
По информация на Общинската изби-
рателна комисия - Айтос, 173-ма са реги-
стрираните в ОИК - Айтос кандидати за 
участие в Mестни избори - 2019 година, до 
24.09.2019 г. включително. Това не е окон-
чателният списък, предвид възможността 
за отказ на кандидатите, уточняват от Ко-
мисията. На 25.09. има подадени откази, 
научи още „Народен приятел“. 

На 25.09.2019 година от 18:00 часа, в за-
седателната зала на ОИК - Айтос се про-
веде жребий за определяне на реда за 
представяне на партиите и коалициите в 
диспутите по регионалните радио- и теле-
визионни центрове на БНР и БНТ в избо-
рите на 27 октомври 2019 година. Списъкът 
с номерата - в броя на общинското изда-
ние на 30.09. 2019 г.

В ЦИК изтеглиха поредните номера, с ко-
ито партиите ще се явят на местните избо-
ри на 27 октомври 2019 година - от 1 до 66. 
Пълният списък с номерата на участници-
те в местните избори в Община Айтос - в 
следващия брой на „Народен приятел“. 

Началото на предизборната кампания е 
от 27.09. 2019 г.

1. РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: 

Карагеоргиево
Зюмбюл Ариф Ахмед 
Движение за права и свободи – ДПС
Метин Нихатов Латифов 
ПП „ГЕРБ“
Сезай Исмет Исмаил 
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Ружди Сеид Хюсеин 
МК „ВОЛЯ” (“Български демократичен 

център” - БДЦ )

Караново
Димчо Вълчев Владимиров 
СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
Белчо Димитров Белчев 
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРО-

МЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“
Хаккъ Исуфов Исуфов 
Движение за права и свободи – ДПС
Николай Радков Ненков 
ПП “ГЕРБ”
Мара Михайлова Димитрова 
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Трендафил Борисов Шатаров 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 

И СВОБОДИ
Колю Петров Георгиев 
ПП “АТАКА”

Малка поляна
Адем Ереджеб Аптула 
Движение за права и свободи – ДПС
Ферадие Назиф Халил 
ПП ГЕРБ

Мъглен
АХМЕД АКИФ АХМЕД 
ИК АХМЕД АКИФ АХМЕД
Мертол Мюмюн Байрям 

Движение за права и свободи – ДПС

Пещерско
Юмер Хюсеин Мустафа 
Движение за права и свободи – ДПС
Хюсеин Салим Ахмед 
ПП “ГЕРБ”

Пирне
Манчо Паскалев Железов 
ПП “ГЕРБ”

Поляново
Ферад Мюмюн Тахирюмер 
Движение за права и свободи – ДПС

Тополица
Акиф Реджеб Акиф 
Движение за права и свободи – ДПС
Юри Петров Миляков 
ПП „ГЕРБ“

Черна могила
Юсеин Юсеин Юсеин 
Движение за права и свободи – ДПС

Черноград
Юмер Али Иляз 
Движение за права и свободи – ДПС

Чукарка
Октай Ислям Якуб 
Движение за права и свободи – ДПС
СЮЛЕЙМАН ЕМИН САДУЛА 
ИК Сюлейман Емин Садула
Севим Хюсеин Мустафа 
ПП “ГЕРБ”

2. РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА 
КМЕТ НА ОБЩИНА: 

Васил Иванов Едрев 
ПП „ГЕРБ“
Пламен Дойнов Чолаков 
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Ивелин Йорданов Йорданов 
Движение за права и свободи – ДПС

3. РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 

ПП „АТАКА“
РАДКО ПЕНЧЕВ РАДЕВ
АПОСТОЛ ГОСПОДИНОВ БОЖИКОВ
КАМЕЛИЯ ДОНЧЕВА ГЕНОВА
СТОЯНКА РАДКОВА РАДЕВА
ЦОНКО МАРЕВ ЦОНЕВ
КОЛЮ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Движение за права и свободи – ДПС
Ружди Алириза Хасан
Ивелин Йорданов Йорданов
Юзджан Фаик Юмер
Бехчет Ремзиев Емурлов
Христо Димитров Ангелов
Ереджеб Аптали Ахмед
Ружди Хасан Ахмед
Дениз Ремзи Хайрула
Турхан Байрям Фаик

Якуб Ислям Якуб
Шабан Мехмед Сюлейман
Ерол Ахмедов Бекиров
Сезер Севгин Шабан
Акиф Реджеб Акиф
Джунеит Ремзиев Мюмюнов
Нериман Ремзиева Салибрямова
Рамадан Наазим Мустафа
Рухи Шукри Смаил
Яшарие Мехмед Балджи
Садък Адем Реджеб
Ерол Халил Осман

Движение “ЗАЕДНО за промяна”
Кирил Стоянов Стоянов
Иван Трифонов Димов
Красимира Василева Балева
Живко Стаматов Лечев
Златина Николова Карайотова

ПП “АБВ” (Алтернатива за българско 
възраждане)

Нина Маринова Маринова

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 
ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“

Диан Георгиев Тодоров

МК „ВМРО-БНД“(ВМРО-БНД и 
НФСБ)

Галина Йорданова Димитрова
Владислав Владимиров Владимиров
Александър Радославов Сотиров
Йотко Маринов Йотов
Златина Кирилова Стоянова
Стефан Дечков Костадинов
Станислав Иванов Дарачев
Веска Маринова Дачева
Александра Александрова Димитрова
Данка Георгиева Рангелова
Костадин Желев Костадинов
Маргаритка Янкова Стоянова
Десислава Иванова Георгиева
Станчо Димитров Станков
Ганка Тенева Иванова
Диана Желева Илиева
Цеца Рускова Тодорова
Димитър Стоянов Комитов

ПП „ГЕРБ“
Красимир Недков Енчев
Пенчо Николов Желев
Стоян Иванов Стоянов
Димитър Русев Колев
Женя Кирилова Пеева
Петър Валентинов Хараламбов
Фикри Салим Ахмед
Дечо Димитров Коешинов
Милен Димитров Минчев
Здравко Костов Костов
Дафина Георгиева Петкова-Георгиева
Бранимира Неделчева Маринова-Ни-

колова
Георги Колев Георгиев
Мария Веселинова Тодорова
Бистра Златева Костова
Севда Емилова Чавдарова-Хаджиева
Тодор Иванов Тодоров
Тодор Георгиев Грудев
Антония Петкова Петкова
Таня Радославова Минкова-Василева
Пламен Костадинов Димов
Галиб Ниязи Боз
Маргарита Димитрова Вълева
Николай Неделчев Николов
Ралица Златанова Момчева

Валентин Стаматов Иванов
Кязим Аптилязим Ибрям
Светлана Дечева Момчилова
Слави Страхилов Георгиев

МК „ВОЛЯ” („Български демократи-
чен център” - БДЦ)

Георги Петров Янев
Евгений Митков Генчев
Радослава Тодорова Автанска
Елка Трендафилова Атанасова
Петър Иванов Димов
Мария Еди Мутафчиева
Живко Георгиев Георгиев
Димитър Георгиев Димитров
Любомир Вълчев Вълчев
Таня Атанасова Петкова
Анести Стойчев Апостолов
Димитър Петров Петров
Николина Георгиева Събева
Татяна Минкова Колева
Жасмина Събева Иванова
Георги Янков Кръстев
Мюмюн Тахирюмеров Тахиров
Росица Пламенова Димитрова
Юлиян Неделчев Йорданов
Матей Петров Янев
Иван Стоянов Тодоров
Денка Иванова Георгиева

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА  
ПРАВА И СВОБОДИ

РАМАДАН БЕХЧЕТ НУРЕТИН
МЕТИН МУСТАФОВ МЮМЮНОВ
МУСТАФА ХАСАН МУСТАФА
ОКШАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ
ДЖИХАН ИЛЯЗ САЛИМ
БАЙЧО МИТЕВ БАЙЧЕВ
ДЖАБИЛ МУСТАФА НИЯЗИ
САБРИ ШАБАН МОЛЛА
НАЗМИЕ ИСУФ ЮЗЕИР
САМИ МУСТАФА МУСТАФА
АЛИ ЕМИН САДУЛЛА
ТРЕНДАФИЛ БОРИСОВ ШАТАРОВ
 
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Милена Янева Куртова-Радева
Пламен Дойнов Чолаков
Атанас Маринов Маринов
Руси Събев Русев
Силвия Георгиева Маркова-Попова
Анка Божинова Апостолова
Светлана Желева Попова
Милка Димитрова Димитрова-Донева
Васил Стоянов Тенчев
Даниела Василева Николова
Ремзи Мехмед Ахмед
Елена Христова Филипова
Султанка Тодорова Канева
Николай Христов Георгиев
Александър Атанасов Димов
Руско Вълчев Марковски
Татяна Стоянова Христова
Недялко Димитров Стоянов
Михаил Живков Михайлов
Цонка Ангелова Маринова
Лазарин Благоев Блажев
Марияна Руменова Автанска-Петрова
Панайот Костов Которов
Мара Михайлова Димитрова
Петко Георгиев Лазаров
Стела Русева Димитрова
Павлета Петрова Стоянова
Евгени Стоянов Врабчев
Янко Величков Макаков

Информация от ОИК-Айтос
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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173-ма кандидати на местните 
избори в община Айтос



ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА  
ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ 

ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА 
НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

/Приета с реш.№709/29.08.2019 г., пр.№48/

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. С тази наредба се определят условията и реда за уста-

новяване на жилищни нужди, настаняването под наем и про-
дажбата на общинските жилища в съответствие със Закона за 
общинската собственост и другите разпоредби на действащото 
законодателство.

Чл.2. (1) Кметът на общината организира, ръководи и контро-
лира управлението на общинските жилища.

(2) В дейността си по ал.1, кметът се подпомага от назначе-
на от него комисия.

Чл.3. (1) По своето предназначение общинските жилища са:
1. за настаняване под наем на граждани с установени жи-

лищни нужди;
2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собствени-

ци, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
  3. ведомствени;
  4. резервни.
 (2) Разпределението на общинските жилища по смисъла на 

ал.1 се определя ежегодно от Общинския съвет в срок до 31 
януари по предложение на кмета на общината. Промени в раз-
пределението могат да се извършват съобразно потребности-
те в общината. 

 (3) Не се допуска пренаемане на общински жилища.
 (4) Предоставянето и използването на общински жилища за 

нежилищни нужди се забранява.
 (5) Забраната по ал.4 не се прилага в случаите, когато общи-

ната разполага със свободни жилища за настаняване, за които 
няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл.43 
и чл.45 от Закона за общинската собственост. В тези случаи из-
ползването на общински жилища за нежилищни нужди е до-
пустимо след промяна на предназначението им по реда на За-
кона за устройство на територията и след решение на Общин-
ския съвет.

ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖ-

ДИ И КАРТОТЕКИРАНЕ

Чл.4. (1) Право да кандидатстват и да бъдат настанени в об-
щински жилища по чл.3, ал.1, т.1 имат нуждаещи се от жилище 
граждани и техните семейства, когато всички членове на семей-
ството отговарят едновременно на следните условия:

 1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива 
имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване вър-
ху тях, на територията на община Айтос и в районите на населе-
ни места от 0 до 3 категория включително, определена в Единния 
класификатор на административно-териториалните и територи-
алните единици в Република България, освен когато за същите 
има влязла в сила заповед по чл. 195, ал.6 от Закона за устрой-
ство на територията или когато, макар да притежават идеални 
части от такива имоти, техният размер не позволява реалното 
им обособяване за ползване в част от жилището или вилата с 
жилищна площ на тази част съобразно нормите за жилищно за-
доволяване, установени в чл. 18, ал. 1 от наредбата;

 2. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен 
за жилищно, вилно или курортно строителство, идеални части от 
такъв имот и право на строеж върху него на територията на об-
щина Айтос, в районите на населени места  от 0 до 3 категория 
включително, определена в Единния класификатор на админи-
стративно-териториалните и териториалните единици в Републи-
ка България; в курортните зони и комплекси и във вилните зони 
към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;

 3. не притежават кабинети, офиси, ателиета, фабрики, рабо-
тилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност 
и други нежилищни имоти, предназначени за търговска или сто-
панска дейност или идеални части от такива имоти на територи-
ята на община Айтос или в районите на населени места от 0 до 
3 категория включително;

 4. не са носители на право на строеж, започнали индивиду-
ално или групово жилищно строителство, член - кооператори в 
жилищно-строителна кооперация;

 5. не са носители на право на ползване върху жилищен или 
вилен имот по т. 1 или реално обособена част от такъв имот, как-
то и не са извършвали отказ от учреденото, отстъпено или за-
пазено в тяхна полза право на ползване през последните де-
сет години;

 6. не са прехвърляли имоти по т. 1-3 на други лица през по-
следните десет години, с изключение на прекратяване на съсоб-
ственост, дарение в полза на държавата или общината;

7. не са извършвали отказ от наследство през последните де-
сет години;

 8. брутният средномесечен доход на член  от  семейството  
за предходните шест месеца не надвишава една минимална ра-
ботна заплата за страната;

9. имат адресна регистрация в гр.Айтос през последните пет 
години без прекъсване и действително живеят на последния на-
стоящ адрес;

10. не са се самонастанявали в общински жилища и наемно-
то правоотношение за такива жилища не е прекратявано на ос-
нование чл. 46,ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 8 от Закона за общинска-
та собственост;

11. не са изваждани от картотеката на основание чл. 10 от на-
стоящата наредба;

12. нямат задължения към общинския бюджет;
13. нямат задължения към „ВиК” и „ЕВН“ АД, произтичащи от 

ползването на общински жилищни и нежилищни имоти.
(2) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват 

с декларация на гражданите, към която се прилагат съответни-
те документи, удостоверяващи всяко едно от тях, с изключение 
на тези по т. 9, т. 10, т. 11, т.12 и т.13, за които се извършва слу-
жебна проверка.

Чл.5. (1) Лицата и семействата, които отговарят на условията 
по чл. 4, се подреждат в зависимост от степента на жилищната 
им нужда в групи, както следва:

1. незаемащи жилищна площ или ползващи нежилищни по-
мещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и 
други не по-малко от една година преди подаване на заявлени-
ето за картотекиране;

2. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне 
не по-малко от шест месеца преди подаване на заявлението за 
картотекиране, при условие че наемодател по договора за наем 
не е техен роднина по права линия без ограничение, а по съре-
брена линия - до втора степен включително;

3. заемащи недостатъчна жилищна площ съгласно чл. 18.
(2) При подреждане в една и съща група се дава предим-

ство на:
1. самотни родители на непълнолетни деца;
2. семейства с повече от две деца;
3. семейства с две деца;
4. семейства, в които има лица с трайно намалена работоспо-

собност над 71 % или дете с намалена способност за социална 
адаптация 50 и над 50%;

5. семейства с едно дете;
(3) При невъзможност да бъде определена група жилищна нуж-

да в случаите, когато не са налице хипотезите на чл. 5, ал. 1, т. 
1-3, на лицата се отказва картотекиране, макар същите формал-
но да отговарят на условията на чл. 4.

(4) При отказ за картотекиране по реда на ал. 4 лицето има 
право да подаде ново заявление за картотекиране само при про-
мяна на жилищните условия.

Чл.6. (1) В отдел „Общинска собственост” се съставя и поддър-
жа картотека на нуждаещите се от жилища лица и техните се-
мейства, които отговарят на условията по чл. 4.

(2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани 
се извършва въз основа на заявление и декларация по образец, 
утвърден от Кмета на общината.

(3) В декларацията се посочват:
1. броят, трите имена, ЕГН, месторождението, семейното по-

ложение, местоработата и продължителността на адресната ре-
гистрация (постоянен и настоящ адрес) на заявителя и членове-
те на неговото семейство;

2. имотно състояние по чл. 4, ал. 1, т. 1-7;
3. извършвани сделки с недвижими имоти през последните 

десет години;
4. материално положение по чл. 4, ал.1, т. 8 (общ доход на чле-

новете на семейството за предходните шест месеца, формиран 
от възнаграждения по трудови и служебни правоотношения, въз-
награждения по договори за контрол и управление на предпри-
ятия, пенсии, парични обезщетения за временна неработоспо-
собност, парични обезщетения за безработица, помощи по За-
кона за социално подпомагане, помощи по Закона за семейни 
помощи за деца, добавки по Закона за интеграция на хората 
с увреждания, както и допълнителни доходи от хонорари, тър-
говска и стопанска дейност, наем, аренда, възнаграждения по 
граждански и търговски договори, авторски и лицензионни въз-
награждения и други);

5. жилищните условия, при които живее семейството към мо-
мента на подаване на заявлението: вписват се данни за вида 
(жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитава-
ните помещения, брой съжителстващи семейства;

6. данни за предишни картотеки.
Чл.7. (1) Заявлението за картотекиране и декларацията по чл.6, 

ал.3 се подава до кмета на общината.
(2) Към декларацията се прилагат за заявителя и всеки член 

от неговото семейство:
1. удостоверения от Службата по вписванията-Айтос за впис-

вания, отбелязвания и заличавания по партидата на лицето през 
последните десет години, а при необходимост и от служби по 
вписванията в други населени места;

2. удостоверение от общинска служба по земеделие - Айтос за 
притежаване или не на земеделски земи и сключени договори за 
аренда, а при необходимост и от други населени места;

3. удостоверения за доходи по смисъла на чл. 6, ал. 3, т. 4 от 
наредбата;

4. удостоверение от Дирекция „Бюро по труда” - Айтос за до-
казване на обстоятелството, че през предходния шестмесечен 
период лицето е било безработно с или без право на парично 
обезщетение, или декларация, че лицето е безработно.

5. копие от експертно решение на териториална експертна ле-
карска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска 
комисия (НЕЛК), ако има такова;

6. други документи по преценка на заявителя; 
7. квитанция за платена такса - само за заявителя.
(3) Служебно се извършва проверка за:
1. Декларирано движимо и недвижимо имущество при общи-

на Айтос, а при необходимост и в други общини;
2. За липса на задължения по сключени договори, както и лип-

са на задължения към общинския бюджет.
3. Данни за изваждане от картотеката на основание чл. 10 от 

Наредбата.
(4) Заявлението и декларацията се подават лично от заявите-

ля. Когато същите се подават от пълномощник по реда на чл. 18 
от АПК, се прилага пълномощно.

(5) Комисията по чл.8, ал.1 от настоящата наредба може да 
изиска допълнително документи за установяване на сочените в 
декларацията обстоятелства, да събира служебно такива, как-
то и да извършва проверки на посочения настоящ адрес. Кога-
то документите следва да се представят от заявителя на същия 
се определя срок, съобразен с обичайните срокове за снабдя-
ване с документите.

Чл.8. (1) Кметът на общината назначава комисия за установя-
ване на жилищните нужди и картотекиране на граждани.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда в едномесечен срок подаде-
ните заявления и декларации за картотекиране.

(3) Комисията заседава при кворум петдесет плюс един от чле-
новете й и взема решения с обикновено мнозинство.

(4) Решенията на комисията се оформят в протокол, който се 
представя на кмета за утвърждаване в 7-дневен срок от провеж-
дане на заседанието.

(5) Въз основа на представения протокол кметът на община 
Айтос издава заповед, с която определя или отказва да опреде-
ли група за жилищна нужда.

(6) Заповедта по предходната алинея се съобщава и оспорва 
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл.9. (1) Ако заявлението и декларацията са подадени пове-
че от три месеца преди картотекиране, гражданите, картотеки-
рани по реда на тази глава, са длъжни преди настаняването им 
в общинско жилище да подадат нова декларация по чл. 6, ал. 3 
заедно с необходимите документи.

(2) При промяна на данните по чл. 6, ал. 3 и на условията по 
чл. 4 през текущата година, гражданите, картотекирани по реда 
на тази глава, са длъжни в едномесечен срок да уведомят пис-
мено кмета като попълнят нова декларация и представят  доку-
менти за променените обстоятелства.

(3) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и ал. 2 се счи-
та, че жилищната нужда на лицата е отпаднала, а гражданинът 
и семейството се изваждат от картотеката.

Чл.10. Изваждат се от картотеката лицата: 
1. неотговарящи на условията по чл. 4 от настоящата наред-

ба; 
2. настанените в общинско жилище;
3. при отказ за получаване на настанителна заповед;
4. при отказ за сключване на договор.
Чл.11. (1) Изваждането от картотеката става със заповед на 

кмета на община Айтос въз основа на решение на комисията 
по чл. 8, ал. 1.

(2) Заповедта по предходната алинея се съобщава и оспорва 
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Извадените от картотеката лица и техните семейства не 
подлежат на ново картотекиране до изтичане на календарната 
година, през която заповедта по ал. 1 е влязла в сила.

Чл.12. Поредността по групи на картотекираните граждани се 
актуализира всяка година при положение, че същите са изпъл-
нили задължението си по чл. 9.

Чл.13. Документите на лицата, кандидатствали за картотеки-
ране, както и на изключените от картотеката, се съхраняват пет 
години от влизане в сила на заповедта за отказ от картотекира-
не или изключване от картотеката.

ГЛАВА ТРЕТА
НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ 

ЖИЛИЩНИ НУЖДИ

Чл.14. (1) Жилищата за отдаване под наем са определените с 
решение на Общинския съвет.

(2) Не се допуска настаняване под наем в свободни общински 
жилища, определени от общинския съвет за продажба.

Чл.15. В жилища за отдаване под наем се настаняват:
1. лица с жилищни нужди, установени по реда на глава втора 

от настоящата наредба;
2. наематели на общински жилища, които се засягат от ново 

строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт 
или реконструкция.

Чл.16. Настаняването се извършва със заповед на Кмета на 
общината за срок до 5(пет) години.

Чл.17. (1) Въз основа на настанителната заповед се сключ-
ва писмен договор за наем между Кмета и настаненото лице, 
в който се определя: редът за предаване и приемане на имота, 
правата и задълженията на страните, наемната цена, срока, от-
говорността при неизпълнение, поддържането (текущи и основ-
ни ремонти), прекратяването и други условия на наемното пра-
воотношение.

(2) Наемателите на общински жилища представят ежегодно в 
периода от 1 октомври до 31 декември на текущата година, де-
кларации за обстоятелствата по чл. 4 от наредбата. Декларациите 
се подават лично от титуляра на настанителната заповед. Когато 
същите се подават от пълномощник по реда на чл. 18 от Админи-
стративно-процесуалния кодекс, се прилага пълномощно.

(3) Неизпълнението на задължението по предходната алинея 
се приема за отпадане на условията за настаняване на наема-
теля в общинското жилище и е основание за прекратяване на-
емното правоотношение.

(4) Когато от подадената декларация се установи, че наема-
телят не отговаря на условията на чл. 4 от настоящата наредба, 
както и в случаите на предходната алинея, комисията по чл.8, 
ал.1 уведомява кмета на общината за прекратяване на наемни-
те правоотношения, поради отпадане на условията за настаня-
ване в общинско жилище.

Чл.18. (1) Установяват се следните норми за жилищно задо-
воляване:

1. на едночленно семейство - до 25 кв. м жилищна площ;
2. на двучленно семейство - до 40 кв. м жилищна площ;
3. на тричленно и четиричленно семейство - до 55 кв. м жи-

лищна площ;
4. на семейство с 5 и повече членове - до 15 кв. м жилищна 

площ в повече за следващите членове;
(2) При определяне на необходимата жилищна площ може да 

се взема предвид и детето, което ще се роди.
(3) За задоволяване на специфични нужди към жилищната площ 

по ал. 1 и ал. 2 може да се включи допълнителна жилищна площ 
(стая) до 15 кв. м, когато член на от семейството страда от бо-
лест, която дава право на самостоятелна стая за живеене, съ-
гласно списък, утвърден от министъра на здравеопазването, или 
се нуждае от помощта на друго лице съгласно експертно реше-
ние на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или 
на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

(4) Настаняването в жилища с площ, по-малка от определената 
в ал. 1, може да стане само с писмено съгласие на заявителя.

(5) Когато жилището надвишава нормите по ал. 1 - 3 с повече 
от 10%, за жилищната площ над допустимата се заплаща наем-
на цена в двоен размер.

Чл.19. (1) В едно жилище се настанява само едно семейство.
(2) Две или повече семейства могат да се настаняват в едно 

жилище при спазване на нормите за жилищно задоволяване по 
предходния член.

(3) Наемателите, по тяхно искане, могат да бъдат пренастане-
ни в друго общинско жилище при промяна на обстоятелствата, 
водещи до промяна жилищната им нужда. Пренастаняването се 
извършва при наличие на свободни жилища за остатъка от пет-
годишния срок по чл. 16 от настоящата наредба.

(4) Когато поради намаляване на броя на членовете на семей-
ството, същото не отговаря на нормите за настаняване, в едно-
месечен срок, а в случай на смърт - в 3-месечен срок, наемате-
лите подават заявление за пренастаняване в друго жилище съо-
бразно нормите по чл. 18. В случай, че наемателите не направят 
искане в посочените срокове, кметът на общината издава слу-
жебно настанителна заповед за жилище, отговарящо на норми-
те за настаняване, за оставащия по чл. 16 срок. Ако в едноме-
сечен срок от връчване на заповедта наемателите не заемат оп-
ределеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното право-
отношение за заеманото досега жилище се прекратява, поради 
отпадане на условията за настаняване.

(5) Не се извършва пренастаняване от или в жилище, определе-
но за продажба по реда на чл. 3, ал. 2 от настоящата наредба.

Чл.20. Настаняване се извършва само при положение, че всич-
ки членове на семейството отговарят на условията чл. 4. При нас-
таняването се вземат предвид настъпилите промени.

Чл.21. Настанителната заповед има действие за всички чле-
нове на семейството на настанения.

Чл.22. Заповедта се подписва от настаненото лице или се по-
лучава от пълномощник с изрично нотариално заверено пъл-
номощно.

Чл.23. Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта на-
емателят не заеме посоченото жилище, кметът на общината я 
отменя.

Чл.24. Гражданинът и семейството се считат за изключени от 
картотеката с издаването на заповедта по предходния член.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
НАСТАНЯВАНЕ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

Чл.25. В резервните жилища се настаняват под наем за срок 
не по-дълъг от 2 (две) години лица:

1. жилищата, на които са станали негодни за обитаване в ре-
зултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застра-
шени от самосрутване, когато същите се намират на територи-
ята на град Айтос.

2. в семействата, на които са налице остри социални или здра-
вословни проблеми.

Чл.26. (1) Право да кандидатстват за настаняване в резервни 
жилища имат граждани и техните семейства, по отношение на 
които освен посочените в чл. 25 предпоставки са налице и след-
ните обстоятелства:

1. настаняването на лица по чл.25, т.1 се извършва със Запо-
вед на Кмета на Общината, при условие, че същите не притежа-
ват жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за 
постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на тери-
торията на община Айтос и в районите на населени места от 0 
до 3 категория включително, определена в Единния класифика-
тор на административно-териториалните и териториалните еди-
ници в Република България, освен когато за същите има влязла в 
сила заповед по чл. 195, ал.6 от Закона за устройство на терито-
рията или когато, макар да притежават идеални части от такива 
имоти, техният размер не позволява реалното им обособяване 
за ползване в част от жилището или вилата с жилищна площ на 
тази част съобразно нормите за жилищно задоволяване, уста-
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новени в чл. 18, ал. 1 от наредбата;
2. не притежават жилище, вила или идеални части от таки-

ва имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползва-
не върху тях, на територията на община Айтос и в районите на 
населени места от 0 до 3 категория включително, определена в 
Единния класификатор на административно-териториалните и 
териториалните единици в Република България, освен когато за 
същите има влязла в сила заповед по чл. 195, ал. 6 от Закона за 
устройство на територията;

3. не са носители на ограничено вещно право на ползване 
върху жилищен или вилен имот по т. 1 или реално обособена 
част от такъв имот, както и не са извършвали отказ от учреде-
ното, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване 
след откриване на предпоставките по чл. 25 за настаняване в 
резервно жилище;

4. една четвърт от общия годишен доход на семейството, не 
може да покрие разхода за минималната пазарна годишна на-
емна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно 
нормите за задоволяване на жилищни нужди по чл. 18;

5. имат адресна регистрация на територията на общината не 
по-малко от две години без прекъсване;

6. нямат задължения към общинския бюджет.
(2) Обстоятелствата по чл. 26, ал.1 се установяват с деклара-

ция от заявителя, към която се прилагат съответните документи, 
удостоверяващи всяко едно от декларираните обстоятелства.

Чл.27. (1) Кандидатстването за настаняване под наем в резерв-
но жилище се извършва въз основа на заявление и декларация 
по образец, утвърден от кмета на общината.

(2) В декларацията се посочват:
1. броят, трите имена, ЕГН, семейното положение, месторабо-

тата и адресната регистрация на заявителя и членовете на не-
говото семейство;

2. основанието, въз основа на което се иска настаняване в 
резервно жилище;

3. имотно състояние по чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 2;
4. материално положение по чл. 26, ал. 1, т. 4 (общ доход на 

членовете на семейството за предходните дванадесет месеца, 
формиран от възнаграждения по трудови и служебни правоот-
ношения, възнаграждения по договори за контрол и управление 
на предприятия, пенсии, парични обезщетения за временна не-
работоспособност, парични обезщетения за безработица, помо-
щи по Закона за социално подпомагане, помощи по Закона за 
семейни помощи за деца, добавки по Закона за интеграция на 
хората с увреждания, както и допълнителни доходи от хонора-
ри, търговска и стопанска дейност, наем. аренда, възнагражде-
ния по граждански и търговски договори, авторски и лицензи-
онни възнаграждения и други);

5. жилищните условия, при които живее семейството към мо-
мента на представяне на заявлението: вписват се данни за вида 
(жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитавани-
те помещения, брой съжителстващи семейства;

6. данни за предишни картотеки;
7. данни за извършени сделки за последните 10 години.
(3) За необходимите към декларацията документи и реда за по-

даването и се прилагат разпоредбите на чл. 7 от наредбата.
Чл.28. (1) Заявленията и декларациите за настаняване в ре-

зервно жилище се разглеждат най-късно в едномесечен срок 
от постъпването им от комисията по чл.8. ал.1 с оглед установя-
ване на обстоятелствата по чл. 25 и чл.26.

(2) В случаите на чл. 25, т. 2, комисията по чл. 8, ал. 1 може 
да поиска служебно, становище от Дирекция „Социално подпо-
магане” за характера на здравословния или социален проблем 
на заявителя и необходимостта да бъде предоставено резерв-
но жилище.

(3) Решенията на комисията се оформят в протокол, който се 
представя на кмета на общината за утвърждаване в 7-дневен 
срок от заседанието.

(4) Въз основа на представените решения по предходната али-
нея кметът на общината настанява или отказва да настани в ре-
зервно жилище. Отказите подлежат на оспорване по реда на Ад-
министративнопроцесуалния кодекс.

Чл.29. (1) Настаняването под наем на одобрените за настаня-
ване в резервно жилище се извършва при условията на чл.18 от 
настоящата наредба, със заповед на кмета на общината.

(2) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен 
договор за наем между кмета на общината и настаненото лице, 
в който се определя: редът за предаване и приемане на имота, 
правата и задълженията на страните, наемната цена, размерът 
на гаранцията за изпълнение на договора, срокът, отговорност-
та при неизпълнение, поддържането (текущи и основни ремон-
ти) и други условия по наемното правоотношение.

(3) Гражданите, настанени под наем в резервни жилища, са 
длъжни при промяна на данните по чл. 26 в едномесечен срок 
да уведомят писмено кмета на община Айтос, като попълнят 
нова декларация.

Чл.30. (1) Наемното правоотношение, възникнало на основа-
ние чл.25 от наредбата се прекратява със заповед на кмета на 
община Айтос, при изтичане на срока за настаняване.

(2) В случай, че не са отпаднали условията на чл.25 и едновре-
менно с това настаненото лице и неговото семейство отговарят 
на условията по чл.4, същото може да бъде настанено в жилище 
за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нуж-
ди при наличие на свободно жилище.

(3) Настаняването се извършва въз основа на заявление и де-
кларация по чл. 6, без да се определя група за жилищна нуж-
да.

(4) Преценката за наличието на обстоятелствата по чл.4 и чл.25 
се извършва от комисията по чл.8, ал.1.

(5) При положително становище от комисията кметът на об-
щината може да издаде заповед за настаняване за срок до 2 
(две) години.

 Чл.31. При настаняване под наем в резервни жилища, както 
и в случаите на предходния член, се прилагат съответно прави-
лата, установени в чл. 21-24 от настоящата наредба.

ГЛАВА ПЕТА
НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА
 
Чл.32. Във ведомствени жилища се настаняват ръководни слу-

жители от администрацията на общината, звената на общин-
ска бюджетна издръжка, управители, изпълнителни директори 
и други ръководни кадри на юридически лица с общинско учас-
тие, както и висококвалифицирани техни работници и служите-
ли, ако те или членовете на семейството им не притежават жи-
лище или вила или идеални части от такива имоти на територи-
ята на община Айтос, освен когато за същите има влязла в сила 
заповед по чл. 195, ал 6 от Закона за устройство на територия-
та и не са се разпореждали с такива три години преди подава-
не на заявлението за настаняване, и които нямат задължения 
към общинския бюджет.

Чл.33. (1) Кандидатстването за настаняване под наем във ве-
домствено жилище се извършва въз основа на заявление и де-
кларация по образец, утвърден от кмета на общината.

(2) В декларацията се посочват:
1. броят, трите имена, ЕГН, семейното положение, месторабо-

тата и адресната регистрация на членовете на семейството;
2. длъжността, която лицето заема;
3. продължителността на служебния / трудовия стаж в съот-

ветното звено;
4. имотно състояние;
5. жилищните условия, при които живее семейството към мо-

мента на представяне на заявлението; вписват се данни за вида 
(жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитавани-
те помещения, брой съжителстващи семейства.

Чл.34. Заявлението за настаняване и декларацията по предход-
ния член се подават до кмета на общината.

Чл.35. (1) Постъпилите заявления и декларации за настанява-
не във ведомствено жилище се разглеждат от комисията по чл. 
8, ал. 1 в двумесечен срок, с оглед установяване на обстоятел-
ствата по чл. 32.

(2) Комисията одобрява и класира кандидатите, които да бъ-
дат предложени на кмета на общината за настаняване във ве-
домствено жилище и тези, на които да се откаже.

(3) Решенията на комисията се оформят в протокол, който се из-
праща на кмета на общината в 7-дневен срок от заседанието.

(4) Въз основа на представените решения по предходната али-
нея кметът на общината може да настани или да откаже да на-
стани във ведомствено жилище.

Чл.36. (1) Настаняването под наем във ведомствени жилища се 
извършва със заповед на кмета на общината. Заповедта се из-
дава за срок до 5 (пет) години, но за не повече от срока на слу-
жебното или трудово правоотношение.

(2) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен 
договор за наем между кмета на общината и настаненото лице, 
в който се определя: редът за предаване и приемане на имота, 
правата и задълженията на страните, наемната цена, размерът 
на гаранцията за изпълнение на договора, срокът, отговорност-
та при неизпълнение, поддържането (текущи и основни ремон-
ти) и други условия по наемното правоотношение.

(3) Служителите, настанени под наем във ведомствени жилища, 
както и членовете на техните семейства, представят ежегодно в 
периода от 1 октомври до 31 декември на текущата година декла-
рации за обстоятелствата по чл. 33 от настоящата наредба.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Чл.37. (1) Наемните правоотношения, възникнали по реда на 
глава трета, четвърта и пета се прекратяват поради:

1. неплащане на наемната цена или на консумативните раз-
носки за повече от три месеца;

2. извършване на ново строителство, надстрояване, пристро-
яване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат оби-
тавани помещения;

3. нарушаване на добрите нрави;
4. неполагане грижата на добър стопанин при използване на 

жилището; 
5. прекратяване  на трудовите или служебни правоотношения 

на настанените във ведомствени жилища лица;
6. изтичане на срока за настаняване;
7. отпадане на условията за настаняване;
8. използването на жилището не по предназначение;
9. необитаване на жилището от наемателя повече от 3 месе-

ца;
10. при непредставяне на декларация за обстоятелствата по 

чл.4 от Наредбата в срок до 31 декември на текущата година.
(2) Наемните правоотношения се прекратяват със заповед 

на Кмета на общината. В заповедта се посочва основанието за 
прекратяване и срока за освобождаване на жилището, който не 
може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При прекратяване на наемното правоотношение по ал.1, т.5 
към заповедта по ал.2 се прилага настанителна заповед за дру-
го общинско жилище, но само в случаите, когато наемателя от-
говаря на условията за настаняване и общината разполага със 
свободни жилища.

(4) При изтичане срока за настаняване наемното правоотно-
шение може да бъде продължено, ако наемателят отговаря на 
условията за настаняване под наем в общинско жилище.

(5) Заповедта по ал.2 може да се обжалва пред администра-
тивен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът 
разпореди друго. Решението на Административния съд е окон-
чателно.

ГЛАВА СЕДМА
ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл.38. Общинските жилища, предназначени за продажба се 
определят по предложение на кмета на общината, с решение 
на общински съвет.

Чл.39. (1) Общинските жилища, определени за продажба, мо-
гат да се продават на:

1. правоимащите по Закона за уреждане правата на гражда-
ни с многогодишни жилищно-спестовни влогове;

2. други лица, отговарящи на условията за закупуване на об-
щински жилища:наематели, настанени по административен ред, 
и лица настанени във ведомствени жилища;

(2) Не се продават резервни жилища. Не могат да се продават 
жилища и на наематели, които не образуват домакинство.

Чл.40. (1) Общинско жилище може да бъде продавано на него-
вия наемател, ако са налице следните условия:

1. да отговаря на условията за настаняване в общинско жили-
ще за граждани с установени жилищни нужди;

2. да е наемател на общинско жилище на основание наста-
нителна заповед за жилище не по-малко от 5 (пет) години без 
прекъсване;

3. да отговаря на нормите за настаняване по чл. 18;
4. да е направил писмено искане за закупуване до кмета на 

общината;
5. да няма неизплатени задължения по сключени договори с 

общината;
6. да няма задължения към общинския бюджет.
(2) Наематели на общински жилища, които са правоимащи по 

ЗУПГМЖСВ, включени в окончателния списък по чл.4 от същия 
закон, могат да закупят жилището, в което са настанени, когато 
отговарят на условията на ал.1.

Чл.41. (1) Ведомствените жилища на общината могат да бъдат 
продавани на служители от общинската администрация или зве-
ната на общинска бюджетна издръжка, настанени по реда на гла-
ва пета от настоящата наредба.

(2) Ведомствените жилища на общината могат да бъдат прода-
вани на настанените в тях служители, които отговарят на след-
ните условия:

1. да отговарят на условията за настаняване в общинско ве-
домствено жилище;

2. да имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в 
общинската администрация;

3. да отговарят на нормите за настаняване по чл. 18;
4. да са направили писмено искане за закупуване до кмета 

на общината;
5. да нямат неизплатени задължения по сключени договори 

с общината;
6. да нямат задължения към общинския бюджет.
Чл.42. (1) Исканията за покупка на общинско жилище по чл. 

40 и чл. 41, се разглеждат от комисията по чл. 8, ал. 1 от насто-
ящата наредба.

(2) Комисията разглежда постъпилите искания в тримесечен 
срок, извършва проверка за наличието на условията за продаж-
ба и прави предложение до кмета на общината.

(3) Въз основа на решението по предходната алинея кметът 
на общината внася предложение до общински съвет за продаж-
ба на конкретни жилища.

Чл.43. (1) Общинските жилища, предназначени за продажба, 
могат да бъдат продавани след решение на общинския съвет.

(2) Продажната цена на жилищата се определя от общинския 
съвет и не може да бъде по-ниска от данъчната им оценка.

Чл.44. (1) Въз основа на решението по предходния член кме-
тът на общината извършва продажба на определените в също-
то жилища, като издава заповед, която се връчва на кандидат-
купувача.

(2) След плащане на цената, дължимите данъци, такси и ре-
жийни разноски в посочения в заповедта срок, кметът на общи-
ната сключва договор за покупко-продажба.

(3) Когато заявителят не извърши дължимите плащания по ал. 
2, същото губи правата си по съответното решение на общинския 
съвет по чл. 43 и производството се прекратява.

Чл.45. Резервните жилища не могат да се продават.
Чл.46. (1) Жилищата, заемани от две или повече семейства 

могат да се продават на едно от тях или в съсобственост, след 
изразено писмено съгласие от тях с нотариално заверена де-
кларация.

(2) Не може да се продава идеална част от жилище, ако в ре-
зултат на продажбата ще възникне съсобственост между общи-
ната и физическото лице- купувач.

Чл.47. Не могат да се продават общинските жилища в сгради, 
предвидени за премахване, за ново строителство по действа-
щия ПУП и такива в сгради, които представляват строежи, кои-
то поради естествено износване или други обстоятелства са ста-
нали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са 
за използване, застрашени са от самосрутване, създават усло-
вия за възникване на пожар или са вредни в санитарно- хиги-
енно отношение и не могат да се поправят или заздравят, чието 
състояние е установено по реда на чл. 196 от Закона за устрой-
ство на територията.

ГЛАВА ОСМА
ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА
 
Чл.48. Изземването на общински жилища, които се владеят или 

държат без правно основание, не се използват по предназна-
чение или необходимостта от тях е отпаднала, се извършва със 
Заповед на Кмета на общината.

Чл.49. При принудително изземване на общинско жилище в от-
съствието на обитателя се изготвя протокол-опис за завареното 
имущество, който се подписва от членовете на комисията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. „Жилище”, по смисъла на тази наредба е съвкупност от 
помещения, покрити и/или открити пространства, обединени 
функционално или пространствено в едно цяло за задоволява-
не на жилищни нужди.

§ 2. „Самотни родители на непълнолетни деца” по смисъла на 
тази наредба са родители, които поради вдовство, развод или 
несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непъл-
нолетните си деца.

§ 3. „Семейство” по смисъла на тази наредба са лицето (зая-
вител, наемател), неговият съпруг или съпруга и ненавършилите 
пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

§ 4. „Домакинство” по смисъла на тази наредба са съпрузите, 
лицата живеещи във фактическо съпружеско съжителство, как-
то и техните деца и роднини, ако живеят при тях.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. Наемните правоотношения с наематели на общински жи-
лища, с установено пребиваване извън страната за срок пове-
че от 3 месеца, се прекратяват.

§ 6. В 6-месечен срок от влизане в сила на настоящата наред-
ба лицата, картотекирани по реда на отменената Наредба за ус-
ловията и реда за установяване на жилищните нужди на гражда-
ни, настаняване под наеми продажба на общински жилища (при-
ета с Решение №540/26.01.2011г.), следва да актуализират кар-
тотеките си, като подадат нови заявления и декларации по реда 
на настоящата наредба. В противен случай извършеното карто-
текиране отпада и преписките се архивират.

§ 7. Наемните правоотношения, възникнали при действието 
на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни-
те нужди на граждани, настаняване под наеми продажба на об-
щински жилища, приета от Общински съвет – Айтос на 26.01.2011 
г., изменена и допълнена с Решение №42/27.01.2016 г. на Общин-
ски съвет-Айтос, запазват действието си за срока, посочен в до-
говора за наем.

§ 8. Настоящата Наредба се приема на основание чл.45а от 
Закона за общинската собственост.

§ 9. В едномесечен срок от публикуване на настоящата наред-
ба кметът на общината утвърждава образците на предвидените 
в същата документи.

§ 10. Започнатите досега производства се довършват по до-
сегашния ред. 

§ 11. Наредбата е приета с Решение на Общински съвет – Ай-
тос № 709, взето по т.8 от заседание, проведено на 29.08.2019 г., 
протокол № 48. 

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й във 
вестник „Народен приятел”.

§ 13. Неразделна част от настоящата Наредба е Тарифата за 
настаняване под наем в общински жилища.

Тарифа за настаняване под наем в общински жилища

Председател на 
Общински съвет Айтос

КРАСИМИР ЕНЧЕВ
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НАРЕДБА



М. МИНЧЕВА

В продължение на две го-
дини ученици и учители от 
СУ „Христо Ботев“ реали-
зираха проект по „Програ-
ма Еразъм+“. Целта на про-
екта бе да се подобри живо-
тът на учениците чрез ста-
рите (традиционни) игри. За 
целта бяха проучени и пред-
ставени различни традици-
онни игри в партньорски-
те държави, с цел ефектив-
но да бъдат мотивирани по-
вече ученици да са физиче-
ски активни и да се хранят 
здравословно. 

В периода 9-11 септември 
2019 година в Рига се про-
веде втората транснацио-
нална среща по проект “Го-
тови, старт! По-добър жи-
вот чрез старите игри”. На 
нея се събраха представи-
тели на партньорските ор-
ганизации от България, Тур-
ция, Латвия, Литва, Румъния 
и Полша. 

На 9 септември партньо-
рите по проекта бяха тър-
жествено посрещнати от 
ученици и учители в учи-

лището. На работна среща 
бяха обсъдени изпълнени-
ето на задачите и резулта-
тите от проекта и крайният 
вариант на книгата с добри 
практики „По-добър живот 
чрез старите игри“. По вре-
ме на посещението в Дирек-
ция „Образование“ и спорт-
ния център за работа с деца 
се запознахме с образова-
телната система на Латвия 
и грижите, които се полагат 
за повишаване на физиче-
ската активност и здравето 
на учениците. 

С цел опознаване на кул-

турния и социалния живот 
на Латвия се разходихме 
из Рига - столицата на Лат-
вия и един от най-големи-
те градове в балтийските 
държави, ежегодно привли-
чащ милиони туристи от цял 
свят. Тук катедралите и къ-

щите са построени от най-
добрите архитекти от мина-
лите епохи. Градът е създа-
ден през 1201 година. Ста-
рият град е с великолепна 
архитектура - средновеков-
ните къщи, крепостта, църк-
вите създават неповторима 
атмосфера. 

Опознаването на Латвия 
продължи с посещение на 
двореца «Рундале». Нем-
ското му име означава „До-
лината на мира“. Този за-
бележителен бароков архи-
тектурен паметник се нами-
ра близо до град Бауска в 
историческата област Зем-
гале. Посетихме и морския 

курорт «Юрмала“, който 
благодарение на своя ко-
лорит и прекрасна природа 
е изключително популярен 
избор за почивка, за орга-
низиране на бизнес конфе-
ренции, специални събития 
и фестивали. Следващата 
спирка бе Латвийският ет-
нографски музей на открито 
- един от най-старите и най-
големи музеи на открито в 
Европа, със статут на наци-
онален паметник на култу-
рата. Научихме интересни 
факти за начина на живот 
на различните групи хора 

в различни периоди от лат-
вийската история и играхме 
традиционни латвийски игри 
на открито. 

На работна среща бяха 
обсъдени въпроси, свърза-
ни с изготвянето на край-
ния отчет, попълването на 
Mobility tool, разпростране-
нието и устойчивостта на 
проекта. Предложени бяха 
интересни идеи за продъл-
жаване на сътрудничество-
то в eTwinning. Вечерта на 
специална церемония учас-
тниците получиха своите 
сертификати.

Не всяко туристическо 
дружество може да пред-
приеме предизвикател-
ството да изкачи най-висо-
кия връх в Карпатите. Идея-
та на ТД „Чудни скали” - Ай-
тос за поход до връх Мол-
довяну в Карпатите, Румъ-
ния, се родила през месец 
февруари тази година. Ту-
ристите дълго обсъждали 
идеята, защото не е шега 
работа да изкачиш връх 
Молдовяну (2544 м), пър-
венецът на Румъния и най-
високият във Фъгърашки-
те планини, дял от Южни-
те Карпати - една непозна-
та планина, в която никой 
от айтоската група никога 

не е бил.
Месец-два, Тодор Ива-

нов - водач на групата, ор-
ганизарал високопланин-
ския преход. От Айтос тръг-
нали общо 40 души. Мина-
ли през Трансагарашкия 
проход, който свързва ис-
торическите области Тран-
силвания и Влахия. Една 
част от туристите остана-
ли в планински курорт, ос-
таналите ентусиасти тръг-
нали с нагласата да изка-

чат върха, разказва един 
от участниците, Красимир 
Рачков.

„Трудността се състоеше 
в това, че преходът е мно-
го дълъг - около 13 часа. 
Общата положителна де-
нивелация е над 3000 ме-
тра. По пътя никъде няма 
вода. Възможност за спа-
не в по-близка хижа също 
няма. Предизвикателство-
то беше голямо. В същото 
време преходът дава шанс 

да изкачиш върха, без при-
бързано отказване,”, раз-
казва още Рачков. Спрели 
и на езерото Бъля, за да за-
печатат със снимки красо-
тата на румънския пейзаж. 
Възторгвали се от красота-
та на румънските природни 
забележителности.

Това е втората група в ис-
торията на айтоското турис-
тическо дружество „Чудни 
скали”, която се качва на 
върха. Всъщност, първо-
то изкачване не е групово 
- осъществено е през 1970 
година от ветерана Георги 
Стоянов.

За айтозлии е интерес-
но да научат, че най-мла-
дите участници в този ви-
сокопланински поход са 
18-годишният Кристиян Ки-
ряков и Желязко Колев, и 
двамата възпитаници на 
СУ „Христо Ботев”. На вър-
ха заедно с тях е и учите-
лят по география Станимир 
Стойчев.

Вечерта преди прехо-
да пренощували в хижа, а 

рано сутринта двайсети-
на от туристите поели към 
върха. Качването и слиза-
нето им отнело над 13 часа. 
„Невероятни бяха гледки-
те - видяхме планината и в 
мъгла, и в ясно време. Ми-
нахме през съседния връх 
Вистя Маре, 2527 м - вър-
ховете са един до друг. Из-
качихме връх Молдовяну и 
се върнахме в хижата. Нито 
един от групата не се огъ-
на. На другия ден разгле-
дахме историческите за-
бележителности на Бра-
шов, сред които и Черна-
та църква. Бяхме приятно 
изненадани, че е изграде-
на от български строите-
ли. Минахме през крепост-
та на  Влад III Дракула, на-
ричан и с прозвището Це-
пеш, а после - през Буку-
рещ към България”, разка-
за с апломб Красимир Ра-
чков, който дни след пъту-
ването, още се вълнува от 
преживяното.

Айтоските туристи са 
особено горди, че вече са 
покорили най-високия връх 
в Румънските Карпати. „Из-
следването на пещерите и 
изкачването на върхове-

те вървят ръка за ръка и 
са обединени от обичта ни 
към планината и природа-

та”, категорични са Краси 
Рачков и Георги Георгиев 
от „Пещерен клуб“ - Айтос, 
за които румънското пъте-
шествие е своеобразно на-
чало и за изключителен ин-
терес към алпинизма.

Отново с водач Тодор 
Иванов, туристите вече 
имат планове за един пред-
стоящ много сериозен пре-
ход в Пирин. Що се отнася 
до пещерното дело, в мо-
мента Рачков и Георгиев 
работят по организацията 
на курс „Пещерняк”, който 
ще започне на 15 октомври 
тази година.

НП
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обявява конкурс за поезия и проза
„Моят Айтос“,

посветен на празника на община Айтос
26 октомври 2019 година - Димитровден

Условия:
Текстовете се приемат до 10 октомври  

2019 г.
Конкурсът е анонимен и се провежда в две 

възрастови групи - до 16 години, и над 16 го-
дини

Участниците избират да пишат в следните 
категории:

ПОЕЗИЯ - до три стихотворения

ПРОЗА - до два разказа (есе, пътепис и 
др.).

Файлът, съдържащ текста на участника, тряб-
ва да бъде в следните формати: .doc, .docx.

За да се гарантира анонимността на оценя-
ваните творби, следва авторът да изпрати два 
имейла. Текстовете се изпращат с прикачен 
файл на имейл адрес aetos5@abv.bg с тема „За 
конкурса“, а във втори имейл с тема „Данни на 
участник“ се изпращат следните лични данни 
на участника: три имена, възраст, настоящ ад-
рес, телефон за връзка.

ВАЖНО!!! И двете електронни писма тряб-
ва да бъдат изпратени от един и същ имейл 
адрес.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени 
на 15 октомври 2019 г. в сайта aytos.bg и на 
страницата «ВЕСТНИК НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ» 
във Facebook

Награди:
Поезия
Първа награда – 200 лв. (с плакет и грамо-

та)
Втора награда – 100 лв. (грамота)
Трета поощрителна награда

Проза
Първа награда – 200 лв. (с плакет и грамо-

та)
Втора награда – 100 лв. (грамота)
Трета поощрителна награда

Наградите ще бъдат връчени на тържест-
вена церемония в навечерието на Димитров-
ден 2019

Кандидатстващите могат да участват и в две-
те категории

ОБЩИНА АЙТОС Фризьорски 
салон „Белият кон“

Съобщава на своите 
клиенти, че салонът 

ще работи всяка 
неделя от 10.00 

часа до 14.00 часа. 
Телефон за връзка: 

0897 24 00 91.

8

Айòозлии на въðха

По Трансагарашкия път, през Карпатите

Манастирът в градчето Куртя де Арджеш, постро-
ен през 1512/1521 година

Айтоски туристи изкачиха 
най-високия връх в Карпатите

Успешно завършване на проект „Готови, 
старт! По-добър живот чрез старите игри“


