
Общински съвет - Айтос 
взе решение за утвържда-
ване на д-р Феим Рамадан 
Мурад за управител на об-
щинското търговско друже-
ство на „Медицински цен-
тър I” ЕООД гр. Айтос. До 
избора на д-р Мурад за 
шеф на общинското тър-
говско дружество се стигна 
след проведена конкурсна 
процедура и въз основа на 
представените протоколи 
на комисията по избора с 
крайните резултати на яви-
лите се кандидати.

Д-р Мурад е с 23 години 
лекарски стаж, до момен-
та работи като семеен ле-
кар. Има две специалности 
- „Вътрешни болести“ с про-
филна специалност - „Бело-
дробни“. Притежава квали-
фикация „Здравен менидж-
мънд“. Семеен е, съпруга-
та му е служител към Дър-
жавна агенция „Закрила на 
детето”. Синът му тази го-
дина е завършил медици-
на. Представил е подроб-
на бизнес програма за раз-
витието на общинското ме-
дицинско дружество, която 
предопредели избора му за 
управител.

Съветниците поискаха да 
научат мнението на д-р Му-
рад за взаимоотношения-
та между специалистите на 
„МЦ І“ ЕООД и личните ле-
кари, които са наематели 
на кабинети в сградата на 
Центъра. Новият управител 
потвърди, че има напреже-
ние между семейни лека-
ри и специалисти. Според 
него проблемът е труден - 
познава го, защото е бил и 
от двете страни. „Не мога да 
коментирам, защото не съм 
бил част от този колектив. 
Но мисля, че специалисти-
те не работят добре със се-
мейните лекари, има много 
напрежение между тях. Тъй 

като съм в системата, пред-
полагам, че някои пациенти 
насочено се изпращат към 
специалисти в Бургас. С 
впечатления съм, че специ-
алистите от „МЦ І“ ЕООД - 
Айтос са разочаровани и се 
чувстват пренебрегвани”, 
заяви в отговор д-р Мурад. 

Според новия управител, 
документите за финансово-
то състояние и кадровия по-
тенциал на МЦ І, говорят, че 
състоянието на дружество-
то не е добро. „В момен-
та три кабинета са закри-
ти, поради лоша политика, 
може би, и незадържане на 

кадрите. Това са кабинети-
те по белодробни болести, 
по очни болести и акуше-
ро-гинекологичния кабинет, 
които са носили много до-
бри приходи в медицинския 
център. Целта е да намерим 
специалисти - за белодроб-
ния кабинет отговарям аз. 
Все пак от 10 години имам 
тази тясна специалност. За 
другите два кабинета, спеш-
но и с помощта на Община-
та трябва не само да наме-
рим специалисти, но и да 
ги задържим. А нали знае-
те как се задържат кадрите 
- с добро заплащане и с до-
бър колектив. Мисля, че не-
щата ще се случват посте-
пенно”, каза още в заседа-
телната зала новоизбрани-
ят управител. 

На общинските съветни-
ци беше представен про-
ект за договор за възлага-
не на управлението на  „Ме-
дицински център I” ЕООД - 

гр.Айтос, който кметът Ва-
сил Едрев и д-р Мурад ще 
подпишат. Договорът има 
срок на действие три годи-
ни. Едно от основните за-
дължения на управителя 
ще е на всяко тримесечие, 
до 15-о число на следващия 
месец, да представя пред 
кмета на общината, пред 
председателя на Общински 
съвет и председателите на 
постоянните комисии към 
Общинския съвет, междин-
ни отчети за осъществяване 
на текущ контрол върху дей-
ността на дружеството. 

Съветът реши и какво да 
бъде основното месечно 
възнаграждение на управи-
теля. Предложенията бяха 
за размер от 250% и 350% 
от отчетната средна месеч-
на брутна работна заплата 
в лечебното заведение. По 
предложение на Димо Па-
рушев от ПП «ГЕРБ» Съве-
тът се обедини с решение за 
300%, и с условието - сума-
та да, но не повече от два-
надесеткратния размер на 
минималната месечна ра-
ботна заплата, установена 
за страната, и да се изпла-
ща от паричните средства 
на дружеството.
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„По отношение на мате-
риалната база на „МЦ І“ 
ЕООД, искам да работя с 
Община Айтос за реали-
зиране на проекти по ев-
ропейски програми за са-
ниране и подобряване на 
материалната база. Не-
обходимо е да се закупи 
нова медицинска апарату-
ра и да се разшири паке-
тът от дейности по Здрав-
на каса, както и заплате-

ните услуги в МЦ, които да 
дадат скок на приходите в 
дружеството. Медицински-
ят център се нуждае от ця-
лостна промяна - той тряб-
ва да изглежда по друг, 
много по-различен начин. 
Тъй като е сто процента об-
щинска собственост, под-
чертавам, че заедно с Об-
щината трябва да реализи-
раме един голям проект за 
цялостната промяна на ви-

зията на МЦ. А по отноше-
ние на кадровия потенци-
ал, аз като лекар, със сво-
ите контакти, ще намеря 
специалисти, които да за-
държим. За да заработи 
добре този Център, за да 
осигурим квалифицирана 
и качествена медицинска 
помощ на населението и да 
повишим приходите на об-
щинското дружество.”
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Спешно отваряме  
три закрити кабинета

новият шеф на 
«мЦ I» еооД:

Д-р Феим рамадан мурад пред НП:

Медицинският център се 
нуждае от пълна промяна

Д-р Феим Рамадан 
Мурад в очакване на ре-
шението на Съвета

Новият управител на «МЦ І» ЕООД пред Общински съвет - Айтос

Всички „за” д-р Феим Мурад



Месец преди края на фи-
нансовата година, Общин-
ски съвет - Айтос взе ре-
шение за актуализация на 
бюджета и капиталната 
програма на Община Ай-
тос за 2017 г. Финансова-
та корекция се оказа нало-
жителна, след като бюдже-
тът на общината беше акту-
ализиран служебно заради 
два нови строителни обек-
та, включени в капитал-
ната програма през това 
лято. Ще припомним, че 
с ПМС № 153 от 28.07.2017 
г. бяха одобрени допълни-
телни финансови трансфе-
ри за Община Айтос с общ 
размер от 840 000 лв. - за 
„Ремонт и рехабилитация 
на улици в с. Пещерско“ - 
400 000 лв. и за изгражда-
не на многофункционален 
спортен комплекс в с. Ка-
рагеоргиево - 440 000 лв.

Осигурените с министер-
ското постановление сред-
ства включват само строи-
телно-монтажни работи по 
основната количествена 
сметка, заявиха от адми-

нистрацията. След изгот-
вянето на инвестиционния 
проект и във връзка с по-
требностите на живеещи-
те в зоните, са възникна-
ли непредвидени дейности, 
пише още в докладната за-
писка до Съвета.

Не са предвидени сред-
ства за изготвянето на про-
екта за рехабилитация на 
улиците в Пещерско. За за-
коносъобразното изпълне-
ние на обектите и оконча-
телното им приключване е 
необходимо още строежи-
те да бъдат контролирани 
от строителен и авторски 
надзор, да бъде извърше-
но геодезическо заснема-
не за нанасяне в кадас-
тралните планове, както и 
да бъдат въведени в екс-
плоатация. В тази връзка 
са необходими допълнител-
ни средства - 55 000 лв. за 
обект „Ремонт и рехабили-
тация на улици в с. Пещер-
ско“ и 11 000 лв. - за „Из-
граждане на многофункци-
онален спортен комплекс 
в с. Карагеоргиево“, стана 

ясно на ноемврийското за-
седание. 

Общинските съветници 

одобриха предложението 
на кмета и гласуваха сред-
ствата да бъдат осигурени 

като се намали стойността 
на обект „Основен ремонт  
на сградата Автогара - Ай-

тос с 66 000 лв. “Това не оз-
начава, че ще бъде намале-
на стойността на ремонта. 
Парите за реконструкци-
ята на Автогарата ще бъ-
дат заложени в пълния им 
размер в бюджета догоди-
на. Засега сме на различ-
ни позиции с проектантите 
за укрепването на сграда-
та”, заяви пред съветници-
те кметът Васил Едрев.

Съветът гласува още 
една промяна в капитал-
ната програма за 2017 г. 
Предвид актуалните по-
требности на администра-
цията, замениха планира-
ните в програмата три ком-
пютърни системи, със за-
купуването на един мулти-
функционален принтер на 
стойност 3 500 лв. Не беше 
прието предложението на 
председателя на постоян-
ната комисия по здравео-
пазване и социални дей-
ности Андрей Андреев, 
Общинската администра-
ция да ползва принтер под 
наем.

НП
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Актуализираха Бюджет `2017  
в подкрепа на два проекта

Другите решения на 
местния парламент

Двадесет и шесто засе-
дание заседание прове-
де Общинският съвет на 
29 ноември т. г. с дневен 
ред от 14 точки. Съветни-
ците гласуваха с мнозин-
ство издаването на Запис 
на заповед от Община Ай-
тос в полза на Министер-
ството на труда и социал-
ната политика, обезпеча-
ващ авансово плащане по 
Административен договор 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по проект BG05M9OP001-4
.001-0030 „Социални инова-
ции в грижата за възраст-
ните хора” сключен между 
Община Айтос и Министер-
ството на труда и социал-
ната политика по ОП „Раз-
витие на човешките ресур-
си” 2014-2020. Проектът е 
разработен чрез партньор-
ство между Община Ай-
тос, като провеждаща по-
литиката в сферата на со-
циалните услуги на местно 
ниво, и фирма Хомек АБ, 
Швеция, специализирана 
в предоставянето на гри-
жи за стари хора по тех-
ните домове, или в специ-

ализирани институции. Ре-
ализацията на дейности-
те е насочена към Дома 
за стари хора „Св. Вели-
комъченик Димитрий Со-
лунски”- гр.Айтос - пилотна 
организация, в която да бъ-
дат внедрени социалните 
иновации. Целевите групи 
са лица, заети в специали-
зираните институции; въз-
растни, настанени в специ-
ализирани институции; слу-
жители от Община Айтос. 
Отпуснатата безвъзмездна 
финансова помощ по про-
екта е в размер на 170 203 
лева. Авансовото плаща-
не е в размер на 34 040, 60 
лева и представлява 20 % 
от максималната стойност 
на безвъзмездната финан-
сова помощ . 

Съветниците единодуш-
но утвърдиха кндидатура-
та на д-р д-р Феим Рама-
дан Мурад за управител на 
общинското търговско дру-
жество „Медицински цен-
тър I” ЕООД – Айтос и осво-
бодиха от отговорност до-
сегашния управител на об-
щинското търговско дру-
жество –  д-р Светла Пен-

чева Михова. На кмета на 
Община Айтос беше възло-
жено да сключи договор за 
управление с д-р Феим Му-
рад, съгласно решението 
на Общински съвет – Айтос 
и “при спазване разпоред-
бите на Наредба за реда и 
условията за упражняване 
правата на Община Айтос 
в търговски дружества с 
общинско участие в капи-
тала, в граждански друже-
ства и сдружения с несто-
панска цел”.

Прекратена беше съсоб-
ственост между Община  
Айтос и физическо лице в 
УПИ ХХІІ-2366, кв.51 по пла-
на на град Айтос и съсоб-
ственост между Община  
Айтос и физическо лице 
в УПИ І-85, кв.29 по плана 
на с.Съдиево, община Ай-
тос. Съветът даде съгла-
сие за предоставяне на 
имотите – полски пътища 
и напоителни канали, кои-
то не функционират, попа-
дащи в масивите за полз-
ване, съгласно сключени-
те споразумения между 
собствениците и/или полз-
вателите за стопанската 

2017/2018 година, по цена 
в размер на средното го-
дишно рентно плащане за 
землището.

Да бъде извършена про-
дажба на 18 недвижими 
имота - земеделски земи, 
представляващи частна 
общинска собственост, 
чрез провеждане на пуб-
личен търг с явно надда-
ване, реши още Съветът. 
Беше дадено и разрешение 
за проектиране и изработ-
ване на ПУП-Парцеларен 
план за линеен обект /тра-
се/ на обект: „Нов кабел 20 
кV от ТП „Иван Златев”, на-
ходящ се в УПИ І, кв. 248, 
гр. Айтос до нов трафо-
пост тип МТП 1х400кVА в 
УПИ VІІІ, кв. 20, по плана на 
ЗОЖ - гр. Айтос” и даване 
съгласие за преминаване-
то му през имот общинска 
собственост. Вече е факт 
и разрешение от общнски-
те съветници за проектира-
не и изработване на ПУП-
Парцеларен план за лине-
ен обект /трасе/ на обект: 
„Уличен водопровод за 
УПИ І-16, масив 179, м. „Мо-
гилата”, землище на гр. Ай-
тос” и за преминаването му 
през имот общинска соб-
ственост.

Даден беше картбланш 
за проектиране и изра-
ботване на ПУП-Парцела-
рен план за линеен обект 
/трасе/: „Външен водопро-
вод до УПИ І-494, м. „Азма-
ка”, землище на с. Съди-
ево, община Айтос, област 
Бургас” и за преминаване-
то му през имот общинска 
собственост.

Пълно одобрение полу-
чи и докладната записка 
от Васил Едрев - кмет на 
Община Айтос, за актуали-
цазия на бюджета - 2017 г. 
за финансова подкрепа на 
Община Камено, във връз-
ка с последствията от на-
водненията. Община Ай-
тос да подкрепи финансо-
во Камено с 5000 лв., реши 
Съветът.

НП

Общински съвет - Айтос 
одобри докладна записка 
от Васил Едрев – кмет на 
Община Айтос, за приема-
не на Наредба за измене-
ние и допълнение на На-
редба за определяне и ад-
министриране на местни-
те такси и цени на услуги 
на територията на община 
Айтос, във връзка с необ-
ходимостта от промяна на 
входната такса в Зоопарк-
Айтос. Кметът предложи 
такса от 2.00 лв. за посе-
тителите, навършили 18 го-
дини, левче за деца от 7 до 
18 години, и безплатен дос-
тъп за децата до 7 години.  
В заседателната зала има-
ше и друго предложение. 
Постоянната комисия по 
здравеопазване и социал-
ни дейности поиска левче 
за пенсионери и инвали-
ди, за групови посещения 
на деца - 50 ст., и за групо-
ви посещения на възраст-
ни - 1 лв. 

Съветът изслуша упра-
вителката на Зоопарк - Ай-
тос Росица Златева, която 
представи данни за таксите 
в други зоопаркове, в пъти 
по-високи от предложени-
те, и подчерта невъзмож-
ността да се прецени кой 
от посетителите е пенсио-
нер или с увреждания. Про-
стички правила при таксу-
ването на желаещите да се 
порадват на животните, по-
иска и общинският съвет-
ник Димо Парушев. В край-
на сметка, Съветът одобри 
предложението на кмета, 
таксата за групови посеще-
ния остава 1 лв. Градона-
чалникът подчерта добри-
те условия, създадени в зо-
опарка през последните го-
дини и готовността на Об-
щината да кандидатства с 
проект за реконструкцията 
му по Програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
- България - Турция.

НП

2 лв. такса 
за възрастни 
в Зоопарка



Под това мото Общин-
ският съвет на БЧК - Айтос 
проведе годишното си от-
четно събрание, на което 
представи резултатите от 
дейността на организаци-
ята през 2017 г. Съветът се 
състои от 25 членове и има 
петчленно ръководство. 
Общинската организация 
има общо 13 дружества, 9 
в град Айтос и четири в на-
селените места с общо 600 
членове.

Укрепване на организа-
цията и привличане на до-
броволци в активна въз-
раст, както и ентусиазира-
ни млади хора - това е ак-
центът в организационна-
та работа през тази годи-

на, заяви Председателят на 
ОбС на БЧК - Айтос Соня 
Костова.   

„Общинската организа-
ция на БЧК-Айтос успява да 
мобилизира подкрепата на 
гражданите и общинската 
администрация за ефектив-
на съвместна работа в об-
ластта на сътрудничество-
то за реализиране на добре 
разработени хуманитарни 
програми, за подпомага-
не на уязвимите, за адек-
ватно поведение при бед-
ствия и кризи, за издигане 
на престижа и значимата 
роля на доброволчеството, 
за хуманизиране на обще-
ството”, каза още пред ко-
легите си Костова.

През месец септември 
т.г., съвместно с Област-
ното ръководство на БЧК- 
Бургас, е проведено обу-

чение за действия при бед-
ствия и аварии - важна част 
от превантивната дейност 
на червенокръстците. Мно-
го време и труд те инвести-
рат в благотворителността 
и милосърдието. БЧК - Ай-
тос е създал свой органи-
зационен екип, който се 
ангажира с проблемите на 
уязвимите лица в община-
та. По интересен начин, и 
с активната роля на мла-
ди активисти, се отбеляз-
ват важни за организаци-
ята дати -  8-ми май - Меж-
дународен ден на червения 
кръст, 1-ви декември - Ден 
за борба с ХИВ/ СПИН, 5-и 
декември - Ден на доброво-
леца и др.

През месец октомври че-
тирима членове на Общин-
ското ръководство на БЧК- 
Айтос Данка Янова, Соня 

Костова, Ана Апостолова 
и Стефка Богацевска са 
участвали в Националното 
състезание за реакции по 
бедствия и аварии в град 
София- НУПЦ в село Ло-
зен. Търсят се подходящи-
те форми и за достигане до 
уязвимите групи. Чрез ин-
формираност за дейност-
ите на организацията се 
привличат нови участници 
и партньори в работата на 
БЧК. Една от задачите е да 
бъде насочено вниманието 
на гражданите към систем-
ни обучения в областта на 
първа долекарска помощ, 
както и за адекватно реаги-
ране при бедствия, аварии 
и кризисни ситуации.

Основните цели са и ос-
тават - развитие на добро-
волчеството и превантив-
ната дейност. Според въз-
можностите на организаци-
ята и получените помощи от 
Областния съвет на БЧК- 
Бургас - храни, дрехи и др. 
непарични помощи, са под-
помогнати крайно нуждае-
щи се хора от община Ай-
тос. През 2017 година ор-
ганизацията е продължила 
реализирането на Опера-
тивна програма „Разпре-
деление на храни и инди-
видуални хранителни паке-
ти за нуждаещите се лица” 
от „Европейски социален 
фонд”,  управлявана от 
Агенция „Социално подпо-
магане”. Разпределени са 
хранителни пакети  на 1240 

човека от социално слаби 
групи, в периода 28 януари 
- 20 февруари т.г.

От 28.04. до 20.05.2017 г. 
са раздадени хранителни 
пакети на 684 деца от со-
циално слаби семейства и 
на хора с увреждания от об-
щината. Останалите храни-
телни пакети са разпреде-
лени в Дом за стари хора 
- Айтос, в Защитено жили-
ще - Айтос и в Дневен цен-
тър за деца с увреждания 
- Айтос.

Фокусът в дейността на 
Общинската организация 
е доброволчеството, кое-
то червенокръстките акти-
висти осъществяват съв-
местно с активистите на 
БМЧК. Най-активни сред 
доброволците са били Сте-
фка Марчева, Нейчо Сто-
янов, Стоянка Макакова и 
др., както и 20 младежи от 
БМЧК, които са подпомог-
нали разтоварването и раз-
пределението на хранител-
ните продукти в пункта в 
град Айтос.

През месец декември 
2016 год., членове на БМЧК 
от кампанията „Подари Ко-
леда”, са събрали 300 лева 
и са подготвили 23 пакета 
с лакомства, за младежите 
от Защитено жилище - Ай-
тос и за възпитаниците на 
Дневния център за деца с 
увреждания - Айтос.

„В своята социално-по-
мощна дейност, БЧК- Ай-
тос има добри партньори 
в лицето на Община Айтос, 
Дирекция „Социално под-
помагане” и кметовете на 
селата, които активно се 
включват при разпределе-
нието и доставянето на хра-

нителната помощ по села-
та. Много важна част от ра-
ботата на БЧК е формира-
нето на здравни умения с 
цел подобряване поведе-
нието и здравословния на-
чин на живот на населени-
ето и профилактика на не-
гативните фактори в начина 
на живот. Червенокръстци-
те организират лекции, бе-
седи и дискусии на здравни 
теми в пенсионерските клу-
бове и в клуба на БЧК. Не-
оценима помощ по здрав-
но-просветна дейност осъ-

ществяват и червенокръст-
ките активисти в учили-
щата и детските градини, 
като Данка Янова, Светла 
Милушева, Янка Христо-
ва, Бонка Василева, Свет-
лана Попова, Тюркян Са-
лиева и др., които провеж-
дат здравни беседи, лич-
ни срещи с подрастващите 
и учащи се младежи”, зая-
ви още шефката на БЧК. Тя 
не спести благодарностите 
и към  БМЧК - Айтос - една 
от водещите младежки ор-
ганизации в града. 

„Дейността на БМЧК-Ай-
тос се осъществява пре-
димно в СУ „Христо Бо-
тев”. Усилията на млади-
те доброволци са насоче-
ни към намаляване на со-
циалната уязвимост на де-
цата, в подкрепа на хора 
в затруднено положение и 
лица с увреждания. През 
тази година доброволците 
отбелязаха 8-ми май - Ден 
на червения кръст с пре-
зентация на своята дей-

ност в училище. Бяха отпра-
вени благодарствени гра-
моти към директора на СУ 
„Христо Ботев” Пенка Ки-
рязова и към ръководителя 
Атанас Христов. За добра 
работа бяха връчени гра-
моти на млади добровол-
ци от училището”, похвали 
младежите Костова.

Интересни са инициати-
вите на БМЧК за 1-ви юни - 
Ден на детето, за 21-ви сеп-
тември - Европейски ден 
без загинали по пътищата, 
за 1-ви декември - Ден за 

борба с ХИВ/СПИН и др. 
Трудно е обаче да се пре-
одолее кризата с кръвода-
ряването. С особена загри-
женост Общинската орга-
низация се отнася към про-
блемите, свързани с без-
възмездното кръводарява-
не. „Икономическите труд-
ности доведоха до дефицит 
на толкова важни за обще-
ството ценности като соли-
дарност, състрадание и го-
товност да се помогне. За 
пореден път се установява 
активност на населението 
предимно само тогава, ко-
гато се касае за взаимопо-
мощ и помощ на близък или 
роднина. Отчита се слабост 
и по отношение на нови ме-
тоди за привличане на по-
вече доброволци и безвъз-
мездни кръводарители” 
призна Костова.

БЧК- Айтос има традици-
онно добри медийни кон-
такти. Медиите следят и 
представят на общество-
то дейността на организа-
цията и са надежден и се-
риозен партньор за пости-
гане на хуманните цели 
на червенокръсткото дви-
жение. Ръководството на 
БЧК-Айтос отчете още пол-
зотворното сътрудничест-
во и неоценимата помощ 
на Община Айтос, кмето-
вете по селата, директори-
те по училищата, Дирекция 
„ОЦСП”- Айтос, в лицето на 
Пенка Добрева и на всич-
ки доброволци и симпати-
занти за каузата на Черве-
ния кръст.     

НП
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� Тел. 0888 41 72 67 - 
продава парцел от 1 дка 
в регулация, в град Айтос, 
до подстанцията. Цена по 
споразумение.
� Тел. 0884714212 - 

продава парцел /празно 
дворно място/ в с. Ляс-
ково - 842 кв. м, УПИ и 
ПУП. Цена по споразуме-
ние.
� Тел. 0896 370 138 - 

дава под наем помещение 
за магазин или офис - 20 
кв.м Айтос, супер център 
- 250 лв. месечно. 
� Тел. 0896885477 - 

продава парцел в центъра 
на град Айтос за застро-

яване, на калкан, с висо-
чина - до стрехата -10 м 
и възможност за увеличе-
ние на параметрите.
� Тел. 0885/ 252 452 - 

продава земеделска земя 
в м. „Могилата”. Цена по 
споразумение.
� Тел. 0876 10 38 55 - 

продава 5 дка земи в с. 
Съдиево, в регулация, в 
края на селото, посока 
„Аязмото”.
� Тел. 0558/2 61 96 - 

Айтос дава под наем нива 
990 кв.м в местност-
та „Провадийско шосе” 
- празно място. Цена по 
споразумение.

малки обяви
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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - АЙТОС 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА във ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИЯ EURES САЙТ

Дирекция „Бюро по труда” - Айтос набира СЕЗОННИ РАБОТНИ-
ЦИ ВЪВ ФЕРМА ЗА БРАНЕ НА ЦВЕТЯ В Южна Англия. С всяко 
одобрено лице ще бъде сключен сезонен договор от януари 
до април, с възможност за удължаване. Настаняването е оси-
гурено от работодателя.

Записване в стая 3 на Дирекция „Бюро по труда” - Айтос 
до 20 декември 2017 г.

* * *
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос  набира СЕЗОННИ РАБОТ-

НИЦИ ВЪВ ФЕРМА ЗА БРАНЕ НА АСПЕРЖИ В Англия. С всяко 
одобрено лице ще бъде сключен сезонен договор от януари 
до април,  с възможност за удължаване. Настаняването е оси-
гурено от работодателя.

Записване в стая 3 на Дирекция „Бюро по труда” - Айтос 
до 15 декември 2017 г.

* * *
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В ИСПАНИЯ  

ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИЯ EURES САЙТ
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос набира СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

РАБОТНИЦИ /ЖЕНИ МЕЖДУ 25 и 40 г. / ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ 
В ИСПАНИЯ, провинция Уелва. С одобрените лица ще бъде 
сключен сезонен трудов договор от началото на месец фев-
руари 2018 г. Настаняването е безплатно и се осигурява от рабо-
тодателя.

Записване в стая 3 на Дирекция „Бюро по труда” - Айтос 
до 10 януари 2018 г.

Във връзка с изпълнение на проект „Твоята първа EURES-
работа”, по който Агенцията по заетостта е партньор на 

службите по заетост на Италия и Германия

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - АЙТОС 
УВЕДОМЯВА ЗА СЛЕДНОТО

Целта на проекта е подпомагане мобилността на млади-
те  хора на България и е насочен към лица на възраст меж-
ду 18 и 35 години, както и към малките и средни предприя-
тия от всички държави от Европейския съюз, които биха 
ги наели.

По проекта се предвиждат редица дейности, които да подпомог-
нат процеса на подбор и наемане на работници. Финансовата под-
крепа ще покрива част от разходите на участниците, свързани с 
пътуване за интервю в други държави от ЕС /+Норвегия, Исландия 
и Лихтенщайн/, разходи за преместване в друга страна, езиково обу-
чение, признаване на квалификация, допълнителна помощ за премест-
ване, предварително обучение за повишаване на общите компетен-
ции и адаптивност на кандидатите.

Финансова помощ по проект „Твоята първа EURES-работа” също 
така могат да получат малки и средни предприятия, наемащи мла-
ди работници или специалисти. Финансовата помощ представлява 
фиксирана сума за покриване на някои разходи за интеграционна про-
грама на новонаетите младежи.

Освен посредничество за работа, проектът включва и стажува-
не. При него се предвижда минимум тримесечно интензивно обуче-
ние за развиване на технически и професионални умения за усъвър-
шенстване на опита на младежите.

Подробности за проекта може да намерите на националния сайт 
на EURES: http://eures.bg/Схеми за мобилност/Your first EURES job

За повече информация: стая 3 на ДБТ Айтос.

Червенокръстците с отчет за инициативите през 2017-а

бЧк - айтос: помагаме  
на хората да си помагат!
Акцентите - подкрепа, доброволчество и превенция



Айтоски гимназисти про-
дължават една добра пред-
коледна традиция за под-
крепа на самотни възраст-
ни хора преди Коледа. И 
тази година млади хора ор-
ганизират кампанията, и го-
рещо настояват да останат 
анонимни, защото благот-
ворителността означава 
„жест към другия, а не се-
беизтъкване”. 

За да видят усмивки по 
лицата на социално слаби 
и самотни възрастни хора, 
младежите организират Ко-
леден благотворителен кон-
церт „Подари коледна ве-
черя на пенсионер в нуж-
да” на 18 декември 2017 г., 
от 17.30 часа, в НЧ „Васил 
Левски 1869”.

Със събраните средства 
ще бъдат закупени храни-
телни продукти. Хранителни 
пакети ще получат само са-

мотните пенсионери, тези, 
които не разчитат на под-
крепата на свои близки и 
роднини, заявиха пред НП  

организаторите. Младежи-
те обещават сами да из-
дирят пенсионерите, които 
имат най-голяма нужда от 

подкрепа.
Ето какъв е призивът 

на младите инициатори 
към гражданите в специал-

но създадената група във 
фейсбук „Бъди човек - Ай-
тос!”

Прочетете и ги подкре-
пете!

Здравейте, приятели! 
Здравейте, хора с големи 
сърца! 

Организираме ден в под-
крепа на българския пенси-
онер, демонстрация на ува-
жение и съпричастност към 
тежката им съдба. Органи-
зираме концерт в навече-
рието на светлите празни-
ци и ви каним най-сърдеч-
но на нашия коледен кон-
церт „Подари коледна ве-
черя на пенсионер в нуж-
да”, който ще се проведе 
на 18/12/2017 от 17:30ч. в НЧ 
„Васил Левски 1869”. В него 

ще вземат участие състави 
от града, които ни подкрепят 
и са мотивирани да напра-
вят каузата реалност! Ще 
ги запазим в малка тайна 
за всички, с което се надя-
ваме да събудим любопит-
ството Ви! Уверяваме Ви, 
че ще има много изненади! 
„Никое добро, дори и най-
малкото, не е напразно!” - 
това е нашето мото и ние вяр-
ваме в доброто! Три години 
вече тази кампания е светъл 
лъч в сивите дни на наши-
те възрастни съграждани!  
Приканваме всички жите-
ли на община Айтос да се 
присъединят към нас и на-
шия тържествен концерт! 
Заповядайте, ние Ви очак-
ваме!
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Ученици канят айтозлии на благотворителен 
концерт, искат анонимност

Бъди човек – Айтос

Мотото на гимназистите: 
„Никое добро, дори и най-
малкото, не е напразно!”

Янка ивАНовА 
Клуб „Туристи-
ветерани” - Айтос

На 16.11.2017 г., от 18 ч., в 
зала „Петя Дубарова” към 
КЦ „Морско казино” - гр. 
Бургас, нашата приятелка 
и туристка, Тонка Петко-
ва, представи своята сти-
хосбирка „Обич и песен”. 
Всъщност, това не беше 
представяне на книга, как-
вото обикновено се случ-
ва. Беше вълнуващ театра-
лен спектакъл, след който 
присъстващите не скрива-
ха възторга си от това, ко-
ето видяха. И Тонка Петро-
ва го заслужаваше, защо-
то на много хора в залата 
е дарявала подобни търже-

ства. Рецитираха се нейни 
стихове и се пяха  песни по 
нейни текстове. Самата тя, 
рецитира и пя с хор „Хар-
мония” към Клуб „Четири-
листна детелина” - кв. „Ве-
трен” и с ветераните- турис-
ти от Айтос.

Залата беше препълне-
на. Когато се представих 
на микрофона и обходих 
с очи присъстващите, при-
знавам си - смутих се. Зала-
та беше притихнала и очак-
ваше изненади, които вина-
ги, по много елегантен на-
чин, Тонка умее да подна-
ся. Имах честта и голяма-
та отговорност да предста-
вя книгата, но и цялостния 
й творчески път, като един 
вечно търсещ човек и най-
вече, като човек, който да-

рява другите с обич чрез 
словото и песента.

Тя не само има дарбата 
да пише стихове, чрез кои-
то изразява своята емоцио-
налност към природата, съ-
битията и човешките взаи-
моотношения, но притежа-
ва и огромна гражданска 
позиция. По празници ще я 
видиш на Бургаската сцена 
на НХК, да пее с хор „Хар-
мония”, да развява българ-
ския трибагреник, или да 
представя рецитал по ней-
ни стихове за България:

Обичам те, Българийо, 
моя родна земя!

Ти си ми потребна като 
хляб и вода,

като всички неща, без ко-
ито не мога,

заклевам ти се, пред тебе 
и пред Бога!

Обичам те, Българийо, до 
болка, до смърт,

тъй както обичам и са-
мия живот!

Кое отключва поетичните 
й дарби? Преди всичко, съп-
рикосновението й с приро-
дата. Няма кътче на Бълга-
рия, известно и неизвестно 
като туристически феномен, 
което Тонка, заедно с всич-
ки нас, туристите-ветерани 
от Айтос, да не е посетила. 
Допирът й до природните 
хубости я кара да излее сво-
ята чувственост, в стих:

Омайниче, най-лъскавата 
рожба на Рила,

крие в дъха си- нежност 
и сила.

Гледа, аленее от зори до 
мрак,

свети в гората- забрани-
телен знак!

Голяма част от произве-
денията в книгата й са пос-
ветени на природата, на ту-
ристическия начин на жи-
вот и може би затова, в за-
лата присъстваха толко-
ва много туристи-ветера-
ни от Айтос. Пък и кой ли 
от тях не е бил зарадван с 
поздрав от Тонка по няка-
къв повод. С талантливото 
си перо е докосвала все-
ки до най-нежната струна 
- сърцето.

Голяма част от онова, ко-
ето носи като духовен за-
ряд, Тонка отдава и на пен-
сионерски клуб „Четири-
листна детелина” - кв. „Ве-
трен”- Бургас. Нейна е ини-
циативата да създаде гру-
па за художествено сло-
во към клуба, чиито изяви 
непрекъснато се аплоди-
рат на Бургаската сцена. А 
в хор „Хармония” не само 
пеят песни по нейни стихо-
ве, но много често тя съз-
дава музиката. Такава е пе-
сента „Море на моето дет-
ство”, по текст на Петя Ду-
барова, която с удоволст-
вие изпълняват и айтоски-
те туристи- ветерани.

Добре знам, че вечер, ко-
гато хора и природа са при-

тихнали, тя не бърза да зас-
пи - винаги записва впечат-
ленията си от деня или под-
готвя поздравления по ня-
какъв повод.

И винаги - в ритмична, в 
отмерена реч. Не е лесно - 
хем да кажеш истината, хем 
да зарадваш човека, а ду-
мите да звучат като песен 
и да галят душата.

Това е себеотдаване, и 
Тонка го прави от години. 
Затова и зала „Петя Дуба-
рова” беше изпълнена до 
края. Освен туристите-ве-
терани, тук присъстваха и 
голяма част от членовете 
на ветренския клуб, хора 
от поетичен клуб „Морски 

звуци” - Бургас, който е изи-
грал огромна роля за доиз-
граждането й като талант. 
Присъстваха нейни колеги 
от Ветренското училище, с 
които никога не е прекъс-
вала връзка, съседи, близ-
ки, нейните деца, внуци и 
правнуци.

Поздравителните адре-
си, огромните букети, топ-
лите думи бяха един стра-
хотен реверанс към Тонка, 
не само към книгата, но и 
към всичко онова, което е 
направила за хората. А тя 
го прави всеки ден!

Да й пожелаем творческо 
дълголетие, поне до първо-
то столетие!

Един театрален спектакъл, поднесен с “Обич и песен”

Програма:

30 ноември 2017 г, 11.00 чса, ОУ 
“Светлина” - с. Тополица

Откриване на проект “Дигитал-
на зона по математика, науки и из-
куства”.

30 ноември 2017 г., 10.00 часа, 
Спортни игрища на стадион “Крум 
Делчев” (при лошо време в Спорт-
на зала “Аетос”)

Традиционен общински училищен 
турнир по футбол на малки врати за 
наградите на Община Айтос.

1 декември 2017 г., 12.00 часа, 
Ресторант „Аетос”

Празник на Дружеството на инва-
лидите „Рай” - Айтос, по повод 3 де-
кември, Международен ден на хора-
та с увреждания.

8 декември 2017 г., 17.00 часа, 
площад „Свобода”(при лошо време 
в салона на Читалището)

Да запалим коледните светлини! 
- Предколеден празник за деца и 
възрастни с участието на художест-

вени състави на НЧ „Васил Левски 
1869”.

12 декември 2017 г., 17.30 часа, 
Спортни площадки на градския ста-
дион

Коледен турнир по футбол на мал-
ки врати — мъже.

13 декември 2017 г., 18.30 часа, 
НЧ “Васил Левски 1869”

Театрално-музикален център - Со-
фия представя “ЯВОРОВ, ЛОРА И 
МИНА В ЧАСА НА СИНЯТА МЪГЛА”. 
Билети на касата на Читалището.

17 декември 2017 г., 10.00 ч., 
Физкултурен салон СУ „Никола Ва-
пцаров”

Коледен турнир по волейбол „Пре-
дизвикай родителите си!”, за деца и 
родители.

18 декември 2017 г., 17.30 часа, 
НЧ „Васил Левски 1869”

Благотворителен концерт „Пода-
ри коледна вечеря на пенсионер в 
нужда”.

19 декември 2017 г, 17.00 часа, 
НЧ „Васил Левски 1869”

Коледен концерт, организиран от 
Тракийско дружество “Петър Кипри-
лов 1897”, със специалното участие 
на Фолклорна група „Българка”, и с 
участието на певчески и танцови със-
тави от град Айтос.

20 декември 2017 г., 13.00 часа, 
НЧ „Васил Левски 1869”

Традиционен Коледарски празник-
конкурс с участието представителни 
групи на училищата и читалищата на 
територията на Община Айтос.

21 декември 2017 г., 17.30 часа, 
НЧ „Васил Левски 1869”

Коледен концерт на художестве-
ните състави на НЧ „Васил Левски 
1869”.

22 декември 2017 г., 10.00 часа, 
Ритуална зала на Община Айтос

Коледарски поздрав към Общин-
ска администрация от децата от ДГ 
„Здравец” - Айтос.

23 декември 2017 г., 10.00 часа, 
Заседателна зала на Община Айтос

Коледен шахматен турнир за дeца 
и възрастни.

Много предколедни прояви в община Aйтос


