
Кметът Васил Едрев и 
упълномощеният предста-
вител на дружество «ДЗЗД 
ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017» 
Румяна Соколова подписа-
ха договор по проект «Из-
граждане на пречиствател-
на станция за отпадъчни 
води в град Айтос». ДЗЗД 
«ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017» 
е избраният изпълнител по 
втората обособена пози-
ция на обществената поръч-
ка на Община Айтос за из-
граждане на канализацион-
ните съоръжения. Друже-
ството има опит, работило 
е по такъв проект и обеди-
нява две фирми - проектант-
ска и строителна. Най-общо, 
целта на договора е да бъде 
изграден колектор, който да 
доведе до пречиствателната 
станция отпадъчните води. 
«Предстои да изготвим про-
ектите по задание на Общи-
ната. След като бъдат одо-
брени, се тръгва към основ-
ната част - строителството. 
Имаме срок от 45 дни за про-
ектиране. След като Общи-
ната одобри проекта и полу-
чим разрешението, предви-
дени са 566 дни за строител-
ството. Надяваме се да из-
пълним поръчката в по-крат-
ки срокове, но всичко ще за-
виси от метеорологичните 
условия”, заяви Румяна Со-
колова, минути след подпис-
ването на документа.

Търсеният резултат от ра-
ботата на дружеството ще е 
изграждане на съоръжения-
та за събирането на отпад-
ните води от канализацион-

ната мрежа в града и отвеж-
дането им до пречиствател-
ната станция за пречиства-
не. Проведени са предпро-
ектните проучвания, свър-
зани с наличните производ-
ствени предприятия на тери-
торията с идеята, как те да 
бъдат включени в система-
та. С дейностите по проекта 
е свързана и необходимост-
та от последващ ремонт на 
частично пропадналата ка-
нализационна мрежа, къде-
то се губят част от отпадни-
те води, с който трябва да се 
заеме ВиК-сдружението, за-
яви на подписването кметът 
Васил Едрев.

Още през февруари 2017 г, 

веднага след подписването 
на договора за безвъзмезд-
но финансиране по проект 
«Изграждане на пречиства-
телна станция за отпадъчни 
води в град Айтос» по ОП 
«Околна среда 2014-2020», 
Общинска администрация - 
Айтос стартира изпълнени-
ето на дейностите с обявя-
вяне на общестевни поръч-
ки. След проведено публич-
но състезание, с решение 
№ОП-17-28 от 21.07.2017 г. 
на кмета Васил Едрев беше 
определен изпълнител на 
обществената поръчка на 
Община Айтос с предмет 
«Проектиране и изпълнение 
на строителство по проект 

«Пречиствателна станция 
за отпадъчни води - град Ай-
тос”, по две обособени по-
зиции: Обособена позиция 
1 - «Изграждане на пречис-
твателна станция за отпа-
дъчни води - град Айтос», в 
това число и съпътстваща 
инфраструктура, довеждащ 
и отвеждащ колектор, до-
веждащ водопровод и др. и 
Обособена позиция 2 - «До-
изграждане на Главен клон 
І и Главен клон ІІІ от канали-
зационната мрежа на град 
Айтос”. На първо място по 
Обособена позиция 1 беше 
класирано КА «Айтос ДЗЗД» 
с предложена цена от 11 972 
475,00 лв., а кметът подписа 
договора с представителя 
на обединението.

Решението за обособена 
позиция 2 беше обжалва-
но, но Комисията за защи-
та на конкуренцията излезе 
със становище, че «допус-
ка предварително изпълне-

ние на обжалваното реше-
ние, защото обществени-
ят интерес има превес над 
индивидуалните икономи-
чески интереси на жалбо-
подателя”. Така се стигна 
до подписването на един от 
ключовите договори за дей-
ностите по обособена пози-
ция 2 с ДЗЗД «Водоканал Ай-
тос 2017» - участникът, кой-
то получи комплексна оцен-
ка от 100 точки в публично-
то състезание с предложена 
цена от 1 683 635,77 лв.  Ре-
шението и за двете позиции 
е взето на основание ЗОП, 
три протокола и Доклад на 
комисията за разглеждане, 
оценка и класиране на по-
дадените оферти в открита 
процедура за възлагане на 
обществената поръчка.

Пречиствателната стан-
ция за отпадъчни води в Ай-
тос ще е с работен капаци-
тет над 10 000 екв. ж., обяс-
ниха експертите. Техноло-

гичното оборудване ще бъде 
проектирано, произведено, 
монтирано  и одобрено от 
строителния надзор и Об-
щината. Проектът предвиж-
да съвременна технология 
за пълното биологично пре-
чистване на отпадъчната 
вода в биобасейн и отстра-
няването на фосфора в от-
делен селектор. Обеззара-
зяването на пречистените 
води ще става със специал-
ни UV-лампи. 

Подписан беше и дого-
ворът за строителен над-
зор по проекта за пречис-
твателната станция, под-
робностите на стр. 3.

Проектът се съфинанси-
ра от Кохезионния фонд 
на Европейския съюз 
и  Държавния бюджет 
на Република България, 
чрез оперативна програ-
ма „Околна среда 2014-
2020г.” и Община Айтос.
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Проектът е по оперативна програма 
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”

  
 

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

народен
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Асфалтът в Пещерско изнерви мъгленци
През последните седми-

ци, асфалтираните улици 
в Пещерско явно станаха 
причина за недоволство 
в съседното село Мъглен. 
Пещерско е с нови улици, 
а ние газим кал, коменти-
рат местните и изпращат 
до националната телевизия 
видеа и снимки на действи-
телно калните след зимните 
дъждове улици в селото. 

По-интересно е, че не-
доволството взе да прели-
ва точно сега, години след 
като улиците в Мъглен бяха 
разкопани за реализиране-
то на грандиозен проект за 
канализация. Каква част от 
проекта беше реализиран 
през 2007/2008 г. и до сега 
е трудно да се каже, но па-
рите за изграждането на 
канализацията бяха тотал-
но спрени заради нови из-
исквания на ЕС. Проектът 
се провали, някои от ули-
ците останаха без настил-
ки, а малки населени места 
като Мъглен сега не могат 
да получат средства по опе-
ративна програма „Околна 

среда” за доизграждане на 
канализацията. 

Ситуацията от години е 
патова, но Община Айтос 
направи това, което беше 
възможно в случая с Мъг-
лен. Кандидатства с про-
ект по ПРСР 2014-2020 за 
ремонт на ВиК-мрежата в 
три села, включително и 
в Мъглен. Проектът е одо-
брен, предстои подписва-
не на договора за финан-
сиране на дейностите, кое-
то означава, че точно сега 
не може да се слага кару-

цата пред коня. Естестве-
но, първо ще се ремонти-
ра водопроводната мрежа 
и едва тогава ще мислим 
за реновиране на улиците, 
категоричен е кметът Ва-
сил Едрев. 

От 2011 г. насам Община-
та нонстоп кандидатства с 
проекти за довършване не 
само на мъгленската кана-
лизация, но и канализации-
те в селата Карагеоргиево 
и Тополица. Ще припомним, 
че проектите в трите най-го-
леми села на общината тръг-

наха успоредно преди по-
вече от десет години и бяха 
едновременно стопирани. 
Милиони за доизграждане-
то обаче няма откъде да се 
вземат, още по-малко от об-
щинския бюджет.

Логично, мъгленци са из-
нервени след дъждовете, 
но пък е добре да си спом-
нят, че само преди две го-
дини Общината направи и 
невъзможното, за да ре-
монтира една от възловите 
улични артерии в селото, 
дълга половин километър. 
Покрай ремонтите на чет-
въртокласната пътна мре-
жа в община Айтос, маши-
ните на фирмата изпълни-
тел влязоха и в село Мъглен 
и само за два дни местните 
се сдобиха с новоасфалти-
рана улица. Така че никой и 
нищо не е забравено, най-
малко калта в Мъглен. И е 
хубаво местните да знаят, 
че точно сега селото най-
сетне има шанс след нов 
водопровод да се надява и 
на улични ремонти.

НП

Кметът подписа пълния комплект договори за 
изграждане на пречиствателна станция – Айтос

ОПЕРАТиВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”
ПРОЕКТ: BG16M1OP002-1.009-0001

„Пречиствателна станция за отпадъчни води град Айтос ”

Село Мъглен



ЗАПОВЕД
№ РД- 08-32

гр. Айтос, 11.01.2018г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното са-

моуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, 
ал. 1 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 60, 
ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от Наредба  за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество,  във връзка 
с Решение № 408, обективирано в Протокол  № 26, т.8 от ДР на 
заседание на ОбС – Айтос, проведено на 29.11.2017г.,

ЗАПОВяДВАМ:

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове 
с явно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна 
общинска собственост, представляващи:

1.1. ПИ №29 с площ 1,167 дка, находящ се в м. „Кокар бу-
нар”,  в землището на с. Тополица, категория пета, с начин 
на трайно ползване – нива, при граници на имота: ДПФ, Път, 
ПИ №69, Път, ПИ №71, ПИ №72, ПИ №28, актуван с АОС № 
4125/29.07.2015г.

Начална тръжна цена: 853,00 лв. /осемстотин петдесет и 
три лева/.

1.2. ПИ №47 с площ 0,424 дка, находящ се в м. „Кокар бунар”,  
в землището на с. Тополица, категория пета, с начин на трайно 
ползване – изоставено лозе, при граници на имота: ПИ №45,  ПИ 
№46, Път, ПИ №48, актуван с АОС № 4064/29.06.2015г.

Начална тръжна цена: 310,00 лв. /триста и десет лева/.
1.3. ПИ №76 с площ 0,878 дка, находящ се в м. „Кокар бу-

нар”,  в землището на с. Тополица, категория пета, с начин на 
трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ №75, 
ПИ №96, Дере, актуван с АОС № 4472/25.01.2017г.

Начална тръжна цена: 641,00 лв. /шестстотин четириде-
сет и един лева/.

1.4. ПИ №116 с площ 0,447 дка, находящ се в м. „Кокар бу-
нар”,  в землището на с. Тополица, категория пета, с начин 
на трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имо-
та: Път, ПИ №46, ПИ №117, ПИ №155, ПИ №115, актуван с АОС 
№ 4461/24.01.2017г.

Начална тръжна цена: 327,00 лв. /триста двадесет и се-
дем лева/.

1.5. ПИ № 117, находящ се в землището на с. Тополица, м. 
„Кокар бунар”, с площ от 0,844 дка, пета категория, начин на 
трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имота: 
ПИ №46, ПИ №118, Път, ПИ №155, ПИ №116, актуван с АОС № 
4452/23.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 616,00 лв. /шестстотин и шестнаде-
сет лева/.

1.6. ПИ № 223, находящ се в землището на с. Тополица, м. 
„Кокар бунар”, с площ от 0,753 дка, пета категория, начин на 
трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №178, ПИ 
№222, ПИ №236, ПИ №232, ПИ №231, ПИ №224, актуван с АОС 

№ 4462/24.01.2017г. 
Начална тръжна цена: 551,00 лв. /петстотин петдесет и 

един лева/.
1.7. ПИ № 244, находящ се в землището на с. Тополица, 

м. „Кокар бунар”, с площ от 0,274 дка, пета категория, на-
чин на трайно ползване – изоставено лозе, при граници на 
имота: Път, ПИ №245, ПИ №296, ПИ №243, актуван с АОС № 
4464/24.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 200,00 лв. /двеста лева/.
1.8. ПИ № 245, находящ се в землището на с. Тополица, 

м. „Кокар бунар”, с площ от 0,327 дка, пета категория, на-
чин на трайно ползване – изоставено лозе, при граници на 
имота: Път, ПИ №246, ПИ №295, ПИ №244, актуван с АОС № 
4463/24.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 239,00 лв. /двеста тридесет и де-
вет лева/.

1.9. ПИ № 246, находящ се в землището на с. Тополица, м. 
„Кокар бунар”, с площ от 0,397 дка, пета категория, начин на 
трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имота: 
Път, ПИ №247, ПИ №293, ПИ №294, ПИ №245, актуван с АОС 
№ 4465/24.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 290,00 лв. /двеста и деветдесет 
лева/.

1.10. ПИ № 255, находящ се в землището на с. Тополица, 
м. „Кокар бунар”, с площ от 1,031 дка, пета категория, начин 
на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ 
№256, ПИ №282, ПИ №283, ПИ №284, ПИ №254, актуван с АОС 
№ 4470/24.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 753,00 лв. /седемстотин петдесет и 
три лева/.

1.11. ПИ № 256, находящ се в землището на с. Тополица, м. 
„Кокар бунар”, с площ от 0,611 дка, пета категория, начин на 
трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, Път, ПИ 
№282, ПИ №255, актуван с АОС № 4471/25.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 446,00 лв. /четиристотин четириде-
сет и шест лева/.

1.12. ПИ № 266, находящ се в землището на с. Тополица, м. 
„Кокар бунар”, с площ от 0,588 дка, пета категория, начин на 
трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имота: ПИ 
№262, ПИ №151, ПИ №267, ПИ №271, ПИ №276, Път, актуван с 
АОС № 4466/24.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 430,00 лв. /четиристотин и триде-
сет лева/.

1.13. ПИ № 268, находящ се в землището на с. Тополица, м. 
„Кокар бунар”, с площ от 0,222 дка, пета категория, начин на 
трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №145, ПИ 
№144, ПИ №270, Път, актуван с АОС № 4469/24.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 157,00 лв. /сто петдесет и седем 
лева/.

1.14. ПИ № 281, находящ се в землището на с. Тополица, м. 
„Кокар бунар”, с площ от 0,480 дка, пета категория, начин на 
трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №280, Дере, 

ПИ №346, Път, актуван с АОС № 4087/06.07.2015г. 
Начална тръжна цена: 350,00 лв. /триста и петдесет лева/.
1.15. ПИ № 309, находящ се в землището на с. Тополи-

ца, м. „Кокар бунар”, с площ от 0,680 дка, пета категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 
№299, ПИ №310, Полски път, ПИ №323, Дере, актуван с АОС 
№ 3805/25.09.2014г. 

Начална тръжна цена: 497,00 лв. /четиристотин деветде-
сет и седем лева/.

1.16. ПИ № 323, находящ се в землището на с. Тополица, м. 
„Кокар бунар”, с площ от 0,558 дка, пета категория, начин на 
трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №309, ПИ 
№322, ПИ №328, Дере, актуван с АОС № 3795/17.09.2014г. 

Начална тръжна цена: 408,00 лв. /четиристотин и осем 
лева/.

1.17. ПИ № 355, находящ се в землището на с. Тополи-
ца, м. „Кокар бунар”, с площ от 0,724 дка, пета категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 
№273, ПИ №272, Път, ПИ №356, ПИ №354, актуван с АОС № 
4467/24.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 512,00 лв. /петстотин и дванаде-
сет лева/.

1.18. ПИ № 356, находящ се в землището на с. Тополица, м. 
„Кокар бунар”, с площ от 0,421 дка, пета категория, начин на 
трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №355, Път, 
ПИ №357, ПИ №354, актуван с АОС № 4468/24.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 298,00 лв. /двеста деветдесет и 
осем лева/.

Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободе-
на доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху до-
бавената стойност).

2. Търговете да се проведат на 01.02.2018г. от 10:30 ч. в 
малката заседателна зала на Община Айтос, ул.”Цар Осво-
бодител” № 3.

3. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръж-
на цена, за всеки отделен имот.

4. Определям депозит за участие - 10  % от началната тръж-
на цена, за всеки отделен имот, вносим в брой в касата на Об-
щина Айтос (стая № 10), или по банков път по сметка на общи-
ната BG 27BUIN95613300447527, BIG-BUINBGSF в „Алианц Банк 
България” в срок до 16:00 часа на 30.01.2018г.

5. Утвърждавам 18 /осемнадесет/ комплекта тръжна до-
кументация за провеждането на търга, съдържащи следни-
те документи:

- Копие от Заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за приемане условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за продажба /проект/; 

6. Закупуването на тръжната документация  на  стойност  
36.00 лв. с  ДДС  да става от Центъра за услуги и информация 
на гражданите в Община Айтос  до 16:00 часа на 29.01.2018г.

7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозра-
чен плик до 16:00 часа на 30.01.2018г. в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите, следните документи:

-  заявление за участие в търга;
-  декларация за оглед на имота;
-  декларация за приемане условията на търга;
-  документ за внесен депозит;
-  документ за закупена тръжна документация;
- копие от лична карта – на физическото лице или на уп-

равителя на ЮЛ;
- юридическите лица – търговци, наред с посочените горе 

документи представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския 
регистър или извадка от електронната страница;

- нотариално заверено пълномощно – ако участникът не 
присъства лично на търга. Допустимо е пълномощното да не 
се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейно-
то заседание. На комисията се предоставя оригинал или за-
верено за вярност копие, като в този случай оригиналът се 
показва за сверка;

8. До участие в търга се допускат физически и  юридически 
лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на прило-
жените документи следва да се постави фирмения печат.

9. Оглед на имотите  може да се извърши всеки работен ден 
до 16:00 часа на 30.01.2018г., след представяне на документ за 
закупена тръжна документация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от влизане в сила 
на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат след-
ва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се 
яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, 
електронната страница на Община Айтос и да се постави на 
информационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на отдел 
„Общинска собственост”.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45, 0558/2 
57 81.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лич-
но.

ВАСиЛ ЕДРЕВ
Кмет  на Община Айтос

Съгласувал:
Нина Петкова

Началник отдел „Общинска собственост”

изготвил:
Кремена Колева

Мл. експерт, отдел „Общинска собственост”

Годините 2011-2020 г. са 
обявени от ООН за Десе-
тилетие на безопасност по 
пътищата, и тъкмо навреме 
Айтос се сдоби с учебен по-
лигон за практическо обу-
чение с цел превенция на 
детската безопасност. По-
лигонът е вероятно един от 
малкото в областта и дър-

жавата с най-съвременно 
оборудване и дава съвсем 
реална представа на мал-
чуганите за действителна-
та обстановка на пътното 
платно, на кръстовищата 
и светофарите в градска-
та среда. 

Учебното съоръжение е 
факт благодарение на ус-

пешен проект на „Ротари 
клуб“ - Айтос. Веднага щом 
финализира проекта и от-
кри официално полигона, 
„Ротари“ го дари на Община 
Айтос. На него вече се во-
дят практически уроци, ди-
ректорите и педагозите са 
изключително доволни за 
възможността да онагледят 

реални ситуации на пътя. 
„Ротари“ - Айтос пое и под-
дръжката на съоръжението, 
за да подпомогне усилията 
на Общината, училищата и 
детските градини да напра-
вят възможно по-ефективно 
обучението по безопасност 
на движението.

НП
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� Тел. 0888 41 72 67 - продава 
парцел от 1 дка в регулация, в град 
Айтос, до подстанцията. Цена по 
споразумение.
� Тел. 0888 41 72 67 - купува 

жп вагон-товарен, с покрив.
� ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРО-

ДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, САНИ-
ТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР ГРАД 
ПОМОРИЕ, В СЪСЕДСТВО МАГА-
ЗИНИ ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО И ДР. - 
ЦЕНА 27 ХИЛ. ЕВРО.
� Тел. 0884714212 - продава 

парцел (празно дворно място) в с. 
Лясково - 842 кв. м, УПИ и ПУП. 
Цена по споразумение.
� Тел. 0896 370 138 - дава под 

наем помещение за магазин или 
офис - 20 кв.м Айтос, супер цен-

тър - 250 лв. месечно. 
� Тел. 0896885477 - продава 

парцел в центъра на град Айтос за 
застрояване, на калкан, с височина 
до стрехата - 10 м и възможност за 
увеличение на параметрите.
� Тел. 0885/ 252 452 - прода-

ва земеделска земя в местност-
та „Могилата”. Цена по споразу-
мение.
� Тел. 0876 10 38 55 - прода-

ва 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 споразу-
мение.

Малки обяви

О Б Щ и Н А   А Й Т О С
ОБЩиНСКА  АДМиНиСТРАЦия

ОБЯВА ЗА РАБОТА
Фирма предлага работа за хигиенист в Дирекция 

„Бюро по труда” - Айтос, почасово, тел. 0888052412.

6
„Ротари“ подари на децата полигон, 
пое и поддръжката му

В края на юни м.г. ста-
на ясно, че Община Ай-
тос планира основен ре-
монт на сградата на Ав-
тогарата. Бюджет `2017 
беше първият от десети-
летия, който отдели сред-
ства за реконструкцията. 
Последваха дебати в за-
седателната зала - дали 
автогарата да се събори, 
или да се реновира. На-
месиха се проектантите и 
настояха, че конструкци-
ята е стабилна и не тряб-
ва да се разрушава. Запо-

чна и проектирането, а с 
него и краят на календар-
ната година. 

Още в началото на нова-
та 2018 г. нетърпеливи взе-
ха да коментират в соци-
алните мрежи, че видите 
ли, май забравиха за ре-
монта на автогарата. Ис-
тината е, че ремонтът не 
само не е забравен, но е 
на дневен ред през тази 
година. Ако коментира-
щите си бяха направили 
труда да присъстват на 
общественото обсъжда-

не на проекта за бюджет  
`2018, щяха да разберат, 
че средствата са плани-
рани и обект “Автогара” е 
в поименния списък на ка-
питална програма ̀ 2018. В 
реконструкцията на сгра-
дата ще бъдат инвестира-
ни собствени средства, 
проектира се и паркинг за 
автобуси в градинката от-
пред, а в близост ще бъдат 
отредени места за търгов-
ски обекти.

НП

Автогарата е в бюджет `2018

През уикенда, БСП-Ай-
тос организира среща с 
народния представител от 
2 МИР- Бургас Петър Къ-
нев. Заедно с него, за сре-
щата в Бизнесцентъра в 

Айтос пристигна и област-
ният председател на БСП-
Бургас СтойкоТанков. 

Депутатът направи отчет 
на дейността на парламен-
тарната група на БСП в 44-

то Народно събрание и от-
говори на въпроси, свърза-
ни с европредседателство-
то на България и вота на не-
доверие към правителство-
то, който БСП ще внесе на 

17 януари т.г. Петър Кънев 
представи акцентите в за-
конодателната дейност на 
бургаските народни пред-
ставители от БСП и мотиви-
ра исканите промени.

Срещата беше организи-
рана от ръководството на 
айтоските социалисти, но 
присъстваха и граждани, 
защото Петър Кънев е ин-
тересен събеседник и по-
знат на айтозлии. Депута-
тът е известен като човек 
с добро чувство за хумор, 
който отговаря на въпроси-
те в „прав текст”, без зао-
бикалки. Айтозлии зададо-
ха битови въпроси, питаха 
за бъдещето на общински-
те болници, за местните из-
бори `2019 и др. Петър Къ-
нев пък обеща много скоро 
отново да посети Айтос.

НП

Народният представител Петър Кънев 
на среща с айтозлии през уикенда



Обединение от две фир-
ми - „АТИ КОНСУЛТ“ ЕООД 
и „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД, 
ще осъществява строител-
ния надзор на пречиства-
телната станция и довеж-
дащия колектор по проекта 
на Община Айтос „Изграж-
дане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
в град Айтос”, научи НП. 
Проектът се съфинансира 
от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и Дър-
жавния бюджет на Репу-
блика България, чрез опе-
ративна програма „Околна 
среда 2014-2020г.” и Общи-
на Айтос

Кметът на Община Ай-
тос Васил Едрев и Петър 
Петров, управител на „АТИ 
КОНСУЛТ“ ЕООД, подписа-
ха договора за строителния 
надзор, според който рабо-

тата на Обединението за-
почва преди реалното стро-
ителство на съоръжението. 
„След изготвянето на про-
екта надзорът изготвя до-
клад за съотвествие, кой-
то е база за издаване на 
разрешението за строеж 
на пречиствателната стан-
ция. Има избран строител, 
така че няма пречки да за-
почне истинската работа”, 
каза за НП Петров.

Има подписани догово-
ри и с избраните обедине-
ния по двете обособени по-
зиции на обществената по-
ръчка на Община Айтос за 
изграждането на станция-
та. (Виж на стр.1). „Пред-
стои през зимните месе-
ци тези сдружения да про-
ектират, да изготвят работ-
ните и техническите про-
екти, след което строител-

ният надзор ще започне 
работа. Надзорът ще кон-
тролира целия строителен 
процес, материалите, кои-
то се влагат и качеството. 
Той е онази част от вери-
гата, която ще подпомага и 
ще пази интересите на Об-
щината. Целта на надзора 
е да въведе обекта в екс-
плоатация”, коментира за 
общинското издание зам.-
кметът Мариана Димова, 
която ръководи и контро-
лира проектните дейности 
и проектната готовност на 
Община Айтос 

Водеща за сроковете на 
изпълнение е офертата, с 
която строителят е спече-
лил поръчката, надзорът ще 
следи за спазване на гра-
фиците и крайните срокове, 
каза още за НП Петров.

НП

„Правен статут на мало-
летни и непълнолетни лица 
и участието им в съдебни 
производства” беше една 
от темите по Образова-
телната програма на Райо-
нен съд - Айтос „Съдебна-
та власт – информиран из-
бор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и про-
куратури”, която предизви-
ка особено голям интерес у 
гимназистите на СУ „Хрис-
то Ботев” - училището, ко-
ето за трета поредна годи-
на е партньор по програма-
та на ВСС и МОН. И този 
интерес не беше случаен, 
предвид скъсената възрас-
това граница между лекто-
ра по темата - Емилия Бог-
данова – стажант-юрист, и 
абитуриентите. 

Добрата подготвеност 
на Богданова и интересът 
на младежите станаха по-
вод за динамичен диалог 

по темата и извън нея. Във 
фокуса на интересната сре-
ща бяха въпросите за нака-
зателната отговорност, на-
казанията и мерките по от-
ношение на малолетни и не-
пълнолетни в българското и 
в европейското законода-
телство. Младите хора спо-
деляха опит и мнение за на-
силието на деца над деца и 
за влиянието на социални-
те и икономически труднос-
ти. Стана дума за подмяна 
на истинските с псевдоцен-
ности, и за повишения риск 
от различни отклонения в 

поведението на децата.
Грижата за подрастващи-

те изисква непрекъснато 
преосмисляне на същест-
вуващата законова уред-
ба с цел преодоляване на 
противоречията с междуна-
родните стандарти и осигу-
ряване на максимална за-
щита на правата им. Бог-
данова даде много приме-
ри и изясни правния статут 
на ненавършилите пълноле-
тие по Закона за борба с 
противообществените про-
яви на малолетни и непъл-
нолетни. Малолетните лица 
не носят наказателна отго-
ворност, на тях се налагат 
само възпитателни мерки 
по закона, а непълнолетни, 
навършили 14 години, но не 
навършили 18 години, могат 
да бъдат наказателноотго-
ворни и наказателнонеот-
говорни.  За навършилите 
18 години е налице необо-
римата презумпция за зре-

лост, затова на общо осно-
вание отговарят за постъп-
ките си, научиха още гим-
назистите.

По подходящ начин бяха 
представени разпоредбите 
на НПК, които предвиждат 
участие на педагог или пси-
холог при разпита на не-
пълнолетни лица, възмож-
ност за присъствие на ро-
дителя при предявяване на 
обвинението, разглеждане-
то на делата при закрити 
врата, както и за тяхното 

участие при разглеждане 
на делото. Младежите на-
учиха още, че Законът за 
изпълнение на наказания-
та също определя специа-
лен режим за изтърпяване 
на наказанието лишаване 
от свобода на непълнолет-
ни, и че са значително об-
лекчени условията, при ко-
ито непълнолетните изтър-
пяват наказанието, като се 
акцентира на индивидуални 
програми за ресоциализа-
ция и реинтеграция, след 

оценка и анализ на състо-
янието и нуждите на всеки 
непълнолетен. 

Емилия Богданова разка-
за на учениците и за прак-
тиката в някои европейски 
страни, в които непълнолет-
ните извършители на прес-
тъпления не могат да бъдат 
предавани на обикновени-
те съдилища, а има специ-
ално създадените за тях съ-
дебни органи - съдия и съд 
за деца.

НП
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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 оранже-
рии.

Езикови умения: владеенето на английски, португалски или испански език е пре-·	
димство, 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 февру-
ари/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 успя-
ват да отговорят на основните изисквания на работодателя, свързани с продуктив-
ността им (набиране на минимум 4 кг продукция на час), както и да спазват уста-
новените норми на поведение. Ако работникът не постига тези цели, трудовият му 
договор ще бъде прекратен и работникът ще трябва да се завърне в България, за-
плащайки сам пътните си разходи. 

Месечна заплата при отработени допълнителни часове (48-часова работна седми-
ца, 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 – це-
ната на билета се удържа при първото изплащане на заплата.

Важна допълнителна информация: ·	
На работниците ще бъде осигурена приготвена храна - обяд и вечеря или в ня-(1) 

кои ферми, в които не се приготвя храна, за всеки отработен ден ще се заплащат сред-
ства за храна в размер на 4,52 евро;

Изискуемите данъчно-осигурителни вноски върху трудовите възнаграждения ва-(2) 
рират 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 облага-
не и социалните осигуровки ще са в размер на 36% върху полученото месечно трудо-
во възнаграждение. 

При заминаването си за Португалия работникът трябва да разполага със сред-(3) 
ства за първоначална издръжка до получаване на първо заплащане, както и в случай 
на спешна нужда от преждевременно завръщане в България, в размер на приблизи-
телно 250 евро.

Работодателят не осигурява авансово заплащане.(4) 
Месечното заплащане се превежда по разплащателните сметки на работници-(5) 

те в последния ден на месеца.
Начин за кандидатстване и подбор: Записване в Дирекция „Бюро по труда” - Ай-

тос в стая 3, чрез попълване на апликационна форма.
Работодателят ще проведе интервюта със записаните кандидати през втората поло-

вина 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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ПОКАНА

Управителният съвет на ТД „Чудни скали” - гр. Айтос, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на друже-

ството на 27.01.2018 г. от 9,00 ч. в Заседателната зала на Общи-
на 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. Ай-

тос през 2018 г.
4. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събрани-

ето ще се проведе същия ден, от 10,00 ч., на същото място и при 
същия дневен ред.

От Ръководството

Дирекция „Бюро по труда “ - Айтос набира сезонни работници в Португалия и Испания

„Ротари“ подари на децата полигон, 
пое и поддръжката му

Емилия Богданова в диалог с абитуриенти 
за правния статут на непълнолетните

Картбланш и за строителния 
надзор на ПСОВ-Айтос

Зам.-кметът Мариана Димова и Петър Петров обсъждат дейностите по про-
екта



- Г-жо Зърбова, как 
кв. „Странджа” празну-
ва в неделя, на 14 януа-
ри, ромския празник Бан-
го Васил?

- Всяко семейство в квар-
тала празнува - кой по-бога-
то, кой по-бедно, но тради-
цията се спазва. След полу-
нощ младите искат прошка 
от по-възрастните. Празни-
кът  Банго Васил е най-го-
лемият в ромския календар. 
Банго Васил помогнал на ци-
ганите да преминат Черве-
но море на крилата на пуй-
ки. Затова птиче месо за-
дължително трябва да има 
на масата. В тази вечер и 
най-големите врагове си ис-
кат прошка и трябва да им 
се даде. 

- Каква е традицията в 
Айтос и какво се проме-
ни в годините?

- Банго Васил се праз-
нуваше много богато и ху-
баво преди години. И сега 
се празнува, но доста по-
скромно. Празникът започ-
ва вечерта на 13 януари, в 

събота. Добрите домакини 
се готвят още от четвъртък 
и петък. Според традици-

ята пуйката е задължител-
на на трапезата, но който 
няма възможност да купи 
пуйка, слага кокошка или 
пиле. Прави се плънка и се 
пече, приготвя се и питка с 
късмети. В баницата се сла-
га парата. Друг важен риту-
ал е, семейството да сложи 
всичките си пари на праз-
ничната маса. Всичко тряб-
ва да е наяве - да няма скри-
то-покрито. Има една песен 
на Софи Маринова, в която 
най-хубаво се пее за Банго 
Васил: „Всички цигани ще 
заколят пуйка и младите ще 
искат прошка...”

- Как посрещна ромска-
та Нова година Вашето 
семейство?

- Приготвих пълнена пуй-
ка, омесих питка, сложих й 
късметчета - да има за все-
ки, че и повече. Направих и 
баница със сирене - сложих 
паричката в нея. Много ва-
жна е и баницата с тиква - 
тя е за берекет. На масата 
сложих царевица, ечемик и 
ориз. Такава е нашата тра-
диция за изобилие. Сложих 
вино и други питиета. После 
с мъжа ми заедно разчупи-
хме питката - при нас няма 
патриархат. Раздадохме пи-
тката на децата, който спе-
чели паричката, се ползва 
с привилегии на масата. На 
сутринта искахме прошка 
от свекъра и свекървата, а 
младите - от нас. На 14 яну-
ари съседски деца дойдоха 
да ми честитят празника, да-
дох им подаръци. Имаше, 
разбира се, и кючеци - как 
без кючеци на Банго Васил 
- засвири ли музика, всички 
са на дансинга.

- Като здравен медиа-
тор с опит, кажете, каква 

беше 2017 г. по отноше-
ние на здравната култу-
ра, образованието и бита 
на хората в квартала?

- Голямата ми мечта е но-
вото поколение в махалата 
да не повтаря стари греш-
ки, да се образова, да има 
здравни навици, да променя 
бита си. Това, разбира се, е 
трудна задача и сигурно ще 
минат много години, дока-
то това се случи. Има вече 
младежи, които учат в Гер-
мания, Холандия, Белгия и 
Португалия, изучават раз-
лични професии - готвар-
ство, преработка на стома-
на, дървообработване, мон-
тьорство и т.н. Дано се за-
върнат, кварталът има нуж-
да от тях - те са добър при-

мер за младите хора. Това, 
което правим като здравни 
медиатори е да провежда-
ме срещи, кампании, про-
филактика, да работим за 
здравната култура, най-вече 
с децата и с младите семей-
ства. Темите са много и раз-
лични - за полово предава-
ните инфекциозни болести, 

за туберкулозата, за хигиен-
ните навици у децата и т.н. 
Провеждаме успешни кам-
пании за имунизация на де-
цата, имаме проекти и меро-
приятия, с които мотивира-
ме момичетата да учат, а не 
да раждат преди да навър-
шат пълнолетие, подпома-
гаме работата по прибира-
не на децата в училище. Ми-
сля, че вече има резултати, 
младите се опитват да съз-
дадат по-добри условия за 
децата си, разбират и зна-
чението на образованието 
за реализацията им.

- Отблизо следите един 
от големите проблеми в 
ромската общност - ран-
ните бракове. Какви са 
според Вас причините? 

- Това е един от ключо-
вите проблеми в общност-
та. Ранните бракове са ром-

ска традиция - борим се да 
бъде преодоляна. Те огра-
ничават шансовете на мла-
дите да се реализират. Едно 
момиче, когато се ожени на 
12-13 години, гледа всички 
деца в къщата на мъжа си и 
своите. На практика това не 
е брак, а съжителство, кое-
то натоварва с ангажимен-

ти младите майки, докато са 
още деца. Едно дете трябва 
да изживее своето детство, 
а не да стане в пълния сми-
съл на думата - робиня в се-
мейството на своята свекър-
ва. Много често родители-
те подтикват децата си към 
ранни бракове, въпреки че 
те искат да учат. Работим в 
посока децата да учат, а не 
да раждат деца. 

- Следите и отпадането 
на деца от училище - как-
ва е тенденцията и какви 
са причините?

- Една от причините е, че 
много семейства търсят пре-
питание в чужбина. Те или 
оставят децата си на въз-
растните родители, които 
нямат грижа за образова-
нието им, или ги взимат със 
себе си. Има и такива ро-
дители, които не изпращат 
децата си в училище, като 
се оправдават с липсата на 
средства. Мисля, че пробле-
мът е много сериозен и ос-
тава във времето. Сега еки-
пи с представители на раз-
лични институции обикалят 
домовете на учениците, ко-
ито по една или друга при-
чина не посещават училище. 
Мисля, че това е изключи-
телно важна стъпка.

- Какво е пожеланието 
Ви към ромската общност 
по повод Банго Васил?

- Искам да осъзнаят, че 
съдбата на ромите е в ръ-
цете на самите роми. Про-
мяната трябва да започне 
вътре в общността. Радост-
но е, че много млади роди-
тели вече поемат своята от-
говорност и знаят какво бъ-
деще искат за децата си. 
На всички пожелавам здра-
ве. Нека хората от квартала 
да бъдат по-инициативни и 
по-предприемчиви. Честит 
празник!

НП

Айтозлията Косьо Димитров Коцев съвсем сам е преобразил в атрактивен 
кабриолет стария си „Трабант 601“. „Ходя на всички ретропаради в страната и 
съм №1. От 20 човека, които минават край автомобила, 18 искат да се снимат”, 
твърди Коцев. „Има и специално поръчан гюрук, който е много кипро допълне-
ние“, радва се на оригиналната си идея айтозлията. 

Ако минете през квартал 
„Странджа” на Банго Ва-
сил, само от един поглед 
ще разберете кой как праз-
нува. По-предприемчивите, 
работили зад граница, вдиг-
нали големи къщи, отво-
рили магазини, празнуват 
шумно, с гости и с подаръ-
ци. Проблем са „колибите” 
на високото, където хората 

са богати единствено с по-
коление. И те празнуват, но 
доста по-скромно, да не ка-
жем мизерно.

Нищо особено - празну-
вахме Банго, както празну-
ваме Новата година - вкъ-
щи, на масата. Сарми, вино, 
баница, пиле - слагаме как-
вото има. Като има повече 
манджи на масата, годи-

ната ще е по-добра. Пеем, 
пием, ядем, играем, някои 
деца сурвакат, казват ни 
случайно срещнати жители 
на махалата. Други са съв-
сем лаконични - празникът 
е според джоба, кой колко-
то има, толкова празнува. 

Богатите в махалата праз-
нували по два и по три дни. 
Но няма семейство, което, 

макар бедно, да не отбеле-
жи ромската Нова година. 
Защото никой не може да 
отрече - ромите умеят да 
се веселят. 

Ние пък търсим здравния 
медиатор Марияна Зърбо-
ва, която най-добре знае 
какво се случва в „Стран-
джа” и на празника и след 
него.
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Ромска традиция

Айтоски роми: Празнуваме според 
джоба си - кой колкото има

Айтоският ромски квартал -  красиви къщи, висок 
стандарт, колибите са нависокото

Има традиция, на която ромите особено държат - 
кушията на Банго Васил

Ново поколение родители участва активно в ини-
циативите на детската градина в квартала

Марияна Зърбова

На Банго Васил - парите на 
масата, да няма скрито-покрито

Марияна Зърбова - здравен медиатор в Община Айтос:


