
До 17 часа на 2 септем-
ври т.г. беше срокът за 
регистрация на партиите 
и коалициите за участие 
в частичните избори на 8 
октомври. До редакцион-
ното преключване на този 
брой в 12.00 часа на 2.09., 
бяха публикувани реше-
ния на ЦИК за регистра-
ция и допускане на партия 
„ГЕРБ“, партия „ВОЛЯ“, 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ /ПП ДПС/, пар-
тия «АБВ» (АЛТЕРНАТИ-
ВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗ-
РАЖДАНЕ), «ДЕМОКРА-
ТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ», 
«СВОБОДА И ТОЛЕРАНТ-
НОСТ» (ПП «ДОСТ»), пар-
тия „ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕ-
НИЕ“, партия „АТАКА“, 
партия „БЪЛГАРСКА СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАР-
ТИЯ“, партия „БЪЛГАР-
СКА СОЦИАЛДЕМОКРА-
ЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ за 
участие в частичните из-
бори за кмет на кметство, 
включително и в с. Чукар-
ка. Според информация от 
ЦИК, на 8 октомври 2017 
г. ще бъдат произведени 
частични избори за кмет 
на община и кметове на 
кметства в 10 населени 
места в България. Почти 
сигурно е, че в следобед-
ните часове на 2 септем-
ври, регистрация и допус-
кане до частичните избо-

ри в ЦИК са поискали и 
други партии и коалиции. 
Точният списък на допус-
натите партии и коалиции 
трябва да е пристигнал в 
Общинската избирателна 
комисия - Айтос на 3 сеп-

тември. Предстои мест-
ните политически центра-
ли да се регистрират за 
участие в ОИК-Айтос до 
17 часа на 7 септември, 
научи още НП. Успоред-
но с това, до 12 септември 

е срокът за регистрация 
на Инициативните коми-
тети и независимите кан-
дидати. На 10 септември 
пък трябва да е утвърден 
съставът на СИК-Чукар-
ка. Предизборната кам-

пания за частичните избо-
ри е по-кратка, започва на 
18 септември и приключва 
преди деня за размисъл  
7 октомври. 

По неофициална инфор-
мация, засега мераклиите 
за кметския стол в Чукар-
ка са четирима, сред тях 
бил и братът на досегаш-
ния кмет. Точният брой и 
имената на участниците 
във вота в айтоското село 
ще научим вероятно на 12 
септември.

Днес, на 4 септември, от 
14.00 часа, кметът Васил 
Едрев ще проведе кон-
султации с представите-
лите на ГЕРБ, БСП–«Лява 
БЪЛГАРИЯ», ДПС, Коали-
ция «РЕФОРМАТОРСКИ 
БЛОК», Коалиция «БДЦ», 
Коалиция «ПАТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ», АТАКА и 
АБВ за АЙТОС, във връз-
ка с произвеждането на 
частични избори за кмет 
на кметство ЧУКАРКА на 
8 октомври 2017 г. В ка-
бинета на градоначални-
ка упълномощените пред-
ставители на парламен-
тарно представените пар-
тии и коалиции от партии 
и партиите и коалиции-
те от партии, които имат 
членове на Европейския 
парламент, но не са пар-
ламентарно представени, 
ще преговарят за опреде-
ляне на състава на секци-
онната избирателна коми-
сия в Чукарка.

НП
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коалиции за участие в 

частичните избоРи в чукаРка

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно  

предложение
Уведомяваме Ви, че  

Живко Тодоров Добрев има 
следното инвестиционно 

предложение: 

Кандидатстване по  
мярка 6.1 от ПРСР 14-20;  
дейността е отглеждане на 

сливи (20,988 дка)  
в землището на с. Мъглен,  

община Айтос,  
област Бургас  

в местността „Юте Яка”.

Лице за контакти  
(управител на фирмата):  
Живко Тодоров Добрев

Гр. Бургас,  
к-с „Бр. Миладинови” бл.1, 

вх.1, ет.1, ап.2
   Тел. 0885/ 33 48 74,  

e-mail: jivkodobrev1@abv.bg  

Предизборната кампания започва на 18 септември



Община Айтос обяви об-
ществена поръчка с пред-
мет: Изграждане на Мно-
гофункционален спортен 
комплекс в с. Карагеорги-
ево, община Айтос. Про-
ектът касае реконструк-
ция на част от свободно-
то дворно пространство 
на ОУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий” с. Карагеоргиево, 
което ще бъде обособе-
но в „Многофункционален 
спортен комплекс в с. Ка-
рагеоргиево”. Има изгот-
вен инвестиционен про-
ект във фаза „Техниче-
ски” и е издадено Разре-
шение за строеж от Глав-
ния архитект на Община 
Айтос. С проектното ре-
шение се осигурява дос-
тъпност на средата, обез-
опасяване на дворното 
пространство на ОУ „Св.

св. Кирил и Методий”, 
както и изграждането на 
спортен комплекс.

Проектът предвижда 
изграждането на нови 
спортни игрища за бас-
кетбол, футбол и волей-
бол, фитнес на открито 
и писта за бягане. Пред-
вижда се осветление на 
игрищата, изграждане 
на три трибуни и на рам-
па за хора в неравнос-
тойно положение за оси-
гуряване на безпрепят-
ствен достъп до спортни-
те площадки.

Баскетболното игрище 
с необходимата около 
него свободна зона ще 
бъде с каучукова ударо-
поглъщаща и противох-

лъзгаща настилка. Ще 
бъде изградено и ново 
волейболно игрище със 
стандартни размери 9 х 
18 м. Футболно игрище 
ще се изгради между ба-
скетболното и волейбол-
ното игрище, с разме-
ри 25 х 15 м, с подвижни 
футболни врати и с по-
критие от изкуствена тре-
ва. Фитнес на открито ще 
има в източната част на 
двора, а пистата за бя-
гане ще е в южната част, 
с дължина 70 м. Игрища-
та ща бъдат осветени от 
8 броя прожектори. Об-
щата прогнозна стойност 
на поръчката без ДДС е 
367 000 лв.    

НП

4 сеПтември 2017Народен приятел ×ôñòð. 2

В заседателната зала:

Парите са осигурени с решение на мс

8

Търсят изпълнител на спортния  
комплекс в Карагеоргиево

Общинският съвет без лятна ваканция 
- взе 22 решения през август

30 август т.г. Общинският 
съвет в Айтос проведе ре-
довно заседание. Нямаше 
лятна ваканция за избра-
ниците тази година, всич-
ки 22 точки в дневния ред 
бяха приети.

Одобрено беше предло-
жение от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, за 
функциониране  и дофинан-
сиране на маломерни пара-
лелки и групи в училищата 
и детските градини на те-
риторията на община Айтос 
за учебната 2017/2018 годи-
на. Има решение на Съве-
та и за броя на средищни-
те училища и детски гра-
дини за новата учебна го-
дина.  Съветниците гласу-
ваха „за” и по докладната 
записка на Красимир Ен-
чев – председател на ОбС 
Айтос, директорът на СУ 
„Никола Вапцаров”, гр. Ай-
тос да учреди безвъзмезд-
но право на ползване вър-
ху автобус на „Айтос Авто-
транспорт“ ЕООД.   

Съветът беше информи-
ран от градоначалника за 
изпълнението на бюджета 
на Община Айтос и смет-
ките за средства от Евро-
пейския съюз за полугодие-
то на 2017 г. Актуализирани 
бяха  бюджетът и капитал-
ната програма на община 
Айтос за 2017 г. във връзка 
с необходимостта от разши-

рение на гробищния парк в 
с. Мъглен.  

С ъ в е т н и ц и т е  п р о -
мениха свое Решение 
№108/27.04.2016 г., свързано 
с базисните наемни цени, 
раздел V.Други, т.1 „Тоалет-
ни”. Промяната на текста е 
свързана с намаляване на 
базисните цени както след-
ва: за град Айтос І зона/гру-
па -1,50 лв./кв.м за месец, ІІ 
зона/група – 1,20 лв./кв.м за 
месец, ІІІ зона/група – 1,00 
лв./кв.м за месец. Кметства  
- 1 група-0,50 лв./кв.м за ме-
сец, 2 група-0,30 лв./кв.м за 
месец, 3 група-0,20 лв./кв.м 
за месец.

С мнозинство беше при-
ета и докладната запис-
ка на Мариана Димова – 
Зам.-кмет на Община Ай-
тос за допълв.ане на Годиш-
на програма за управление 
и разпореждане с имоти-
те – общинска собственост 
в Община Айтос през 2017 
г. В раздел ІV се включват 
„Обекти от първостепенно 
значение”: Реконструкция 
на довеждащ водопровод 
от напорен водоем до раз-
пределителна мрежа гр. Ай-
тос с L = 123 m DN 400 mm, 
Реконструкция на довеж-
дащ водопровод от напо-
рен водоем до разпреде-
лителна мрежа гр. Айтос с 
L = 153 m DN 350 mm, Ре-
конструкция на довеждащ 

водопровод от напорен во-
доем до разпределителна 
мрежа гр. Айтос с L = 170 
m DN 300 mm.

Упълномощен беше пред-
ставител на община Айтос 
за участие в извънредно-
то заседание на общото съ-
брание на Асоциацията на 
ВиК, определени бяха по-
зиция и мандат по решени-
ята, които следва да се взе-
мат. По докладна записка от 
председателя на ОбС Айтос, 
беше взето решение за от-
пускане персонална пенсия 
на детето Пенка Атанасова 
Атанасова.

Одобрени бяха Програ-
ма Община Айтос за на-
маляване на риска от бед-
ствия за периода 2017-2020 
г. и Общински план за за-
щита при бедствия. Прекра-
тени са договори за конце-
сия на Язовир „Джелеб кай-
ряк” с площ от 39,703 дка, 
Язовир „Джелеб кайряк-1” 
с площ от 5,383 дка, Язо-
вир „Джелеб кайряк-2” с 
площ от 16,813 дка, всички 
в землището на гр.Айтос. 
Вече има решение на Съ-
вета и за учредяване  пра-
во  на  строеж  в  общински  
УПИ  ХVІ,  кв.47  по плана на 
гр. Айтос за изграждане на 
трафопост.

Прекратена беше съсоб-
ственост между Община  
Айтос и физически лица в 
с.Дрянковец.                                 

Одобрено е предложение 
от кмета за отдаване под 
аренда на имот частна об-
щинска собственост в зем-
лището на с. Карагеоргие-
во за създаване на трайни 
насаждения. Съветът реши 
още продажбата на 4 броя 
недвижими имоти - земе-
делски земи, частна общин-
ска собственост, чрез про-
веждане на публичен търг с 
явно наддаване.   

НП

След изчерпване на днев-
ния ред на заседанието на 
Общински съвет - Айтос на 
30 август т.г. , беше разиск-
ван проблем, особено ва-
жен за айтозлии, живеещи 
в района на ВиК-Айтос, на 
ул. „Панайот Волов”. Квар-
талът, предназначен за жи-
лищно строителство, се е 
превърнал в база за дърво-
обработване, собственост 
на фирма „Адванс - Спас 
Костадинов”, казаха за НП 
представители на живее-
щите там Живко Стаматов 
и Кънчо Марангозов, които 
бяха в заседателната зала, 
за да чуят позициите на съ-
ветниците и кмета. Хората 
се жалват, че ежедневие-
то им е кошмарно, изпъл-
нено с шумов терор от ря-
зане и товарене на дърва, 
движение на тирове и об-
лаци прах. 

„Преди 10-12 години беше 
обявена продажба на пар-
цели - всички отредени за 
жилищно строителство. 
Една фирма изкупи 15 пар-
цела, на които днес разви-
ва дейността си. Миризми, 
шум и прах е средата, в ко-
ято живеят хората наоколо. 
Сега, жителите на квартала 
научили, че там се изграж-
да и производство на пеле-
ти. Всички производства, 
дори складовете на едро, 
трябва да бъдат изнесени 
извън града”,  заяви в за-
седателната зала съветни-
кът Петър Янев. 

И общинският съветник 

Дамян Денев, който се 
срещнал с хората от ул. 
„Панайот Волов”, настоя 
бизнесът да се осъщест-
вява съгласно правилата 
и законите на страната и 
директивите на ЕС относ-
но замърсяванията и пра-
ховите частици от въгли-
ща и автомобили. Може ли 
в организираната терито-
рия на Общината, на тере-
ни, отредени изключител-
но за жилищно строител-
ство, да се извършва про-
изводствена, търговска и 
транспортна дейност, по-
пита Денев. И цитира до-
говор на въпросната фир-
ма за закупуване на терен, 
в който ясно са записани 
правата и задълженията на 
купувача. „Строителство-
то в имота, проектирането 
и изграждането да се из-
върши, съгласно действа-
щите закони и стандарти в 
Република България. Да се 
извърши застрояването в 
имота, съгласно действа-
щите наредби и подробния 
устройствен план на града, 
в петгодишен срок от изда-
ване на разрешението, но 
не по-късно от 31.12.2010 г.  
При неизпълнение на по-
етите задължения по до-
говора, което води на за-
губа на интерес от страна 
на продавача Община Ай-
тос, продавачът има пра-
во да разтрогне договора”, 
пише в документа.

„Считам, че е нарушен 
общественият интерес. 

Има пътища, по които може 
този интерес да бъде защи-
тен”, каза още съветникът. 
Живущите в квартала имат 
две жалби до Общината, в 
които подробно са описа-
ни притесненията им. „Ние, 
като общински съвет, тряб-
ва да защитим обществе-
ния интерес. По време на 
предишен мандат не е спа-
зено решението на Общин-
ския съвет и не е осъщест-
вен контрол. Трябва да се 
одитира решението и да се 
даде отговор на въпроса - 
спазени ли са всички зако-
нови и правови норми”, на-
стоя още Дамян Денев.

„Проблемът е много се-
риозен. Извършва се про-
верка на дейността на фир-
мата. Ще са необходими 
известно време и усилия, 
за да стигнем до оконча-
телно решение и да дадем 
отговор на жалбата на жи-
веещите в района. Догово-
рите са за жилищно стро-
ителство. Няма да връща-
ме лентата назад, но про-
блемът стои, трябва да го 
решим. Според мен, не е 
имало съгласуваност меж-
ду институциите. Защото, 
преди да бъде издадено 
разрешително за някакъв 
вид дейност, трябвало е да 
бъде осъществена връзка с 
Общината.”, заяви в засе-
дателната зала кметът Ва-
сил Едрев по повод жал-
бите на гражданите от ул. 
„Панайот Волов”.

НП

Разискваха проблема - производствена 
фирма в жилищен квартал

„вес мАр- 64“ еООД
Тел. 0888/ 627046, 0888/ 333184, 056/ 840185

еКсКУрЗиЯ ПО мАрШрУт:
Бургас – Айтос - Крушунски водопади - Плевенска панорама - Монтана- пещера „Ве-

нец”- Белоградчишки скали- крепост „Баба Вида”- Видин- Калафат - Айтос- Бургас, 3 
дни, 2 нощувки (в Монтана и Видин).

Отпътуване: 22 септември 2017 г.

ЦеНА: 165 лв. плюс входна такса и беседи за КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ „МААРА-
ТА”, Панорама „Плевенска епопея 1877”, Пещера „Венец” с. Орешец, БЕЛОГРАДЧИШ-
КИ СКАЛИ, КРЕПОСТ „БАБА ВИДА”.
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Общинската администрация в Айтос отчита

Преизпълнение на собствените  
приходи за полугодието на 2017-та
17 373 хил. лв. са прихо-

дите по бюджета на Общи-
на Айтос за полугодието на 
2017 г., при годишен план от 
22 945 хил. лв., стана ясно от 
отчета на общинската ад-
министрация пред Съвета 
на 30 август т.г. Собствени-
те приходи са в размер на 
2 865 хил.лв. От тях, данъч-
ните приходи са 863 хил. лв. 
при годишен план 1 252 хил. 
лв., което означава 69 % из-
пълнение на плана, или 23 
хил. лв. повече, сравнено 
със същия период  на 2016 
г. и 210 хил. лв. повече от 
шестмесечието на 2015 г.

Най-голямо е изпълне-
нието на плана на данъка 
върху превозните средства 
-    511 хил. лв. или 81 % , и 
със 80 хил. лв. повече от ми-
налата година. Увеличеният 
размер на приходите е в ре-
зултат на подобрената още 
през миналата година орга-
низация по събираемостта, 
сочи анализът. Предвид до-
брия резултат, Община Ай-
тос очаква значително пре-
изпълнение на плана за да-
нъка върху МПС.

73% е изпълнението на 
плана за данъка върху не-
движимите имоти, постъ-
пленията са 198 хил. лв. 
при годишен план 270 хил. 
лв. - с 6 хил. лв. повече от 
м.г., и с 20 хил. лв. повече 
от 2015 г.  

Постъпленията от данъ-
ка за придобиване на иму-
щество са в размер на 115 

хил. лв. или 40 % от плана, 
и със 70 хил. лв. по-малко от 
предходните години. Прихо-
дите от патентния данък са 
34 хил. лв. при план 50 хил. 
лв. - почти на равнището от 
2016-та. Очакваме приходи-
те да се доближат до пла-
нираните. Нововъведеният 
данък върху таксиметровия 
превоз е отразен в докла-
да като приход от 3 хил. лв. 
51% е изпълнението на пла-
на за туристическия данък - 
приходите от този данък са 
малко и не оказват същест-
вено влияние на бюдже-
та. Постъпленията от стари 
задължения за пътен данък 
са 552 лв. На база анализа 
за шестмесечието, Община 
Айтос очаква преизпълне-
ние на плана за данъчните 
приходи, въпреки че е зало-
жила по-голям годишен раз-
мер, сравнено с предходни-
те години. 

С 386 хил. лв. повече от 

миналата година са неда-
нъчните приходи. За шест-
месечието размерът им е 
2 002 хил. лв. при годишен 
план от 2 591 хил. лв., или 
77 % изпълнение на пла-
на. Приходите от собстве-
ност са в размер на 147 
хил.лв. при годишен план 
243 хил.лв. или 61 % изпъл-
нение. При тях най-висо-
ко е изпълнението на пла-
на за наеми на земеделски 
земи - 90%.

Постъпленията от общин-
ски такси за полугодието са 
в размер на 1 176 хил. лв. 
при годишен план 1 781 хил. 
лв. или 66 %. Най-голям е де-
лът на такса битови отпадъ-
ци - 877 хил. лв. при план 1 
160 хил. лв. или 76 % изпъл-
нение. Постъпленията са с 
31 хил. лв. повече от м. г. и 
с 47 хил. лв. повече от 2015 
г. при непроменен размер 
на облога. Фактите сочат 
по-добра събираемост, оч-

аква се преизпълнение на 
плана.

Постъпленията от глоби, 
санкции по наказателни по-
становления са 91 хил. лв. 
при годишен план 120 хил. 
лв. Приходите от продажба 
на имущество са 613 хил. 
лв. при годишен план 553 
хил. лв. По-големият раз-
мер на приходите са от про-
дажби на обекти по Зако-
на за Приватизация“ - Про-
дажба на кафе „Еделвайс“ 
- 362 хил. лв., „Магазин за 
електроуреди“ – 160 600 лв. 
и „Млекопункт“ с. Пирне - 
4 000 лв. Постъпленията от 
концесии на язовири са 28 
хил. лв. при годишен план 21 
400 лв. Постъпили са и да-
рения в размер на 19 хил. 
лв., основно за провежда-
не на фолклорните празни-
ци „Славееви нощи”, които 
са разходвани съгласно во-
лята на дарителите. 

Планът за собствените 
приходи за полугодието на 
2017 г. е изпълнен 75 % По-
стъпленията са 2 864 хил. лв. 
при уточнен годишен план 
3 843 хил. лв. Основателно 
е очакването за изпълнение 
на плана. „Общинската ад-
министрация отделя сери-
озно внимание на органи-
зацията по стопанисване и 
използване на общинското 
имущество и събираемост-
та на общински приходи, за-
щото тези приходи и зана-
пред ще определят рамки-
те на бюджетната издръж-

ка на местните дейности”, 
както коментира изпълне-
нието на приходите за пър-
вите шест месеца на 2017 г. 
кметът на Община Айтос Ва-
сил Едрев.

За финансиране на мест-
ни дейности от централния 
бюджет за шест месеца са 
постъпили 50% от обща-
та изравнителна субсидия 
или 925 050 лв., предвиде-

ни със ЗДБ на РБ за 2017 г. 
Планираните средства за 
зимно поддържане и сне-
гопочистване са в размер 
на 105 500 лв. Постъпили са 
79 125 лв. или 75% . Целева-
та субсидия за капиталови 
разходи е в размер на 608 

600 лв. За шестмесечието 
средствата за капиталови 
разходи  не са усвоени. По-
стъпили са като лимит 273 
870 лв. - 45%. Общият раз-
мер на приходите за полу-
годието на 2017 г. за деле-
гирани от държавата дей-
ности е 7 669 хил.лв. 

На 30 август т.т. пред Съ-
вета беше представен и пъ-
лен отчет на разходите за 

полугодието. Обобщени-
ят анализ сочи, че „общи-
на Айтос е една от общини-
те в много добро финансо-
во състояние на фона на об-
щия финансов облик на об-
щините в България.”

НП

Общинският съвет акту-
ализира бюджета и капи-
талната програма на Об-
щина Айтос за 2017 г. във 
връзка с реалната необхо-
димост от разширяване на 
гробищния парк в с.Мъглен. 
Причината - налага се за-
купуването на частен имот 
с площ от 4.836 дка в огра-
ден парцел, в непосред-
ствена близост до гробищ-
ния парк, който не може да 
бъде използван за селско-
стопанска дейност. 

През последните някол-
ко години Общината е во-
дила кореспонденция със 
собствениците на имота, 
но до реална продажба 
така и не се стигнало. Към 

момента е постигнато съ-
гласие, затова кметът Ва-
сил Едрев предложи акту-
ализация на бюджета, за 
да има решение на Съве-
та за осигуряване на сред-
ства за покупката. 

С пълно мнозинство съ-
ветниците приеха реше-
ние, в капиталната програ-
ма да бъде включен обект 
„Закупуване на земя за 
гробищен парк - с. Мъглен -  
4 000 лв. За сметка на това 
с 4 000 лв беше намалена 
стойността на обект „Ос-
новен ремонт  сграда „Ав-
тогара“- Айтос”, за който в 
бюджет ̀ 2017 г. са заложе-
ни 450 хил.лв.

НП

Заради гробищния парк на мъглен

Актуализираха 
бюджет `2017

Съветът  
с решение  

за средищните 
учебни 

заведения 
На  основание на За-

кона за предучилищно-
то и училищното обра-
зование и във връзка с 
ПМС № 128 от 29.06.2017 
г., Общинският съвет оп-
редели средищните учи-
лища и детски градини 
на територията на об-
щина Айтос за учебната 
2017/2018 г. 

Първо в списъка е СУ 
„Никола Вапцаров“ гр. 
Айтос със 151 ученици 
от селата Зетьово, Мал-
ка поляна, Пещерско, 
Съдиево, Дрянковец, То-
полица, Карагеоргиево, 
Черноград,  Раклиново и 
Черна Могила. Средищни 
остават и ОУ „Христо Бо-
тев” с. Пирне със 114 уче-
ници от селата Чукарка, 
Караново и Поляново, 
ОУ „Светлина” с. Топо-
лица с 38 ученици от се-
лата Черноград и  Ракли-
ново, ОУ „Христо Ботев“ 
с. Мъглен с 28 ученици от 
с. Черна могила.

За учениците са оси-
гурени целодневна орга-
низация на учебния ден, 
специализиран транс-
порт и обедно хранене, 
стана ясно от докладите 
на директорите.

Средищна детска гра-
дина на територията на 
община Айтос е ДГ „Сла-
вейче“ - гр. Айтос с 6 
деца от селата Зетьово 
и Дрянковец. За децата 
са осигурени целодневна 
организация на учебно-
то време, специализиран 
транспорт и хранене.

НП

Дирекция „Бюро по тру-
да”- Айтос провежда про-
цедури за кандидатстване 
на  работодатели за префе-
ренции по програми и на-
сърчителни мерки за зае-
тост и обучение на безра-
ботни лица

Дирекция „Бюро по труда”- 
Айтос уведомява работода-
телите от община Айтос, че 
разполага с финансови сред-
ства за сключване на догово-
ри за ползване на програми 
и насърчителни мерки за за-
етост и обучение по Закона 
за насърчаване на заетостта 
(ЗНЗ) през септември 2017 г., 
както следва:

Мерки за насърчаване на 
работодателите, които раз-
криват работни места и на-
емат:

• безработни лица на пър-

вите 5 работни места, раз-
крити от работодатели - 
микропредприятия (чл.50 от 
ЗНЗ) - свободни средства – 
1600,00 лв.;

• безработни лица с трай-
ни увреждания (чл. 51, ал. 2 
от ЗНЗ) - свободни средства 
– 1299,00 лв.;

• безработни лица с трай-
но намалена работоспособ-
ност на пълно или непъл-
но работно време (чл. 52 от 
ЗНЗ) - свободни средства – 
806,00 лв.;

• безработни лица-самот-
ни родители (осиновители) 
и/или майки (осиновителки) 
с деца до 5-годишна възраст 
(чл. 53а от ЗНЗ) - свободни 
средства – 801,00 лв.;

• безработни над 50-го-
дишна възраст (чл.55а от 
ЗНЗ) - свободни средства – 
1670,00 лв.;

Програма за обучение и за-
етост на продължително без-
работни лица – субсидира се 
наемането на продължително 
безработни лица от:

- държавни и общински ле-
чебни заведения, общински 
училища, общински детски 
градини, както и предприя-
тия с държавно участие и об-
щински предприятия (Компо-
нент 2) - свободни средства – 
5502,00 лв.;

Работодателите могат да по-
дават заявки за свободните 
работни места и необходими-
те документи в срок 7 работни 
дни от публикуване на обява-
та (в периода от 01 септември 
до 12 септември 2017 г., вклю-
чително).

Допълнителна инфор-
мация може да се полу-
чи в: Дирекция „Бюро по 
труда” - Айтос, както и на 
тел. 0558/2-34-47 и тел.  
0558/2-58-74.

За вас, работодатели!

Професионална гимназия по селско 
стопанство „Златна нива” град Айтос, 

ул. „славянска” № 50

ОБЯвА
Професионална гимназия по селско стопанство „Злат-
на нива” - Айтос продава стари строителни материали: 
тухли на цена 0.10 лв./бр., греди - 1.50 лв./л.м., камъни- 
3.00 лв./бр., дървени скари- 4.00 лв./бр.
Телефон за информация: 0888/ 206 682 

ОБЯвА
Професионална гимназия по селско стопанство „Златна 
нива” град Айтос обявява свободно място за учители на 
постоянен трудов договор за Учител по “Информатика, 
Информационни технологии и Математика” - чл.70 ал.1, 
във връзка с чл.67 ал.1 т.1 от КТ.
Телефон за информация: 0888/ 206 682.

реПУБЛиКА БЪЛГАриЯ
министерство на земеделието, храни-

те и горите
Областна дирекция „Земеделие”- гр. 

Бургас
ОБЩиНсКА сЛУЖБА ПО ЗемеДе-

Лие - АЙтОс

ДО
ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛ-

СКИ ЗЕМИ

УвеДОмЛеНие
Уведомяваме Ви, че като собственици на 

земеделски земи, в случай, че не подадете 
декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ, имотите, 
за които не са сключени договори за наем 
или аренда, ще се включат в процедурата 
за създаване на масиви за ползване, като 
имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, т.нар. 
„имоти- бели петна”.

Чл.69 от ППЗСПЗЗ (Нов- ДВ, бр.31 от 2003 
г.) (1) (Изм.- ДВ, бр.62 от 2009 г., изм.- ДВ, 
бр.39 от 2011 г.) Собствениците на земедел-
ски земи декларират в общинската служ-
ба по земеделие по местонахождението на 
имотите формата на стопанисване и начина 
на трайно ползване на всеки от имотите. В 
случай че собствениците не желаят имоти-
те им или някои от тях да се включат в ма-
сиви за ползване, те изрично посочват това 
обстоятелство в декларацията.

(2) (Изм.- ДВ, бр.45 от 2008 г.) Деклараци-
ята по ал.1 се подава за една стопанска го-
дина по образец, утвърден от министъра на 
земеделието и храните.

(3) (Изм.- ДВ, бр.45 от 2008 г., изм.- ДВ, 
бр.62 от 2009 г., изм.- ДВ, бр.39 от 2011 г., 
изм.- ДВ, бр.50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 
г.) Декларацията се подава в срок до 31 юли 
лично или чрез пълномощник и важи за след-
ващата стопанска година.

(4) (Изм.- бр.62 от 2009 г.) Срокът не се смя-
та пропуснат, ако преди изтичането му де-
кларацията е подадена по пощата или до не-
компетентен орган, който е длъжен служеб-
но да я препрати на съответната общинска 
служба по земеделие. 

(5) (Изм.- ДВ, бр.39 от 2011 г.) Всеки от съ-
собствениците може да подаде декларация-
та по ал.1. Декларацията ползва всички съ-
собственици.

Чл.37в  (3), т.2 от ЗСПЗЗ (изм.- ДВ, бр.94 
от 2009 г.) площта на земеделските земи, за 
които няма сключени договори и не са по-
дадени декларации от собствениците им по 
чл.37б, се разпределя между ползвателите 
пропорционално на площта и съобразно на-
чина на трайно ползване на собствената и/
или арендуваната/наетата земеделска земя 
в съответното землище.

ОБЩиНсКА сЛУЖБА  
ПО ЗемеДеЛие - АЙтОс



Николай ДимитрОв

За защита на младата 
българска държава през 
лятото на 1878 г. се съз-
дава Българската земска 
войска. Със заповед № 
25 от 26 юни 1879 година 
от 4-та рота на 7–ма Сли-
венска дружина се сфор-
мира 11-та Айтоска дру-
жина. Пръв дружинен ко-
мандир е капитан Казач-
ков, първи ротен коман-
дир - поручик Носалевски, 
дружинен адютант подпо-
ручик Токлуджанов, дру-
жинен ковчежник подпо-
ручик Стоянов и млад-
ши офицер –  подпоручик 
Клатнов.

Първоначално дружи-
ната е била едноротна и 
се наричала присъству-
юща рота на 11-та Айтос-
ка дружина. Била под ко-

мандването на айтоско-
то военно окръжие, което 
включвало Айтоска и Кар-
нобатска околии. Дружи-
ната е част от Източнору-
мелийската милиция, ко-
ято Органическият устав 
(Конституцията на „Из-
точна Румелия”) причис-
лява към османската по-
лиция, под предлог, че 
населението в „Източна 
Румелия” и формираната 
от него милиция (войска) 
била с разнороден етни-
чески състав. Един инци-
дент в Айтос обаче опро-
вергава това неправилно 
становище на османски-
те власти .

През месец януари 1881 
година за командир на 
присъствующата рота на 
11-та Айтоска дружина е 
назначен чужденецът ка-
питан Фитцау. В начало-

то на м. февруари ротата 
била строена пред учили-
щето в църковния двор, 
където бил и главният и 
щаб на дружината. При-
емайки  командването 
на ротата, капитан Фит-
цау поздравил войници-
те с думите „Султанъ чок 
яша!” („Да живее султа-
на!“). На отправения поз-
драв не последвал ника-
къв отговор. Поручик Об-
решков обяснил на капи-
тан Фитцау, че подобен 
поздрав не се практику-
ва при тях, тъй като обуче-
нието в дружината се из-
вършва по руските воен-
ни устави. След този скон-
фузен инцидент капитан 
Фитцау е уволнен и оти-
ва да служи в османска-
та армия. Този факт гово-
ри за патриотизма на лич-
ния състав на 11-та Айтос-

ка дружина и за етниче-
ската принадлежност на 
воините от айтоската дру-
жина към целокупния бъл-
гарски народ.

11-та Айтоска дружи-
на по време на съедине-
нието - 1885 г. и    сръб-
ско –българската война

Телеграмите от Вре-
менното правителство в 
Пловдив за обявяването 
на Съединението са из-
пратени до посветените 
в съединистката идея дру-
жинни командири. Сведе-
нията за Съединението в 
Айтос се съдържат в спо-
мените на командира на 
11-та Айтоска дружина ка-
питан Лазар Обрешков: „ 
6 септември. Денят беше 
превъзходен – като че и 
той искаше да 
се присъедини 
към общата ра-
дост на целия 
български на-
род. От сутрин-
та аз ходих на 
учение при ро-
тите, а в 9 часа  
се върнах в дру-
жинната канце-
лария, там ме 
намери разсил-
ният от телегра-
фа, който ми 
каза, че ме ви-
кал началникът 
му в станция-
та по много ва-
жна военна ра-
бота. Начални-
кът на станция-
та, момък с до-
бра душа, но 
малко болнав 
и неврозен, ме 
пресрещна на 
вратата на стан-
цията разтрепе-
ран и прежълтял 
и ми подаде три 
телеграми, като 
ми каза, че  го 
било страх да 
ги изпроводи до 
околийския на-
чалник.” Това 
били телеграми-
те за обявяване 
на Съединени-
ето между Из-
точна Румелия и 
Княжество Бъл-
гария. Още на 
същия ден 11-та 

Айтоската дружина е при-
ведена в бойна готовност, 
а към дружината се при-
числява и айтоският пар-
тизански отряд. 

На 14 септември се ос-
вещава новото знаме на 
дружината и тя потегля за 
Елхово, където престоява 
до обявяването на Сръб-
ско-българската война. 
По това време, мобили-
зираната Айтоска дружи-
на наброява 1128 офице-
ри, подофицери и войни-
ци. След обявяването на 
Сръбско-българската вой-
на, дружината е насоче-
на по направлението Их-
тиман-София-Сливница-
Драгоман-Пирот. Участ-
ва в боевете при Слив-
ница, Драгоман и Пирот, 

след боевете е удостоена 
с Орден „За храброст.” От 
Пирот дружината е дисло-
цирана в Пловдив, къде-
то има за задача да оси-
гури сигурността на граж-
даните - там престоява до 
сключването на Букурещ-
кия мирен договор. На 20 
март 1886 година  дружи-
ната потегля от Пловдив 
към Айтос, където е по-
срещната най-тържестве-
но от гражданите. 

В продължение на че-
тири години 11-та Айтос-
ка дружина и 12-та Бурга-
ска дружина са в състава 
на 11-ти Сливенски полк. 
С Указ № 11/1889г. две-
те дружини формират 24-
ти Черноморски пехотен 
полк  Бургас.

Синдикатът на български-
те учители, Фондация „Ус-
тойчиво развитие за Бъл-
гария” и Санаторно-оздра-
вителният комплекс „Кам-
чия”, под патронажа на Ми-
нистерството на образова-
нието и науката организи-
раха петдневен семинар 
на тема: „Извънкласните и 
извънучилищните дейности 
– за устойчиво качестве-
но обучение и възпитание 
на учениците” в СОК „Кам-
чия” край Варна - методи-
чески център на класна и 
извънкласна работа. Фо-

румът беше заключителен 
етап на международен кон-
курс от януари, чиято идея 
е учителите да творят и да 
търсят разнообразни фор-
ми за развитие на творче-
ските интереси и способно-
сти на децата. 

Единственият участник 
от община Айтос беше гл. 
учител Татяна Йотова от 
СУ «Христо Ботев”, която 
беше удостоена с награ-
да от конкурса. Наградите 
връчи Министърът на обра-
зованието и науката Краси-
мир Вълчев.

Във форума участваха 
над 200 учители и специа-
листи от цялата страна, ра-
ботещи в сферата на извън-
класната дейност от дет-
ските градини и училищата, 
от центровете за личностно 
развитие и приобщаващо 
образование, както и ди-
ректори, експерти по обра-
зование, научни работници, 
преподаватели и студенти 
от педагогически факултети 
на висшите училища. 

Поздравления към учас-
тниците поднесе Тихозар 
Кръстев - старши експерт 

в МОН. Изявени учители 
от цялата страна сподели-
ха добри практики. Йотова 
представи Айтос с презен-
тация по темата „Доброта-
та в моя живот“.   

В рамките на програмата 
на семинара всички учас-
тници се включиха в кръг-
ла маса по теми, свързани 
с личностните и социални 
умения на подрастващите 
за приобщаване и адапти-
ране към преходите в обра-
зователната система.
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стр.410 Животът край Славеева река

Донесе я Татяна Йотова 
от международен конкурс

6 септември - Денят на Съединението

По стъпките на 11-та Айтоска дружина
Татяна Йотова

Офицери от 11-та Айтоска дружина - 1883 г.

Войници от село Карагеоргиево, защитавали Съединение-
то - 1885 г.

су „Христо ботев” с награда за 
извънкласна дейност


