
Кметът Васил Едрев иска 
картбланш от Общинския съ-
вет за кандидатстване на Об-
щина Айтос с две проектни 
предложения - „Благоустро-
яване на градска градина в 
кв.63, град Айтос“  и „Спорт-
на площадка № 4 в УПИ I - за 
спортен терен, кв.50, по плана 
на град Айтос” по процедури 
чрез подбор BG06RDNP001-
7.006 и 7.007, подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширя-
ването на всички видове мал-

ка по мащаби инфраструкту-
ра“ от мярка 7 „Основни ус-
луги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програ-
мата за развитие на селски-
те райони за периода 2014-
2020 година.

Със заповед на Министъра 
на земеделието, храните и го-
рите е обявен период за при-
ем на проектни предложения, 
свързани с благоустрояване-
то на паркове, градини, улич-
но озеленяване и площади, 
както и за изграждане, ре-

конструкция, ремонт, обо-
рудване и/или обзавеждане 
на спортна инфраструктура. 
Ако проектните предложения 
бъдат одобрени, максимални-
ят размер на безвъзмездната 
финансова помощ, която Об-
щината може да получи за 
градската градина е левова-
та равностойност на 400 000 
евро, а за спортна площад-
ка в комплекса на градския 
стадион - 50 000 евро, пише 
в докладната на градоначал-
ника. Не се изисква съфинан-

сиране от страна на Общи-
ната, администрацията вече 
подготвя Формуляри за кан-
дидатстване по допустимите 
дейности.

Единият от проектите е за 
цялостното благоустроява-
не, паркоустрояване и обно-
вяване на всички елементи 
на Градската градина в Ай-
тос и превръщането й в при-
влекателно, удобно и модер-
но място за отдих, спорт, игри 
и занимания на открито. Цел-
та на втория проект е изграж-

дане на мултифункционална 
спортна площадка и кът за 
фитнес на открито. Теренът, 
на който ще бъде ситуирана 
спортната площадка е част от 
имот публична общинска соб-
ственост, в спортен комплекс 
„Крум Делчев“ с площ 42 173 
кв.м, на улица „Славянска” в 
град Айтос.

Съгласно Насоките по про-
цедурите, е необходимо ре-
шение на Общински съвет - 

Айтос за кандидатстване, ко-
ето освен това да гарантира, 
че дейностите, включени в 
проекта, съответстват на при-
оритетите на Общинския план 
за развитие на Община Айтос 
за периода 2014-2020 година. 
Предвид кратките срокове за 
кандидатстване, Общинският 
съвет трябва да реши още, че 
допуска предварителното из-
пълнение на решенията.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Няма ваканция за общинските проекти
Кметът иска картбланш от местния парламент 

за две нови проектни предложения

Има такава многогодишна тради-
ция в Айтос - зрелостниците от три-
те средни учебни заведения в града 
да получават дипломите си на тър-
жествена церемония в читалищния 
салон. Програмата, всяка година 
през месец юни, се подготвя от учи-
лищата на ротационен принцип, до-
макин на ритуала е кметът на Общи-
на Айтос. 

Церемонията по връчването на 
зрелостните свидетелства тази го-
дина се случи по-рано, предвид сро-
ковете за подаване на до-
кументи във висшите учеб-
ни заведения. В читалищ-
ния салон дойдоха родите-
ли, приятели и граждани, 
за да споделят радостта на 
абитуриентите, примесена 
с малко тъга по безгрижни-
те ученически години. 

Домакини и гости посрещ-
наха тържествено училищ-
ните знамена, прозвучаха 
националният химн и хим-
нът на Община Айтос. Кме-
тът Васил Едрев пожела на 
випуска „Попътен вятър и 

късмет!” и ги посъветва да използ-
ват знанията и възможностите си 
за успешна реализация в онази об-
ласт, в която се чувстват най-подгот-
вени. „Преследвайте докрай целите 
си и посветете таланта си на бъде-
щето на Община Айтос!”, каза още 
в поздравителното си слово градо-
началникът.

От името на випуска, на сцената 
прозвуча и вълнуващото слово за 
раздяла с училището на Лорета Тер-
зиева, една от отличниците на випу-

ска, които тази година са 28. За 12-
годишното си старание първенците 
получиха ведно с дипломите си, Ди-
плом и Плакет „Отличник на „Випуск 
`2018” от кмета Васил Едрев.

Церемонията продължи с връчва-
нето на дипломите на останалите 
зрелостници, редом до тях на сцена-
та бяха директорите Пенка Кирязо-
ва, Димо Парушев и Таньо Чакъров, 
и класните ръководители на випуска 
Цветка Костадинова, Марина Досе-
ва, Лазарина Янчева, Татяна Тодо-
рова, Бойка Димитрова, Здравко Ди-
мов и Станимир Стойчев.

Организатори на тържественото 
дипломиране на „Випуск `2018“ бяха 
Община Айтос и СУ „Никола Вапца-
ров” - Айтос.

Още за отличниците на випуска, 
на страница 4.

НП

Много танци  
за айтоските деца 

през юли

НЧ „Васил Левски 1869” - Айтос организира Лятна тан-
цова академия ̀ 2018 за деца, в три възрастови групи: 7-8 
години, 9-10 години и 11-14 години. 

Лятната танцова академия на читалището тази година 
ще има занятия от 2 до 13 юли. Записвания - от 26 до 29 
юни 2018 г. в читалището.

Откриват Лятна танцова академия `2018

„Випуск ’2018“ вече с дипломиНа добър 
час! 

Община Айтос

След изграждането на двете нови игрища в спортния комплекс на стадиона, Об-
щината планира и трето

С финансиране по друг проект Общината вече закупи техника и оборудване за 
поддържане на градската градина



 ХХХІІІ-то заседание на Об-
щински съвет – Айтос свик-
ва председателят Краси-
мир Енчев, на  28.06.2018 г. 
(четвъртък) от 09.30 часа  
в  Заседателната  зала  на  
Община  Айтос. Две са до-
кладните записки на кмета 
на Община Айтос Васил Ед-
рев и са за кандидатстване 
с проектни предложения за 
градската градина и игрище 
на стадиона по Програма-
та за развитие на селските 
райони. В предварителния 
дневен ред са включени и 
други две докладни на гра-
доначалника за издаване на 
запис на заповеди в полза 
на ДФ „Земеделие” по про-
ект „Реконструкция и реха-
билитация на улична мре-
жа на територията на общи-
на Айтос”.

Председателят Красимир 
Енчев внася докладна за 
повторно гласуване на ре-
шение за терена, на който 
се провежда пазарът в сря-
да, което беше върнато от 
Областния управител на 12 
юни т.г. Ще бъде гласувано 
и предложение за продажба 
на недвижим имот – частна 
общинска собственост - тра-
фопост, с площ 10.837 дка, 
с начин на трайно ползва-
не „Пасище, мера” по КВС 
землището на град Айтос, 
местност „Лясковско шосе”. 
Внесено е и предложение 

за продажба на общински 
имот – частна общинска 
собственост, в кв.31 по пла-
на на село Карагеоргиево, 
община Айтос.

Съветниците ще решават 
още, дали да бъде продаде-
на земя - частна общинска 
собственост, на собствени-
ка на законно построена 
сграда, в кв.146 по плана 
на град Айтос, с адрес ули-
ца „Васил Априлов” № 2, и 
дали да бъде прекратена съ-
собственост между Община  
Айтос и физически лица в 
кв.33 по плана на село Мъг-
лен, община Айтос. Ще се 
иска и прекратяване на съ-
собственост между Общи-
на  Айтос и физически лица 

в кв.21 по плана на село Съ-
диево, община Айтос. 

Кметът очаква съгласие-
то на Съвета и за разделя-
не на имот № 018004 - нива, в 
землището на село Зетьово, 
промяна на предназначени-
ето на имот №018015, с площ 
0,457 дка, от „нива“ в „пол-
ски път“ и обявяването му 
за публична общинска соб-
ственост, както и удължава-
не на срока на Ротари клуб 
- Айтос за експлоатация на 
съоръжение „Метална рам-
ка с указателни табели сре-
щу СУ„Никола Й.Вапцаров“, 
над улица „Хаджи Димитър“, 
град Айтос на СНЦ „Ротари 
клуб-Айтос“. 
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Общинският съвет  
заседава на 28 юни З А П О В Е Д

№ РД-08-391
гр. Айтос, 22.06.2018г.

На основание на чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, във връзка с чл.6 и чл.8 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския 
поземлен фонд и в изпълнение на  Решение на ОбС - Айтос  № 509 от 30.05.2018г., обективирано в Протокол №32, т.19 от ДР

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем/аренда  на общински и 

училищни земеделски земи -  частна общинска собственост, за стопанската 2018/2019 година, съгласно приложената 
таблица

ИМОТ-НТП ПЛОЩ
/дка/

ЗЕМЛИЩЕ/
МЕСТНОСТ

КАТЕ-
ГОРИЯ

Нач. тръжна 
цена лв./дка 

за година

Форма и срок 
на отдаване/

год./
гр. Айтос

1 478001-изост.нива УПФ  45.000 Хамам дере ІІІ 27,00 Наем – 5 г.
с. Караново

1 027015-тр.насажд. УПФ 21.272 Ясака ІV 45,00 Наем – 5 г.
2 000161-нива ОПФ- за 

създ. на тр. насаждения
6.018 - ІІІ 50,00 Аренда-15 г.

с. Лясково
1 103009-изост.нива УПФ 22.704 Бургас кайря VІІІ 17,00 Аренда – 10 г.

с. Пещерско
1 031009-изост.нива УПФ 

за създ. на тр. насажд.
49.415 Манда баир Х 30,00 Аренда-25 г.

2 050006 – нива ОПФ 3.000 Манда баир ІV 25,00 Наем-5 г.
3 121009-изост.нива ОПФ 13.200 Дълъг кайряк Х 13,50 Наем -5 г.
4 130006 – нива УПФ 17.630 Куз бою ІV 25,00 Аренда – 10 г.
5 167004–изост.нива ОПФ 12.453 Аряотолу-гюлджу VІ 21,00 Наем – 5 г.

6 198010-нива ОПФ 5.300 Корията ІV 25,00 Наем  - 5 г.
с. Пирне

1 045014– нива УПФ 15.000 Алана V 23,00 Наем – 5 г.
2 052008– нива УПФ 10.921 Аладжа гарга V 23,00 Наем – 5 г.
3 086006– нива УПФ 20.001 Коч ІV 25,00 Наем – 5 г.
4 087009– нива УПФ 15.438 Коч ІV 25,00 Наем – 5 г.
5 091013– нива УПФ 10.429 Новите лозя ІV 25,00 Наем – 5 г.
6 091014– нива УПФ 6.663 Новите лозя ІV 25,00 Наем – 5 г.
7 093006– нива УПФ 13.366 Къзълджик ІV 25,00 Наем – 5 г.
8 095020– нива УПФ 9.697 Новите лозя ІV 25,00 Наем – 5 г.
9 099009– нива УПФ 22.111 Къзълджик ІV 25,00 Наем – 5 г.
10 100014– нива УПФ 4.640 Къзълджик V 23,00 Наем – 5 г.
11 102018– нива УПФ 17.389 Миндов кайряк ІV 25,00 Наем – 5 г.
12 104001– нива УПФ 35.711 Миндов кайряк V 23,00 Наем – 5 г.
13 108003– нива УПФ 4.959 Есака ІV 25,00 Наем – 5 г.
14 109014-нива ОПФ 16.872 Юрта ІV 25,00 Наем – 5 г.
15 112004– нива УПФ 3.649 Таш копрю ІV 25,00 Наем – 5 г.
16 118023– нива УПФ 13.201 Дурфана V 23,00 Наем – 5 г.
17 119021– нива УПФ 5.366 Кюллюка ІV 25,00 Наем – 5 г.
18 120012– нива УПФ 8.588 Под баира ІV 25,00 Наем – 5 г.
19 122015– нива УПФ 26.929 Стойкова круша ІV 25,00 Наем – 5 г.
20 123003– нива УПФ 3.000 Старите лозя ІV 25,00 Наем – 5 г.
21 123012 – нива УПФ 6.301 Старите лозя ІV 25,00 Наем – 5 г.
22 127008 – нива УПФ 5.000 Под баира ІV 25,00 Наем – 5 г.

с. Съдиево
1 037009 – нива УПФ 19.175 Дюзлюка V 23,00 Наем – 5 г.
2 050001–изост.нива УПФ 10.709 Дюзлюка V 23,00 Наем – 5 г.
3 153001–нива УПФ 116.773 Домуз орман ІV 25,00 Наем – 5 г.

с. Чукарка
1 010006 – нива УПФ- за 

създ. на тр. насаждения
275.729 Ачмака ІV 45,00 Аренда -15 г.

О Б Щ И Н А  А Й Т О С
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Посочените начални тръжни цени са без ДДС 
(освободена доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за 
данъка върху добавената стойност).

2. Търгът да се проведе на 12.07.2018 г., от  10:45 
часа в  малката заседателна зала  на Община Айтос, 
ул. „Цар Освободител” №3.

3. Началната тръжна цена за отдаване под наем/арен-
да e определена, съгласно Тарифа за отдаване под наем 
и аренда на общински земи в Община Айтос, неразделна 
част от Наредбата за стопанисване, управление и разпо-
реждане със земи от общинския поземлен фонд и е при-
ета с Решение на ОбС - Айтос  № 509 от 30.05.2018г.

4. Определям стъпка на наддаване  - 10 % от 
началната тръжна цена на декар.

5. Определям депозит за участие в размер на  10 % от 
началната тръжна цена за целия имот, вносими в брой 
в касата на Община Айтос (стая 10), или по банков път 
по сметка на общината BG27BUІN95613300447527  
BІC: BUІNBGSF при Алианц Банк България  в срок до 
16:00 часа на  10.07.2018г. 

6. Сключването на договор за наем/аренда за полз-
ване на обявената по този ред земеделска земя, не 
гарантира подпомагане на земеделските производи-
тели по схемите и мерките на Общата селскостопан-
ска политика.

7. За обезпечаване изпълнението на задълженията 
по договора за наем/аренда, определям парична гаран-
ция в размер на една годишна наемна/арендна внос-
ка, достигната на търга, която се внася преди сключва-
не на договора. Внесената парична гаранция, след из-
тичане на срока на договора се освобождава, като не 
се начислява лихва.

8. Утвърждавам  36 (тридесет и шест) комплекта 
тръжна документация за всеки един имот по отдел-
но и проекти на договори към нея, съдържащи след-
ните документи:

- Копие от Заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота – приложение №1;
- Декларация за условията на търга и проектодого-

вора – приложение №2;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни – приложение №3;
- Тръжни условия;
- Копие от скица на имота;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Договор за наем/аренда (проект).
9. Тръжната документация е на стойност  30.00 лв. 

без ДДС за един комплект и може да се закупи  в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) на 
общината до 16:00 часа на 09.07.2018 г.

10. Документи за участие в запечатан плик, да се 
приемат до 16:00 часа на 10.07.2018 г., в ЦУИГ на об-
щината. В него се поставят следните документи:

10.1. Заявление за участие в търга;
10.2. Документ за внесен депозит;
10.3. Документ  за закупена тръжна документация;
10.4. Декларация  за оглед на имота – Приложе-

ние № 1;
10.5. Декларация за условията на търга и проекто-

договора – Приложение № 2;
10.6. Декларация за съгласие за събиране, използва-

не и обработване на лични данни – Приложение № 3;
10.7. Юридическите лица – търговци, наред с посо-

чените горе документи представят и ЕИК – съгласно За-
кона за търговския регистър. Допустимо е представя-
нето на извадка от електронната страница на Търгов-
ския регистър;

10.8. Нотариално заверено пълномощно – ако участ-
никът не присъства лично на търга. Допустимо е пълно-
мощното да не се постави в плика, а да се предаде на 
комисията на нейното заседание. На комисията се пре-
доставя оригинал или заверено за вярност копие, като 
в този случай оригиналът се показва за сверка.

11. До участие в търга ще се допускат физически и 
юридически лица. При участие на кандидат, регистри-
ран като ЮЛ, на приложените документи е необходи-
мо да се постави фирмения печат.

12. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 
16:00 часа на 10.07.2018 година с представител на Об-
щината след представяне на платежен документ за заку-
пена тръжна документация и предварителна заявка.

13. Начин на плащане: в 14- дневен срок от влиза-
не в сила на заповедта за спечелил участник, спече-
лилият кандидат следва да внесе един годишен наем/
арендна вноска и една гаранция по изпълнение на до-
говора в размер на една годишна наемна/арендна внос-
ка, достигната на търга. 

14. Настоящата заповед да се обяви във вестник 
„Народен приятел”, Радиовъзел – град Айтос, елек-
тронната страница на Община Айтос и на определени-
те за целта места в сградата на съответното кметство 
и в общината на таблото в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражня-
вам лично.

Допълнителна информация: кметството по местона-
хождение на земеделската земя и Община Айтос - тел. 
2-57-81 и 2-77-45.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

  Ето какви решения трябва да вземе

Кметицата на Дрянковец 
бори демографската криза

 С още двама нови жители се 
сдоби айтоското село Дрянковец. 
Две новородени момиченца - Хава 
и Кадер, зарадваха местната общ-
ност и дадоха кураж на кметица-
та Севие Пехливанова, че дрянко-
влии май ще преборят демограф-
ската криза. 

   Допреди две-три години в се-
лото не изплакваше и по едно бебе 
годишно. Затова, като я избраха за 
кметица, Пехливанова не остана 
безразлична към многогодишната 
тенденция към застаряване на на-
селението. Още в началото на ман-
дата, тя категорично заяви, че ще 
възнагради с лични 100 лева всяка 
млада майка с бебе на ръце.

„Не вярвам паричният бонус да е 
бил стимулът, но радостното е, че 

бебета в Дрянковец вече се раждат”, 
коментира кметицата пред НП, преди 
да посети двете двойки млади родите-
ли, за да им честити рожбите и да спа-
зи обещанието си, като им връчи парич-
ната премия.

   Севие Пехливанова занесе в домо-
вете на бебетата и поздравителни адре-
си за младите майки Джемиле Шабан и 
Хатче Ереджеб с благодарност, че под-
младяват селото.

    „И двете бебета са втори деца в се-
мейството. Хубаво е, че ще се чува по-
вече детска глъч. Затова, с доброволен 
труд и желание, направихме нов дет-
ски кът и беседка. Благодаря на хора-
та в Дрянковец за това, че се включват 
във всички инициативи за изграждане, 
ремонти и почистване”, казва още Пех-
ливанова. 

Амбициозната кметица вече се за-
мисля, дали да не удвои паричния бо-
нус и дали, ако това се случи, бебетата 
в Дрянковец ще са двойно повече.

НП

Още две бебета 
с паричен бонус 
от Пехливанова

Хатче и съпругът й с двете си ро-
жби и с дрянковската кметица

Поздравителен адрес от Пехливанова 
и за Джемиле



Удължаване на срока за 
експлоатация на съоръ-
жение „Метална рамка с 
указателни табели срещу 
СУ „Никола Й. Вапцаров“, 
над улица „Хаджи Дими-
тър“ в град Айтос, иска от 
Съвета Ротари клуб - Ай-
тос. Монтирането на съо-
ръжението, което осветя-
ва пешеходната пътека до 
училището беше през 2011 
година, а целта - да опази 
децата на изключително 
натоварения път, по който 
се движат всички автомо-
били в посока Руен, Про-
вадия и Варна. 

Със свое решение от 3 
март 2011 година Общин-

ският съвет даде съгла-
сие за поставяне на рам-
ката, а Ротари освен че 
я изгради, се задължи да 
я поддържа и стопанисва 
за своя сметка за срок от 
шест години. 

Сега ротарианците са 
изразили пред местния 
парламент желание да 
продължат да обслужват 
съоръжението за нов шест-
годишен период. Дали ще 
получат съгласието на не-
обходимото мнозинство от 
съветници, ще стане ясно 
на 28 юни т.г., на редовно-
то заседание на Общински 
съвет - Айтос.

НП

Разговаряме с Вла-
дислав Георгиев, ръ-
ководител на екипа, 
нает от община Айтос, 
във връзка с извърш-
ване на сравнителен 
анализ между социал-
ната система на Шве-
ция и България, и про-
веждане на обуче-
ния, насочени към слу-
жители от социална-
та сфера в общината 
по проект „Социални 
иновации в грижата за 
възрастните хора“.

- Г-н Георгиев, каква 
е Вашата задача, коя-
то изпълнявате в мо-
мента?

- В рамките на проект 
„Социални иновации в 
грижата за възрастните 
хора“, който се осъщест-
вява с финансовата под-
крепа на Европейския 
социален фонд чрез ОП 
РЧР, бяхме наети от Об-
щина Айтос за извърш-
ване на няколко основ-
ни дейности. Първата 
задача вече е изпълне-
на, и тя се отнасяше до 
изследване на социал-
ните услуги в двете дър-
жави, така че да се из-
върши сравнение, и по 
възможност да се дадат 
препоръки за подобре-
ния, които да са прило-
жими в българските ус-
ловия. Освен това, тъй 
като проектът е насочен 
към внедряване на соци-
ални иновации, ние тряб-
ваше да оценим прило-
жимостта на заложени-
те в проекта две социал-
ни иновации.

- В какво се изразя-
ваха те?

- Едната иновация ка-
сае разработването на 
процедура и учебна про-
грама, по която да се 
подготвят и обучават ка-
дри по професията „под-
сестра“, която в Швеция 
е общопризната и много 
разпространена. Друга-
та иновация се отнася до 
предоставяне на грижи 
на възрастни хора, на 
майчиния им език.

- Какво показаха ре-

зултатите от вашето 
изследване:?

- Професията „под-
сестра“ няма буквален 
аналог в нашата систе-
ма на социални грижи. 
За да се обясни по-лес-
но, можем да кажем, че 
това е социален асис-
тент, но с по-добри ме-
дицински познания, на 
който му е позволено да 
извършва рутинни прос-
ти манипулации като ме-
рене на кръвно напри-
мер. Изследването ни 
потвърди, че демограф-
ският проблем в Бълга-
рия води до ресурсен та-
къв в определени секто-
ри, и се отчита сериозен 
дефицит на медицински 
сестри. Ето защо е удач-
но да се обучават кадри 
за под-сестри, които да 
обслужват възрастните 
хора ежедневно, а роля-
та на медицинските сес-
три да се сведе до пери-
одични прегледи и общу-

ване с хората.
По отношение на пре-

доставянето на грижа на 
собствения език, то иде-
ята е заложена в про-
екта заради шведския 
партньор, който е полу-
чил награда от Краля на 
Швеция за постижения в 
областта на социалните 
услуги през 2004, когато 

за първи път започва да 
налага тази техника. Ус-
танови се също така, че 
притиснати от нуждата, 
все повече хора от раз-
лични малцинства по-
стъпват в домовете за 
възрастни хора, а ръ-
ководствата на тези до-
мове вече прилагат тази 
практика, което показ-
ва, че в България много 
от нещата се правят не 
по-различно от другите 
европейски страни.

 - Тогава значи сме 
равностойни в гри-

жата за възрастните 
хора?

- За жалост освен при-
ликите, има и доста раз-
лики. Те се отнасят най-
вече до системата на 
финансиране, и поста-
вените качествени кри-
терии при предоставя-
не на услугата. Нашите 
стандарти са занижени, 

най-вече заради малкия 
размер на финансов ре-
сурс, отпускан за грижа 
на едно лице. Не е без 
значение и състоянието 
на социалната инфра-
структура, която изис-
ква още доста инвести-
ции, за да достигне ни-
вото на подобни домо-
ве в Швеция.

 - Как проектът ще 
допринесе за намале-
ние на разликите?

- На първо място, това 
ще стане чрез серия от 
обучения, които служи-

тели от социалния сек-
тор в Айтос ще преми-
нат. Самите обучения 
се базират на съкратена 
програма, която е част 
от разработената в рам-
ките на проекта същин-
ска програма за обуче-
ние по професия„ под-
сестра“. Тази програ-
ма е съобразена с из-

искванията на НАПОО, и 
би могла да се използва 
ефективно за подготов-
ка на кадри.

Друга техника за пови-
шаване на капацитета е 
предвиденото посеще-
ние за обмен на опит в 
Швеция, където предста-
вители на общината ще 
посетят сходни институ-
ции, и ще видят на мяс-
то как работи прослову-
тия шведски социален 
модел.

- В крайна сметка, 
ще се повиши ли по 
някакъв начин качес-
тото на обслужване в 
домовете в България 
след този проект?

- Наивно е да очаква-
ме, че един проект ще 
реши проблеми, трупа-
ни с години. Но със си-
гурност можем да ка-
жем, че участниците в 
обученията ще излязат 
от тях по-подготвени, и 
най-вече мотивирани, 
за да изпълняват по-ка-
чествено своите профе-
сионални отговорности. 
Но за да решим карди-
нално проблемите в сек-
тора са ни необходими 
институционална под-
крепа, която да прокара 
нормативни промени, и 
най-вече – нужна е про-
мяна в нагласите на хо-
рата. И на тези работе-
щи в сектора, които ня-
мат към момента никак-
во професионално са-
мочувствие (а и как да 
имат при възнагражде-
нието, което получават), 
но и на тези, които полз-
ват услугите. А това сме 
всички ние, обществото, 
в което има все повече 
възрастни хора, и техни-
те роднини. Всички ние 
трябва да приемем, че 
постъпването в дом за 
възрастни не е обидно, 
а роднините следва да 
помагат на персонала, а 
не да считат, че той е от-
говорен за всичко, с ко-
ето те не са могли да се 
справят преди това при 
грижата за своите въз-
растни родители.

НП
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Айтос прилага шведския социален 
модел в грижите за възрастни хора

Ротари – Айтос стопанисва 
съоръжение, което пази 

децата на пътя

Проект BG05M9OP001-4.001-0030 „Социални иновации в грижата за възрастните хора”, по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост 
и растеж“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Уважаеми граждани,
Община Айтос уведомява всички притежатели на 

МПС без регистрационни номера,  находящи се на об-
щински терени - тротоари, пътни платна, зелени площи 
и др., да бъдат премахнати в 7-дневен срок от публику-
ване на обявата. 

Във връзка с Наредба за излезли от употреба МПС, 
след този срок предстоят административни мерки.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Владислав Георгиев



Тази година учениците 
от СУ „Никола Вапцаров” - 
Айтос почиват активно със 
своите ръководители в чу-
десна курортна база в При-
морско. Организираният ла-
гер е за децата от втори до 
шести клас, заедно с тях са 
преподавателите  Костадин-
ка Караатанасова, Йозлем 
Шефки, Димитринка Михо-
ва и Светла Калинова.

Заедно със снимките, ко-
ито изпратиха специално 
за НП, лагеруващите ва-
пцаровци споделят, че 
се радват на слънче-
во настроение, мор-
ски вълни и емоци-
онални преживява-
ния в хотел „Прес-
тиж Сити ІІ”.

НП
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Млади, красиви, образо-
вани. Това са шест от отли-
чничките на „Випуск `2018“. 
Те вече са избрали да тръг-
нат в различни посоки, но 
всяка ще следва мечтите 
си, за да ги превърне в ре-
алност.

Марина Костадинова е 
от младите хора с ясни при-
оритети. Мечтата й е да учи 
във Варна дентална медици-
на. Ще кандидатства, надява 
се всичко да е наред, защо-
то много иска да се дипломи-
ра като стоматолог. Първият й 
изпит е на 29 юни, вторият на 6 
юли - стискаме палци на лъче-

зарната Марина и вярваме, че 
ще успее с отличната диплома 
от СУ „Христо Ботев”!

Християна Йорданова е 
избрала журналистика в Со-
фийския университет. Ще се 
яви на устен и писмен изпит по 

журналистика, към резултата 
ще бъде прибавен и отличният 
успех от дипломата й. Първи-
ят изпит е ден след като е по-
лучила зрелостното си свиде-
телство. Има и „резервен” ва-
риант - специалността „Бъл-
гарска филология“, след което 
отново ще запише... журналис-
тика. „Това е моят избор”, ка-
тегорична е Християна.

Ясмина Османджикова е 
първа по успех, стотни не й 
достигнаха за пълна шести-
ца. През годините има отли-
чен успех, липсващите стотни 
са от матурата. Ще кандидат-
ства в Бургас „софтуерно ин-
женерство”. „Добре съм с ма-
тематиката, ще науча и ком-
пютрите. Искам да се дипло-
мирам като програмист”, оп-
тимист е Ясмина. Ще продъл-
жава да танцува в читалищна-
та формация „Мисис”. „Репе-
тициите ни са в събота и не-
деля - когато човек има жела-
ние, може да постигне всич-
ко”, казва още Ясмина.

Василена Дигаловска е 
избрала да пътува към Варна, 
за да учи в медицински колеж, 
бакалавърска специалност, с 
желанието да стане акушерка 
или медицинска сестра. С от-

личния си успех може да кан-
дидатства медицина, но мо-
мичето е решило - „Искам да 
виждам как животът се раж-
да пред мен!” Отскоро решила 
да стане акушерка - ще проб-
ва във Варна и Бургас и е си-
гурна, че ще успее да стане 
студентка в един от морски-
те градове.

Мария Луизова вече е при-
ета в университет в Манчес-
тър, ще учи туризъм. Държала 
сертификатен изпит през де-
кември 2017 година. Взела го, 
а после изготвила и необходи-
мото мотивационно писмо. За 
Англия заминава в края на ме-
сец юли тази година. „Надявам 
се, след завършването да ра-
ботя в някоя добра туропера-
торска агенция, или да осно-
ва своя. Задължително - няма 
да остана в Англия. Но да не 
се заричам - времето ще по-
каже”, казва Мария, която, от 
повече от половин година знае 
точно къде ще продължи обра-
зованието си.

Лорета Терзиева е сред от-
личниците на СУ „Никола Вапца-
ров”, изключително артистич-
на и с перфектна дикция. Вмес-
то НАТФИЗ обаче, е избрала да 
учи право в БСУ в Бургас. „Ос-

вен че с желание ще следвам 
право, занапред ще се занима-
вам и с водене на програми. За 
мен това е удоволствие, хоби, 
от което не мога да се откажа”, 
казва Лорета, която с чудесния 
си глас е била водещ на десетки 
концерти на читалищната сцена. 
На същата тази сцена, все така 
изразително и вълнуващо беше 
словото й на дипломирането, от 
името на „Випуск `2018“, което 
публикуваме тук.

Вапцаровци лагеруват в ПриморскоИнициативен комитет „Борис Щерев”- град Айтос
Госпожи и господа айтозлии,

Инициативен комитет „Борис 
Щерев”- град Айтос, на свое за-
седание разгледа предложение, 
постъпило от гражданите - да 
бъде изградена паметна плоча 
на бившия кмет на Айтос Бо-
рис Щерев. Паметната плоча да 
бъде монтирана на площада, за 
който има решение на Общин-
ски съвет - Айтос да носи име-
то „Борис Щерев”. Това е пло-
щадното пространство, което 
се намира между: кръстовище-
то на улица „Паркова” и улица 
„Г. Тихолов”, на входа на лесо-
парк „Славеева река”, комплекс „Генгера” и комплекс „Славеите”- град Айтос.

Относно изграждането на паметна плоча на площад с името „Борис Щерев”, Инициатив-
ният комитет 

РЕШИ:
Да регистрира набирателна сметка за дарение, спонсорство от граждани, физически и 

юридически лица. В тази връзка, Инициативен комитет „Борис Щерев”- град Айтос, общи-
на Айтос регистрира банкова сметка за дарения:

Име на клиент: ИК „Борис Щерев”- град Айтос
IBAN: BG0STSA93000025174875
BIC: STSABGSF
Банка ДСК- ЕАД- град Айтос
Апелираме за вашата подкрепа с финансови дарения на посочената банкова сметка. 

Инициативен комитет „Борис Щерев”- град Айтос разчита на Вашия жест за реализиране 
на идеята и Ви благодари.

Председател на ИК: К. Колев

Отличниците: Тръгваме към 
мечтите си, за да станат реалност

Ръководството на ИК „Борис Щерев” - Айтос

Випуск ’2018

На сбогуване: 

Разчитайте 
на себе си
Уважаеми г-н Кмет, почитаеми Ди-

ректори, скъпи учители, мили родите-
ли, гости, приятели!

За нас, дипломантите от „Випуск 
`2018“ училището бавно, но категорично 
свърши, за да започне един нов етап от 
безкрайната стълба на знанието. Неу-
морният ни труд беше възнаграден с от-
лични, много добри и добри резултати. 
Поздравявам Ви с успешното завърш-
ване на средното ни образование!

Този ден е тънката граница между 
„доброто вчера” и „новото неизвест-
но утре”. Към този ден ще се връщаме 
след години, уморени и повехнали от 
живота, за да докоснем чрез спомена 
незабравимото детство. Защото все-
ки от нас ще поеме по своя път, който 
води нанякъде, но винаги ще поглежда 
назад, защото там - между светлите сте-
ни на класните стаи, е оставил части-

ца от себе си.
 Скъпи зрелостници! Днес трябва да 

кажем довеждане на тези, които бяха 
до нас - нашите учители. На Вас, скъ-
пи учители, дължим зрелостта си. Вие 
ни поведохте по трудните коридори на 
знанието, Вие ни напътствахте с усмив-
ка и укор, но най вече ни показахте, че 
за да успееш трябва да се бориш, за 
да помъдрееш - трябва да не се стра-
хуваш да грешиш. Вие достигнахте до 
душите ни и ние ви се доверихме, без 
да предполагаме колко голям и необоз-
рим е този свят! Стъпка по стъпка оф-
ормяхме своята личност, преборвай-
ки егоизма, лъжата, подлостта, заблу-
дата, страха…

 Без да усетим, заплувахме в света 
на знанието и живота, загребвайки по-
уверено и по- дръзко. На моменти ни се 
струваше прекалено дълбоко и имахме 
нужда от спасителен пояс, друг път - от 
здрава и силна ръка, виждали сме цел-
та все по-близко и утроявахме енергия-
та си, за да станем победители!

Изминаха 12 години - труд, усърдие, 
сълзи от отчаяние, усмивки от радост, 
изпитания на волята, на ума и характе-
ра. Този дълъг път от нашето съзрява-

не изминахме не сами, а винаги под-
крепяни, напътствани, вдъхновявани от 
вас, скъпи учители! И ако днес имаме 
вярата, че сме успели, ако имаме са-
мочувствието, че сме силни и непоко-
лебими, ако сме открили, че сме чест-
ни и правим добро - дължим го на вас! 
Нека тръгнем към мечтите си, за да ги 
превърнем в реалност! Нека да достиг-
нем своя връх желания! Нека да тръг-
нем с усмивка напред към нашето бъ-
деще, където запазено място имат само 
най- смелите.

 Вие, скъпи учители, ще ни липсвате 
много! Ще ни липсва доверието в нас, 
обичта, с която превръщахте лудории-
те ни в отговорност, търпението, с ко-
ето ни учихте, че животът е път и цел, а 
имаш ли цел - ще намериш и пътя. За-
това на този така бленуван, дълго ча-
кан и желан ден, със сълзи в очите и 
дълбок поклон Ви казваме БЛАГОДА-
РЯ! Нека Бог Ви дари с още много лю-
бов, за да изпълнявате своята трудна 
житейска мисия и превърнете в хора и 
тези, които идват след нас.

 Казват, че истинският живот започ-
ва тепърва! Не! Истинският живот е, тук 
и сега, а после - другаде. Сега не му е 

времето за правене на бързи и слож-
ни решения. Сега е времето, в което да 
правим грешки, да хващаме грешния 
влак и да пристигаме на чужда гара, да 
се влюбваме, да специализираме пра-
во, педагогика, журналистика, защото 
няма друг начин да излезем с кариера. 
Сега е времето да променяме мнение-
то си, защото нищо не е вечно. Това не 
е сбогом - това е.

Ще се срещнем след 5, 10 години, ко-
гато ще сме значително по-умни, по-бо-
гати и по- красиви от сега. 

 Затова направете колкото се може 
повече грешки, натрупайте повече опит 
и хванете правилния влак. Така че един 
ден, когато пак ни попитат, какви иска-
ме да бъдем, ние няма да гадаем, а ще 
знаем със сигурност. А дотогава - не бъ-
дете безотговорни към сърцата на дру-
гите хора! Не си губете времето за за-
вист! Понякога сте по-напред, друг път 
изоставате. Състезанието е дълго и на-
края се оказва, че се състезавате само 
със самия себе си.

Помнете похвалите, които получава-
те и забравете обидите!... Ако успеете 
да го направите…, кажете ми как сте го 
постигнали.

Старайте се да опознаете родите-
лите си!

 Бъдете мили с хората от нашето по-
коление! Те са най- добрата ви връзка 
с миналото и са вероятно хората, кои-
то ще са до вас и в бъдеще.

Имайте разбирането, че приятелите 
идват и си отиват, но… на малко от тях 
трябва да държите.

Работете здраво! Пътувайте!
Приемайте някои вечни истини: це-

ните ще растат, политиците ще флир-
туват.

Ние също ще остареем. И когато това 
стане, ще си въобразяваме, че когато 
сме били млади, цените са били умере-
ни, политиците честни, а децата са ува-
жавали родителите си. 

Уважавайте родителите си!
Не очаквайте друг да ви поддържа! 

Може би ще притежавате фонд, фир-
ма… Или ще имате заможен съпруг. Но 
никога не знаете кога това може да из-
чезне, затова - разчитайте на себе си! 

Пожелавам на всички здраве, гриже-
те се за себе си и вярвайте все така в 
светлата страна на живота!

Честито дипломиране, 
„Випуск ’2018“! 


