждането и срочното при-
ключване на делата в Районен 
съд - Айтос. Магистратите и съ-
дебната администрация са по-
стигнали много добри резулта-
ти, усилията им са били вложе-
ни в правилната посока. Зна-
чително е намален броят на ос-
таналите стари дела, образува-
ни преди 2015 г., което е инди-
кация за положените усилия от 
страна на съдиите за подобря-
ване срочността и качеството 
на правораздаване. 

Това са само част от изво-
дите в отчета на съдия Мария 
Дучева - председател на Райо-
нен съд-Айтос, администрати-
вен ръководител, за дейността 
на съдебната институция през 
2020 г. Анализът и резулаттите 
от работата на съда през м.г. 
бяха огласени на Общо събра-
ние на магистратите през ми-
налата седмица.

Има новини и откъм кадро-
вия състав на айтоския съд. От 
началото на м. март т.г. в Ра-
йонен съд - Айтос има двама 
нови магистрати. В съдебната 
зала вече влиза съдия Ивайло 
Кънев, който идва от Софийски 
градски съд. В Айтос пристигна 
и нов държавен съдебен изпъл-
нител - Таня Савова, научи НП 
от съдия Дучева.

Според съдебната статис-
тика, постъпилите през 2020 г. 
новообразувани дела са общо 
1523, от които 499 - наказателни 
и 1024 - граждански дела. Раз-
гледани са общо 1686 дела, в 
т.ч. новопостъпили и останали 
за разглеждане от предходни 
години, от които 1554 са при-
ключили с акт по същество. 
В края на 2020 г. са останали 
несвършени 132 дела. Тенден-
цията е към намаляне броя на 
висящите дела, като за поред-
на година са разгледани и при-
ключени по-голям брой дела от 
новообразуваните.

Проведени са 5419 заседа-
ния, при 4074 заседания за пре-
дходната година. Средната ме-
сечна натовареност за съдия 
по щат в съотношение разгле-
дани - свършени е 35,13 бр. и 
32,38 бр, а действителната на-
товареност – разгледани 46,83 
бр., и свършени – 43,17 бр. По-
стъплението на граждански и 
наказателни дела сочи общо 
476 бр. в актива на съдия Ма-
рия Джанкова, за съдия Таня 
Спасова – общо  492 бр.  и за 
съдия Мария Дучева - общо 
585 дела. 

В Айтоския районен съд са 
останали за разглеждане ма-
лък брой дела, образувани 
предходни години - общо 86, 
като най-старите дела на про-
изводство са образувани през 
2014 г. Всички те са за делби, 
по които многократно са кон-
ституирани наследници на ос-
новните свиделители, или са 
спрени до произнасянето на 
друг съдебен състав по спор, 
висящ пред ВКС.

В срок до 3 месеца са при-
ключили 1410 дела, или 91%. 
За поредна година съдът за-
пазва добрите си резултати 

за срочно произнасяне на съ-
диите. Запазва се и тенденци-
ята за съществен брой образу-
вани и решени дела по иско-
ве по Семейния кодекс. През 
последните 5 години броят им 
се е увеличил три пъти, сочи 
отчетът.

През годината се е увели-
чило постъплението на молби-
те по Закона за защита от до-
машно насилие. Като причина 
се сочи обявеното в страната 
извънредно положение и при-
нудителната карантина. На-
блюдава се и друга интерес-
на тенденция - на увеличава-
не процента на исковите про-
изводства, като своеобразен 
пик бележат исковете за уста-
новяване на вземания. Ръстът 
на постъплението на този тип 
дела през последните три го-
дини е 260%, става ясно от да-
нните в отчета.

Най-често извършвани в съ-
дебния район продължават 
да са общоопасните престъ-
пления, особено по транспор-
та, посегателствата против 
собствеността, преди всичко 
кражбите, следвани от прес-
тъпните посегателства про-
тив брака, младежта и семей-
ството, и тези против личност-
та. Многократно се е увеличил 
броят на делата за управление 
на МПС след употреба на нар-
котични вещества, както и слу-
чаите, когато съдът е постано-
вил наказанието да бъде из-
търпяно ефективно. Що се от-
нася до броя на образуваните 
административно-наказател-
ни дела, той е намалял спря-
мо предходната година. 

Според статистиката, само 
по постъпилите за разглеж-
дане 141 дела от общ харак-
тер са проведени 489 съдеб-
ни заседания. През годината 
няма върнати за доразслед-
ване дела. Положителна е тен-
денцията към намаляване броя 
на върнатите за доразследва-

не дела, благодарение на  ра-
ботните срещи между съдии-
те в РС-Айтос и прокурорите в 
РП-Айтос, с цел обсъждане на 
съдебната практика. 

Общият брой на осъдените 
през 2020 година лица е 119: 
за престъпления против ли-
чността са осъдени 2 лица; 
против правата на граждани-
те – 1 лице; против брака, се-
мейството и младежта – 10 
лица; против собствеността – 
16 лица; против стопанство-
то – 3 лица; против държава-
та и обществените организа-
ции – едно лице; за документ-
ни престъпления – 3 лица; за 
престъпления против реда и 
общественото спокойствие – 
няма осъдени; за общоопас-
ни престъпления – 99 лица; по 
НЧХД – едно лице; по чл.78 ”а” 
от НК – 42  лица;

Прекратени са общо 325 
дела, от тях граждански - 166 
с постигната между страните 
спогодба или по други причи-
ни. Има тенденция към увели-
чаване броя на делата, прекра-
тени със спогодба между стра-
ните. Положителната статис-
тика в тази посока безспорно 
е резултат от усилията на съ-
диите в РС-Айтос, които през 
изминалите години са преми-
нали обучение по медиация и 
активно са напътствали стра-
ните към доброволно урежда-
не на споровете, като сред-
ство и двете страни да оста-
нат доволни.

 Прекратените наказателни 
дела са 159 - основната причи-
на е постигане на споразуме-
ние между РП-Айтос и подсъди-
мия, което се е случило по 91 от 
общо прекратените дела. 

През годината са  обжал-
вани общо 142 броя актове 
по граждански и наказателни 
дела, от тях решения по граж-
дански дела - 82 бр. Общо об-
жалвани са 60 актове от поста-
новените общо 334 присъди по 

наказателни дела. 69% от всич-
ки обжалвани и протестирани 
актове по наказателни дела са 
били потвърдени. 

Според анализа, броят на 
свършените дела в РС - Айтос е 
по-голям от този на новообра-
зуваните. Като причина за това 
съдия Дучева сочи  положени-
те усилия на съдиите в РС - Ай-
тос за решаване на останалите 
стари дела, образувани преди 
2015 г., както и срочното про-
изнасяне по новообразувани-
те дела. "Адмирации заслужа-
ват усилията на съдиите - дела-
та не просто да се разглеждат 
и решават в рамките на раз-
умните срокове, но и преиму-
ществено, това да става в рам-
ките на 3-месечния срок, като 
по 1410 дела, или в 91% съдеб-
ният акт е бил постановен в 
този тримесечен срок, въпре-
ки натовареността на съдии-
те", твърди още председателят 
на РС-Айтос.

 Като административен ръ-
ководител, съдия Дучева е въ-
вела редица мерки за контрол, 
с цел недопускане забавяне на 
правосъдието. Извършван е 
ежемесечен контрол по отно-
шение срочността на постано-
вяване на съдебните актове и 
справки за ненасрочените съ-
дебни дела. Извършвани са пе-
риодични проверка на спрени-
те дела, годишна инвентариза-
ция на делата в деловодства-
та, проверки на деловодните 
книги и регистри, осъществя-
ван е контрол по отношение 
на събираемостта на държав-
ните такси.

През годината в РС - Айтос 
са издадени 3074 бр. свидетел-
ства за съдимост, извършени 
са 847 бр. справки и са въведе-
ни 184 бр. бюлетини. Архивира-
ни от началото на годината до 
31.12.2020 г. са общо 947 дела, 
от тях: 579 бр. граждански и 368 
бр. наказателни дела.         

След сключване на спора-
зумението за сътрудничество 
за принудително събиране на 
вземанията на органите на съ-
дебната власт с Камарата на 
частните съдебни изпълнители 
през 2016 г., тенденцията е към 
увеличаване на приходите. В 
съдебния район – Окръжен съд 
гр. Бургас, седем частни съдеб-
ни изпълнители са изявили съ-

гласие за съвместни действия 
с органите на съдебната власт, 
на които Районен съд-Айтос из-
праща изпълнителните листи 
за принудително събиране на 
вземанията. Постъпилите суми 
към 31.12.20 г. по изпълнител-
ните дела на ЧСИ са в размер 
на 321,04 лв.. Събирането на 
публичните вземания се въз-
лага и на Държавни съдебни 
изпълнители. От образувани-
те изпълнителни дела, сумата, 
постъпила по банковата смет-
ка на Районния съд към края на 
2020 г., е в размер на 24 055,74 
лв. Към 31.12.2020 г. постъпили-
те приходи по сметка на Райо-
нен съд Айтос са в размер на 
215  206 лв.

Към дейността на Районен 
съд – Айтос принос имат дър-
жавният съдебен изпълнител 
и съдията по вписвания. Об-
разувани са 258 бр. изпълни-
телни дела, за общата сума от 
578 286 лева. Прекратените из-
пълнителни дела са 241, от ко-
ито 174 са прекратени поради 
изпълнение на задължението. 
Общият брой висящите изпъл-
нителни дела към 31.12.2020 г., 
по които държавният съдебен 
изпълнител работи, са 1644.

В РС - Айтос са постъпи-
ли за вписване, отбелязване 
и заличаване общо 3793 мол-
би. По 3777 от тях е разпоре-
дено вписване, съответно - от-
белязване или заличаване. По 
всички молби за вписвания, от-
белязвания или заличавания 
е дадено съответното разпо-
реждане  или е постановено 
определение за отказ, в деня 

на входиране на документите в 
Службата по вписвания.

Постъпили са общо 2244 бр. 
искания за писмени и устни 
справки по имотния регистър. 
От тях по разпореждане на съ-
дията по вписванията са изда-
дени 372 удостоверения и 182 
бр. заверени преписи от вписа-
ни актове, извършени са 1690 
бр. справки. През периода са 
приети за съхранение 13 бр. 
публични нотариални завеща-
ния, обявявани са 5 бр. само-
ръчни завещания. 

В РС - Айтос нивото на тех-
ническа обезпеченост е висо-
ко. Всяко работно място е обо-
рудвано с компютър и софтуе-
рен продукт. Закупена е нова 
техника, от средата на м. ав-
густ м.г. успешно е внедрена 
и работи Единна информацион-
на съдебна система. За нужди-
те на съдиите и администраци-
ята е осигурена правноинфор-
мационна система, с цел обез-
печаване на последните акту-
ализации в действащото зако-
нодателство.

През 2021 г. усилията на РС 
- Айтос са насочени към връ-
щане към нормалния ритъм на 
работа, към повишаване на 
теоретичната и практическа-
та подготовка на магистрати-
те и съдебните служители, и 
активната  работа за повиша-
ване общественото доверие и 
авторитета на съда. Това са 
новите цели на съдебната ин-
ституция, поставени пред ма-
гистраните в отчета на пред-
седателя на РС-Айтос, съдия 
Мария Дучева. 

стр. 3Народен приятел9-11 МАРТ 2021 7×ô

91% от делата в Районен съд - 
Айтос приключени до три месеца

Клуб по борба „Руен“ с нов 
проект, финансиран от ММС

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

ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос напомня на гражданите, че е строго 
забранено изхвърлянето на едрогабаритни отпа-
дъци до контейнерите за битови отпадъци - легла, 
дивани, матраци, дюшеци, строителни материали, ста-
ри гуми и дограма, 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, Еко-
лог в Община Айтос на тел. 0897/ 992 321.

На основание чл.175 и чл.183, ал.3 от Изборния ко-
декс  във връзка с  предизборната кампания за Из-
борите за  народни представители за Народно съ-
брание на 04.04.2021 г., кметът Васил Едрев изда-
де Заповед№ РД-08- 126 от 01.03. 2021 год., в коя-
то се определят местата за поставяне на агитаци-
онни материали, както следва:

В град Айтос агитационни материали се поставят на 
фасадата /прозорците/ на сградата на Общинския цен-
тър за социални и здравни услуги, ул.”Васил Левски” 
№3. Агитационни мателиали в населените места се по-
ставят на таблата на сградите на кметствата. На имоти, 
собственост на физически или юридически лица, агита-
ционните материали могат да бъдат поставяни, след раз-
решение на собственика или управителя на имота.

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 
срок  до три дни, след датата на провеждане на избо-
рите са длъжни да премахнат поставените от тях агита-
ционни материали.

КЪДЕ СЕ ПОСТАВЯТ 
АГИТАЦИОННИТЕ 
МАТЕРИАЛИ НА 

ПАРТИИТЕ И 
КОАЛИЦИИТЕ?

Председателят на РС-Айтос - съдия Мария Дучева

Районен съд-Айтос

От март 2021 г. - нов съдия и нов държавен съдебен изпълнител в айтоската съдебна институция



За поредна година спор-
тен клуб по борба "Айтос" 
кандидатства и спечели 
финансиране на проект по 
Програма „Спорт за децата 
в свободното време 2019 г.”, 
направление „Начално обу-
чение”, на Министерството 
на младежта и спорта. 

Две възрастови групи 
7-11 години и 11-13 години, 
с общо 30 момчета от Айтос 
започнаха занимания в за-
лата за тренировки на клуба 
в бившето ОУ "Любен Кара-
велов" на 1 март т.г. Децата 
са ученици от айтоските СУ 
"Христо Ботев" и СУ "Нико-
ла Вапцаров".

Дейностите по проекта ще 
се изпълняват на два етапа, 
съобразени с лятната ва-
канция на учениците. Пър-
вият етап ще се проведе от 
1 март до 30 юни 2021 г., а 
вторият - от 1 септември до 
финала на проекта на 31 ок-
томври т.г.. Идеята е зани-
манията да мотивират де-
цата за системно спортува-

не, и да дадат възможност 
на треньорския екип да под-
бере млади състезатели с 
перспективи за развитие в 
борбата. 

Заниманията се провеж-
дат по график, тренировки-
те се водят от квалифици-
рани спортни специалисти 
- Ружди Ахмед и Октай Ха-
сан. Нито едно от децата 
досега не се е занимавало 
със спорт. Сега участниците 
от двете възрастови групи 
за първи път, напълно без-
платно, ще ползват спорт-
ната база и ще учат азбука-
та на борбата. 

Досега на децата, включе-
ни в проекта, не е бил пре-
доставен шансът да участ-
ват в организирани спорт-
ни занимания. Интересът 
е изключително голям и от 
страна на родителите, кои-
то споделят целите, поста-
вени от проекта и Програ-
мата на ММС. Те са катего-
рични, че спортът е най-до-
брата и полезна алтернати-

ва за свободното време на 
децата им.

Конкретните задачи, кои-
то си поставя ръководство-
то на СКБ "Айтос", са съз-
даване на по-добри усло-
вия за децат и намиране 
на подходящите форми за 
преодоляване на нездраво-
словния и заседналия начин 
на живот. 

Проектът се осъществя-
ва чрез ефективно публич-

но партньорство и взаи-
модействие на Сдружение 
„Спортен клуб по борба Ай-
тос” - гр. Айтос с Община Ай-
тос. Партньори по проекта 
са и вестник „Народен при-
ятел”, СУ „Хр. Ботев” – Ай-
тос, СУ „Н. Вапцаров” - Ай-
тос и Радио Айтос. 

Тренировките за вся-
ка група се провеждат три 
пъти в седмицата. Резулта-
тът, който се търси е децата 

да придобият първоначал-
ни знания, умения и навици 
за практикуване на спорта 
борба свободен стил. Дей-
ностите по проекта включ-
ват използването възмож-
ностите на спорта борба 
като превенция срещу нето-

лерантността. По време на 
тренировките е осигурено 
дежурство на медицинско 
лице. Клубът ще съфинан-
сира проекта и ще органи-
зира турнири и състезания 
за младите участници.
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“ТЕРРА ПЛАН” ООД е фир-
ма, специализирана в облас-
тта на геодезическите услуги, 
кадастър, вертикално плани-
ране, инженерни измервания 
и всичко свързано с тях. Фир-
ма ТЕРРА ПЛАН предлага след-
ните услуги:
 Дейности по кадастър
 Изработване на част гео-

дезия към инвестиционни про-
екти
 Трасиране на осови мре-

жи
 Трасиране на сгради и 

имоти
 Издаване на скици и схеми 

на обекти от КККР и промяна на 
кадастрален регистър
 Изработване на специали-

зирани карти 
 Делба, обединение и из-

менение на поземлени имоти, 
сгради или самостоятелни обек-
ти в сгради;
 Нанасяне на самостоятел-

ни обекти в сгради;

 Изработване на ПУП ( под-
робни устройствени планове )
 Изработване на комбини-

рани скици за идентичност ;
 Смяна на статут
 Инвестиционни проекти по 

част ВиК

Ако се интересувате от оп-
ределена услуга, но не я на-
мирате изброена, не се коле-
байте да се свържете с нас:

ТЕЛ: 089 9 959 108 / 089 
8 533 862

Гр.Айтос, ул. Отец Па-
исий № 1

ПРЕДЛАГАМЕ УСЛУГИ, 
КОИТО ДОСЕГА ВИ ЛИПСВАХА

"ТЕРА ПЛАН" ООД 

КЪМ АЙТОЗЛИИ: 

Борис НИКОЛОВ - 
треньор

 На 4 март 2021 г. стар-
тира пролетният сезон по 
футбол за юноши старша 
възраст. На градския ста-
дион в Айтос се игра пър-
вата домакинска среща на 
ФК ,,Вихър" срещу отбора 
на ФК ,,Созопол" - Созо-
пол. Феноменална побе-
да с резултат 9:1 и с много 
спортен хъс постигнаха ай-
тоските  ,,вихрушки". 

През първото полувре-
ме момчетата подцениха 
съперника и макар че съз-
дадоха много голови ситу-
ации, неточните удари бяха 
в изобилие. През второто 
полувреме айтозлии изля-
зоха мобилизирани и не 
оставиха никаква възмож-
ност на противниковия от-
бор да атакува. Истинска 
вихрушка се развихри на 
стадиона и крайният ре-
зултат беше налице - побе-
да за ,,вихрушките". 

В игра се включиха и но-
вите попълнения в отбо-
ра - Павел Христов, Емре 
Ахмед, Данчо Христов, 
Мехмед Мехмед и Исус 

Иванов. Честито, момче-
та, благодаря ви за чудес-
ната игра! Голмайстори на 
срещата бяха Кристиян Ни-
колов с три гола, Мехмед 

Мехмед - два гола, Павел 
Христов, Огнян Бодуров, 
Гюнай Рафет и Емре Ахмед 
се записаха с по едно по-
падение.

СКБ „Айтос“ печели пореден проект по Програма 
на Министерството на младежта и спорта

Убедителна победа на „вихрушките“ 
в началото на пролетния сезон

За деня на Баба Марта младите еколо-
зи от клуб „Екотайм“ в СУ "Христо Ботев" 
изработиха и раздадоха специални мар-
тенички със семенца в тях. Идеята им е 

на Първа пролет всеки да засади своята 
мартеница в „Алеята на здравето“ в дво-
ра на училището.

НП

Клуб „Екотайм“ с нова мисия 
„Посади мартеница“

Айтоски деца учат „азбуката“  
на свободната борба 


