ПриятеЛ
народен

Cyan Magenta Yellow Black




Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

19 март 2018, бр. 194

Кметът и ДФ „Земеделие” подписаха договор
за основен ремонт на уличната мрежа в Айтос
Айтос получава 1 948 716.44 лева
за реконструкция и рехабилитация
на седем възлови градски улици
Кметът Васил Едрев подписа договор с Държавен
фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ на Община Айтос по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Средствата, които допълнително ще влязат в
бюджета на Общината са
в размер на 1 948 716. 44
лева и са по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Договорът е за финансиране на проект за реконструкция и рехабилитация
на уличната мрежа в Айтос.
Предвидените строителномонтажни работи на градските улици включват нова
асфалтова настилка и подмяна на бордюри.
Ще бъде рехабилитирана улична мрежа от 5.5 километра на територията
на град Айтос. Това означава ремонт на седем основни улични артерии в
града - ул. «Цар Освободител», ул. «Стефан Караджа», ул. «Димчо Карагьозов», ул. «Панайот Волов», ул. «Паскал Янакиев»,
ул. «Васил Левски», ул.
«Станционна».
Това е първата безвъзмездна финансова помощ

На Първа пролет

за ремонт на улиците в
града. Към нея, тази година бюджетът прибавя и
планираните в капиталната програма 628 600 лева
за уличните и тротоарни-

те настилки в общината двойно повече, сравнено
с годишните суми, заделяни за тази цел от много години насам.
НП

ОБЩИНА АЙТОС
Съобщение
За строителни отпадъци, обемни отпадъци, генерирани от домакинства, вследствие на текущи ремонтни дейности на територията на Община Айтос.
По смисъла на Закона за местни данъци и такси, разходите за събиране и третиране на строителните отпадъци не се включват в такса битови отпадъци.
Заявка за транспортиране, ползване на мобилен контейнер (център) се подава в Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, ет. 1, стая № 6 или на, тел. 0558/2 26 62,
0897992321.
Нарушителите, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места ще бъдат санкционирани.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява собствениците на домашни
любимци, че съгласно чл. 46в от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, че за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 12 лв. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март
на съответната година.
От такса се освобождават собствениците на:
- кучета на инвалиди;
- кучета, използвани за опитни цели;
- кучета, използвани от БЧК;
- ловни кучета;
- кастрирани кучета;
- служебни кучета в организации на бюджетна издръжка.

Петър Корумбашев - член на Европейския парламент
гостува в Айтос в събота, на 16 март т.г. „Накъде
отива Европа?” беше темата на срещата му с айтозлии.
Визитата на евродепутата беше по покана на ОбС на
БСП - Айтос.
Накъде, според Корумбашев, отива Европа и отговорите
му на въпросите на НП, четете на страниците на
общинското издание, на 22 март, в четвъртък.
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36-ГОДИШНИЯТ ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТД „1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ” - АЙТОС

С младия лидер на айтоските тракийци
разговаряме в навечерието на Деня на Тракия
- Г-н Михайлов, Вие сте новият председател на ТД „1897
Петър Киприлов” - Айтос и айтозлии със сигурност искат да
знаят кой е човекът, който ще
ръководи организацията?
- Казвам се Пламен Михайлов и съм на 36 години Завършил съм висшето си образование в университета „Проф. д-р
Асен Златаров” – град Бургас.
Работя в Община Айтос. Повече от 10 години активно се занимавам с тракийските дела. За
председател на ТД „1897 Петър
Киприлов” бях избран на общото отчетно-изборно събрание на
организацията. Използвам възможността да благодаря на айтоските тракийци за доверието,
което ми гласуваха. За мен този
пост е преди всичко отговорност
и много работа.
- Какъв е в момента статутът на айтоското дружество?
- Тракийско дружество „1897
Петър Киприлов” - Айтос е съдебно регистрирано, така както
са регистрирани Тракийско дружество „Антим I” - Бургас и Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода” - град Варна. Като
дружество в най-близко съседство, работим в тясно сътрудничество с Тракийско дружество
„Антим I” - град Бургас. Имаме
много съвместни мероприятия,
общи идеи и планове за бъдещата ни работа. Сега, съвместно с дружествата от Бургас и Варна, подготвяме голямо национално честване на Деня на Тракия във Варна.
- Какво Ви свързва с тракийската идея?
- Един от прадядовците ми,
Атанас Палеников, е съселянин,
братовчед и съратник на Пейо
(Петър) Киприлов, патрона на
айтоското дружество. Участва
в основаването на революционните комитети в Лозенградско. След провала през 1893 година намира убежище в Бълга-

рия и се установява в
село Ченге (Карагеоргиево), където е учител
до пенсионирането си
през 1926 година. Други мои прадядовци,
Паруш Ив. Парушев и
Тодор Иванов, участват в Балканската
война за освобождението на Тракия. Първият загива в Междусъюзническата война
край град Щип (Македония), а вторият е
ранен и почива месец
по-късно от раните си.
По майчина линия съм
наследник на преселници от Солунска Македония.
- Имат ли интерес
младите хора от Ай-

И пак със знаме в ръце - Михайлов на една от съвместните инициативи с
Бургаското тракийско дружество „Антим І” - с председателя Тодор Ангелов,
3 март 2014 година

Пламен Михайлов

в състава на дружеството.
- Поемате един много отговорен пост в навечерието
на Деня на Тракия - 26 март.
С какво е свързана тази дата
и с каква инициатива по повод празника започва Вашето председателство?
- На 13 (26) март 1913 година
българската войска превзема
считаната за непревземаема
Одринска крепост. Първоначално, според плановете на нашето командване, тя е била обсадена и се очаквало да се предаде. Но след провала на Лондонските преговори и зацикляне на
бойните действия при Чаталджа
се решава да се щурмува крепостта. След неколкодневна артилерийска подготовка, в ранни
зори храбрите български войници щурмуват укрепените фор-

тове. Около обяд, турското командване вдига бялото знаме и
се предава. Тази победа се счита за най-значителната в новата
българска история.
Още преди близо век тракийските дружества по места честват Деня на победата край Одрин. Към тях се присъединяват
църквата, културните институции, обществеността. От 2006
година, 26 март е признат официално и от българското правителство за Ден на Тракия. Ден
на почит и към тракийските българи, допринесли за съхранението на една от най-древните култури в Европа и света.
Становището на ТД „1897 Петър Киприлов” - Айтос е, че традицията да се отбелязва Деня на
Тракия, тържествено и от цялата общност, трябва да бъде въз-

родена.
- Какво е обръщението Ви
към айтоските тракийци пред
Деня на Тракия?
- Искам да поздравя в аванс
всички потомци на тракийски
бежанци в община Айтос, и найвече младите хора с пожеланието - да пазят и пренасят тракийската кауза в годините напред, защото те са нейните продължители.
Използвам възможността, която ми дава общинското издание, за да поканя всички тракийци от община Айтос на тържествения концерт на 26 март
в читалището, с апела да надмогнем организационни, личностни и всякакви други проблеми
и да бъдем заедно с тракийската идея в този голям ден.
НП

ДА ЧЕСТВАМЕ ЗАЕДНО ДЕНЯ НА ТРАКИЯ - 26 МАРТ
На тържествата за Трети март 2018 година със
знамето на Тракийското дружество
тос към идеите на Тракийската организация?
- Като всички млади хора, и
младежите в Айтос се интересуват преди всичко от забавления, компютри, спорт. С годините, и най-вече след като създадат семейства се връщат към
корените си. Тогава интересът

им към тракийската идея е осъзнат - търсят повече информация, интересуват се от съдбата
на предците си. Затова и по-голяма част от членовете на дружеството не са млади хора. Но
пък хубавата новина е, че през
последната година младите хора
се увеличиха и вече са над 30%

Тракийско дружество „1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ” - град Айтос

ПОКАНА

Каним всички родолюбиви българи от Айтос и общината да честваме
заедно 26 март - ДЕНЯ НА ТРАКИЯ!
Тракийски поздрав ще поднесат Фолклорна група „БЪЛГАРКА”
към Тракийско дружество - Айтос и Приятели на тракийската идея.
Тържественият концерт за Деня на Тракия ще се състои
на 26 март 2018 година, от 17.30 часа, в салона на
Народно читалище „Васил Левски 1869” - град Айтос.

Вход свободен.

Как записахме славеите за „Славееви нощи 1968”
Спомени за началото
на една 50-годишна айтоска традиция

Предстоящият през юни
50-годишен юбилей на
„Славееви нощи” е поводът
за желанието ми да споделя свои спомени за началото на фолклорния празник
на Айтос. Защото е важно
младите хора да знаят повече за историята на това
най-важно културно събитие в нашия град.

Димитър ОШАВКОВ
През 1968 година служех в Районна станция на съобщенията
(РСС) - Айтос като старши техник в служба „Радиофикация“,
със задача поддръжка на радиоуредбите в пощенските станции и провеждане на външни озвучавания с район на обслужване - Селищни системи Айтос и
Руен. Радиослужбата извършваше външни озвучавания на празнични събори в двете селищни
системи, озвучаване на градски
чествания и събрания в салона
на тогава - Образцово народно
читалище „Васил Левски“ - град
Айтос. Задължително излъчвахме по Радиовъзел - Айтос празничните манифестации на 1-ви и
24-и май, на Девети септември,
Октомврийската революция и
т.н. Репортажите пред микрофона се водеха от артистичните
гласове на Йорданка Калчева –
Данчето, програмен ръководител на РТВ и Николай Шестаков
- радиомонтьор при РСС.
В студиото на Радиовъзела,
което се помещаваше на последния етаж на Градския Народен Съвет, дежуряха радиоопе-

ни бедствия в населе- чаването на откритата естрада в
ните места.
парка за Първия общински преСамо за сведение, глед на художествената самомодерната полупла- дейност, т.е. за самия старт на
нинска държава Швей- „Славееви нощи” през 1968 гоцария, днес има най- дина. За целта беше доставена
добре развитата жич- уредба за външно озвучаване с
на радиофикация в Ев- мощност 50 вата, производство
ропа. От своя стра- на завод „Електроакустика“ - Мина, Айтос има постро- хайловград, (днешният град Монена през 70-те години тана) и два динамични микрофона миналия век много на, произведени в „Завод за видобра канална град- сокоговорители“ - Благоевград. С
ска телефонна мре- тази уредба, през лятото на следжа, която може да се ващата година озвучавахме конползва за радиофика- цертите на чуждестранните фолция, полагане на кабе- клорни състави от програмата на
ли за оптичен Интер- Международния фолклорен феснет и TV-коаксиални тивал - Бургас. Пак тогава съпрокабели, вместо грозно вождах фолклорната група от Тувисящите жици по же- нис за концертите им на сцената
лезобетонните стълбо- на летния театър в Слънчев бряг,
През годините знамето на Празници- ве на електрическа- в читалищния салон в Карноте се издига под звуците на слевеевия та мрежа в града и бат, на сцената на лятното кино
химн - архив НП
в страната като цяло. в Приморско, в салона на читаНо, да се върнем на те- лището в село Невестино, Карраторките Стефанка Стойкова мата за външните озвучавания. нобатско, където след концерта
и Руска Танева. Режисьорският Съвсем естествено, началникът ръководството на ТКЗС-то популт на манифестациите се об- на РСС - Айтос Неделчо Стойков черпи гостите с прочутото вино
служваше от моя милост - Ди- възложи на нашата служба озву- „Тамянка“ - собствено производмитър Ошавков. Програмата на
Радио „София“ получавахме по
високочестотен път чрез телефонните връзки от Радиорелейна станция „Добра поляна“, което гарантираше качествен широколентов звук, за разлика от сигнала на радиото на средни вълни.
Любопитно е да се отбележи, че
преди петдесет години РТВ - Айтос имаше над 1300 абонати на
радиоточки с годишна такса от
2.80 лева, захранвани от нискочестотен усилвател с мощност
1200 вата. От опит съм убеден, че
ако радиомрежата се поддържа
качествено, жичната радиофикация е ефикасно средство за
Млади айтоски таланти от „Славееви нощи 1985”- архив НП
Гражданска защита при природ-

ство, заради което младежите от
Тунис престояха в селския ресторант до полунощ.
На лятната сцена в село Обзор, в програмата участва и певецът от Пиринска Македония
Костадин Гугов и остана приятно изненадан от качеството на
българските микрофони, като от
нас научи, че са произведени в
Благоевград.
Така че имах опит и у мен възникна идеята, преди откриването на прегледа в Айтос, на естрадата да звучат славееви песни.
Преди петдесет години нямаше
Интернет, затова се надявахме
да запишем песен на славеи в
тяхната естествена среда.
Споделих идеята с учителя
Иван Милевски – преподавател по изобразително изкуство
и тогава директор на училище
„Атанас Манчев“. Той веднага
откликна на предложението и
още същата вечер се настанихме в бараките на бригадирския
лагер на парка, където единствено имаше електричество. Милевски донесе лентов магнетофон
„Мамбо“, който поставихме на
отворен прозорец и зачакахме
да се обади славей.
Вечерта беше тиха, но хладна. Към 22 часа останах да дежуря край магнетофона, а учителят Милевски полегна на голите легла и се покри с един дюшек. Около 2 часа след полунощ
сменихме дежурството. Призори се събудих, достатъчно намръзнал. Колегата похъркваше
на друго легло, а магнетофонната ролка се превърташе свободно. Прослушах лентата с очакване да чуя песен на славеи. Уви!
Освен писък от време на време
на нощни птици друго нямаше,
а песен на славей съвсем липс-

ваше. Сутринта, прибирайки се
към града, Иван Милевски сподели, че в реката, която тогава
беше обрасла с храсти, периодично е чувал славеево чуруликане. Бях сигурен, че е така, защото той живееше в собствена
къща край реката, близо до бургаското шосе, срещу мелницата,
която тогава носеше името „Димитър Благоев“.
На следващия ден Милевски,
радостен ми се обади, че е успял да запише песен на един
славей, който гнезди в речните храсти в близост до дома
му. При прослушването на записа се оказа, че наред с любовната песен на славея, през
нощта на записа има и връхлитащ шум от преминаващи
камиони по бургаското шосе.
След многочасова работа в апаратната на радиовъзела успяхме да изрежем шума от шосето и презаписахме последователно три пъти песента на единствения славей.
Така подготвеният запис, в
деня на откриването на празника, звучеше периодично от високоговорителите, поставени скрито в клоните на акациевите дървета зад временната сцена, която беше построена в северната част на поляната.
Ефектът беше постигнат. Посетителите на парка възклицаваха:
„Я, има славеи! Чува се славеева песен!“
Накрая, бих искал да благодаря на организаторите през
всичките тези 50 години, защото винаги на откриването на фолклорната програма, като мото
на празниците звучи прекрасната любовна песен на славея.
А от там е и името им - „Славееви нощи“!
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Значително е намален броят
на старите дела в Районен съд - Айтос
Целите - подобряване на срочността
и качеството на правораздаване

През 2017 година в Районен
съд - Айтос са постъпили общо
1780 новообразувани дела, от
които 583 наказателни и 1199
граждански дела. Останали са
за разглеждане от предходен
период общо 131 дела - 36 наказателни дела и 95 граждански дела. През годината в съда
са разгледани общо 1915 дела,
с над 200 повече, сравнено с
2016 година, когато разгледаните дела са били 1713. Това
са само малка част от цифрите в отчетния доклад на съдия
Мария Дучева - административен ръководител, председател
на Районен съд - Айтос за работата на съдебната институция
през 2017 г., представен на годишното отчетно събрание на
институцията на 15 март т.г.
Цифрите показват очевидна
тенденция за завишаване работата на Районния съд през м.г.
Сериозно е повишението на гражданските дела, а натовореността
на всички съдии е била над средната, приета за нормална в страната. «Отиваме към проценти,
които сочат свръхнатовареност
на всеки един от нас. Средната
месечна натовареност с дела за
съдия по щат - разгледани и свършени, е съответно 39,90 и 36,79
броя, а действителната натовареност на съдиите в РС-Айтос е
- разгледани 51,76 и свършени –
47,73 броя», казва съдия Дучева.
Причина са незаети щатове и командирован съдия в РС-Бургас.
«Ние сме преценили, че все още
можем да издържаме на тази натовареност, защото в РС-Бургас,
където колегата помага, са още
по-натоварени и от нас,» признава административният ръководител на РС-Айтос.
Основна причина за тази натовареност е увеличеният брой
на постъпилите граждански дела.
Най-сериозно е скочило постъплението на Заявления за издаване на заповед по чл. 410 и чл.
417 ГПК, т.нар. „заповедни производства“, които през м.г. са били
746. „В същото време в работата
на РС-Айтос има една особеност,
която в други съдебни райони я
няма. По традиция, има изключително високо постъпление на
дела за делби и вещни искове,
които поради спецификата на района са изключително тежки. Някои от делата не могат да тръгнат
не с месеци, а с години - не могат
да бъдат открити всички съделители. Преди 30, 40, 50 години в семействата е имало по 8-10 деца.
Представете си какво се случва,
ако някой от тях е починал и трябва да бъдат открити и наследниците му, а половината от тях живеят
в южна съседна държава. Започва издирване, не можем да връ-

Съдия Мария Дучева - административен ръководител председател на Районен съд - Айтос

наследници. Положителна е тенденция и към намаляване броя
на останалите стари дела, образувани през и преди 2015 година - висящите дела над пет години са само две. С цел намаляване броя на старите дела, административният ръководител на съда
е извършвал проверки всяко тримесечие. Адмирации заслужават
и усилията на съдиите от АРС за
решаването на тези дела и намаляване на броя им.
Докладът сочи още висок
процент на свършените дела
през м.г. От разгледаните 1915
дела, свършени са общо1766 граждански и наказателни дела. От
тях, в срок до 3 месеца са приключили 1653, т.е. 94% от делата.
От общо разгледаните 1294 граждански дела, в края на 2017 година са свършени общо 1187, от които 1115 в тримесечния срок, или
94% . Свършени, от всичко разгледаните 621 наказателни дела,
са 579 броя.
Решени по същество са 1487

Съдия Дучева с лекция пред 12-те класове по Образователната програма „ВСС“
чим съобщения, защото част от
лицата са се преместили и няма
данни за местонахождението им,
в някои селища има и проблеми
с архивите. Никой не е виновен,
разбира се, обстоятелствата са
такива и ние трябва да работим
при тези обстоятелства», обяснява още съдия Дучева.
Чувствително увеличеният брой
на делата в РС-Айтос за шофиране след употреба на наркотици
и алкохол от 2015 година досега,
пък са сигнал за много сериозна
работа на МВР по превенция на
тези престъпления, категорична
е съдия Дучева.
От разгледаните през 2017
година в съда общо 1915 дела,
останали за рзглеждане през
2018 г са 149 дела - 42 наказателни и 107 граждански. В процентно съотношение броят на несвършените към приключените дела в
РС - Айтос е 11,85%, сочи съдебната статистика. Като положителен резултат в работота си съдът
отчита, че няма дела от общ характер, образувани преди 2017 година и останали несвършени до

ОБЩИНА АЙТОС

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми граждани и гости на град Айтос,
Община Айтос се обръща към всички Вас с молба временно да преустановите посещенията си в парк „Славеева река” - град Айтос!
Общината многократно огласи съобщение, с подробна информация, че в момента паркът е строителна площадка във връзка с реализирането на дейностите по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк „Славеева река” - град
Айтос”. Огласена беше и заповед от кмета на Община Айтос Васил Едрев за ограничаване на достъпа на хора до зоните в парка,
заради присъствието на тежкотоварна техника, с която в момента
се извършват основни строително-монтажни дейности по проекта.
Въпреки заповедта и навременната информация, много граждани
продължават да посещават парка, с което затрудняват работата на
машините и работниците на фирмата изпълнител на обекта. В същото време, техниката и дейностите създават реална опасност за
сигурността на посетителите на парка.
За пореден път се обръщаме с апел към всички Вас, граждани и
гости на Айтос - имайте търпението дейностите по проекта да бъдат финализирани!
Община Айтос Ви поднася извинения за временното неудобство.

края й. Посочената положителна
тенденция е резултат от усилията
на всички съдии в Районен съд –
Айтос, твърди административният ръководител.
Според отчета, от постъпилите 134 наказателни дела от общ
характер през 2017 година, три
са против личността и три против правата на гражданите, против брака, семейството и младежта са шест, против собствеността – 31. Против стопанството
- три, против държавата и обществените организации – едно. Делата за документни престъпления
са 10, против реда и общественото спокойствие – едно, за общоопасни престъпления – 74.
Общо пет са гражданските
дела от минали години, останали за разглеждане. Делата, образувани през 2012, 2014 и 2015 година, които все още не са приключили, са били спрени за постановяване на окончателен съдебен акт по преюдициални спорове или става въпрос за делби, по
които е починал наследник и са
били спрени за конституиране на

дела, съставляващи 84 % от свършените дела. От общо свършените 1187 граждански дела, решени
по същество са 1039. В РС - Айтос
се е наложила и трайна тенденция към спазване на срочността
на произнасяне на съдиите по делата до три месеца и подобряване
на тези показатели. През 2016 година този процент е бил 91, а през
2017 година - 94%, макар че съдът
не е работил с пълния си капацитет от 4-ма съдии по щат.
Запазва се и тенденцията
за съществен брой образувани
и решени дела по искове по Семейния кодекс. През м.г. в РС - Айтос те са били 137, при 136 през
2016 година. Отчетът сочи още, че
през последните пет години броят на тези дела се е увеличил два
пъти. Според съдия Дучева, причината е в наличието на ясна и
трайна практика на съдилищата,
включително и ВКС по относително новия Семеен кодекс.
Намаляват делата от общ
характер, по които се е стигало
до постановяване на присъди в

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

8000, гр. Бургас, ул.“Цар Асен” № 4, телефон 056/842- 046

ОБЯВА

Военно окръжие ІІ степен- Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-55/18.01.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за
приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Военноморските сили, общо 75 длъжности.
Краен срок за подаване на документи: 16.03.2018 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/,
както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен - Бургас и в офисите за военен отчет в общините.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

процентно съотношение, спрямо
общо свършените дела. Причината - в по-голямата част от случаите, представителите на държавното обвинение са постигали споразумение с подсъдимите и защитниците им, което от своя страна е
облекчавало значително работата както на Прокуратурата, така
и на Съда. Това е допринасяло и
за по-своевременото възмездяване на пострадалите за нанесените
им имуществени вреди.
Изводът от статистическия
отчет е, че най-често извършвани в съдебния район продължават да са общоопасните престъпления, особено по транспорта,
посегателствата против собствеността по глава V от Наказателния кодекс, преди всичко кражбите, следвани от престъпните посегателства против брака, младежта
и семейството и тези против личността. Общият брой на осъдените през 2017 година лица по НОХД
е 139 души, от които 98 – по споразумения. Спрямо 69 от осъдените
на лишаване от свобода, изпълнението на наказанието е отложено
при изпитателен срок - условно са
осъдени по реда на чл.66 от НК. От
осъдените общо 139, на 15 лица е
наложено наказание пробация, а
на 10 - глоба.
През м.г. е постъпило само
едно дело срещу едно непълнолетно лице. Според съдия Дучева, немалка е ролята на съдиите
с участието им в Образователната програма на ВСС. „Отворени
съдилища и прокуратури» и редицата лекции и прояви, организирани за 9-те и 12-те класове на
СОУ «Христо Ботев».
Прекратените дела през
2017 година са общо 282 броя,
148 от тях са граждански, а 134 наказателни. Причините са спогодба, неизправяне нередовностите на исковата молба след дадени от съда нарочни указания;
оттегляне, отказ от иска; изпращане по подсъдност в други съдилища; безпричинно отсъствие на
някой от молителите по молба за
прекратяване на брака по взаимно съгласие и т.н. Обжалваните
дела са 132 броя, от тях 61 граждански и 71 - наказателни.
Към дейността на Районен съд
– Айтос своя принос имат държавният съдебен изпълнител и съдията по вписвания.
Увеличил се е броят на делата на държавния съдебен изпълнител. През м.г. са образувани 783 изпълнителни дела, за
общата сума от 511 711,00 лева,

докато през 2016 година изпълнителните дела са били 395. Прекратените изпълнителни дела са 510,
от които 415 са прекратени поради изпълнение на задължението. За отчетния период са събрани държавни такси в размер на
56 215,13 лева, при събрани такси през 2016 година в размер на
40 406 лева.
Постъпили за вписване, отбелязване и заличаване са
общо 4774 молби. По 4770 от тях е
разпоредено вписване, съответно
- отбелязване или заличаване. По
4 молби за вписване са постановени определения за откази.
Образувани са 2273 броя нотариални дела. През периода са
постъпили общо 2004 искания за
писмени и устни справки по имотния регистър (персонални партиди). От тях по разпореждане на
съдията по вписванията са издадени 503 удостоверения и 150 заверени преписи от вписани актове, извършени са 1351 справки.
През периода са приети за съхранение три публични нотариални
завещания, получено е едно уведомление за оставено на съхранение саморъчно завещание.
Анализът на административния ръководител - председател
на РС - Айтос, съдия Мария Дучева е, че усилията на съдебната
администрация и на магистратите са били вложени в правилната посока. «Постигнати на високи
резултати, значително е намален
броят на останалите стари дела в
съда, образувани преди 2015 година, което е индикация за положените услия от страна на съдиите
за подобряване на срочността и
качеството на правораздаване.
Оценявам работата на магистратите и съдебните служители като
много добра, с оглед проявената
мотивация и стремеж към професионализъм, при запазване на отличните показатели за срочност,
както досежно разглеждането и
решаването на делата, така и за
изпълнението на служебните задължения в звената, пряко свързани с правораздавателната дейност. През 2018 година усилията
ни са насочени към системно повишаване на теоретичната и практическата подготовка на магистратите и съдебните служители,
етично поведение, отговорност
и ефективност в работата за повишаване общественото доверие
и авторитета на съда”, е оценката на ръководителя на айтоската
съдебна институция.
НП

Професионална гимназия по селско стопанство
„Златна нива” - град Айтос
ул. „Славянска” № 50, тел. 0888/ 206 682
ОБЯВА
Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива” - град Айтос обявява свободно работно място
за Главен счетоводител на постоянен трудов договор.
Документи се подават при Завеждащ административна служба на училището в срок до 30.03.2018 година
включително.
Кандидатите трябва да имат висше образование - степен бакалавър или магистър, специалност счетоводство и контрол.
Телефон за справки: 0888/ 206 682.

Малки обяви
• Тел. 0889591464 - ПРОДАВА двуетажна вила в местността „Слънчева лъка” мазе, таван и 900 кв. м лозе
и насаждения. Цена по договаряне.
• 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
ж.п. вагон - товарен, с покрив.
• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРОДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР
ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪСЕДСТВО
МАГАЗИНИ 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, суперцентър - 250 лева 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 - продава земеделска земя в местността „Могилата”. Цена по споразумение.
• Тел. 0876 10 38 55 - продава 5 дка земи в село Съдиево, в
регулация, в края на селото, посока „Аязмото”.
• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос дава под наем нива 990 кв.
м в местността „Провадийско
шосе” - празно място. Цена по
споразумение.
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Валериа е звездата на „PINKOVE
ZVEZDICE 2018“ на TV „Pink“ – Сърбия

Валериа

Нашето момиче Валериа
Войкова премина успешно в осми кръг и продължава в много оспорваната музикална надпревара
„PINKOVE ZVEZDICE 2018“
на TV „Pink“ в Сърбия, научи НП. Състезанието е досущ като „Гласът на България”, но е за деца. На кастинга за музикалния формат са се явили 5000 кандидати от всички балкански
страни, от които шанс да
излязат на голямата сцена
са имали само 100, пишат
сръбските сайтове. Сред
тях е и 11-годишната Валериа, която живее в София,
но е с айтоски корен.
И дебютът на Валериа
Войкова беше на айтоска
сцена, на един от читалищните концерти. Още тогава

Айтозлийката Мария Стефанова:

Писателят Димитър Димов
беше мой преподавател,
побеля за една нощ
инж. Николина
МАНЧЕВА

нова разказва и за обсъждането на романа му
„Тютюн”. Това се е случило във Военния клуб в
Да се пише за наПловдив, в зала, препълшия известен писанена със студенти. Претел Димитър Димов
подавател по философия
се иска кураж, но коот Медицинския институт
гато има да се наувзел да напада творбата
чат факти за личностна Димитър Димов, а той
та му, не трябва да
с наведена глава слушал
се мълчи. Задължаупреците за буржоазния
ва и това, че в мноуклон, описвайки главнаго домове в библиота героиня Ирина и други
теките на видно мяслица и събития от ромато са томовете с рона. На следващия ден пиманите му „Тютюн”,
сателят дошъл на лекции
„Осъдени души”, „Пос побеляла коса.
ручик Бенц”, знаем и
Знаем за преработказа пиесата му „Почивта на романа, за отрицака в Арко Ирис”. Изтелните мнения на мнодадени са и началниго известни литератори
те му литературни опот онова време, но възити, гледали сме филторжено писмо на Вълко
ми по негови романи.
Червенков го реабилитиДимитър Димов - един
След неоснователните и злона- ра. Едва през 1992 годиписател от голяма вемерени критики, Димитъp Димов на обаче романът „Тюличина.
тюн” на Димитър Димов
Добивам смелост пpестанал да пише романи
е публикуван в първонада пиша тези редове
заради моята приятелка, ай- лантлив художник. Влиза- чалния му вид.
Годините минават, но литозлийката инж. Мария Сте- ше на лекции с кутия цветфанова, която е била негова ни тебешири. Никога не че- тературното творчество на
студентка. Приели я в пър- теше лекции, говореше и ри- Димитър Димов остава със
вия випуск на Висшия инсти- суваше с цветните тебеши- своето богато описание на
тут по хранително-вкусова ри и така, само с впечатле- герои и епоха. Остава и инпромишленост, когато той нията от нарисуваното и за- тересният живот на писатее бил катедра към Агроно- писките, се явявахме и ус- ля, запазил се в паметта на
мическия институт в Плов- пешно си взимахме изпити- неговите съвременници и чидив. Там Димитър Димов е те. Нямаше нито един сту- татели. А ако отидете в Бурбил доцент, а по-късно - про- дент с ниска оценка,” каз- гас, на фасадата на админифесор. Преподавал й анато- ва днес 90-годишната инж. стративна сграда на улица
„Хан Аспарух” № 36 ще промия и физиология на живот- Мария Стефанова.
По време на следването четете: „В тази сграда през
ните в продължение на две
години. Изпитите при него й са правени проверки за 1938-39 година работи като
били спокойни, преминава- присъствието на студенти- ветеринарен лекар големили като събеседване. „Из- те на лекции. При него та- ят български писател проф.
ключителна личност, имала кива проверки не е имало, Димитър Димов.”
Март 2018 година
съм щастието да бъде мой защото залата винаги била
град Бургас
преподавател. Беше и та- препълнена. Инж. Стефа-

Да дадем надежда на Кристина!
С чувство на безпокойство и надежда се обръщаме към гражданите на Община Айтос
за финансова подкрепа за лечението на 16-годишната Кристина Стоянова Иванова.
Момичето страда от сложна артерио-венозна малформация, намираща се дълбоко в главния мозък.
Заболяването не може да се лекува в България и е необходимо лечение в клиника
в град Лимож - Франция, планирано за началото на месец април тази година.
Сумата за лечението от 30 000 евро е непосилна за семейството й.
Нека да подкрепим Кристина и да й дадем надежда за живот!
Банковата сметка, по която могат да постъпват средства за лечението й е

в „Първа инвестиционна банка“ АД
BIG:FINVBGSF, IBAN:BG60FINV91501016818133
На името на бащата на Кристина - майор Стоян Иванов Стоянов

момиченцето спечели сърцата на айтозлии, а на концерта за празника на града, през октомври 2017 година, айтозлии я посрещнаха изключително възторжено с плакати и скандирания
„Валериа е №1”
След поредица от участия
в български конкурси и концерти, включително в кастинга на „Шоуто на Слави“
за партньорка на г-н Андреев, сега Валериа мери сили
с най-гласовитите деца на
Балканите, в един изключително рейтингов сръбски музикален формат. Във
всеки от седемте преминали кръга, иначе много критичното петчленно жури се
обръща, щом чуе гласа на
нашето дете.
И на седмия кръг, с всичките пет гласа, Валериа
преминава напред. При
това нейното изпълнение
на френската песен „Je T
Aime” беше първо за конкурсната вечер.
„Радвам се, изненадан
съм, не очаквах първото дете да се случи с тази
песен, такъв глас, толкова много енергия... Всичко беше перфектно и виждам, че имаш желанието
да се превърнеш в най-добрия певец на България.
Ако продължаваш така, ще
бъдеш новата Селин Дион,
браво!” каза един от членовете на журито Сергей
Четкович.
„Или нова Lara Fabian, чудесно избрана песен. Нямам търпение да чуя някои нейни нови интерпретации. По този начин, с магически глас, който е като
опиум докато пее. Страхотно, Валериа е така постоянна и твърда, като че
ли е възрастна, а не дете.

С уникалния си глас, Валериа печели много фенове и приятели
Чухме тази песен няколко пъти в шоу програмата,
за мен това е най-доброто изпълнение на тази пе-

сен в конкурса” възхити се
и Йелена Томашевич, член
на журито.
НП

КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА ЖИВОТНИТЕ” и
BUSINESS AND MANAGEMENT CLUB при СУ „Христо Ботев” - град Айтос
С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА АЙТОС
ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС
ЗА ЛОГО НА ЗООЛОГИЧЕСКАТА ГРАДИНА НА ТЕМА „АЗ ОБИЧАМ ЖИВОТНИТЕ”
Ако обичаш животните, ако обичаш своя роден град - включи се в конкурса и създай твоето лого! Твори и се забавлявай!
В конкурса могат да участват ученици от 10 до 18-годишна възраст.
Критерии:
- Дизайнът на логото трябва да е с размер А4;
- Да има ясни и стилизирани елементи, свързани с темата на конкурса;
Жури ще оцени най-оригиналните и интересни идеи и ще избере ПОБЕДИТЕЛЯ!
Изисквания при изпращане на готовите проекти:
- Име и фамилия;
- Възраст;
- Училище и клас;
- Телефон за връзка.
Изпратете вашите готови проекти в електронен вариант на e-mail: logozoo@mail.bg

Община Айтос
„Университетска многопрофилна болница
за активно лечение - Бургас“ АД
Отправят апел към айтозлии да се включат в благородната
Кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване
на 20 март 2018 година, в
сградата на „Медицински
център І” - град Айтос, улица „Гарова” № 3 от 9.00 до
13.00 часа.
Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може
да дари кръв. Лекар на място
преценява, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв
е безопасна за болните, които се нуждаят от нея.
Дарилите кръв имат право
на два дни платен годишен
отпуск, съгласно чл. 157, ал.2
от Кодекса на труда и подкрепителна закуска.

Разчитаме на вашата съпричастност да подкрепите този хуманен акт!

