
В изпълнение на Опера-
тивната програма за хра-
ни и основно материал-
но подпомагане по Фон-
да за европейско подпо-
магане на най-нуждаещите 
се лица, през месец март 
Българският Червен кръст 
започва поетапно разда-
ване на индивидуални па-
кети с хранителни проду-
кти на 331 485 нуждаещи 
се български граждани.  
   1058 души от община Ай-

тос са включени в списъ-
ците на Дирекция „Социал-
но подпомагане” като нуж-
даещи се от подкрепа. Ор-
ганизацията по раздаване-
то е на БЧК-Айтос - на 21 и 
22 март, кметовете и кмет-
ските наместници получа-
ват хранителните пакети за 

хората от населените мес-
та. Раздаването на храни-
телните пакети за гражда-
ните на Айтос, включени в 
списъка, ще започне на 23 
март (петък) и ще приключи 
на 4 май 2018 година. Пун-
ктът ще е отворен всеки ден 
от 9.00 до 12.00 часа.

    Лицата в списъка ще 

получат пакети по 16,320 кг, 
включващи седем вида хра-
нителни продукти: леща – 7 
кг; рибни консерви – 1,120 
кг; грах – 3,200 кг; лютени-
ца – 2 кг; доматено пюре – 
0,800 кг; бисквити – 1,200 кг 
и мед – 1 кг .

     В град Айтос, пунктът 
за раздаване на храните 
е на ул. „Паркова” №52, в 
помещение общинска соб-
ственост. Там вече са до-
броволците на БЧК - Ай-
тос, които уточниха за НП, 
че всеки правоимащ ще по-
лучава хранителните про-
дукти срещу подпис и до-
кумент за самоличност. В 
списъците на Агенцията за 
социално подпомагане са 
включени следните катего-
рии граждани: 

Лица и семейства, подпо-
магани с целеви помощи за 
отопление през отоплите-
лен сезон 2015/2016 г.; 

Майки (осиновителки), 
които са получавали ме-
сечни помощи за отглеж-
дане на дете до навършва-
не на една година по реда 
на чл. 8, ал. 1 от Закона за 
семейните помощи за деца 
(ЗСПД) към месец октом-
ври 2016 г.; 

Лица и семейства, полу-
чили еднократна целева по-
мощ за ученици, записани 
в първи клас по чл. 10а от 

Закона за семейните помо-
щи за деца (ЗСПД) за учеб-
ната 2016/2017г.; 

Лица и семейства, полу-
чили еднократни или ме-
сечни помощи, предназна-
чени за превенция и реин-
теграция, отглеждане на де-
тето при близки и роднини 
и в приемни семейства по 
реда и условията на Пра-
вилника за прилагане на 
Закона за закрила на де-
тето (ППЗЗД) към месец ок-
томври 2016 г.; 

Лица и семейства, инци-

дентно пострадали при бед-
ствия и аварии при форс-
мажорни обстоятелства, 
подпомогнати с еднократ-
на помощ по реда на чл. 16 
от Правилника за прилага-
не на Закона за социално 
подпомагане (ППЗСП), въз 
основа на установеното ин-
дивидуално ниво на мате-
риално лишение към месец 
октомври 2016 година.

Лица с установени 90% 

трайни увреждания с чужда 
помощ, получили интегра-
ционни добавки по реда на 
Закона за интеграция на хо-
рата с увреждания (ЗИХУ), 
които имат личен доход до 
314 лева към месец февру-
ари 2017 година.

Лица, получили месеч-
ни помощи за отглеждане 
на дете с трайно уврежда-
не, по реда на чл.8д от За-
кона за семейните помощи 
за деца (ЗСПД), към месец 
февруари 2017 година.

       Оперативната програ-
ма се управлява от Агенци-
ята за социално подпома-
гане и се осъществява със 
съдействието на местните 
власти. В разтоварването 
на двата тира с хранител-
ни помощи на 20 март т.г., 
като доброволци, за поре-
ден път се включиха младе-
жи от ІХ клас на СУ „Хрис-
то Ботев” - Айтос, на които 
чрез общинското издание, 
БЧК-Айтос  поднася благо-
дарност.
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1058 души от Айтос и селАтА 
ще получАт по 16.3 кг хрАни
Раздаването на „Паркова” 52 

започва на 23 март 

Макар че март не сбъ-
дна очакванията ни за ху-
баво време, Първа пролет 
все пак дойде. Като ком-
пенсация за ниските тем-
ператури, художествените 
състави на НЧ „Васил Лев-
ски 1869” - Айтос са реши-
ли да вдигнат пролетните 
градуси в читалищния са-
лон с топлината на талан-
та, усмивките и посланията 
си към айтозлии на голям 
Пролетен концерт.

Празничното събитие ще 
е на 22 март (четвъртък), от 
17.30 часа. 

Нека да съпреживеем 
вълненията от настъпване-
то на пролетта - да сме по-
усмихнати, по-щастливи и 
по-цветни, са пожелания-

та на читалищното ръко-
водство и съставите в по-
каната им към айтозлии за 
концерта.

Още пролетни послания 
за здраве и слънчеви дни 
ще има на 22 март от 10.00 
часа, в Ритуалната зала на 
Община Айтос. Малчугани-
те от детска градина „Про-
лет” ще поднесат пролетен 
поздрав към кмета и Об-
щинската администрация. 
По-късно, ученици от ОУ 
„Атанас Манчев” ще посе-
тят Дома за стари хора „Св. 
Димитър” в парк „Славее-
ва река”, за да зарадват 
хората от третата възраст 
с емоционален пролетен 
концерт.

НП

Пролетта идва в Айтос на 
22 март с голям концерт

Нищо, че зъзнем

Електронен дневник в 
СУ „Никола Вапцаров“

Учениците на СУ „Нико-
ла Вапцаров” няма как да 
скрият нито една оценка, 
откакто функционира Елек-
тронният дневник на учили-
щето. За да са наясно с ус-
пеха и проблемите на де-
цата си, ръководството е 
предоставило чудесна въз-
можност на родителите да 
научат цялата истина през 
интернет.

Поради поверителност-
та на информацията, дос-

тъпът до електронния днев-
ник на всеки ученик става 
с въвеждане на трите му 
имена и ЕГН, а родители-
те имат парола, с която да 
влязат в системата.

Нововъведението вече 
дава резултати за по-до-
брата информираност на 
родителите и за крайна-
та цел - системен контрол 
на успеха по всеки учебен 
предмет.

НП

Учениците не могат да скрият лоша оценка

За първи път



Петър Корумбашев - член 
на Европейския парламент, 
беше на среща с айтозлии 
на 17 март т.г. по темата „На-
къде отива Европа?” Визита-
та на евродепутата беше ор-
ганизирана от ОбС на БСП - 
Айтос. Преди срещата, Ко-
румбашев отговори на въ-
просите на НП.

- Г-н Корумбашев, до-
бре дошли в айтос! За 
първи път ли сте в нашия 
град?

- Сутринта ходих в една ба-
ничарница. Гледат ме едни 
хора и ми казват: От някъ-
де сте ни познат? Може и 
да съм от Айтос, казвам им. 
А те - чак пък от Айтос?! Щя-
хме да Ви познаваме по-до-
бре. Е, добре - „Ку-ку” пом-
ните ли го? Да, да, как не - 
отговарят ми. Е, аз съм Пе-
тър Корумбашев, дето едно 
време правеше „Ку-ку”. И 
ето как взе да се разпли-
та чорапът. Хората ми каз-
ват: А ти знаеш ли, че тук е 

къщата на Тончо Токмакчи-
ев? Чудно, но нашият екип, 
когато сме имали концерти 
в Бургас, сме си знаели, че 
Стефан Рядков и Тончо То-
кмакчиев са от Бургас. Ние 
си ги знаем като бургазлии. 
Сега тук ми направиха ко-
рекцията и ми казаха, че 
Тончо Токмакчиев е роден в 
Айтос. Казаха ми, че и дру-
ги имена са излезли от тук 
- Недялко Йорданов, който 
за цяла България е известен 
като бургазлия. А сега раз-

бирам, че всъщност и един 
малък град може да даде та-
кива големи имена и талан-
ти, в тяхно лице. А както зна-
ете, нищо не се появява на 
празно място.

- Като член на Европар-
ламента, какъв е комента-
рът Ви за българското ев-
ропредседателство?

- Мисля, че администраци-
ята, тези хора, които водят 
преговори, се стараят. Дори, 
бих казал, че се стараят мал-
ко като първокласници. Зна-
ете, когато едно дете за пър-
ви път отива на училище - 
така, с една хубава риза, с 
една нова чанта, естествено 
тръгва на училище с много 
ентусиазъм. Стараят се, но 
според мен е рано да се да-
ват както възторжени оцен-
ки, така и да кажем, че нещо 
се е провалило. По-скоро, 
мисля, че тече много напрег-
ната работа и техният стре-
меж е да се затворят колко-
то може повече преговори, 

и да покажат, че са свърши-
ли действително работа. За 
съжаление, това невинаги 
зависи от този, който ръко-
води преговорите. Тъй като, 
ако има противоречия меж-
ду държавите-членки, този, 
който председателства за-
седанието, може да се опита 
да сближи позициите, но не 
повече от това. В такъв сми-
съл, е малко смешно да из-
глежда, че България ръково-
ди Европейския съюз, така, 

както някои хора се опитват 
да го представят. Възбуда-
та трябва да е по-умерена в 
това председателство. Бих 
се осмелил да дам някаква 
оценка, тогава, когато за-
върши председателството, 
за да има конкретни резул-
тати и да кажем - ето тази 
работа беше свършена, или 
не беше свършена.

- Какъв е краткият Ви 
отговор - накъде отива 
Европа?

- Накъде отива България 
-  за мен това е по-важни-
ят въпрос, тъй като ме из-
бират в България и аз съм в 
Европейския парламент, за 
да представлявам интереси-
те на България. За съжале-
ние, ние я направихме дър-
жава за напускане, а не за 
живеене. Казвам го с голямо 
съжаление, защото бяхме 9 
милиона преди 25 години, а 
в момента сме 7 милиона. 
Да загубиш 25% от населе-
нието за 25 години - това е 
огромна цифра. Това, което 
се надявам да се случва и 
в бъдеще, са европейските 
фондове - да има работа и 
да има производство в Бъл-
гария. Защото другия път го 
виждаме - затварят се някои 
от нашите производства, те 
отиват в други държави, а 

нашите хора ги последват. 
Където не са по-щастливи, 
разбира се - поне голямата 
част от тях. Така че Европа 
би трябвало да върви сре-
щу това да има по-малко бе-
дни региони. Между другото 
- това е забележка и към са-
мите нас, защото когато чес-
то коментираме прочутата 
Северозападна България, 
казваме: Ама какви пари ще 
даде ЕС? Не трябва ли пър-
во да си зададем въпроса - 
а ние какви пари сме дали 
като държава? Ние много 
често казваме - някой има 
да ни дава 100 лева. Ама ние 
дадохме ли първо пет лева, 
за да можем да поискаме 
тези 100 от този някой? Т.е. 
много лесно е да стоиш със 
скръстени ръце и да искаш 
както от държавата, така и 
от Европейския съюз. За-
даваме ли си въпроса - как 
съм помогнал на своите съ-
народници, че чак после да 
поискам помощ вече от дру-
ги държави? Още повече - за 
всички е ясно, че бюджетът 
за следващия седемгодишен 
период ще бъде по-малък, не 
много по-малък. Но така или 
иначе - ще бъде по-малък. И 
очевидно, че тези пари, ко-
ито ние сме ползвали досе-
га от ЕС ще бъдат в умален 
размер.

- така ли изглежда 
България и българската 
действителност, погле-
днато от Брюксел?

- Е, аз не се изживявам 
като някакъв дежурен на-
блюдател от Брюксел, кой-
то седи там, на една вишка 
и отдалеч гледа България. 
Общо взето, аз четири дни 
съм в Брюксел и три дни -  
в България. И задължител-
но гледам, поне в два от тези 
три дни да не съм в София. 
Ето, вчера (16 март) има-
хме много интересна сре-
ща - много бях впечатлен от 
Английската езикова гимна-
зия в Бургас. Едни изключи-
телни четири момчета - ора-
тори, тримата единадесе-
токласници. Единият от тях, 

десет години по-голям, гово-
ри за философи или за поли-
тици като Вили Брант. По-
сле имахме среща и с бур-
гаската общественост. Сега, 
след Айтос отивам в Карно-
бат, т.е. аз не мисля, че бъл-
гарските евродепутати мо-
гат да се откъснат от дейст-
вителността в България, тъй 
като половината време сме 
там и половината - тук.

- това, че сте тук, озна-
чава ли, че вече има ди-
намика около евроизбо-
рите?

- Не, аз всяка седмица съм 
в различни градове. Пре-
дишната седмица имах сре-
ща в Своге. Между другото, 
често ходя не в най-големи-
те градове, защото положе-
нието там е съвсем друго. 
Айтос е все пак привилеги-
рован, защото сравнително 
лесно всеки от вас може да 
стигне до Бургас. Така, както 
например Перник е близо до 
София. Другото е, че хората 

в тези градове имат нужда 
от много повече внимание. 
Хората в големите градове, 
така или иначе се оправят - 
с работа, бизнес и образо-
вание. Дори и групите, кои-
то организирам за посеще-
ние в ЕС - гледам да са от 
по-малки и по-бедни места. 
Аз мисля, че хората от Бур-
гас, Пловдив, София имат 
възможност да отидат до 
Брюксел и без да ги покани 
някой евродепутат. Но има 
населени места, в които ро-
дителите са ми казвали - ако 
не можете да помогнете за 
отсечката, по която да стиг-
нат до София нашите деца, 
те няма да могат да дойдат и 
до Брюксел. Имаше деца от 
едно много бедно градче, ко-
ито не бяха идвали в София. 
Така че и за това трябва да 
си даваме сметка - има та-
кава част от България, и то 
много сериозна част, която 
живее бедно.

НП

Акция за безвъзмездно 
и доброволно кръводаря-
ване със съдействието на 
Община Айтос,  проведе на 
20 март т.г. мобилен екип 
на „Университетска мно-
гопрофилна болница за ак-
тивно лечение - Бургас“ АД. 
В продължение на четири 
часа, в сградата на „Меди-
цински център І“ ЕООД - Ай-
тос, екипът беше на разпо-
ложение на желаещите да 
дарят кръв, в кабинет, на 
първия етаж на сградата. 

Според медиците, хуман-
ният и безвъзмезден акт 
на милосърдие и човеш-

ка солидарност се радвал 
на интерес от страна на 
айтозлии. 40 минути след 

старта на акцията, обекти-
вът на НП видя в кабинета 
айтозлийка, пожелала да 

дари кръв. Общо осем до-
броволци са се явили, еки-
път е върнал един от тях. Ак-
цията е успешна, благода-
рим на Община Айтос за ло-
гистиката и пълното съдей-
ствие, казаха още от „УМ-
БАЛ“ АД - Бургас.

От мобилния екип НП на-
учи още, че мъжете могат 
да даряват кръв пет пъти в 
една календарна година, а 
жените - четири пъти, като 
интервалът между две да-
рявания трябва да бъде не 
по-малък от осем седмици. 
Всеки дарил кръв е получил 
два дни платен отпуск и е 
тестван за СПИН, хепатит 
„В“ и „С“ и сифилис.

НП

22 март 2018Народен приятел ×ôñòð. 2

Петър Корумбашев:

Парите, които сме ползвали досега от ЕС ще бъдат в умален размер, заяви още евродепутатът
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8 пожелаха да дарят кръв в Айтос

• Тел. 0889591464 - ПРОДА-
ВА двуетажна вила в местност-
та „Слънчева лъка” - мазе, таван 
и 900 кв.м, лозе и насаждения. 
Цена по договаряне.

• Тел. 0888 41 72 67 - прода-
ва 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, СА-
НИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР 
ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪСЕДСТВО 
МАГАЗИНИ ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО И 
ДР. - ЦЕНА 27 ХИЛЯДИ ЕВРО.

• Тел. 0884714212 продава 
парцел (празно дворно място) в 
село 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 
център - 250 лева месечно. 

• Тел. 0896885477 - прода-
ва парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на калкан, 
с височина - до стрехата: 10 м 
и възможност за увеличение на 
параметрите.

• Тел. 0885/ 252 452 - про-
дава земеделска земя в мест-
ността „Могилата”. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0876 10 38 55 - прода-
ва 5 дка земи в село Съдиево, в 
регулация, в края на селото, по-
сока „Аязмото”.

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

малки обяви

УмБаЛ - Бургас: акцията беше успешна

ОБЩИНА АЙТОС
Съобщение

За строителни отпадъци, обемни отпадъци, генерирани от до-
макинства, вследствие на текущи ремонтни дейности на тери-
торията на Община Айтос.

По смисъла на Закона за местни данъци и такси, разходите за съ-
биране 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 нерегламентира-
ни места ще бъдат санкционирани.

Професионална гимназия по селско стопанство 
„Златна нива” - град айтос

ул. „Славянска” № 50, тел. 0888/ 206 682
ОБЯВа

Професионална гимназия по селско стопанство „Злат-
на нива” - град Айтос обявява свободно работно място 
за Главен счетоводител на постоянен трудов договор.

Документи се подават при Завеждащ административ-
на служба на училището в срок до 30.03.2018 година 
включително.

Кандидатите трябва да имат висше образование - сте-
пен бакалавър или магистър, специалност счетовод-
ство и контрол.

телефон за справки: 0888/ 206 682.  

Лесно е да стоиш със скръстени ръце 
и да искаш от държавата и от ЕС

Петър Корумбашев

Айтозлии дариха Корумбашев с бъклица с надпис 
„Айтос - древен и млад”



През месец февруари т.г., 
Община Айтос откри нова 
процедура за провеждане 
на конкурс за избор на уп-
равител на общинското тър-
говско дружество „Генгер” 
ЕООД – град Айтос, пора-
ди заявеното желание на 
сегашния управител Любо-
мир Татаров да се оттегли 
от заемания пост. Ще при-
помним, че кандидатура-
та на Татаров за управи-
тел на “Генгер” беше утвър-
дена от местния парламент 
точно преди година, на 30 
март 2017 г. На 9 март т.г. 
изтече срокът за подаване 
на документи за оваканте-
ната длъжност. Изисквани-
ята към кандидатите бяха 

за висше икономическо об-
разование, минимум бака-
лавърска степен и минимум 
две години трудов стаж по 
специалността.

Конкурсът се провежда 
в два етапа - допускане по 
документи и представяне и 
защита на бизнес програма 
за управление на общинско-
то дружество. По неофици-
ална информация, четири-
ма кандидати са подали до-
кументи за длъжността. Ко-
мисията по избора е извър-
шила проверка по допусти-
мостта на подадените доку-
менти на 12 март т.г. Допус-
натите до участие в конкур-
са кандидати вече са уведо-
мени писмено.

Тече 10-дневният срок от 
уведомяването, след кой-
то допуснатите участници 
трябва да представят в за-
печатан плик своите бизнес 
програми и предложения за 
решаване на проблемите на 
дружеството. Те ще трябва 
да изразят и становище по 
проектодоговора за упра-
вление. Защитата на биз-
нес програмите ще е в деня, 
следващ крайния срок за 
подаването им. 

След изслушване на кан-

дидатите, в тридневен срок 
комисията ще извърши кла-
сиране и ще състави прото-
кол, който да се връчи на 
Кмета на община Айтос за 
утвърждаване. Кметът, от 
своя страна, ще внесе на за-
седание на Общинския съ-
вет предложение за утвър-
ждаване на кандидатурата 
на класиралия се на първо 
място кандидат. Едва тогава 
с него ще бъде сключен до-
говор за управление на об-
щинското търговско друже-

ство за срок от три 
години. Ще припом-
ним, че преди Та-
таров да встъпи в 
длъжност на 1 ап-
рил м.г., предсроч-
но, поста напусна 
предшественикът му 
Атанас Гиргицов.

Съветът ще трябва 
да вземе решение и за ос-
вобождаване на досегашния 
управител от длъжността и 
от отговорност. До приема-
нето на тези решения, което 

т р я б -
ва да се случи с мнозин-
ството от гласовете на съ-
ветниците, Любомир Тата-
ров остава управител на 
“Генгер” ЕООД.

НП

На 21 март т.г. Инициа-
тивен комитет с председа-
тел Кольо Колев и членове 
Здравко Манев, Кирил Сто-
янов, Жечо Георгиев и Ен-
вер Ибрям Халил внесе под-
писка до кмета и председа-
теля на Общинския съвет, с 
искане площадът пред Ет-
нографския комплекс “Ген-
гер” да носи името на екск-
мет на Айтос, вече покойния 
Борис Щерев. 

През юли т.г. се навършват 
95 години от рождението на 
Борис Щерев, и пак през юли 
- 14 години от кончината му. 
„Ние, айтозлии, сме длъжни 
да отдадем заслужено при-
знание на един от емблема-
тичните кметове в история-
та на Айтос. Заели сме се да 
припомним заслугите на Бо-
рис Щерев към родния град, 
да припомним на поколения-
та това, което времето може 
да заличи”, пише в мотивите 
за подписката. Идеята е на 
Инициативен комитет, който 

организира кампания за съ-
бирането на подписи за ре-
ализирането й. 

За кратко време, 452-ма 
айтозлии са подкрепили с 
подписи предложението, ста-
на ясно при внасянето му 
вчера. Инициаторите са из-
брали точно площада срещу 
парка, защото е в близост 
до два от обектите, за кои-
то Борис Щерев има безспо-
рен принос, твърди предсе-

дателят на ИК Кольо Колев. 
Към подписката има и текст, 
в който се изброяват заслу-
гите на Щерев за развитие-
то на Айтос. „Имаше гражда-
ни, които не само с желание 
се подписаха, но и написаха, 
че това е най-малкото, което 
градът ни може да направи 
за Щерев”, каза Колев. 

От инициативния комитет 
съобщиха още, че за изклю-
чителния си работохолизъм, 
Борис Щерев е получил 6 
ордена, 16 медала, три злат-
ни значки и три звания „За-
служил ръководител” и „От-
личник”. Това е висока оцен-
ка, която екскметът е полу-
чил „отвън” за работата си, 
а сега е редно и родният му 
град да го оцени, макар и по-
смъртно. 

Преди месец, кметът Ва-
сил Едрев даде картбланш 
на гражданската подписка 
за именуването на площа-

да, който досега не е имал 
име. Предложението трябва 
да бъде одобрено с гласува-
не в Общинския съвет, за-
това членовете на ИК ще се 
срещнат с всички политиче-
ски сили с молба за подкре-
па. „Искаме ясно да изразим 
намеренията си и да пред-
ставим конкретните мотиви 
пред всяка от политически-
те формации, преди предло-
жението да бъде внесено за 
дебати и одобрение в заседа-
телната зала. Към подписка-
та с мотивите, внасяме още 
едно предложение - да бъде 
изградена паметна плоча на 
Борис Щерев на площада, 
за който настояваме да носи 
неговото име, заяви пред НП 
Кольо Колев. 

Според новата наредба 
за паметниците и паметни-
те знаци, приета в начало-
то на т.г. от Общинския съ-
вет, се изискват доста фор-
малности за поставянето на 
паметна плоча, но инициато-
рите са въоръжени с търпе-
ние и упоритост и са решени 
да доведат идеята до успеш-

ния й край.
По повод внасянето на 

подписката вчера, в Центъ-
ра за услуги и информация 
на гражданите в сградата 
на Община Айтос, от името 
на ИК,  Колев поиска чрез 
НП да се обърне към граж-
даните на Айтос. Обръщени-
ето публикуваме без редак-
торска намеса.

„Уважаеми съграждани, 
Инициативният комитет на 
Гражданско сдружение „Бо-
рис Щерев” благодари на 
всички, които се включиха 
в подписката за именуване-
то на площада пред входа на 
парка и Етнографския ком-

плекс „Генгер”, като в същото 
време поднасяме извинения 
към тези от айтозлии, до кои-
то не сме успели да стигнем 
и да потърсим тяхната под-
крепа за позитивната идея. 
ИК със задоволство споделя, 
че паметта за Борис Щерев 
в община Айтос е жива. Ин-
тересът към подписката е до-
казателство, че спомените от 
миналия ХХ век не са изблед-
нели, не са заличени от вре-
мето и имената на достойни-
те айтозлии. Убедени сме, че 
предложението ни и неговата 

реализация за именуване на 
площада ще останат в исто-
рията на град Айтос.

Днес, на 21 март, ИК вна-
ся подписката на внимание-
то на Общинския съвет и кме-
та на Общината за разглеж-
дане и решение, съгласно 
Закона за прякото участие 
на гражданите в държавна-
та власт и местното самоу-
правление. ИК отправя мол-
ба към всички общински съ-
ветници в Общински съвет - 
Айтос за подкрепа и реше-
ние, отговарящо на искане-
то на 452-ма граждани на об-
щина Айтос.”

НП

ñòð. 3×ô Народен приятел

Обявление
ДИПЛОМА за завършено висше образование, Серия ШУ 2017, 
фабричен номер 28 14 90, регистрационен номер 49623/ 30.08. 2017 
година, издадена от Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“ на ДИАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, се обявява за НЕВА-
ЛИДНА, поради допусната техническа грешка.

22 март 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява гражданите, че в изпълнение 
на чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дей-
ност собствениците на домашни любимци са длъжни:

- чл.174, ал.1 „Собствениците на кучета, навършили 
6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен ле-
кар, който упражнява ветеринарномедицинска практи-
ка, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и 
обезпаразитяване.“ 

- чл.174, ал.2 „При навършване на 4-месечна възраст 
или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази 
възраст собственикът регистрира кучето при ветерина-
рен лекар.“ 

- чл.174, ал.3 „При регистрация на кучето ветеринарни-
ят лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 
11784 и въвежда данните в Интегрираната информаци-
онна система на БАБХ.“ 

- чл.174, ал.4 „Ветеринарният лекар изпраща ежеме-
сечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на 
всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната об-
щина.“ 

- чл. ал.5 „Собствениците на кучета заплащат стой-
ността на ветеринарномедицинския паспорт и на ма-
нипулацията поставяне на микрочипа.“

За неспазване на горе описаните законови задъл-
жения ще бъдат налагани административно-наказател-
ни санкции.

О Б Щ И Н а   а Й т О С
ОБЩИНСКа  аДмИНИСтраЦИЯ

ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН

П О К А Н А

Управителният съвет на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН свиква Общо 
Годишно Отчетно Събрание на кооперацията, което ще се проведе 
на 14.04.2018 година, от 09,00 часа в Заседателната зала на Об-
щина Айтос,  ул. „Цар Освободител” № 3

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Приемане и освобождаване на нови член-кооператори.
Док. Мариян Пеев
2. Доклад на УС на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен за 2017 година.
Док. Мариян Пеев
3. Доклад на Контролния съвет на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен 

за 2017 година.
Док. Димитър Которов
4. Приемане на Годишния Финансов Отчет за 2017 година на 

ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен
Док. Иванка Димитрова
5. Освобождаване на председателя на кооперацията, УС и КС от 

отговорност за едногодишната им дейност.
Док. Мариян Пеев
6. Вземане на решение от Общото събрание като упълномоща-

ва УС и председателя на кооперацията за сключване на договори 
за сделки и кредити с ДФЗ, Разплащателна агенция, банки, юри-
дически и физически лица и други, за закупуване на земя и ДМА, 
включително и срещу ипотекиране на недвижими имоти.

Да учредява обезпечения по кредити със залози и ипотеки с 
ДМА.

Док. Мариян Пеев
7. Вземане на решение за Общото събрание за продажба на ста-

рата Административна сграда.
Док. Мариян Пеев
При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК, събрани-

ето ще се проведе един час по- късно, от 10.00 часа, на същото 
място и при същия Дневен ред, независимо от броя на присъст-
ващите член- кооператори.

УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 22 88

инициативен комитет внесе 
подписката за площад „Борис щерев”

ОБЩИНа аЙтОС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

Уважаеми граждани и гости на град Айтос,
Община Айтос се обръща към всички Вас с молба временно да пре-

установите посещенията си в парк „Славеева река” - град Айтос!
Общината многократно огласи съобщение, с подробна информа-

ция, че в момента паркът е строителна площадка във връзка с реа-
лизирането на дейностите по проект „Изграждане и възстановява-
не на зони за обществен отдих в лесопарк „Славеева река” - град 
Айтос”. Огласена беше и заповед от кмета на Община Айтос Ва-
сил 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 съ-
щото 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 бъ-
дат финализирани!

Община Айтос Ви поднася извинения за временното неудобство.

Инициаторите настояват и за паметна 
плоча на бившия градоначалник

Това е площадът, който според ИК и 452-ма айтозлии тряб-
ва да носи името на екскмета

ИК внася подписката

Борис Щерев

Членовете на ИК Енвер Халил, Здравко Манев и Кольо Ко-
лев са доволни от добре свършената обществена работа

7

Досегашният шеф на 

общинското търговско 

дружество напуска по 
свое желание

Тече конкурс за нов управител на “Генгер” ЕООД
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стр.48 Животът край Славеева река

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 ро-
ден град - включи се в конкурса и създай тво-
ето 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, свър-

зани 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

Спортният клуб по борба 
„Айтос” спечели пети по-
реден проект по Програ-
ма „Спорт за децата в сво-
бодното време 2018 годи-
на”, направление „Начал-
но обучение”, финансиран 
от Министерството на мла-
дежта и спорта. 30 момче-
та в две възрастови групи 
7-11 години и 12-16 години, 
започнаха занимания в за-
лата за тренировки на клу-
ба в бившето ОУ „Любен 
Каравелов” - град Айтос. 
Децата са от двете най-го-
леми училища в града - СУ 
„Христо Ботев” и СУ „Нико-
ла Вапцаров”.

Дейностите по проекта са 
съобразени с лятната ва-
канция на учениците. Зани-

манията в първия етап по 
проекта ще приключат на 
30 юни и ще започват отно-
во на 1 септември до фина-
ла на проекта на 31 октом-
ври т.г..

Идеята е проектът да мо-
тивира децата за систем-
ни спортни занимания и да 
даде възможност на тре-
ньорския екип да направи 
селекция на малчуганите 
с перспективи за спортно 
развитие. 

Всички участници в зани-
манията ще имат възмож-
ност за първи път, напъл-
но безплатно, да ползват 
спортната база на клуба. 
Тренировките ще се водят 
от квалифицирани спортни 
специалисти с дългогоди-

шен опит в този спорт. „До 
момента на много деца не 
е предоставен шансът за 
участие в организирани за-
нимания със спорт, а всич-
ки знаем, че той е най-до-
брата и полезна алтернати-
ва за запълване на свобод-
ното време. Заниманията в 
залата са най-доброто про-
тиводействие на рисковите 
фактори от всякакъв род, 
заобикалящи подраства-
щите. Тe изграждат поло-
жителни качества и ценнос-
ти, отдалечаващи ги от на-
силие, дрога и други вред-
ни явления”, коментира це-
лите на проекта председа-

телят на Клуба и треньор 
Ружди Ахмед.

Конкретните задачи, кои-
то си поставя ръководство-
то на Клуба са създава-
не на условия и намиране 
на подходящите форми за 
преодоляване на нездра-
вословния и заседналия на-
чин на живот на подраства-
щите. Другата важна цел е 
подобряване на комуника-
цията и интеграцията меж-
ду децата от различните ет-
нически групи.

Проектът ще се осъщест-
ви чрез ефективно публич-
но партньорство и взаи-
модействие на Сдружение 

„Спортен клуб по борба Ай-
тос”- град Айтос с Община 
Айтос. Партньори по про-
екта са и вестник „Народен 
приятел”, СОУ „Христо Бо-

тев” – Айтос, СОУ „Никола 
Вапцаров”-Айтос и Радио 
„Айтос“. 

Тренировките за всяка 
група ще се провеждат три 
пъти в седмицата. Децата 
ще придобият първоначал-
ни знания, умения и навици 
за практикуване на спорта 
борба- свободен стил. Дей-
ностите по проекта включ-
ват използването възмож-
ностите на спорта борба 
като превенция срещу нето-
лерантността. По време на 
тренировките е осигурено 
дежурство на медицинско 

лице. Клубът ще съфинан-
сира проекта и ще органи-
зира турнири и състезания 
за младите участници.
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30 децА третирАт своБоднАтА БорБА по проект, 
финАнсирАн от спортното министерство

КСБ „айтос” печели пети пореден проект по 
Програма на министерството на младежта и спорта

В залата за тренировки

Младите приятели на животните и 
техният ръководител Нели Димитро-
ва обсъждат с кмета Васил Едрев под-
робностите около конкурса

Гости и домакини на финала на проект - 2016

ОБЩИНА АЙТОС
НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1969”

ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ „СЛАВЕЕВИ НОЩИ - АЙТОС `2018“
СТАТУТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ

Организатори на Фолклорните празници 
„Славееви нощи `2018” са Община Айтос 
и Народно читалище „Васил Левски 1869” 
- град Айтос.

В рамките на празниците се провеждат:
- конкурс за изпълнители на народни пес-

ни;
- конкурс за инструменталист (гайда, ка-

вал, гъдулка и тамбура);
- конкурс за певческа група за изворен и 

обработен фолклор;
- конкурс за инструментална група за из-

ворен и обработен фолклор;
- конкурс за танцова група.
Конкурсите се провеждат в три възрас-

тови групи: до 14 години, до 18 години и над 
18 години.

Учениците от професионалните музикал-
ни училища се състезават отделно, съглас-
но конкурсната програма.

Участниците представят по две песни (ме-
лодии) - бавна и бърза, до 5 минути. Танцови-
те групи се явяват с един или два танца - до 
10 минути. Ансамблите - до 20 минути.

Учениците в средните музикални училища 
и паралелки се състезават във втора възрас-
това група, независимо от възрастта им. 

Не се допуска съпровод на синтезатор. 
Гайдите на индивидуалните изпълнители да 

са с ручила. Участниците са облечени за-
дължително в народна носия.

Компетентно жури с председател проф. 
д-р Елена Кутева определя носителите на на-
гради. Наградният фонд е осигурен от Об-
щина Айтос и спомоществователи.

Фолклорните празници се провеждат в 
рамките на три дни в парк „Славеева река” 
- Айтос. 

Конкурсите са на 9 и 10 юни 2018 година, 
от 10.00 часа на откритата сцена в парка.

Желаещите да участват в конкурсите из-
пращат предварително заявка в срок до 30. 
05. 2018 година, на адрес:

Град Айтос - 8500, Област Бургас
Народно читалище „Васил Левски 1869”

Фолклорни празници „ 
Славееви нощи 2018”
Телефон за контакти:  
0558/2-27-23; 2-20-30

Факс: 0558/2-21-33
И на email: chitalishte_aitos@abv.bg

Разноските са за сметка  
на участниците.

През март рож-
ден ден празнуват 
двама известни ай-
тозлии. На 15 март 
76 години навършва 
проф. Иван Мара-
зов - български из-
куствовед, културо-
лог, траколог и по-
литик. Проф. Мара-
зов е доктор по из-
куствознание, бивш 
министър на култу-
рата.

На 28 март т.г. 67-
ми рожден ден ще 
отпразнува и певе-
цът с айтоски ко-
рен Панайот Пана-
йотов - български 
вокалист, компози-
тор, текстописец, 
една от легендите 
на българската ес-
трада.

Честито от ай-
тозлии!

Известни айтоски 
рожденици през март

Проф. Иван Ма-
разов

Панайот Панай-
отов


