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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Регистрират партии и
коалиции за участие в
частичните избори в Чукарка
До 17 часа на 2 септември т.г. беше срокът за
регистрация на партиите
и коалициите за участие
в частичните избори на 8
октомври. До редакционното преключване на този
брой в 12.00 часа на 2.09.,
бяха публикувани решения на ЦИК за регистрация и допускане на партия
„ГЕРБ“, партия „ВОЛЯ“,
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ /ПП ДПС/, партия «АБВ» (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), «ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ»,
«СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ» (ПП «ДОСТ»), партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, партия „АТАКА“,
партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ за
участие в частичните избори за кмет на кметство,
включително и в с. Чукарка. Според информация от
ЦИК, на 8 октомври 2017
г. ще бъдат произведени
частични избори за кмет
на община и кметове на
кметства в 10 населени
места в България. Почти
сигурно е, че в следобедните часове на 2 септември, регистрация и допускане до частичните избо-

Предизборната кампания започва на 18 септември

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно
предложение
Уведомяваме Ви, че
Живко Тодоров Добрев има
следното инвестиционно
предложение:
Кандидатстване по
мярка 6.1 от ПРСР 14-20;
дейността е отглеждане на
сливи (20,988 дка)
в землището на с. Мъглен,
община Айтос,
област Бургас
в местността „Юте Яка”.
Лице за контакти
(управител на фирмата):
Живко Тодоров Добрев
Гр. Бургас,
к-с „Бр. Миладинови” бл.1,
вх.1, ет.1, ап.2
Тел. 0885/ 33 48 74,
e-mail: jivkodobrev1@abv.bg

тември. Предстои местните политически централи да се регистрират за
участие в ОИК-Айтос до
17 часа на 7 септември,
научи още НП. Успоредно с това, до 12 септември

е срокът за регистрация
на Инициативните комитети и независимите кандидати. На 10 септември
пък трябва да е утвърден
съставът на СИК-Чукарка. Предизборната кам-

пания за частичните избори е по-кратка, започва на
18 септември и приключва
преди деня за размисъл
7 октомври.
По неофициална информация, засега мераклиите
за кметския стол в Чукарка са четирима, сред тях
бил и братът на досегашния кмет. Точният брой и
имената на участниците
във вота в айтоското село
ще научим вероятно на 12
септември.
Днес, на 4 септември, от
14.00 часа, кметът Васил
Едрев ще проведе консултации с представителите на ГЕРБ, БСП–«Лява
БЪЛГАРИЯ», ДПС, Коалиция «РЕФОРМАТОРСКИ
БЛОК», Коалиция «БДЦ»,
Коалиция «ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ», АТАКА и
АБВ за АЙТОС, във връзка с произвеждането на
частични избори за кмет
на кметство ЧУКАРКА на
8 октомври 2017 г. В кабинета на градоначалника упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии
и партиите и коалициите от партии, които имат
членове на Европейския
парламент, но не са парламентарно представени,
ще преговарят за определяне на състава на секционната избирателна комисия в Чукарка.
НП
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Търсят изпълнител на спортния
комплекс в Карагеоргиево
Община Айтос обяви обществена поръчка с предмет: Изграждане на Многофункционален спортен
комплекс в с. Карагеоргиево, община Айтос. Проектът касае реконструкция на част от свободното дворно пространство
на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево,
което ще бъде обособено в „Многофункционален
спортен комплекс в с. Карагеоргиево”. Има изготвен инвестиционен проект във фаза „Технически” и е издадено Разрешение за строеж от Главния архитект на Община
Айтос. С проектното решение се осигурява достъпност на средата, обезопасяване на дворното
пространство на ОУ „Св.

Парите са осигурени с решение на МС
св. Кирил и Методий”,
както и изграждането на
спортен комплекс.
Проектът предвижда
изграждането на нови
спортни игрища за баскетбол, футбол и волейбол, фитнес на открито
и писта за бягане. Предвижда се осветление на
игрищата, изграждане
на три трибуни и на рампа за хора в неравностойно положение за осигуряване на безпрепятствен достъп до спортните площадки.
Баскетболното игрище
с необходимата около
него свободна зона ще
бъде с каучукова ударопоглъщаща и противох-

Общинският съвет без лятна ваканция
- взе 22 решения през август

30 август т.г. Общинският
съвет в Айтос проведе редовно заседание. Нямаше
лятна ваканция за избраниците тази година, всички 22 точки в дневния ред
бяха приети.
Одобрено беше предложение от Васил Едрев –
кмет на Община Айтос, за
функциониране и дофинансиране на маломерни паралелки и групи в училищата
и детските градини на територията на община Айтос
за учебната 2017/2018 година. Има решение на Съвета и за броя на средищните училища и детски градини за новата учебна година. Съветниците гласуваха „за” и по докладната
записка на Красимир Енчев – председател на ОбС
Айтос, директорът на СУ
„Никола Вапцаров”, гр. Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване върху автобус на „Айтос Автотранспорт“ ЕООД.
Съветът беше информиран от градоначалника за
изпълнението на бюджета
на Община Айтос и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2017 г. Актуализирани
бяха бюджетът и капиталната програма на община
Айтос за 2017 г. във връзка
с необходимостта от разши-

рение на гробищния парк в
с. Мъглен.
Съветниците
промениха свое Решение
№108/27.04.2016 г., свързано
с базисните наемни цени,
раздел V.Други, т.1 „Тоалетни”. Промяната на текста е
свързана с намаляване на
базисните цени както следва: за град Айтос І зона/група -1,50 лв./кв.м за месец, ІІ
зона/група – 1,20 лв./кв.м за
месец, ІІІ зона/група – 1,00
лв./кв.м за месец. Кметства
- 1 група-0,50 лв./кв.м за месец, 2 група-0,30 лв./кв.м за
месец, 3 група-0,20 лв./кв.м
за месец.
С мнозинство беше приета и докладната записка на Мариана Димова –
Зам.-кмет на Община Айтос за допълв.ане на Годишна програма за управление
и разпореждане с имотите – общинска собственост
в Община Айтос през 2017
г. В раздел ІV се включват
„Обекти от първостепенно
значение”: Реконструкция
на довеждащ водопровод
от напорен водоем до разпределителна мрежа гр. Айтос с L = 123 m DN 400 mm,
Реконструкция на довеждащ водопровод от напорен водоем до разпределителна мрежа гр. Айтос с
L = 153 m DN 350 mm, Реконструкция на довеждащ

водопровод от напорен водоем до разпределителна
мрежа гр. Айтос с L = 170
m DN 300 mm.
Упълномощен беше представител на община Айтос
за участие в извънредното заседание на общото събрание на Асоциацията на
ВиК, определени бяха позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат. По докладна записка от
председателя на ОбС Айтос,
беше взето решение за отпускане персонална пенсия
на детето Пенка Атанасова
Атанасова.
Одобрени бяха Програма Община Айтос за намаляване на риска от бедствия за периода 2017-2020
г. и Общински план за защита при бедствия. Прекратени са договори за концесия на Язовир „Джелеб кайряк” с площ от 39,703 дка,
Язовир „Джелеб кайряк-1”
с площ от 5,383 дка, Язовир „Джелеб кайряк-2” с
площ от 16,813 дка, всички
в землището на гр.Айтос.
Вече има решение на Съвета и за учредяване право на строеж в общински
УПИ ХVІ, кв.47 по плана на
гр. Айтос за изграждане на
трафопост.
Прекратена беше съсобственост между Община
Айтос и физически лица в
с.Дрянковец.
Одобрено е предложение
от кмета за отдаване под
аренда на имот частна общинска собственост в землището на с. Карагеоргиево за създаване на трайни
насаждения. Съветът реши
още продажбата на 4 броя
недвижими имоти - земеделски земи, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
явно наддаване.
НП

„ВЕС МАР- 64“ ЕООД

Тел. 0888/ 627046, 0888/ 333184, 056/ 840185
ЕКСКУРЗИЯ ПО МАРШРУТ:
Бургас – Айтос - Крушунски водопади - Плевенска панорама - Монтана- пещера „Венец”- Белоградчишки скали- крепост „Баба Вида”- Видин- Калафат - Айтос- Бургас, 3
дни, 2 нощувки (в Монтана и Видин).
Отпътуване: 22 септември 2017 г.
ЦЕНА: 165 лв. плюс входна такса и беседи за КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ „МААРАТА”, Панорама „Плевенска епопея 1877”, Пещера „Венец” с. Орешец, БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ, КРЕПОСТ „БАБА ВИДА”.

лъзгаща настилка. Ще
бъде изградено и ново
волейболно игрище със
стандартни размери 9 х
18 м. Футболно игрище
ще се изгради между баскетболното и волейболното игрище, с размери 25 х 15 м, с подвижни
футболни врати и с покритие от изкуствена трева. Фитнес на открито ще
има в източната част на
двора, а пистата за бягане ще е в южната част,
с дължина 70 м. Игрищата ща бъдат осветени от
8 броя прожектори. Общата прогнозна стойност
на поръчката без ДДС е
367 000 лв.
НП

В заседателната зала:

Разискваха проблема - производствена
фирма в жилищен квартал

След изчерпване на дневния ред на заседанието на
Общински съвет - Айтос на
30 август т.г. , беше разискван проблем, особено важен за айтозлии, живеещи
в района на ВиК-Айтос, на
ул. „Панайот Волов”. Кварталът, предназначен за жилищно строителство, се е
превърнал в база за дървообработване, собственост
на фирма „Адванс - Спас
Костадинов”, казаха за НП
представители на живеещите там Живко Стаматов
и Кънчо Марангозов, които
бяха в заседателната зала,
за да чуят позициите на съветниците и кмета. Хората
се жалват, че ежедневието им е кошмарно, изпълнено с шумов терор от рязане и товарене на дърва,
движение на тирове и облаци прах.
„Преди 10-12 години беше
обявена продажба на парцели - всички отредени за
жилищно строителство.
Една фирма изкупи 15 парцела, на които днес развива дейността си. Миризми,
шум и прах е средата, в която живеят хората наоколо.
Сега, жителите на квартала
научили, че там се изгражда и производство на пелети. Всички производства,
дори складовете на едро,
трябва да бъдат изнесени
извън града”, заяви в заседателната зала съветникът Петър Янев.
И общинският съветник

Дамян Денев, който се
срещнал с хората от ул.
„Панайот Волов”, настоя
бизнесът да се осъществява съгласно правилата
и законите на страната и
директивите на ЕС относно замърсяванията и праховите частици от въглища и автомобили. Може ли
в организираната територия на Общината, на терени, отредени изключително за жилищно строителство, да се извършва производствена, търговска и
транспортна дейност, попита Денев. И цитира договор на въпросната фирма за закупуване на терен,
в който ясно са записани
правата и задълженията на
купувача. „Строителството в имота, проектирането
и изграждането да се извърши, съгласно действащите закони и стандарти в
Република България. Да се
извърши застрояването в
имота, съгласно действащите наредби и подробния
устройствен план на града,
в петгодишен срок от издаване на разрешението, но
не по-късно от 31.12.2010 г.
При неизпълнение на поетите задължения по договора, което води на загуба на интерес от страна
на продавача Община Айтос, продавачът има право да разтрогне договора”,
пише в документа.
„Считам, че е нарушен
общественият интерес.

Има пътища, по които може
този интерес да бъде защитен”, каза още съветникът.
Живущите в квартала имат
две жалби до Общината, в
които подробно са описани притесненията им. „Ние,
като общински съвет, трябва да защитим обществения интерес. По време на
предишен мандат не е спазено решението на Общинския съвет и не е осъществен контрол. Трябва да се
одитира решението и да се
даде отговор на въпроса спазени ли са всички законови и правови норми”, настоя още Дамян Денев.
„Проблемът е много сериозен. Извършва се проверка на дейността на фирмата. Ще са необходими
известно време и усилия,
за да стигнем до окончателно решение и да дадем
отговор на жалбата на живеещите в района. Договорите са за жилищно строителство. Няма да връщаме лентата назад, но проблемът стои, трябва да го
решим. Според мен, не е
имало съгласуваност между институциите. Защото,
преди да бъде издадено
разрешително за някакъв
вид дейност, трябвало е да
бъде осъществена връзка с
Общината.”, заяви в заседателната зала кметът Васил Едрев по повод жалбите на гражданите от ул.
„Панайот Волов”.
НП
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Преизпълнение на собствените
приходи за полугодието на 2017-та
17 373 хил. лв. са приходите по бюджета на Община Айтос за полугодието на
2017 г., при годишен план от
22 945 хил. лв., стана ясно от
отчета на общинската администрация пред Съвета
на 30 август т.г. Собствените приходи са в размер на
2 865 хил.лв. От тях, данъчните приходи са 863 хил. лв.
при годишен план 1 252 хил.
лв., което означава 69 % изпълнение на плана, или 23
хил. лв. повече, сравнено
със същия период на 2016
г. и 210 хил. лв. повече от
шестмесечието на 2015 г.
Най-голямо е изпълнението на плана на данъка
върху превозните средства
- 511 хил. лв. или 81 % , и
със 80 хил. лв. повече от миналата година. Увеличеният
размер на приходите е в резултат на подобрената още
през миналата година организация по събираемостта,
сочи анализът. Предвид добрия резултат, Община Айтос очаква значително преизпълнение на плана за данъка върху МПС.
73% е изпълнението на
плана за данъка върху недвижимите имоти, постъпленията са 198 хил. лв.
при годишен план 270 хил.
лв. - с 6 хил. лв. повече от
м.г., и с 20 хил. лв. повече
от 2015 г.
Постъпленията от данъка за придобиване на имущество са в размер на 115

хил. лв. или 40 % от плана,
и със 70 хил. лв. по-малко от
предходните години. Приходите от патентния данък са
34 хил. лв. при план 50 хил.
лв. - почти на равнището от
2016-та. Очакваме приходите да се доближат до планираните. Нововъведеният
данък върху таксиметровия
превоз е отразен в доклада като приход от 3 хил. лв.
51% е изпълнението на плана за туристическия данък приходите от този данък са
малко и не оказват съществено влияние на бюджета. Постъпленията от стари
задължения за пътен данък
са 552 лв. На база анализа
за шестмесечието, Община
Айтос очаква преизпълнение на плана за данъчните
приходи, въпреки че е заложила по-голям годишен размер, сравнено с предходните години.
С 386 хил. лв. повече от

Заради гробищния парк на Мъглен

Актуализираха
бюджет `2017
Общинският съвет актуализира бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2017 г. във
връзка с реалната необходимост от разширяване на
гробищния парк в с.Мъглен.
Причината - налага се закупуването на частен имот
с площ от 4.836 дка в ограден парцел, в непосредствена близост до гробищния парк, който не може да
бъде използван за селскостопанска дейност.
През последните няколко години Общината е водила кореспонденция със
собствениците на имота,
но до реална продажба
така и не се стигнало. Към

момента е постигнато съгласие, затова кметът Васил Едрев предложи актуализация на бюджета, за
да има решение на Съвета за осигуряване на средства за покупката.
С пълно мнозинство съветниците приеха решение, в капиталната програма да бъде включен обект
„Закупуване на земя за
гробищен парк - с. Мъглен 4 000 лв. За сметка на това
с 4 000 лв беше намалена
стойността на обект „Основен ремонт сграда „Автогара“- Айтос”, за който в
бюджет `2017 г. са заложени 450 хил.лв.
НП

Професионална гимназия по селско
стопанство „Златна нива” град Айтос,
ул. „Славянска” № 50
ОБЯВА
Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива” - Айтос продава стари строителни материали:
тухли на цена 0.10 лв./бр., греди - 1.50 лв./л.м., камъни3.00 лв./бр., дървени скари- 4.00 лв./бр.
Телефон за информация: 0888/ 206 682
ОБЯВА
Професионална гимназия по селско стопанство „Златна
нива” град Айтос обявява свободно място за учители на
постоянен трудов договор за Учител по “Информатика,
Информационни технологии и Математика” - чл.70 ал.1,
във връзка с чл.67 ал.1 т.1 от КТ.
Телефон за информация: 0888/ 206 682.

миналата година са неданъчните приходи. За шестмесечието размерът им е
2 002 хил. лв. при годишен
план от 2 591 хил. лв., или
77 % изпълнение на плана. Приходите от собственост са в размер на 147
хил.лв. при годишен план
243 хил.лв. или 61 % изпълнение. При тях най-високо е изпълнението на плана за наеми на земеделски
земи - 90%.
Постъпленията от общински такси за полугодието са
в размер на 1 176 хил. лв.
при годишен план 1 781 хил.
лв. или 66 %. Най-голям е делът на такса битови отпадъци - 877 хил. лв. при план 1
160 хил. лв. или 76 % изпълнение. Постъпленията са с
31 хил. лв. повече от м. г. и
с 47 хил. лв. повече от 2015
г. при непроменен размер
на облога. Фактите сочат
по-добра събираемост, оч-

Съветът
с решение
за средищните
учебни
заведения
На основание на Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с
ПМС № 128 от 29.06.2017
г., Общинският съвет определи средищните училища и детски градини
на територията на община Айтос за учебната
2017/2018 г.
Първо в списъка е СУ
„Никола Вапцаров“ гр.
Айтос със 151 ученици
от селата Зетьово, Малка поляна, Пещерско,
Съдиево, Дрянковец, Тополица, Карагеоргиево,
Черноград, Раклиново и
Черна Могила. Средищни
остават и ОУ „Христо Ботев” с. Пирне със 114 ученици от селата Чукарка,
Караново и Поляново,
ОУ „Светлина” с. Тополица с 38 ученици от селата Черноград и Раклиново, ОУ „Христо Ботев“
с. Мъглен с 28 ученици от
с. Черна могила.
За учениците са осигурени целодневна организация на учебния ден,
специализиран транспорт и обедно хранене,
стана ясно от докладите
на директорите.
Средищна детска градина на територията на
община Айтос е ДГ „Славейче“ - гр. Айтос с 6
деца от селата Зетьово
и Дрянковец. За децата
са осигурени целодневна
организация на учебното време, специализиран
транспорт и хранене.
НП

аква се преизпълнение на
плана.
Постъпленията от глоби,
санкции по наказателни постановления са 91 хил. лв.
при годишен план 120 хил.
лв. Приходите от продажба
на имущество са 613 хил.
лв. при годишен план 553
хил. лв. По-големият размер на приходите са от продажби на обекти по Закона за Приватизация“ - Продажба на кафе „Еделвайс“
- 362 хил. лв., „Магазин за
електроуреди“ – 160 600 лв.
и „Млекопункт“ с. Пирне 4 000 лв. Постъпленията от
концесии на язовири са 28
хил. лв. при годишен план 21
400 лв. Постъпили са и дарения в размер на 19 хил.
лв., основно за провеждане на фолклорните празници „Славееви нощи”, които
са разходвани съгласно волята на дарителите.
Планът за собствените
приходи за полугодието на
2017 г. е изпълнен 75 % Постъпленията са 2 864 хил. лв.
при уточнен годишен план
3 843 хил. лв. Основателно
е очакването за изпълнение
на плана. „Общинската администрация отделя сериозно внимание на организацията по стопанисване и
използване на общинското
имущество и събираемостта на общински приходи, защото тези приходи и занапред ще определят рамките на бюджетната издръж-

ка на местните дейности”,
както коментира изпълнението на приходите за първите шест месеца на 2017 г.
кметът на Община Айтос Васил Едрев.
За финансиране на местни дейности от централния
бюджет за шест месеца са
постъпили 50% от общата изравнителна субсидия
или 925 050 лв., предвиде-

600 лв. За шестмесечието
средствата за капиталови
разходи не са усвоени. Постъпили са като лимит 273
870 лв. - 45%. Общият размер на приходите за полугодието на 2017 г. за делегирани от държавата дейности е 7 669 хил.лв.
На 30 август т.т. пред Съвета беше представен и пълен отчет на разходите за

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

полугодието. Обобщеният анализ сочи, че „община Айтос е една от общините в много добро финансово състояние на фона на общия финансов облик на общините в България.”
НП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция „Земеделие”- гр.
Бургас
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - АЙТОС
ДО
ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че като собственици на
земеделски земи, в случай, че не подадете
декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ, имотите,
за които не са сключени договори за наем
или аренда, ще се включат в процедурата
за създаване на масиви за ползване, като
имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, т.нар.
„имоти- бели петна”.
Чл.69 от ППЗСПЗЗ (Нов- ДВ, бр.31 от 2003
г.) (1) (Изм.- ДВ, бр.62 от 2009 г., изм.- ДВ,
бр.39 от 2011 г.) Собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на
имотите формата на стопанисване и начина
на трайно ползване на всеки от имотите. В
случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включат в масиви за ползване, те изрично посочват това
обстоятелство в декларацията.

(2) (Изм.- ДВ, бр.45 от 2008 г.) Декларацията по ал.1 се подава за една стопанска година по образец, утвърден от министъра на
земеделието и храните.
(3) (Изм.- ДВ, бр.45 от 2008 г., изм.- ДВ,
бр.62 от 2009 г., изм.- ДВ, бр.39 от 2011 г.,
изм.- ДВ, бр.50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012
г.) Декларацията се подава в срок до 31 юли
лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.
(4) (Изм.- бр.62 от 2009 г.) Срокът не се смята пропуснат, ако преди изтичането му декларацията е подадена по пощата или до некомпетентен орган, който е длъжен служебно да я препрати на съответната общинска
служба по земеделие.
(5) (Изм.- ДВ, бр.39 от 2011 г.) Всеки от съсобствениците може да подаде декларацията по ал.1. Декларацията ползва всички съсобственици.
Чл.37в (3), т.2 от ЗСПЗЗ (изм.- ДВ, бр.94
от 2009 г.) площта на земеделските земи, за
които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по
чл.37б, се разпределя между ползвателите
пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/
или арендуваната/наетата земеделска земя
в съответното землище.

За Вас, работодатели!
Дирекция „Бюро по труда”- Айтос провежда процедури за кандидатстване
на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция „Бюро по труда”Айтос уведомява работодателите от община Айтос, че
разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми
и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона
за насърчаване на заетостта
(ЗНЗ) през септември 2017 г.,
както следва:
Мерки за насърчаване на
работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• безработни лица на пър-

вите 5 работни места, разкрити от работодатели микропредприятия (чл.50 от
ЗНЗ) - свободни средства –
1600,00 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2
от ЗНЗ) - свободни средства
– 1299,00 лв.;
• безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от
ЗНЗ) - свободни средства –
806,00 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители)
и/или майки (осиновителки)
с деца до 5-годишна възраст
(чл. 53а от ЗНЗ) - свободни
средства – 801,00 лв.;
• безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от
ЗНЗ) - свободни средства –
1670,00 лв.;

ОБЩИНСКА СЛУЖБА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - АЙТОС

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се
наемането на продължително
безработни лица от:
- държавни и общински лечебни заведения, общински
училища, общински детски
градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства –
5502,00 лв.;
Работодателите могат да подават заявки за свободните
работни места и необходимите документи в срок 7 работни
дни от публикуване на обявата (в периода от 01 септември
до 12 септември 2017 г., включително).
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция „Бюро по
труда” - Айтос, както и на
тел. 0558/2-34-47 и тел.
0558/2-58-74.
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СУ „Христо Ботев” с награда за
извънкласна дейност
Донесе я Татяна Йотова
от международен конкурс
Синдикатът на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката организираха петдневен семинар
на тема: „Извънкласните и
извънучилищните дейности
– за устойчиво качествено обучение и възпитание
на учениците” в СОК „Камчия” край Варна - методически център на класна и
извънкласна работа. Фо-

румът беше заключителен
етап на международен конкурс от януари, чиято идея
е учителите да творят и да
търсят разнообразни форми за развитие на творческите интереси и способности на децата.
Единственият участник
от община Айтос беше гл.
учител Татяна Йотова от
СУ «Христо Ботев”, която
беше удостоена с награда от конкурса. Наградите
връчи Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Във форума участваха
над 200 учители и специалисти от цялата страна, работещи в сферата на извънкласната дейност от детските градини и училищата,
от центровете за личностно
развитие и приобщаващо
образование, както и директори, експерти по образование, научни работници,
преподаватели и студенти
от педагогически факултети
на висшите училища.
Поздравления към участниците поднесе Тихозар
Кръстев - старши експерт

в МОН. Изявени учители
от цялата страна споделиха добри практики. Йотова
представи Айтос с презентация по темата „Добротата в моя живот“.
В рамките на програмата
на семинара всички участници се включиха в кръгла маса по теми, свързани
с личностните и социални
умения на подрастващите
за приобщаване и адаптиране към преходите в образователната система.
НП

Татяна Йотова

6 септември - Денят на Съединението

По стъпките на 11-та Айтоска дружина

Офицери от 11-та Айтоска дружина - 1883 г.
Николай ДИМИТРОВ

За защита на младата
българска държава през
лятото на 1878 г. се създава Българската земска
войска. Със заповед №
25 от 26 юни 1879 година
от 4-та рота на 7–ма Сливенска дружина се сформира 11-та Айтоска дружина. Пръв дружинен командир е капитан Казачков, първи ротен командир - поручик Носалевски,
дружинен адютант подпоручик Токлуджанов, дружинен ковчежник подпоручик Стоянов и младши офицер – подпоручик
Клатнов.
Първоначално дружината е била едноротна и
се наричала присъствующа рота на 11-та Айтоска дружина. Била под ко-

мандването на айтоското военно окръжие, което
включвало Айтоска и Карнобатска околии. Дружината е част от Източнорумелийската милиция, която Органическият устав
(Конституцията на „Източна Румелия”) причислява към османската полиция, под предлог, че
населението в „Източна
Румелия” и формираната
от него милиция (войска)
била с разнороден етнически състав. Един инцидент в Айтос обаче опровергава това неправилно
становище на османските власти .
През месец януари 1881
година за командир на
присъствующата рота на
11-та Айтоска дружина е
назначен чужденецът капитан Фитцау. В начало-

то на м. февруари ротата
била строена пред училището в църковния двор,
където бил и главният и
щаб на дружината. Приемайки
командването
на ротата, капитан Фитцау поздравил войниците с думите „Султанъ чок
яша!” („Да живее султана!“). На отправения поздрав не последвал никакъв отговор. Поручик Обрешков обяснил на капитан Фитцау, че подобен
поздрав не се практикува при тях, тъй като обучението в дружината се извършва по руските военни устави. След този сконфузен инцидент капитан
Фитцау е уволнен и отива да служи в османската армия. Този факт говори за патриотизма на личния състав на 11-та Айтос-

ка дружина и за етниче- Айтоската дружина е приската принадлежност на ведена в бойна готовност,
воините от айтоската дру- а към дружината се прижина към целокупния бъл- числява и айтоският партизански отряд.
гарски народ.
На 14 септември се ос11-та Айтоска дружина по време на Съедине- вещава новото знаме на
нието - 1885 г. и Сръб- дружината и тя потегля за
ско –българската война Елхово, където престоява
Телеграмите от Вре- до обявяването на Сръбменното правителство в ско-българската война.
Пловдив за обявяването По това време, мобилина Съединението са из- зираната Айтоска дружипратени до посветените на наброява 1128 офицев съединистката идея дру- ри, подофицери и войнижинни командири. Сведе- ци. След обявяването на
нията за Съединението в Сръбско-българската войАйтос се съдържат в спо- на, дружината е насочемените на командира на на по направлението Их11-та Айтоска дружина ка- тиман-София-Сливницапитан Лазар Обрешков: „ Драгоман-Пирот. Участ6 септември. Денят беше ва в боевете при Сливпревъзходен – като че и ница, Драгоман и Пирот,
той искаше да
се присъедини
към общата радост на целия
български народ. От сутринта аз ходих на
учение при ротите, а в 9 часа
се върнах в дружинната канцелария, там ме
намери разсилният от телеграфа, който ми
каза, че ме викал началникът
му в станцията по много важна военна работа. Началникът на станцията, момък с добра душа, но
малко болнав
и неврозен, ме
пресрещна на
вратата на станцията разтреперан и прежълтял
и ми подаде три
телеграми, като
ми каза, че го
било страх да
ги изпроводи до
околийския началник.” Това
били телеграмите за обявяване
на Съединението между Източна Румелия и
Княжество България. Още на
Войници от село Карагеоргиево,
същия ден 11-та то - 1885 г.

след боевете е удостоена
с Орден „За храброст.” От
Пирот дружината е дислоцирана в Пловдив, където има за задача да осигури сигурността на гражданите - там престоява до
сключването на Букурещкия мирен договор. На 20
март 1886 година дружината потегля от Пловдив
към Айтос, където е посрещната най-тържествено от гражданите.
В продължение на четири години 11-та Айтоска дружина и 12-та Бургаска дружина са в състава
на 11-ти Сливенски полк.
С Указ № 11/1889г. двете дружини формират 24ти Черноморски пехотен
полк Бургас.

защитавали Съединение-

