
Днес, на 7 август 2017 
г., в град Одрин, Републи-
ка Турция, от 10.30 часа, 
ще се проведе прескон-
ференция по съвместен 
проект на Община Ай-
тос и Специалната адми-
нистрация на провинция 
Одрин, Турция - „Обеди-
нени трансгранични ини-
циативи за опазване на 
околната среда в реги-
она на България – Тур-
ция“, финансиран по до-
говор за безвъзмездна 
помощ № РД-02-29-55 от 
20.03.2017 г., в рамките 
на ИНТЕРРЕГ-ИПП, Про-
грама за трансгранично 
сътрудничество Бълга-
рия - Турция. Кметът на 
Община Айтос Васил Ед-

рев и екипът по проекта 
ще пътуват за град Одрин 
за участие в пресконфе-
ренцията.

Община Айтос започна 
изпълнението на проек-
та на 21 март 2017 г., во-
деща организация е Спе-
циализираната админи-
страция в Одрин. Про-
дължителността на про-
екта е 15 месеца, а без-
възмездната финансо-
ва помощ е на стойност 
357 732,85 евро, от които 
бюджетът за община Ай-
тос е 181 969,63 евро.

Проектните дейности 
са насочени към подо-
бряване на капацитета 
за опазване на околна-
та среда, устойчиво из-

полване и управление на 
общи природни ресурси 
и популяризиране сис-
темата за разделно съ-
биране на зелени отпа-
дъци. Чрез изпълнение-
то на проекта, за Общи-
на Айтос ще бъде закупе-
на техника и оборудване 
за възстановяване, под-
държане и опазване на  
зелената инфраструкту-
ра и зелени площи на те-
риторията на град Айтос, 
за разделно събиране на 
образувания зелен отпа-
дък и подготовката му за 
извозване до компости-
раща инсталация. Обо-

рудването, което ще бъде 
закупено са парков трак-
тор, моторна пръскачка, 
моторна прътова кас-
трачка, специализиран 
моторен трион, автовиш-
ка и контейнери за зеле-
ни отпадъци. 

С цел създаване на 
чиста и здравословна 
околна среда, чрез съз-
даване на добра орга-
низация по своевремен-
ното събиране и извоз-
ване на отпадъците, об-
щинската администра-
ция предвижда разпола-
гане на контейнери тип 
„бобър” за разделно съ-

биране на зелен отпадък 
(окосена трева, клони, 
листа, цветя, плевели). 
Част от работниците от 
Звеното по чистота и озе-
леняване ще бъдат обуче-
ни за начина на събира-
не, пренасяне и склади-
ране на отпадъка, трети-
ран като „Зелен”. Доста-
вените чрез реализация-
та на проекта контейнери 
ще бъдат разположени в 
зелени площи с най-го-
ляма квадратура - Лесо-
парка, Градската гради-
на, училищата, и ще бъ-
дат обслужвани от добре 
обучени работници.

В основата на проекта 
стои желанието на Об-
щина Айтос да подобри 
качеството на поддръж-

ка на зелените и парко-
ви площи на своята те-
ритория, чрез закупу-
ване на специализира-
но оборудване, съчета-
но с обучение за съби-
ране на зелени отпадъ-
ци за служители на об-
щина Айтос. Предвиж-
да се и провеждането на 
двудневен работен семи-
нар с участници от двете 
страни, а в края на про-
екта, в Айтос ще се орга-
низира финално събитие  
«Нека да почистим заед-
но града ни». 

        
Проектът е съфинан-

сиран от ЕС чрез про-
грамата за ТГС ИНТЕР-
РЕГ-ИПП България-
Турция 2014-2020

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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181 969,63 евро безвъзмездна 
финансова помощ получи Община айтос 

за чиста околна среда

“АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - 

ЗАВОД ГР. АЙТОС

Обявява свободни работни места за:

- Складов работник;

- Оператор машина.

Телефон за информация и връзка: 

0894 603406 - Янева

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Кметът в Одрин, пО прОеКт за 
трансграничнО сътрудничествО

Васил Едрев



От 3 юли 2017 г. стартира 
новата услуга „Допълни-
телна педагогическа под-
готовка за повишаване на 
училищната готовност на 
децата за равен старт в 
училище” по проект на Об-
щина Айтос - „Интегрирани 
услуги за ранно детско раз-
витие на деца до 7 години и 
техните семейства от общи-
на Айтос”.

Във връзка със старта на 
новата услуга са назначе-
ни педагог и помощник-въз-
питател, които ще имат ос-
новната задача да доразви-
ят, или да съхранят придо-
битите когнитивни и соци-
ални умения в предучилищ-
ното образование на общо 
30 деца, включени в лятно-
то училище. Работата с тях 
преди да постъпят в учили-
ще, е комбинация от обра-
зователни елементи с игри 
и дейности, обогатяващи по-
знанията на децата за обкръ-
жаващия ги свят.

Екипът по проекта е очер-
тал два подхода, които да 
използва при интерпрета-
цията на проблема за под-
готовката на децата за обу-
чение от училищен тип. Пър-
вият от тях е свързан с об-
щата подготовка за физи-
ческо, умствено, личностно, 
социално, нравствено, емо-
ционално и волево разви-
тие. Вторият касае специал-
ната подготовка за усвоява-

не на знания и умения, необ-
ходими за определени учеб-
ни дисциплини, които се изу-
чават в началното училище. 
Двата подхода се прилагат в 
единство и взаимодействие, 
защото специалната подго-
товка сама по себе си не е 
достатъчна — тя произтича 
от общата. 

Работата на лятното учили-
ще е подчинена на разбира-
нето, че подготовката за учи-
лище се състои не толкова в 
обучението на децата в спе-
циални знания и умения, кол-
кото в развитието на техни-
те умствени способности и 
познавателни интереси, във 
формирането на умения за 
наблюдение, анализиране, 
сравняване, обобщаване и 
правене на умозаключения.

Първата група, която от 3 
юли редовно посещава лят-
ното училище, се състои от 
15 деца. С тях се провеждат 
занятия по български език, 
математика, околен свят, 
изобразително изкуство, 
конструиране и технологии, 
музика и физическо. Деца-
та с интерес се включват в 
занятията и придобиват раз-
лични сръчности - оцветяват, 
режат, пишат, играят под-
вижни игри. Проявяват ак-
тивност, развиват въображе-
нието си, научават нови тех-
ники. Емоции и желание за 
работа им дават осигурените 
материали, закуската, обя-

дът, и ежедневно поднася-
ният плод. В програмата на 
лятното училище са включе-
ни още подвижни и състеза-
телни игри, подреждат се пъ-
зели, децата играят с топки, 
моделират с пластелин.

На 01.08.2017 г. в лятното 
училище беше включена и 
втора група от още 15 деца. 
Засега и децата, и техните 
родители са доволни от до-
пълнителната подготовка за 
първи клас. Всички оценяват 
ползата от възможността, 
която проектът предоставя 
на децата -  да съхранят и до-
развият наученото в детска-

та градина, и в същото вре-
ме да играят и се забавляват 
през лятната ваканция.

Проект BG05M9OP001-
2.004-0039 „Интегрира-
ни услуги за ранно детско 
развитие на деца до 7 го-
дини и техните семейства 
от община Айтос”, по про-
цедура „Услуги за ранно 
детско развитие“, финан-
сиран от Оперативна про-
грама „Развитие на чо-
вешките ресурси“, съфи-
нансирана от Европей-
ския съюз чрез Европей-
ския социален фонд
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ОБЯвИ
• ПГСС „Златна нива” - Айтос, ул. „Славянска” №50 продава 

ечемик за фураж, реколта `2017 г. Тел. за връзка: 0888206682 
- Счетоводство.

• Тел. 0876 10 38 55 продава 5 дка земи в с. Съдиево, в ре-
гулация, в края на селото, посока „Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос дава под наем нива 990 кв.м в 
местността „Провадийско шосе” - празно място. Цена - по 
споразумение.

ОБЯва
Професионална гимназия по селско стопанство „Злат-

на нива” -  гр. Айтос обявява свободно място за Главен 
счетоводител и Учител по Английски език на постоянен 
трудов договор.

Кандидатите трябва да имат висше образование - сте-
пен бакалавър или магистър.

Телефон за справки: 0888/ 206 682. 

ОБЯва
Професионална гимназия по селско стопанство „Злат-

на нива” - град Айтос, ул. „Славянска” № 50, продава 
стари тухли на цена 0.10 лв./бр. и стари греди на цена 
1.50 лв./л.м. Телефон за справки: 0888 206 682.  

Лятно училище в Айтос 
по проект за равен старт

З А П О В Е Д
     № РД – 08 – 518

04.08.2017 г. гр.Айтос

На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС 

З А П О В Я Д В А М:
Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно 

наддаване за отдаване под наем за срок до 19.03.2019г. на Общин-
ски терени /петна/ по Схемата на местата за поставяне на премест-
ваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито 
по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето 
на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 
от ЗУТ, както следва:

Но-
мер 
на 

пет-
ното

Адрес на петното Зона Площ Начал-
на тръж-
на цена 
без ДДС 
месечен 

наем
3 Ул. „Славянска“ /срещу вхо-

да на техникума/
ІІ-ра 15кв..м 105.00лв.

4 Ул. „Славянска“ /срещу раз-
клона за с. Малка поляна/

ІІ-ра 15кв.м. 105.00лв.

13 Ул. „Любен Каравелов“/на 
уличното платно до Битов 
комбинат/

І-ва 6кв.м. 48.00лв

24 Ул.„Хаджи Димитър“/ в меж-
дублоковото пространство/ 

І-ва 15кв.м. 120.00лв

2. Търгът да се проведе на 28.08.2017г. от 09:30 часа в малка-
та заседателна зала на Община Айтос.

3. Началната тръжна наемна цена е определена с Решение на 
Общински съвет гр. Айтос №226/30.11.2016г. 

4. Определям стъпка за наддаване –10% от началната тръж-
на цена без ДДС за всяко отделно петно.

5. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна 
цена за всяко отделно петно, който се внася в касата на Общи-
ната /стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: 
BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок до 16:00ч. на 
24.08.2017г.

6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за 
наем, определям парична гаранция в размер на една месечна наем-
на вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на 
договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на 
договора се освобождава, като не се начислява лихва.

7.Утвърждавам тръжна документация на стойност 5.00 лв.(пет 
лева) без ДДС за един комплект за едно петно, която се закупува 
до 16:00 ч. на 23.08.2017г. в Центъра за услуги и информация на 
гражданите. Тръжната документация съдържа:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на преместваеми обекти 

за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, 
т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на премества-
еми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ

- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен 

плик  до 16:00ч. на 24.08.2017г. в Центъра за услуги и информация 
на гражданите към общината следните документи:

8.1. Заявление за участие в търга ;                                                                                                   
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга; 
8.4. Документ за внесен депозит;
8.5. Документ за закупена тръжна документация;
8.6. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе до-

кументи, представят и  ЕИК – съгласно Закона за търговския регис-
тър. Допустимо е представянето на извадка от електронната стра-
ница на Търговския регистър; или копия от документи, удостоверя-
ващи, че юридическото лице има право по силата на закон да из-
вършва стопанска дейност.

8.7. Копие от Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчи-
ите, когато в преместваемото съоръжение ще се извършва стопанска 
дейност изискваща такова удостоверение; / ако е приложимо/.

8.8.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се учас-
тва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се поста-
ви в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На 
комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, 
като в този случай оригиналът се показва за сверка;

8.9. Копие от лична карта – на физическото лице или на упра-
вителя на ЮЛ.

9. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. 
При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените до-
кументи е необходимо да се постави фирмения печат. 

10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16:00ч. на 
24.08.2017г., с представител на Общината, след представяне на 
платежен документ за закупена тръжна документация и предвари-
телна заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на за-
поведта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да вне-
се един месечен наем и една гаранция по изпълнение на договора, 
в размер на един месечен наем.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, 
електронната страница на Община Айтос и да се постави на инфор-
мационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 или в ЦУИГ на 

Общината.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКАНА
Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Айтос”, на основание 

чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в из-
пълнение на изискванията на чл.28, ал.1 от Устава на Сдружени-
ето, свиква Общо събрание, насрочено за 19.08.2017г. /събота/, 
от 9:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет на гр. Ай-
тос, намираща се на адрес: гр. Айтос – 8500, ул. „Цар Освободи-
тел” № 3, при следния дневен ред:

 1. Попълване състава на УС на СНЦ „МИГ – Айтос”;
 2. Обсъждане на възможности за кандидатстване по подмяр-

ка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество 
на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общности-
те местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.;

 3. Разни
Поканват се да присъстват всички членове на Сдружение 

„Местна инициативна група – Айтос”. При липса на кворум, 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на съ-
щия ден, от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, 
независимо от броя на присъстващите членове.



През м. юли т.г. Правител-
ството одобри законопроект 
за изменение и допълнение 
на Закона за местните да-
нъци и такси. “Предложени-
те промени целят справед-
ливо определяне на такса-
та за битови отпадъци, реал-
но въвеждане на принципа 
„замърсителят плаща“, как-
то и въвеждане на единна 
методология за определяне 
на разходите, които форми-
рат таксата за битови отпа-
дъци”, пише в мотивите. Точ-
но такива бяха и мотивите 
за промените в общинската 
наредба в Айтос в частта й 
„определяне на такса бито-
ви отпадъци”, приета с ре-
шение на Общинския съвет 
на 24 юли 2013 г.

Преди четири години, Об-
щинският съвет в Айтос прие 
решение за нова методи-
ка за изчисляване на такса 
смет на принципа „замър-
сителят плаща”. Решението 
трябваше да влезе в сила 
от началото на следващата 
година, но това така и не се 
случи заради ред техниче-
ски подробности и липсата 
на законова база за прила-
гане на нововъведението.

На 24 юли 2013 г, 18 от 
общо 29 общински съветни-
ци внесоха на редовното за-
седание на Общинския съ-

вет в Айтос Проект за из-
менение и допълнение в На-
редба №1 от 26.02.2003 год. 
„За определяне и админи-
стриране на местните так-
си и цени на услуги на тери-
торията на община Айтос” –  
в частта за определяне на 
таксата битови отпадъци.” С 
две допълнения към проекта 
в заседателната зала, съвет-
ниците решиха да приемат 
изцяло нова методика за на-
числяване на такса смет на 
територията на община Ай-
тос. Според решението, ме-
тодиката, основана на прин-
ципа „замърсителят плаща” 
влиза в сила от 1 януари 
2014 година. Дебатът тогава 
продължи няколко часа, за-
ради ясно изразените раз-
нопосочни мнения в засе-
дателната зала.

Още преди 4 години беше 
ясно, че айтоският Общин-
ски съвет е първият в стра-
ната, взел решение за тотал-
на промяна в изчисляването 
на таксата за битова отпадъ-
ци - не на база на данъчна-
та оценка на имотите, а спо-
ред броя на членовете във 
всяко домакинство и коли-
чествата изхвърлени отпа-
дъци. В основата на пред-
ложението, внесено и гла-
сувано в Съвета, беше раз-
работката на айтозлията Си-

меон Богданов.
През лятото на 2013 г. 

принципът „замърсителят 
плаща” беше тема номер 
едно за дебат и в общест-
веното пространство. Ре-
шението имаше и горещи 
привърженици, и яростни 
противници. А простичкият 
въпрос, на който и едните, 
и другите нямаха отговор, 
беше как точно ще се изчис-
лява количеството боклук, 
което генерира всяко дома-
кинство, щом контейнерите 
са за общо ползване.

Според становището на 
Общинската администра-
ция от 2013 г., точното отчи-
тане на боклука може да се 
случи само ако съдовете за 
смет са персонални, а за да 
се определи количеството 
на отпадъка на определено 
домакинство, трябва да се 
проведе измерване в пери-
од от три последователни го-
дини, което означава време 
и инвестиции. Имаше въпро-
си и детайли по промените 
в наредбата, които будеха 
притеснения. В крайна смет-
ка, основният проблем, кой-
то осуети изпълнението на 
това новаторско решение, 
беше липсата на законова-
та база и неясната методи-
ка, по която да се изчисля-
ва таксата.

Пак тогава, кметът Васил 
Едрев заяви, че промени-
те трябва да са съобразе-
ни със законовата уредба. 
„Общинската администра-
ция не е против приемане-
то на промените в наредба-
та. Но ние търсим законова-
та основа, на която да лег-
не промяната в тази наред-
ба – основата, която липс-
ва”, беше становището на 
градоначалника. 

Сега, за база на изчисле-
нията, законопроектът пред-
лага - индивидуално опреде-
лено количество битови от-
падъци за имота, включи-
телно чрез торби с опреде-
лена вместимост и товаро-
носимост; количество бито-
ви отпадъци за имота, оп-
ределено съобразно броя 
и вместимостта на необхо-
димите съдове за събиране 
на битовите отпадъци и чес-

тотата за тяхното транспор-
тиране; брой ползватели на 
услугата в имота. Предла-
гат се и други видове “ос-
нови”, като “водеща за оп-
ределяне размера на так-
сата за битови отпадъци да 
бъде количеството на бито-
вите отпадъци”. Посочено е 
още, че е “необходимо мест-
ните власти да предприемат 
адекватни мерки за реално 
въвеждане на новия прин-
цип”. Предвидена е публич-
ност и прозрачност по от-
ношение на проекта за ре-
шение “за приемане на кон-
кретните основи, информа-
цията и данните за одобре-
ните план-сметки, отчете-
ните разходи и отчетените 
количества събрани и тре-
тирани битови отпадъци за 
предходната година, както 
и приетите основи за опре-
деляне на таксата за битови 

отпадъци за текущата годи-
на.” Законопроектът дефи-
нира разходите, които е до-
пустимо да бъдат включени 
при определяне на размера 
на таксата. Предложени са 
норми, които да гарантират, 
че финансираните за смет-
ка на други източници раз-
ходи, не участват при опре-
деляне размера на таксата 
за битови отпадъци. 

Та така. Не се знае какви 
точно текстове ще включва, 
но ако законът влезе в сила, 
в Айтос дебатът “замърсите-
лят плаща” отпреди четири 
години, ще продължи. Сега, 
Общинският съвет и адми-
нистрацията имат предим-
ството да познават в детай-
ли идеята, но са наясно и с 
многото проблеми, свърза-
ни с нейното прилагане.

НП

Като жител на кв. „Стран-
джа”, Марияна Зърбова - 
здравен медиатор в Община 
Айтос, винаги търси добрите 
примери за ромските деца и 
млади хора. Голямата й мечта 
е новото поколение в махала-
та да не повтаря стари грешки, 
да се образова, да има здрав-
ни навици и да променя бита 
си. Затова Зърбова използва-
ла лятната ваканция за среща 
с група млади хора от кварта-
ла, които учат в Германия, Хо-
ландия, Белгия и Португалия. 
Момчетата били от доста вре-
ме в чужбина, за да изучават 
различни професии - готвар-
ство, преработка на стомана, 
дървообработване, монтьор-
ство и т.н.

„Да се завърнеш в бащина-
та къща” била темата, която 
Зърбова неслучайно избрала 
за срещата с образоващите 
се млади роми. „Защо избрах 
тази тема?! Защото тези мла-
дежи идват с друга култура, го-
ворят вече на друг език, имат 
друго поведение, слушат раз-
лична музика от тази в кварта-
ла. И най-важното - отговорни 
са за постъпките си, промени-
ли са се и като визия, и като 
манталитет към по-добро. На 
мен лично много ми се иска 
тези младежи да се върнат 

в България, за да бъдат при-
мер за младежите, които ня-
мат техния шанс да живеят и 
да учат в чужбина. Кварталът 
има нужда от такива като тях”, 
признава Марияна.

Разговорът започнал малко 
плахо - младежите се притес-
нили, че ще се говори на бъл-
гарски, защото  не го знаели 
добре. После се оказало, че 
се справят много прилично, с 
малко примеси на чужди думи. 
„Всички обещаха да се завър-
нат един ден в бащината къща, 
защото те са надеждата на кв. 
„Странджа“. Бяха малко при-
теснени от условията на жи-
вот в квартала, но ги уверих, 

че те са хората, които трябва 
да променят нещата.”, разказ-
ва още Зърбова. И признава, 
че била много горда от успехи-
те на младите хора, родени и 
израснали в квартала. „Питах 
се, защо тези младежи са тол-
кова различни, възпитани, ин-

телигентни.  И те са родени тук. 
Според мен причината е, че са 
попаднали в среда, която мно-
го изисква, но и много им дава. 
Среда, която ги дисциплинира, 
и в същото време им дава шанс 
да се развиват като отговорни 
хора. Затова, хем са си наши, 
хем да съвсем различни”, раз-
мишлява Зърбова.

И на тази среща Марияна 
Зърбова не пропуснала „бо-
лната” си тема - „Полово пре-
давани инфекциозни боле-
сти”. „И въпреки че моят внук 
Архангел беше на сбирката, 
не я подминах. Говорихме си 
много сериозно по темата, а 
раздаването на презервативи 
беше добър емоционален за-
вършек на срещата. Тя няма 
да е последна, обещахме си 
още срещи - този път, съвмест-
но с младежи от квартала, ко-
ито нито учат, нито работят”, 
казва Марияна Зърбова.
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В Айтос идеята „замърсителят 

плаща” е отпреди четири години 

Да се завърнеш в бащината къща

ПРЕДИ 
ВСИЧКИ

Липсваха законова база и единна методология 
за реалното въвеждане на принципа

Марияна Зърбова разказва за една среща с млади роми, които учат в чужбина
ОБЯВА

На основание чл.10а, във връзка с чл.10 от Закона за държавния служител, 
във връзка с чл.13, във връзка с чл.14, ал. 1  и ал.2 от Наредба за провеждане 
на конкурси  за държавни служители, във връзка с чл.5, ал.2 от закона за ус-
тройство на територията, във връзка със Заповед № РД-08-515/01.08.2017г., 
община Айтос 

ОБЯВЯВА
I. Конкурс за заемане на една щатна длъжност „Главен архитект”  в об-

щина Айтос.
1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Минимална образователна степен - „магистър”
 Минимален професионален опит- 5 години или придобит ранг ІVмладши
 Вид правоотношение - служебно
 Придобита специалност- архитектура
Придобита квалификация - архитект; 
Минимален размер на основната заплата – 420 лв.
2. Допълнителни умения  и квалификация: 
- да е придобил пълна проектантска правоспособност и да притежава 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по закона за ка-
марата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

- да познава Закона за устройство на територията, Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земе-
делските земи и подзаконовите актове по прилагането им.

- управленска компетентност; умения за работа в екип, комуникативна ком-
петентност, вземане на самостоятелни решения;

- познаване нормативната уредба във връзка със структурата и функциите 
на  администрацията, принципите и правилата на нейната дейност. Познания 
относно  и  Закона за местното самоуправление и местната администрация.

- компютърни умения.
3.Описание на длъжността:
Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по уст-

ройственото планиране, проектирането и строителството на съответната те-
ритория, координира и контролира дейността на звената по чл.5, ал. 6 от ЗУТ 
към общинска администрация, издава административни актове съобразно пра-
вомощията, предоставени му по закона за устройство на територията. Глав-
ният архитект на общината председателства Общинския експертен съвет по 
устройство на територията към община Айтос.

 II. Начин на провеждане на конкурс а- чрез решаване на тест и ин-
тервю.

III. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление по образец;
- декларация, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поста-

вен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ харак-
тер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред да заема оп-
ределена длъжност;

- Автобиография - Европейски формат;
- Копие от документ за придобито образование и квалификация;
- Копие от удостоверение за ППП по закона за камарата на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране.
- Копия от трудови книжки или служебни книжки за удостоверяване на ми-

нималния професионален опит.
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско свидетелство, в случаите когато лицето не е в трудово или 

служебно правоотношение.
ІV. Срок за подаване на документи - 10-дневен срок от публикуване на обяв-

лението във вестник „Народен приятел”,  но  не по-късно от 17.08.2017г.
V. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на общинска 

администрация в Център за услуги и информация на гражданите от 08.08.2017г. 
до 17 часа на 17.08.2017г.

VІ. Списъците на допуснатите и недопуснати участници и датата на про-
веждане на интервюто, както и останалата информация, свързана с провеж-
дането на конкурса, ще се поставят на  информационното табло на общин-
ска администрация и ще се публикуват в сайта на община Айтос на адрес: 
www.aytos.bg.

ВАСИЛ ЕДРЕВ /п/
Кмет на община Айтос

О Б Щ И Н а а Й т О с
ОБЩИНсКа аДМИНИстРаЦИЯ

съОБЩеНИе
Община Айтос уведомява гражданите, че предстои 

третиране на дървесната растителност върху общин-
ски терени срещу Бяла американска пеперуда - вто-
ро поколение.

В тази връзка приканваме всички, които забележат 
нападение от неприятеля, да подадат сигнал на телефо-
ни: 25786 и 22669.

При констатиране наличие на Бяла американска пе-
перуда в частните имоти, препоръчваме незабавно да 
се изрежат и изгорят гъсеничните гнезда на нападнати-
те дървета и храсти.

О Б Щ И Н а  а Й т О с
ОБЩИНсКа аДМИНИстРаЦИЯ

За вас, работодатели!
Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Айтос
Уведомява работодателите от община Айтос, че разполага с финансо-

ви средства за сключване на договори за ползване на програми за за-
етост и обучение  по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. 
август 2017 г., както следва:

Програми за заетост и обучение Средства в лв.

Национална програма „Заетост и обучение на хора 
с трайни увреждания”
 - субсидира се наемането на безработни лица с 
трайни увреждания в трудоспособна възраст и на 
безработни лица, преминали успешно лечение за 
зависимост към наркотични вещества.

11 829 лв.

Национална програма „Помощ за пенсиониране”
– субсидира се наемането на безработни лица 
над 58 г.

12 701 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни мес-
та и необходимите документи в ДБТ - Айтос до изчерпване на обявени-
те финансови средства.

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



Половината от състава на 
националния отбор на Бъл-
гария по спортна акробатика 
беше на едноседмичен трени-
ровъчен лагер в Айтос. Тре-
ньорката на Клуба по спорт-
на акробатика в Ботевград, 
Добринка Николова и шест-
те нейни възпитанички, които 
са вече част от националния 
тим за участие в Европейско-
то първенство през октомври 
т.г. в Полша, тренираха нон 
стоп в закритата зала на ста-
дион „Крум Делчев” - запазе-
на територия на СКСА „Орел” 
- Айтос. 

С изключителното съдей-
ствие на кмета Васил Ед-
рев и Управителния съвет 
на СКСА „Орел” с предсе-
дател Христина Стоилова, 
на ботевградските спорти-
сти бяха предоставени мно-
го добри условия за подго-
товка и за отдих.

Кметът васил едрев по-
кани на среща в Община 
айтос треньорката и две-
те женски тройки, които 
ще претендират за европей-
ски титли в две възрастови 
групи - 11-16 г. и 12-18 годи-
ни. Шестте акробатки и Ни-
колова поднесоха на градо-
началника бяла орхидея с 
благодарност „за отношени-
ето към спорта и за грижа-
та към спортната акробати-
ка”. Кметът им върна жеста 
със символични подаръци, 
които „да напомнят на кан-
дидат-шампионите за прия-
телската подкрепа на Айтос 
в предстоящото най-прес-
тижно състезание на стария 
континент”.

За „малката” тройка - Да-
рия в V клас, Стейси и Габри-
ела - VІІ клас, европейското 
участие ще е дебютно. „На-
дявахме се да влезем в на-
ционалния отбор, очаквахме 
го. Усещането е страхотно, 
но се чувстваме много отго-
ворно”, казаха почти в един 
глас момичетата. И призна-
ха, че едната трябва да сва-
ли килограм, и че всички хап-
ват предимно месо, за да са 
в най-добрата си форма. „Го-
лямата” тройка пък е от пет 
години заедно и вече има 
регистрирано евроучастие 
през 2015 г. 

една крехка, много лъ-
чезарна и интелигент-
на дама има заслугата не 
само за националния ста-
тут на двете тройки тази го-
дина, но и за успехите и из-
вестността на ботевградския 
клуб по спортна акробати-
ка в продължение на четири 
десетилетия. Добринка Ни-
колова не е била състеза-
тел по спортна акробатика. 
Занимавала се е с балет, но 
в продължение на 41 години 
работили за високия ими-
дж на ботевградската шко-
ла, една от най-успешните в 
България. 

В залата влиза на 1 април 
1976 г. и събира първите гру-
пи по спортна акробатика в 
Ботевград. Започват усиле-
ни тренировки и още през 
1978 г. са завоювани 3 злат-

ни медала от първата й жен-
ска тройка, явила се на репу-
бликански шампионат. Днес, 
Николова признава, че през 
всичките тези години е била 
до болка откровена с мла-
дите състезатели и нищо не 
им е спестявала. Радва се 
на обичта и уважението на 
няколко поколения. Убедена 
е, че България има изключи-
телен потенциал в спортна-
та акробатика, затова в този 
спорт трябва да се инвести-
рат повече средства.

„в малките градове об-
щините оказват по-голяма 

помощ на спорта. В Ботевг-
рад нашият кмет помага мно-
го, същото прави и г-н Едрев 
в Айтос. Изключително съм 
впечатлена от вниманието му 
и грижата за спортната акро-
батика”, казва дългогодишна-
та треньорка. Тя не крие въз-
хищението си и от промените 
в стила на работа на БФСА, 
откакто Николина Христова е 
на поста Отговорен секретар, 
чиито корени пък са от айтос-
кото село Съдиево.

И макар че имат конку-
рентни видове на републи-
кански турнири и състеза-

ния, между айтоския и бо-
тевградския клуб съществува 
доказано във времето прия-
телство. „При нас има човеш-
ки взаимоотношения. Може 
да имаме конкуренти в един 
и същ вид, в една и съща въз-
раст, но ние взаимно си по-
магаме. Аз лично, когато ста-
ва дума за доверие към ко-
леги, визирам Айтос и Русе. 
И едно време - бургаският 
треньор Радослав Алексан-
дров. Това бяха центровете 
на спортната акробатика - 
нашите деца, когато са били 
заедно на лагер, винаги са 
сядали на една маса да се 
хранят - изчакваха се, и всич-
ки заедно ставаха. Бяха като 
един отбор. Честните колеги-

ални отношения между тре-
ньорите се предават на де-
цата. И нищо, че са в един 
и същи разряд - и сега, при 
всяка изява, те се подкрепят. 
Дружат си, общуват и на със-
тезанията и след тях.”, раз-
казва още Николова. 

Лагерът на ботевградча-
ни през това лято в айтос 
не е първият за опитната тре-
ньорка. С женската си трой-
ка, участвала на две евро-
пейски първенства, на едно 
световно и на една световна 
купа, Николова два пъти е ид-
вала за тренировки в Айтос. 
„Аз по принцип ходя там, къ-
дето ми е хубаво и знам, че 
на хората ще им бъде при-
ятно. Това едно. Второ, аз 
страшно много уважавам 
и ценя айтоските треньори 
Мартин Бенов и Катя Цанева. 
Важно е къде отиваш и как-
во очакваш. От тези хора оч-

аквам да ми помогнат. И то 
съвсем истински и доброна-
мерено. Мнението им е ва-
жно за мен - може аз нещо 
да не виждам, или да съм 
свикнала с определена греш-
ка при някое от съчетанията. 
Допитвам се до тях - мога 
ли да обърна упражнението 
така, или така. Ако мнението 
ми съвпадне с това на Мар-
ти или Катя, значи е правил-
но. Знам, че ако нещата не 
стават, ще ми кажат - защо 
не направиш това или това,” 
разказва с искрен патос До-

бринка Николова.
Другата причина да избе-

рат Айтос е хореографка-
та Галя Маджарова от Бур-
гас, която треньорката мно-
го цени. Тя подготвя хорео-
графията на женските трой-
ки за Европейското и Айтос е 
естественият център, който ги 
събира. Немаловажен за из-
бора е и айтоската помощ за 
организиране на тренировъч-
ния лагер, жестовете на кме-
та и председателя на Управи-
телния съвет на „Орел” - хо-
рата, които най-много й пома-
гат за битовото настаняване 
и за по-поносимите за преби-
ваването им цени.

„Тренировките на ботевг-
радските акробати са много 
сериозен стимул за айтос-
ките деца. Тренират заедно, 
приятели са, подкрепят се. 
Ще им стискат палци на Ев-
ропейското. Впечатлен съм и 
от колегиалните отношения и 
съвместната работа на г-жа 
Николова и нашите треньо-
ри”, сподели за НП впечат-
ленията си от залата и кме-
тът Васил Едрев.

Категорично, участие-
то на двете ботевградски 
тройки на европейския ква-
драт потвърдили от БФСА, 
след блестящо представяне 
и златни медали на тазгодиш-
ния Държавен шампионат по 
спортна акробатика. „Всеки 
треньор иска състезателите 
му да се представят най-до-
бре, да спечелят медали. Но 
това не зависи само от мен и 
моето желание, не зависи и 
от тяхната игра. Ще бъда до-
волна, ако в Полша си изи-
граят максимално добре не-
щата - така, както аз ги ис-
кам. От там нататък - някой 
друг решава”, споделя целите 
си за Европейското първен-
ство Добринка Николова. 

Акробатите на Ботевград 
си тръгнаха от Айтос в събо-
та, на 5 август. Ще имат сед-
мица да се видят с близки-
те си, и на 13 август, моми-
четата, заедно с останалите, 
общо 12 състезатели от наци-
оналния отбор, заминават на 
лагер в комплекс „Камчия”, 
научи още НП.
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Треньорите и двата клуба си сътрудничат от години

Ботевградските акробати на 
подготовка за европейското в айтос

една легенда за името на 
село зетьово
Имената на две села в Ай-

тоско са свързани с леген-
да за голямата любов меж-
ду красивата девойка Мара 
и годеника й, твърди авто-
рът на „Историята на Айтос”, 
краеведът Петър Панчев.

„Според легендата, по вре-
ме на османското владиче-
ство в с. Ченге, живяла хуба-
ва мома - Мара. Тя си харе-
сала момък от съседно село, 
за когото искала да се оже-
ни. Но в същото време я ха-
ресвал и синът на татарския 
бей от близко до Ченге село - 
Татар Еникьой. Той я заплаш-
вал и казвал, че няма да поз-
воли тя да се омъжи за друг. 
Но Мара решила да се оже-
ни за своя избраник”, раз-
казва Панчев.

В деня на сватбата, кога-
то тръгнали каруците с че-
иза, татарите ги пресрещна-
ли в гората и убили младо-
женеца. Мара, уплашена да 
не попадне в харема на бея, 
скочила в реката и се удави-

ла. Сега тази река се нарича 
Марьовица.

Случката оставила такова 
дълбоко впечатление у селя-
ните, че след години те ре-

шават селото от Ченге да се 
прекръсти на Булчино. Съсе-
дите, също в памет на момъ-
ка, който трябвало да се оже-
ни за Мара, решават тяхното 

село да се кръсти Зетьово.
Сега Булчино вече е Ка-

рагеоргиево, но името на 
Зетьово се е запазено до 
наши дни.

тРаКИЙсКО ДРуЖествО 
„1897 ПетъР КИПРИЛОв“  - гР. аЙтОс

ОРГАНИЗИРА
ПОсеЩеНИе На „ПетРОва НИва“ 

На 19 август 2017г. (събота)                                                                                     
За ЧестваНе На 114-ата гОДИШНИНа                                                                                                                        
От ИЛИНДеНсКО-ПРеОБРаЖеНсКОтО 

въстаНИе.                                                                                
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ: 

всЯКа сРЯДа От 15 ДО 18 Часа
в КЛуБа На ДРуЖествОтО                                                                                                                       

на  ул.„ЩеРЮ Русев“№ 4 и на 
теЛеФОНИ: 0878 825 964  или  0894 417 436.                                                           

таКса За ПътуваНетО – 5 Лева.                                                                                                                
тРъгваНе За „ПетРОва НИва“ в 8.00 часа От 

КЛуБа На ДРуЖествОтО.
ОтПътуваНе За аЙтОс: 22.00 Часа!

От уПРавИтеЛНИЯ съветс. Зетьово днес

Разказана от краеведа 
Петър Панчев

Треньорката и акробатите на Ботевград с кмета 
Васил Едрев преди да отпътуват от Айтос

Добринка Николова с успешната тройка жени 12-
18 г. - Василена Рабохчийска, Гая Диланова, Цвете-
лина Данчева - 3 златни медала на Държавния шам-
пионат - 30 юни 2017 г.

И “малката” тройка със злато на Международен 
турнир в Италия

„В Айтос се чувствам сред приятели”, признава 
известната треньорка


