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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

11 януари 2018, бр. 176

„ДЪНАК“ ЕООД ще чисти преспи
по общинските пътища

Срокът на договора е 12 месеца,
влeзe в сила от 5 януари

На официалния сайт на
Община Айтос е публикувано обявление за резултатите от процедурата за
възлагане на обществена
поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската
пътна мрежа, преминаваща през град Айтос за

2018 г. Вече е ясно кой и
по какви правила ще чисти снега и ледовете в община Айтос.
От 8 ноември м. г. е подписано решението за
класиране на участниците в поръчката. Резултатът от публичното състезание сочи първо място
за фирма „ДЪНАК“ ЕООД
- Айтос, която има сери-

озен многогодишен опит
в зимното почистване.
Договорът за изпълнение, кметът на Община
Айтос Васил Едрев и управителят Радостин Ташев подписаха на 30 ноември м.г., прогнозната
стойност на поръчката е
95 000 лв.
Според клаузите в документа, изпълнителят

Айтос все още в очакване на първия сняг

трябва да започне да извършва услугата 30 минути от започването на снеговалежа, а информацията да получи от дежурния на ОбСС. При закъснение до 30 минути фирмата дължи неустойка в
размер на 10% от стойността на извършената
работа за всеки 5 минути закъснение. При закъснение над 30 минути
извършената работа не
се заплаща, пише още в
договора.
Заплащането ще е само
за свършена работа, а
„ДЪНАК“ ЕООД трябва да осигури със свои
сили и средства доставката на необходимите за
изпълнението на договора материали, инвентар,
механизация и да осигурява съхраняването и
поддържането в изправност на техниката и материалите. С цел пълна
прозрачност на дейността, едно от изискванията към фирмата-изпълнител е при прочистването
на пътя до дадено насе-

Депутатът от БСП Петър
Кънев на среща в Айтос
БСП - Айтос организира среща с народния
представител Петър Кънев - Председател на
парламентарната комисия по икономическа
политика и туризъм, на 13 януари 2018 г., от
11.00 часа в кафето на Бизнесцентър - Айтос.
БСП- Айтос кани гражданите на срещата.

Радостин Ташев - януари 2017

лено място да бъде посетен кметът, който писмено да удостовери деня
и часа на извършените
дейности. Без този документ, почистването на
съответния участък няма
да бъде заплащано.
Договорът е сключен
за срок от 12 месеца и
влeзe в сила от 5 януари 2018 г. Упълномощени от кмета на Общината служители ще извършват превантивен, текущ и
последващ контрол върху изпълнението на дого-

вора, научи още НП.
Точно преди една година, „ДЪНАК“ ЕООД доказа, че има сили, енергия
и мотивация да се справи и с най-сложната зимна обстановка. Няколко
десетки леки и товарни
автомобили, закъсали на
пътя Карнобат - Айтос –
Бургас, бяха освободени
от снежната хватка благодарение на денонощните усилия, безсънието
и смелостта на Радостин
Ташев и екипа му. Силният вятър беше натрупал

над триметрови преспи
и по общинските пътища
най-тежко беше състоянието на пътя за с. Мъглен. Огромният снегорин
„АТS“, който във фирмата
галено наричат „Железният войник“, беше единствената машина, управлявана от Ташев, която
можеше да пробие пътя
до селото. Така че фирма „ДЪНАК“ не само има
сили да се справи, тя има
доверието на гражданите
на общината.
НП

Знакови годишнини в Айтос през 2018 г.
Тази година Айтос
ще чества цяла поредица знакови годишнини. Още на 6 февруари градът ще празнува 140 години от Освобождението си. На 19
февруари ще отбележи 145 години от гибелта на Васил Левски, а

на 3 март - 140 години
от Освобождението на
България. През месец
май най-старото айтоско училище СУ „Христо Ботев” ще празнува 150-годишнина, а за
началото на месец юни
Общината ще готви 50то юбилейно издание

на традиционните фолклорни празници „Славееви нощи 2018”. Тази
година 35 години от създаването си ще отбележи и СУ „Никола Вапцаров”.
Три 90-годишнини ще
имат и три читалища в
общината - НЧ „Петър

Житаров 1928” – с. Караново, НЧ „Христо Ботев 1928” - с. Съдиево
и НЧ „Иван Кожухаров
1928” - с. Карагеоргиево. НП научи, че юбилей
тази година ще празнува и кметът на Община
Айтос Васил Едрев.
НП
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МС финансира два айтоски проекта
(Продължение от
миналия брой)

Юли беше динамичен въпреки жегите. Започна с обзор на зам.-кмета Мариана
Димова за проектните дейности и готовността на Община Айтос. Стана ясно, че
кметът Васил Едрев приема
като лична кауза проекта за
парка, и въпреки обжалванията, преобразяването на

Санирани са сградите на всички отделения в базата на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД. На
снимката: Вътрешно отделение
айтоския символ ще се случи. Пак тогава започна резитбата на клони, вплетени
в електропроводите, а представители на малкия и средния бизнес се обучаваха по
проект «PRORURE» с шанс за
европейско сътрудничество
в селското стопанство. През
юли Общинският съвет гласува допълнително финансиране от 100 000 лв. за текуща дейност на «МБАЛ - Айтос» ЕООД, парите бяха инвестирани в новото детско
отделение.
«Медицински център І»
ЕООД се сдоби с ехокардиограф, а в читалището стартира Шестата лятна танцова академия за най-малките. Група “Реверанс” спечели публиката и журито в Созопол, в същото време тръгна и “зеленият” проект на Общината “За една по-добра
околна среда”, финансиран
със 181 969.63 евро по Програма «ТГС».
Ученици от Айтос, София, Холандия и Танзания
заедно стартираха проект
Adolescents Perceptions of
Healthy Relatioships за “млади изследователи на взаимоотношения”. Съставите на
НЧ “Васил Левски 1869” отново грабнаха наградите на
“Созополска панорама”, мла-

Комфорт в новото детско отделение

дите театрали на СУ “Христо
Ботев” пък превзеха “Сцена
край морето”. С над 8000 шаранчета ЛРД-Айтос зариби
язовир “Парка”, а в Общината приключи процедурата за
избор на изпълнител на проекта за парка. Стана ясно, че
между кандидатите да строят пречиствателната станция
има словашка и немска фирма, и че след юлската буря с
пороен дъжд, няма сериозни
щети в общината.
Фейсбук диктуваше част от
темите, като въпроса, за какво са 55-те фургона в бившето КДС-Айтос? НП даде отговора - ще бъдат временни
центрове при бедствия и аварии. Позитивни читатели похвалиха стоматолога д-р Иван
Николов, дейни пирненци определиха Пирне като най-доброто село за живеене в община Айтос. В същото време, общинският кмет се зае
да организира денонощна
охрана на казармата. Започна и допитване до гражданите - какво да се строи на
казармения терен. По това
време, на касите на отдел
«МДТ» поставиха ПОС-терминал за плащания с дебитни карти.
Стоян Стоянов стана новият президент на «Ротари»
- Айтос, а в пика на жътва-

та, айтозлии бързаха да изпреварят дъждовете. Отворени бяха темите за разделното събиране на отпадъците
и за помощта за жертви на
сексуално и домашно насилие. По това време акрогрупа
«Angels» за трети път спечели
Grand Prix DCRO DANCE, айтоските стрелци се прочуха с
успехи в Плевен. СУ “Никола
Вапцаров” се сдоби с нов директор, откриха и сезона на
плажния волейбол. От Дирекция “Бюро по труда” традиционно огласиха мерки за насърчаване на работодателите, 87-годишен ветеран припомни неизвестни факти от
историята на Пирне.
СКСА “Орел” се яви на
Държавното по спортна акробатика в напълно обновен
състав - айтоската акробатика получи високо признание за 65 години на БФСА.
С църковна служба и цветя,
Айтос отблеляза 180 години от рождението на Апостола и 100 години на Кирила Възвъзова, открила тефтерчето на Левски. Младата
Катя Георгиева блесна в НП
с желание да става военен
пилот, Сенсей Иван Костов
пък стана единственият айтозлия с черен колан по киокушн карате.
Айтоският зоопарк навър-

ши 48 години с мъжки бебета
в маймунската клетка, двама
айтозлии се оказаха сред 12те в конкурса “Бургас и морето”. Две села се оплакаха от
безводие, хората обилно поливаха, а Общината чакаше
финансиране на ВиК-проект
за Чукарка. Ботевци изненадаха с интересно лятно лагеруване, дует “Детелина” с
нечуван ентусиазъм обикаляше фестивалите в страната. Ветераните туристи качваха върхове в Родопа, Пирин и Северна Гърция, докато в Общината избираха изпълнител на пречиствателната станция. Заваляха и обжалвания и как иначе - проектът е за най-солидната сума
в местната история.
Кметът Васил Едрев представи пълен отчет за общинската собственост за първото шестмесечие, а МИГ-Айтос
получи картбланш да се настани в Бизнесцентъра. Явиха се мераклии да наемат басейните в градската градина,
а карнобатската кофа се оказа аут от улиците и от местна наредба. Боклуците се събираха само в “Бобър” за оптимизация на разходите за
транспорта, а в Австралия се
роди айтоско бебе.
Министерският съвет финансира два проекта на Общината с 840 000 лв. - за
Спортен комплекс в с. Карагеоргиево и за асфалтиране
на улици в Пещерско. Взе се
и решение - басейните под
наем за 10 години! Язовир
“Парка” няма да бъде наеман - той е на айтозлии!, категоричен беше кметът през
юли. Общината се зае с ремонта на общински сгради,
новият общински съветник
Рашид Куру поиска да е независим. Стрелците с найточен мерник Иван Георгиев
и Селин Али постигнаха революционни успехи, след 12
книги с поезия, Татяна Йотова пък издаде театрални
сценарии.

Картбланш за
втори проект с
Гьотеборг
Дойде новината за частични избори за кмет в Чукарка.
Кметът на Тополица пък мотивира местните за доброволчески труд. Младен Иванов
стана за пореден мандат управител на “Авицена” ЕООД,
младите туристи се качиха
за първи път на връх Мусала.
Борците донесоха медали от
Балканските игри в Турция, а
след дълго затишие, «Аустротерм България» ЕООД - Айтос отново обяви свободни
работни места. Заради мъртви екземпляри, от Басейнова дирекция щателно провериха язовир “Парка” и забраниха да се лови и консумира риба.
Кметът Васил Едрев пътува до Одрин и участва в пресконференция за проект по
ТГС, по друг общински проект - лятно училище отвори
врати в Айтос. И докато държавата решаваше каква да е
схемата за плащането на такса смет, паметливи се сетиха,
че в Айтос идеята “замърсителят плаща” е отпреди четири години. Ботевградски
акробати избраха да водят

подготовката си за Европейското в залата и с треньорите на Айтос, а краеведът Петър Панчев разказа пред НП
най-старата легенда за името на с. Зетьово.
През август, пазарът в сряда остана затворен - търговците замърсявали и не чистели. Отвориха го с уговорката за стриктна хигиена. Пак
по това време ММС стимулира таланта на айтоския борец
Алиш Алиш със стипендия, а
каратеките защитиха степени
при Шихай Кацухито Горай.
През горещия месец общинското издание излезе в
двуседмична ваканция, а Тракийското дружество “Петър
Киприлов” се зае с организацията за Петрова нива. В найваканционните дни на 2017-а
дойде добрата новина за одобрението на втори съвместен
проект на Айтос и Гьотеборг,
кметът Васил Едрев пък покани представителите на местните политически централи
на консултации за състава на
СИК в Чукарка.
Пак по това време ЦСКА София прибра втори състезател от Спортния клуб по свободна борба “Айтос”, в Деня
на туриста, четири поколения
айтозлии участваха в поход и
тържества на хижа “Здравец”.
Ротари клуб пък посрещна
доц. Емил Коцев - Дистриктгуверньор на Ротари - България, отчете дейността си и
му показа местните забележителности.

Отново телефонни измами – не бъдете наивни!

Кампании за запознаване на гражданите със случаите на телефонни измами, как да реагират и да не се предоверяват, РУП-Айтос провежда вече години наред. Въпреки това, измамниците успяват с престъпни лъжи да намерят нови телефонни жертви. Те са изобретателни и периодично измислят нови схеми. Уж познати, старите схеми също действат, разчитайки на емоционалния шок у потенциалните жертви. Най-добрата защита срещу този тип престъпления е информираността.
В началото на новата година фалшивите обаждания отново зачестяват, затова Районното управление на полицията в Айтос пак припомня на гражданите най-разпространени схеми за извършване на
телефонни измами. Съветът на полицията е: Не давайте пари и ценности - не се предоверявайте!
• Основната схема сега е „помощ на полицията”. Само за 7 дни
жертви на тази схема станаха двама айтозлии. Под предлог, провеждане на полицейска операция и необходимост от предоставяне на
сума, която да послужи за задържане на извършителите. Извършителите се обаждат на случаен принцип на жертвите и се представят
за полицейски служители. Обясняват, че в района „действат” телефонни измамници и предупреждават хората, при такова обаждане,
незабавно да се свържат с тях. Следва „обичайната” схема с плача,

след което жертвата „набира” мнимия полицейския служител, който й
обяснява, че за да бъдат задържани престъпниците, е необходимо да
им предаде сума пари, която впоследствие ще им бъде върната.
• Ще припомним и една доста популярна във времето схема - под
предлог „тежко пострадал роднина, на когото е необходимо да се
направи скъпоструваща операция”. Извършителите се обаждат на
случаен принцип и плачейки, създават у жертвата представата, че
разговарят със свой роднина. Извършителите се представят за лекари и обясняват, че роднината е тежко пострадал и е необходима
спешна скъпоструваща операция, за която в момента няма налична сума в Здравната каса.
• Под предлог „заразени близки и роднини с птичи/свински грип
и искане на пари за скъпоструващи ваксини”. Подходът е същият извършителите се обаждат на случаен принцип на жертвите и плачейки, създават у тях представата, че разговарят със свой роднина.
Представят се за лекари и обясняват, че роднината е тежко болен и
е необходимо спешно скъпоструващо лечение, за което в момента
няма налична сума в Здравната каса.
• Добре позната е и друга схема, която също може да ви подведе.
Под предлог „реализирано ПТП от близък роднина с починал човек,
често малко дете”. Извършителите отново плачат, после се представят за полицаи, прокурори или следователи и обясняват, че роднината е направил пътно-транспортно произшествие, вследствие на което има пострадал или починал човек и спешно са необходими пари
за освобождаване на близкия човек.
• Под предлог „нужда от пари за освобождаване на колетна пратка”. Извършителите се обаждат и обясняват на жертвата, че са техни
близки или приятели на техни близки и са изпратили колетна пратка
от чужбина, която съдържа голяма сума пари. Но за да не бъде задържана на митницата, е необходимо да бъде заплатена сума, която
ще си възстановят от „пратката”.
• Под предлог „закупуване на ваучери във връзка с печалба от
томбола на голям магазин”. Извършителите се обаждат под предлог,

че са служители на голям магазин и обясняват на жертвата, че е спечелила от томболата. За да си вземе наградата обаче, е необходимо
да закупи ваучери за определена сума и да им продиктува номерата. Жертвите на този вид измама са по-млади хора. При основните
схеми, жертвите са предимно възрастни хора, като се наблюдава покачване на възрастовата граница – от 60-65 до над 75 години, като
дори и да не бъде осъществена измамата, травмите върху психиката
на възрастните хора са доста болезнени и притеснителни.
Основният съвет на полицията е да не се дават пари на непознати.
- Да не се доверяват на непознати лица, както и да не предоставят лични данни по телефона.
- Да запазят самообладание при получаване на обаждане от човек,
който се представя за техен роднина, изпаднал в беда.
- Ако все пак имат съмнение, че се обажда техен близък човек,
първо да пробват да се свържат с него или с друг роднина чрез свой
съсед или познат.
- Ако получат обаждане от човек, който се представя за техен
близък, да му зададат въпрос, отговорът на който не би трябвало
да е известен на непознати лица - например рождена дата, населено място и т.н.
- В случай, че получат такова обаждане и спрямо тях се направи опит за извършване на телефонна измама, незабавно да подадат
сигнал на тел. 112. Често след своевременно подаден сигнал за извършваща се телефонна измама, извършителите много бързо са задържани от органите на полицията.
Необходимо е гражданите да разговарят и да предупреждават повъзрастните си родители и роднини за тези престъпни схеми, на които случайно могат да станат жертва.
ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ПОЛИЦИЯТА НИКОГА НЕ
ИСКА И НЕ ПРИЕМА ПАРИ!
Информация на Районно управление „Полиция” - Айтос
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Преизпълнение на собствените приходи
Започна ремонтът
на улиците в
Пещерско

Пет партии регистрираха
участие в частичния вот за
кмет на с. Чукарка - подготвяше се истинско изборно сражение. Заработи Общинската избирателна комисия, а
Общинската администрация
обяви обществена поръчка
за изпълнител на Спортния
комплекс в Карагеоргиево.
Общината отчете преизпълнение на собствените при-

ходи за полугодието, Общинският съвет за поредна година реши да работи без ваканция. Заради Гробищния парк
на с. Мъглен актуализираха
бюджета, Съветът взе решения за средните учебни заведение във връзка с новия образователен закон, разисква
и сигнал на граждани - производствена фирма в жилищен квартал. СУ “Христо Ботев” се похвали с награда за
извънкласна дейност от международен конкурс, по повод
Съединението, припомнихме стъпките на 11-а Айтоска
дружина.
Общината затегна контрола на битака, Съветът взе решение за дофинансиране на
маломерните паралелки, а
администрацията отчете липса на външен дълг и просрочени задължения. Поискаха
офиса на бившата КТБ - Айтос за хазартна дейност, по
това време айтозлии взеха
да бъркат лютеници, да пълнят буркани и фризери. Речи,
цветя и стихове имаше на Съединението, а ФК “Вихър”
регистрира трудно, но успешно начало в новото първенство по футбол.
3153-ма ученици от общината тръгнаха на училище,
ден преди старта - кметът
покани директорите на сре-

ща. Докато пожарникарите празнуваха, администрацията прикани гражданите
“Да изчистим Айтос заедно”.
Най-активни бяха училищата, за “Чисто зелено село”
се трудиха в Дрянковец. Четирима се оказаха кандидатите за кмет на Чукарка, в
ОИК теглиха жребий за поредността на медийните им
изяви. От СУ “Никола Вапцаров” се похвалиха с електронен дневник преди всички, айтоска учителка успя
да погледне зад стените на
ЦИРН в Женева. Изскочиха
и образователни проблеми
- глад за учители, учениците
намаляват.
Шест екипа тръгнаха да обхождат неприбрани ученици,
в ПГСС “Златна нива” за първи път записаха ученици в VІІІ
клас. Оказа се, че в детските градини има по-малко групи, цяла улица заминала за
Германия. Млада айтозлийка
призна от Лондон, че “носталгията е задушаващо безгранична”.
Кметът забрани протест
на ОЗБГ по повод инцидент
- няма да позволя нагнетяване на етническото напрежение, категоричен беше градоначалникът. В СУ “Христо Ботев” дадоха старт на
“Приятелите на Ябълката”, а

ПОКАНА
Управителният съвет на ТД „Чудни скали” - гр. Айтос,

на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 27.01.2018 г. от 9,00 ч. в Заседателната зала на Община Айтос при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на ТД „Чудни скали” - гр. Айтос за 2017 г.
2. Отчет на Ревизионната Комисия за 2017 г.
3. Приемане план за дейностите на ТД „Чудни скали” - гр. Айтос през 2018 г.
4. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, от 10,00 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
От Ръководството

ОБЯВА ЗА РАБОТА
Фирма предлага работа за хигиенист в Дирекция
„Бюро по труда” - Айтос, почасово, тел. 0888052412.

ДПС дари детска площадка
на Черна могила. Общината
създаде образователни филми по проект, а СБУ организира инициативата “Гълъб на
мира” в Айтос. Айтоски деца
написаха тревожно писмо до
Президента, общинските работници пък освежиха пешеходните пътеки в града.
С концерт на ФА “Мизия”
Айтос отбеляза Деня на Независимостта, айтозлията
Стефан Грозев пък беше избран за член на ВСС. След
обжалванията, КЗК даде на
Общината картбланш за Пречиствателната станция, проект за културно-винен туризъм доведе ценители от Швеция. ПК “Атанас Манчев”
поиска терена около банята, съветниците категорично отказаха. Подписаха договора за уличните настилки в Пещерско, по това време “гълъби на мира” литнаха
над Айтос.
Айтос първи в областта организира информационното събитие “Час по Европа”
с Областната управа - Бургас, ботевци пък отбелязаха Европейския ден на езиците. Кметът доведе в Айтос
директора на Югоизточното
държавно горско предприятие, за да реши лично проблема с дървата за огрев в
селата, Евангелската църква
пък спретна Фестивал на надеждата на терена на тържището в сряда.

Айтос се оказа в новините заради две мелета и Гринго, но това не го превърна в
Асеновград. Просто, местни
ромски сюжети качиха медийната активност в началото на октомври. Активисти на
ДПС влязоха в Парламента, а
от Руен помолиха за подкрепа за строящия се храм “Св.
Георги Победоносец”. Започна дарителската кампания
за Димитровден, Селин Али
се оказа с най-точен мерник
на “Милан шорта” в Сърбия.
Пак от Сърбия, айтоските каратеки се върнаха със злато,
сребро и бронз, а дружество
“Айтоски рогат гълъб” взе да
готви първата изложба на гълъби в Айтос. Изложбата не
се случи, но руска художничка нареди изложба на старта на празниците на Деня на
Айтос, а вапцаровци се забавляваха в Европейския ден
на спорта.
По повод празника, ДКЦ “Ел
Масри” преглеждаше безплатно в Айтос и селата, в
Чукарка пък течеше спокоен
изборен ден. Откриха офис
за безплатни помощни средства в поликлиниката, започна и ремонтът на уличните
настилки в Пещерско. Отбелязахме 90 години от първата кръстословица в България,

отпечатана в айтоския вестник “Ребус”. Стана ясно, че
за две години има 52 тона рециклирани отпадъци от Айтос,
а Клуб “Млади възрожденци”
е избран за почетен караул
пред паметника на Левски в
столицата.
Богата и интересна програма подготви Общината за Димитровден, изскочи и новината, че айтозлия е проектирал бургаските “Изгрев”, “Лазур” и стадион “Нефтохимик”.
Много спомоществователи,
културни прояви и спорт имаше за празника. За втора поредна година Представителният духов оркестър на ВМС
- Варна даде тържествено начало на Димитровден. Докато Клуб “Братя по оръжие” и
Общината готвеха мащабна
възстановка на боя при Страцин, балотажът в Чукарка решаваше спора на ДПС и ГЕРБ
за кметското място. Старият Айтос в картини на айтоски художници подреди Читалището на изложба, Флотилен адмирал Мален Чубенков прие строя на почетния
караул на площада. Октай

Якуб стана кмет на Чукарка,
заваляха спортни турнири и
концерти.
Гранд при Айтос 2017 реши
спора за шампионските титли
на мотополигона, а предпразнично, в местния парламент
гласуваха наредба за общинските пътища. Ротари - Айтос и Одрин осигуриха чиста
питейна вода за пирненските деца по проект, по проект
на Ротари клуб - Айтос беше
изграден и Полигон за практическо обучение на децата
на Айтос по безопасност на
движението.
Хиляди вестници от празничния брой на НП влязоха в
айтоските домове. Над 20 хиляди зрители имаше на финала по мотокрос, Николина Чакърдъкова и Поли Генова вдигаха празничното настроение
навръх Димитровден.
Програмата за саниране със сигурност ще продължи, обяви в Айтос народният представител Ивалина Василева, по същото време, по
което приключиха дейностите по проект “Активиране и
интеграция в заетост на мла-

дежи до 29 години в община Айтос”.
Обявиха обществена поръчка за зимното почистване,
Софи Маринова призна, че
готви голям концерт в «Арена
- Армеец», а Гринго проплака:
„Изгоря ми животът!“ Докато
айтоски гимназисти дискутираха трафика на хора, регион Бургас подготвяше нова
програма за управление на
отпадъците.

Дирекция „Бюро по труда “ - Айтос набира сезонни работници в Португалия и Испания
Дирекция „Бюро по труда“ - Айтос набира сезонни селскостопански работници
за бране на меки плодове, предимно малини, в Португалия.
Българските работници ще бъдат разпределени в пет ферми в област Алгарве.
Основни отговорности / Задачи:
· Бране на малини.
Изисквания:
· Възраст между 18 и 50 години.
· Физическа пригодност и издръжливост.
· Чисто свидетелство за съдимост.
· Образование: минимум завършен 8 клас (основно образование).
· Професионален опит: с предимство са кандидатите, които имат опит в бране на
меки плодове. Допустими са и кандидати с опит в селскостопанска работа в оранжерии.
· Езикови умения: владеенето на английски, португалски или испански език е предимство, но не е задължително условие.
· Срок на заетостта: сезонна заетост за период от 2-3 месеца.
Компанията предлага:
· Договор за приблизителен период от 2-3 месеца, започващ през месец февруари/март 2018 и продължаващ до месец май/юни 2018г.
Работниците ще бъдат наети с пробен период от 15 дни, през който период те ще
преминат и кратко обучение. За да останат на работа, работниците трябва да успяват да отговорят на основните изисквания на работодателя, свързани с продуктивността им (набиране на минимум 4 кг продукция на час), както и да спазват установените норми на поведение. Ако работникът не постига тези цели, трудовият му
договор ще бъде прекратен и работникът ще трябва да се завърне в България, заплащайки сам пътните си разходи.
Месечна заплата при отработени допълнителни часове (48-часова работна седмица, 6 работни дни в седмицата): 557 евро (месечна заплата) + 46,42 евро (1/12 част от
полагащите се средства за отпуски и коледни празници) + 100 до 200 евро (допълнителни
часове) + 0 до 250 евро (бонуси за продуктивност) = 703,42 до 1053.42 евро бруто.
Работни часове: Компанията има процедура за компенсаторно време в съответствие
с нуждите на производството. Работи се през цялата седмица, с един или два почивни
дни, на ротативен принцип. Работният ден започва в 7,30 ч сутринта и в зависимост от
готовата продукция е възможно в някои дни да се работят извънредни часове.
· Други бонуси: осигурено настаняване, заплащат се само режийните разходи в

размер на 2 евро на ден. Мъже и жени се настаняват в отделни спални помещения.
Осигурено от работодателя авансово заплащане на пътуването до Португалия – цената на билета се удържа при първото изплащане на заплата.
· Важна допълнителна информация:
(1) На работниците ще бъде осигурена приготвена храна - обяд и вечеря или в някои ферми, в които не се приготвя храна, за всеки отработен ден ще се заплащат средства за храна в размер на 4,52 евро;
(2) Изискуемите данъчно-осигурителни вноски върху трудовите възнаграждения варират в съответствие със стойността на заплащането. Минималната удръжка е 11% за
социални осигуровки (постоянна месечна такса). Дънъчната удръжка варира м/у 0% и
25% в зависимост от полученото възнаграждение. Ако работникът не е регистриран в
португалските финансови служби като пребиваващ в Португалия, данъчното облагане и социалните осигуровки ще са в размер на 36% върху полученото месечно трудово възнаграждение.
(3) При заминаването си за Португалия работникът трябва да разполага със средства за първоначална издръжка до получаване на първо заплащане, както и в случай
на спешна нужда от преждевременно завръщане в България, в размер на приблизително 250 евро.
(4) Работодателят не осигурява авансово заплащане.
(5) Месечното заплащане се превежда по разплащателните сметки на работниците в последния ден на месеца.
Начин за кандидатстване и подбор: Записване в Дирекция „Бюро по труда” - Айтос в стая 3, чрез попълване на апликационна форма.
Работодателят ще проведе интервюта със записаните кандидати през втората половина на месец януари 2018.
****************
Дирекция „Бюро по труда“ - Айтос набира сезонни селскостопански работници
за бране на ягоди и боровинки в Испания, провинция Уелва.
Кандидатите трябва да са жени на възраст от 18 до 45 години и да могат да работят
селскостопанска работа, с които ще бъде сключен сезонен трудов договор.
Брутната заплата е 40,15 евро на ден, от които 8,33% са осигуровки.
Настаняването е безплатно, в жилищни модули в близост до работното място.
Пътуването до Испания и обратно се организира от работодателя и се заплаща
от работника.
Записване в Дирекция «Бюро по труда» - Айтос, стая 3 до 22 януари 2018 г.
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Cyan Magenta Yellow Black

Айтос и Одрин обединиха инициативи
за опазване на околната среда
С цветя за първоучителя, шествие и концерт, Айтос чества Деня на народните будители, завърши
и оспорваната футболна
надпревара на Спортно
игрище “НИКС СПОРТ”.
В СУ “Христо Ботев” обявиха Седмица на духовността, две автентични военни машини участваха във възстановката
край Съдиево. Отборът на
КСБ “Айтос” грабна побетереса на гимназистите към
образователната програма
на Районния
съд, по това
време „Петлите” събраха
млада публика в читалището със спектакъла „Циганката”. Имаше
и комплексни
занятия с ученици за мисиите и задачите на въоръжените сили,
и засилен интерес към безплатните предата и 25 медала на турнира по борба за Димитровден, 11годишната Валериа покори айтозлии
с невероятен
глас.
Новият кмет
на Чукарка
положи клетва в заседателната зала,
а вапцаровци направиха
първа демонстрация на
детския полигон. Пръскат
с евтини лекарства - не
Заключителен експертен дебат по новия Общ устройствен план
щадят пчели- на Община Айтос
те, оплакаха
се пчеларите,
во на сцена.
гледи за хора с двигателкоито събраха по-малко
По общия си проект ни проблеми. Излезе от
мед през 2017-а. Айтоски- Айтос и Одрин обедини- печат нова айтоска кните каратеки се завърна- ха инициативи за опаз- га - „Пантеон”, с автори
ха отново с медали, този ване на околната среда, Петър Панчев и Николай
път от Републиканското волейболният клуб ус- Димитров.
по киокушин в Кранево. пешно приключи пореПрез ноември д-р
В началото на ноември ден проект по програма Феим Мурад спечели
стартира и айтоско-швед- на Министерството. По конкурса за управител на
ският проект за иновации това време тръгна и кам- „МЦ І“ ЕООД, а Община
в грижата за възрастни- панията за профилактика Айтос подготви за гражте хора. Децата в детски- на остеопороза, а съдия даните богат културен
те градини се потопиха в Мария Дучева сподели с
чудния свят на книгите, гимназисти функциите на
а сърцат айтозлия дари съдебната власт. Акробаекипи на мъжкия отбор на лет „ТИАРА“ към Военния
“Вихър”. След проверка клуб заслужи 7 медала от
стана ясно, че няма гъг- Балканска танцова спаррици в десерта, пригот- такиада 2017, ТД „Чудни
вен в ДМК-Айтос. Остана скали” организира два
да виси въпросът: Защо похода за два празника.
някой взе да рови за наВ Пещерско се радвасекоми, ден преди да от- ха: Доживяхме да видим
крият частна разливочна асфалт, тръгна и онлайн
за детски храни?
гласуването на „Спор30 деца получиха на- тист, Треньор и Отбор на
чални знания за спорта 2017 г“. Стартираха дей«Борба» по проект на КСБ ностите по проект „180
с пари по Програма на години ЕUфория”, станаММС, а айтоски политик ха ясни имената и припредложи по-справедли- носът на номинираните
ва избирателна система. за най-добри в спорта на
Взеха да търсят строи- община Айтос. В Тополител на спортните площад- ца за първи път органики в най-голямото айтос- зираха онлайн училищна
ко село, по същото вре- благотворителност, а Айме Angels покори Рим с тос се оказа единствениакротанци. Театралите на ят град в областта, кой„Ботев” получиха призо- то пази военна техника и
ве, а Татяна Йотова праз- въоръжение. Общинското
нува 25 години творчест- издание регистрира ин-

афиш за декемврийските празници. Стана ясно,
че правнук пише книга за
възрожденеца Сава Катрафилов, в Дрянковец пък
с доброволен труд си построиха беседка. Актуализираха входната такса за
зоопарка, Пирне взе инициативата за прояви по
случай Световния ден за
възпоменание на жертвите от катастрофи.
Община Айтос даде финансово рамо на Камено
за последствията от наводненията, Районният
съд покани абитуриентите на два реални процеса в съдебната зала. Айтоски танци шашнаха Будапеща и света, гласуването за спортните титли
набираше скорост.

Обсъждаха проекта
за Бюджет 2018

ятели и гости посрещаха
в ДГ „Пролет” на Коледен
базар.
3364-ма избраха „Спортист, Треньор и Отбор на
Община Айтос за 2017 г.“,
Общината обяви прогнозните приходи и разходи в
план-сметка за битовите отпадъци - 2018. Ботевци получиха медали „за Родината”, Местната комисия за
борба с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни отчете с награди два конкурса за уче-

тоски дами посетиха Парламента.
Предколедно всяка детска група в детските градини получи по чувал подаръци от Общината, отборът на
„Ботев” пък се оказа в челото на коледната надпревара по футбол. И читалището отчете резултатите в
конкурса за коледна картичка, най-добрите получиха награди.
2571 лв. събраха ученици
от благотворителния концерт в подкрепа на самот-

Утвърдиха д-р Феим Мурад за шеф на „МЦ І“ ЕООД,
той се закани спешно да отвори три закрити кабинета.
В подкрепа на два общински проекта, Съветът актуализира за последно бюджет - 2017, на
Общо събрание БЧКАйтос отчете работата си през годината. Ученици поканиха
айтозлии на благотворителен концерт
и поискаха анонимност, Общината подготви много предколедни изненади
за всички възрасти.
Училището на бъдещето в Тополица откри Дигитална зона
за математика, науки и изкуства, а МИГИсперих гостува, за
да сподели добрия си
опит с айтоския МИГ.
Десетокласници бяха
първите посетители в
Посетителски център
„Генгер”, благодарение на магистратите, гимназистите на
„Ботев” научиха повече за киберпрестъпленията. С клетва на първолаците и
парад на таланта СУ
Първа номинация на волейболния отбор „кадетки” за го„Никола Вапцаров”
чества 34-и патронен дишните спортни награди
празник.
С музика, фойерверки и ници, темите „СПИН“ и тра- ни възрастни хора, Селин
Дядо Коледа, кметът и де- фика на хора. Волейболни- Али получи от кмета прицата запалиха коледните ят клуб спретна два турнира за Спортист №1, а адмисветлини в центъра, при- за 11-я си рожден ден, ай- нистрацията покани гражданите на обществено обсъждане на
проекта за бюджет
- 2018. Представиха управителя на
„МЦ І“ ЕООД пред
колегите му в поликлиниката, а „Ботев”
обяви, че реализира проект в нови посоки - в сферата на
играта и произтичащите от нея интересни асоциации. Коледни дарове имаше и за младежите
от Защитено жилище – Айтос - поднесоха им ги „Плюшено мече” - Бургас и
Общината.
На Игнажден сърцати дами от вътрешен кръг „Ротари”
влязоха в Детско отделение с дарение,
в ДГ „Славейче” пък
събра децата и родителите в Ден на
отворени врати.

