
През миналата седмица 
кметът Васил Едрев про-
веде редовна работна сре-
ща с кметовете на населени 
места в община Айтос. На 
априлския кметски формат 
присъства главен инспек-
тор Кирил Котрулев - на-
чалник на Районното упра-
вление на полицията в Ай-
тос във връзка с предсто-
ящия сезон за прибиране 
на реколтата.

Предстоящата кампа-
ния и сезонното настаня-
ване на берачите на чере-
ши беше основната тема 
на разговорите в кметския 
кабинет. Работниците, на-
емани за беритбата в че-
решовите масиви, са роми 
от Сливен, Ямбол, Елхово, 
Градец, а между тях е въз-
можно да има и криминал-
но проявени по линия гра-
бежи и кражби, затова при-
съствието им в селата тряб-
ва много сериозно да се 
контролира”, заяви на сре-
щата Кирил Котрулев. 

Решението е работници-
те отвън да не бъдат на-
станявани на общински те-
рени без разрешението на 
кмета на Община Айтос. 
Не трябва да лагеруват и 
в непосредствена близост 
до селските чешми, за да 
не замърсяват района и да 
не притесняват местното 
население. Настаняването 
да става извън населени-
те места, препоръчително 
- в масивите, в които рабо-
тят, за да могат да се осъ-

ществяват редовни провер-
ки и контрол. Собственици-
те на черешови насажде-
ния да поемат своите отго-
ворности като работодате-
ли, бяха другите решения, 
взети на срещата. 

Втората, но не по важ-
ност тема, която начални-
кът на РУП-Айтос постави 
пред кметовете, беше свър-
зана с наркотиците. Котру-
лев призна, че това е „бо-
лната” му тема, и че в голя-
ма степен разчита на мест-
ните първенци, защото в 
малките населени места те 
притежават най-много ин-
формация. „Никой не тряб-
ва да неглижира и заоби-
каля този проблем, защо-
то касае децата на общи-

на Айтос,” коментира още 
главният инспектор. Спо-
ред него, добрият кмет на 
населено място винаги е 
сред хората, познава ги от-
лично и може да забележи 

особености в поведението 
им, най-вече на младите. А 
превантивната работа по 
места е най-важното усло-
вие за предотвратяване на 
престъпления, свързани с 

употребата и разпростра-
нението на наркотични ве-
щества.

Кражбите и измамите, в 
частност телефонните, са 
другият проблем в малки-
те населени места, който 
беше разискван на среща-
та. „Телефонните измамни-
ци търсят жертви и в села-
та. Но е добре, че там няма 
банкомати, често няма и 
мобилни телефони, и хора-
та търсят кмета. Вече има 
няколко случая, в които 
кметове съдействат за пре-
дотвратяване на измами”, 
каза за НП началникът на 
РУП-Айтос. Според него, в 
момента телефонните из-
мами са в „затишие”, но то 
няма да е за дълго. 

И досега, най-ефективна-
та схема за ало-измами е 
„помощ на полицията”. „Тя 
е хит, задържа се много 
дълго време, вероятно за-
ради неотслабващото до-
верие на възрастните хора 
към полицията”, каза още 
Котрулев. Той е убеден, че 
организираните и личните 

срещи с хората, могат да 
тушират проблема с изма-
мите по телефона, затова с 
готовност ще участва в сре-
щата на народни предста-
вители с членове на пенси-
онерските клубове в Айтос, 
която ще се проведе на 16 
април т.г., от 10.00 часа, в 
Заседателната зала на Об-
щина Айтос.

Главен инспектор Кирил 
Котрулев поиска да раз-
бере още как кметовете по 
места работят с полицей-
ските инспектори, имат ли 
забележки и предложения 
за по-добро взаимодейст-

вие. Стана ясно, че двете 
страни имат непрекъснати 
и много полезни контакти 
в интерес на спокойствие-
то и реда в селата. В края 
на работната среща всич-
ки си пожелаха добре кон-
тролиран и успешен сел-
скостопански сезон, чийто 
старт ще бъде даден с че-

решобера. 
През последните годи-

ни община Айтос сериоз-
но конкурира популярния с 
черешите си Кюстендилски 
край, а с хилядите декари 
нови насаждения не е из-
ключено и да е отнела пър-
венството му. Тъй че мно-
гото тонове череши, които 
предстои да бъдат събрани 
на територията на община-
та, изискват добра органи-
зация с обединените уси-
лия на местната власт, по-
лицията и собствениците.

НП

След вестник „Черномор-
ски фар”,  айтоският „Наро-
ден приятел” е най-стари-
ят вестник в региона. Пър-
вият му брой айтозлии са 
държали в ръце на 14 ап-
рил 1924 година. Негов сто-
панин и редактор е Нико-
ла Божилов, син на първия 

кмет на Айтос след Осво-
бождението. 

Легендарна е една „не-
злобива биография”, коя-
то Божилов ни е оставил 
на страниците на вестни-
ка, написана с „обич и ус-
мивка за айтозлии” преди 
90 години. Решихме с нея 

скромно да по-
менем създате-
ля и вестника за 
деня на негово-
то рождение. 

„Айтос - не-
злобива био-
графия”, чете-
те на стр.2
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Строги мерки за контрол на черешобера 
и наСтаняване на берачитеПолицията и кметовете 

с общ план за действие 
по време на кампанията 

Вестник 
„Народен 
приятел” на 
94 години

Никола Божилов

И община Айтос даде 
жертва на АМ „Тракия”



Никола БОЖилОВ

Вестник „Народен приятел”, Брой 98-101, 
месец юли – август 1929 г.

Местонахождение: Запратено в самия край 
на Източна България, сгушено в пазвите на Ста-
ра планина и в съседство с Черно море, щаст-
ливо дреме нашето градче Орловград.

Население: Брои 8735 человека от двата 
пола, от всички раси, племена и народности.

Занятия: Главните занятия са клюкарство-
то, завистта и „партизанството”. Странични за-
наяти – земледелие и търговия.

Съобщения: Радва се то на най-модерни 
средства за транспорт и съобщения: магарешки 
талиги пренасят камъните от ка-
риерите до гарата, железница го 
свързва с морето и Западна Ев-
ропа, а многобройни автомоби-
ли рейсове браздят живописния 
Балкан чак до Делиормана.

Забележителности:Чаршията 
или по модерному главната улица на този моде-
рен град има защо да се види от гостите. Стоки-
те на всички бакали, манифактуристи и прочие 
са на изложба по тротоарите, тъй че няма защо 
да се влиза по магазините. Точно в центъра на 
града, на площад „ Цар Симеон” гордо издигат 
челата си небостъргачите на Иванчо Прамата-
рина и Димчо Бозаджията като съкрушително 
смайват ненавикналия на такива бетонни чудо-
вища чужденец. Денем, през лятната жега се 
виждат магнатите на търговията и индустрията 
да се разхождат по „Чаршията”, гологлави и по 
жилетка, потънали в пот и постоянни грижи за 
културното и стопанско развитие на градчето. 
Там ще съзрете и кротката фигура на най- го-
лемия представител на местната преса, улисан 
и унесен в интервюта и работа по издигане на 
пресата на подобаваща висота.

Места за развлечения и почивка: „Луна 
парк” в дъното на чаршията, зад моста на ве-
личествената „Хамам дере”, усмихната с вечна-
та си зеленина и величествените „Два бряста” 
ви кани в кафе-градината. Сутрин тук се пра-
ви преглед на събитията от изтеклия ден, в го-
рещото пладне сладко се почива, а през про-
хладната вечер „хайлайфът”, съставен от сту-

денти, ученички и ученици, префинени господа 
и госпожички, шумно сърбат сиропа и кафето 
си, неизказано се наслаждават на родната му-
зика на Бомбата и Циганина.

„Кямил палас” е друго място за разтуха и 
тихи занятия на същия хайлайф. Мъдри се това 
прочуто заведение до пощата. Тук се чертаят 
главните линии на международната, народна и 
местна политика.

М я с т о  з а  р а з х о д к и :  Д е н е м 
„хайлайфът”(отбраното общество) сладко си 
почива в домовете си, а останалият народ в 
„смесен шум” работи в полето и празните ра-
ботилници. Вечер обаче картината съвсем се 
променя -„движението” в главната улица е в 

своя разгар.
Културни дружества и академии: Има ги 

в този град в изобилие, но ние ще споменем 
само най- главните – дружеството на доста ува-
жаемия г-н Деведжиев (последният има араб-
ско произхождение - прадядо му бил арабин). 
Най-главната задача на това дружество е да 
не пропуска да влизат в града разни елемен-
ти, които биха нарушили сладкия сън на орло-
вградските жители. Нарочно на гарата са по-
ставени постове - доброволци, които строго 
наблюдават пришълците и своевременно се 
вземат мерки.

Академия на политиката и интригата: 
Това е кафенето на Кирооглу - сутрин отворе-
но в два часа след полунощ, заседанията про-
дължават до три часа вечерта. Тъй нареченият 
елит от адвокати, общественици, икономисти, 
си дават „рандеву” (свиждане) и тук се разре-
шават проблемите на световната, народна и 
орловградска политика. Василий Дългомуста-
катий им поднася специално кафе с лъджен-
ска вода и често той прекратява разгореще-
ните пледоарии.

Език: Жителите на този град говорят на един 

чист и цветен диалект (наречие). Без разли-
ка на общественото положение и образова-
ние почти всички говорят на турско-българо- 
елински език. Например обикновените поздра-
ви, които всеки чужднец не може да не чуе и 
не може да не се възхити от звучността и чис-
тотата на българската реч, са „ мараба, кола-
геле, харосун, калиспера, хич бе и т.н. разби-
ра се, чужденецът може нищо да не разбере 
от този български език, но кой му е крив, като 
не знае езика на Раконски, Каравелов, Ва-
зов и Ботйов.

Фауна: Дума латинска и наука за животните. 
Някои може да помислят, че тази дума произ-
лиза от паун, което е животно разноцветно. И 

наистина тези животни в родния град са доста 
разпространени - политическите пауни са нещо 
обикновено тук – всеки гражданин си има по 
едно вапсано перо и си го турга на калпака при 
всяка смяна на режимите.

Други животни, които се въдят много в Орло-
вград са дървениците и бълхите, но благодаре-
ние на флайтокса и флита те са на изчезване. 
Друга порода двуноги още продължава да се 
въди в този чуден град, но която за щастие е 
вече на изчезване е царството на клюкарите. 
Този зоологически вид в миналото е гостувал 
в града. Същият този вид е бил голяма пречка, 
за да не бъде Орловград в списъка на градо-
вете, които са вземали участие в революцион-
ното движение, наред с Котел, Сливен, Пана-
гюрище, Карлово, Калофер и много други. Лев-
ски се опитал да организира тия приятели, но 
му било казано „Обирай си крушите !”.

Тук му е място да направим една историче-
ска справка от миналото на този зоологиче-
ски вид. Клюката, уж де, разправя, че по вре-
ме на въстанието през 1876 година, когато сул-
тан Абдул Хамид заповядал на пашите си да го-
рят въстаналите градове и всичко било изпъл-

нено, дошъл ред и на Орловград. Пашата все 
пак запитал султана, да изгорят ли и послед-
ния. Уплашеният султан телеграфирал на паша-
та: „Сакън! Оставете го, защото неговите жите-
ли ще се пръснат по цялата отоманска импе-
рия и държавата ми спокойствие няма да види 
от тия мюзиверджии!”.

Забележителни люде: Пишещият тия редо-
ве много се рови в историята близка и далеч-
на на Орловград, за да намери някои светли 
имена, но всичките му усилия отидоха напусто 
– такива не се оказаха.

исторически бележки: Кръщелното свиде-
телство на Орловград е изгубено. Според Ире-
чек, мъж учен и бивш министър на народната 

просвета на Третото българ-
ско царство, името на този 
град произлиза от гръцка-
та дума „Аито“, което значи 
орел. Впрочем сега по непо-
нятни причини в картата се 
казва Айтос.

Нашите незлобиви графически бележки за 
Орловград се свършиха. Просим извинение 
от сегашните му обитатели, ако сме сгъстили 
боите, но пишещият тия бележки е също граж-
данин на Орловград и на него не му беше тъй 
весело, когато нахвърляше сивите картини на 
родния си град.

Накрая авторът на тия бележки напомня на 
съгражданите си едно хубаво средство за са-
моусъвършенствуване и то е самокритиката, 
макар че последната да отива понякога до се-
беотрицание. Защото само това е залог за ус-
пеха. Нека посочим най-напред отрицателни-
те си качества, нека се посмеем над тях, нека 
да се самобичуваме. Само глупаво надменни-
те индивиди тъпчат на едно място, но те са осъ-
дени на вечен застой и забвение. Ние вярваме 
в бъдещето, ние вярваме, че същият този сив 
народ ще се отърси от вековната си всекиден-
щина и ще даде из недрата си дейци за вечния 
прогрес и благоденствие.

Нека не се отчайваме за бъдещето на Орло-
вград. И той ще даде достойни люде, които ще 
се наредят във фалангата на истинските борци 
на щастието и свободата на човечеството.

На третия ден от Велик-
ден - слънчев и топъл, гру-
па от 19 туристи- ветерани 
поехме към скалния фено-
мен „Трите братя”, после 
продължихме към „Казани-
те” и по екопътеката към из-
ворите на Славеева река. 
Радостно споделяхме, че 
ние, гражданите на Айтос, 
сме щастливи хора, зато-
ва че имаме такава уникал-
на природа - красиви скал-
ни образования, прекрасни 
гори и поляни и най-хуба-

вия парк в района. 
   По пътя се наслажда-

вахме на събуждащата се 
през пролетта природа. 
След преход от час и поло-
вина пристигнахме на из-
ворите. Насядахме върху 
заоблените скали, галени 
от топлите слънчеви лъчи, 
и разтворихме раниците, 
за да отбележим големия 
християнски празник с бо-
ядисани яйца и козунаци. 
Преборихме яйцата, весе-
лихме се, пяхме и потегли-

хме обратно към града.
   Насладата ни от тази 

пролетно-великденска раз-
ходка щеше да бъде пълна, 
ако не бяхме минали през 
мотопистата. Гледката там 
беше поразителна. Нався-
къде около пистата беше 

осеяно с отпадъци - празни 
бутилки и хартиени опаков-
ки, изхвърлени с огромно 
пренебрежение към краси-
вата айтоска природа. 

За съжаление, оказва се, 
че не всички граждани це-
нят и опазват природните 

дадености, които имаме. 
А това говори за липса на 
вкус и възпитание.

Клуб на туристите-ве-
терани към ТД „Чудни 

скали” - град Айтос
Ст. ТОДОрОВА
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„Екопак“ организира детски 
празник в Айтос на 2 май
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Пролетни вълнения и... разочарования
Туристите-ветерани 
с червени яйца сред 

природата

До гражданите, които са в списъка за 
подпомагане с хранителни продукти:

Туристите-ветерани: Имаме прекрасни природни 
дадености, но не всички граждани ги ценят

Туристически празник сред природата

Тази пролет, 1058 души от 
Айтос и 16-те села на общи-
ната трябва да получат хра-
нителни пакети от по 16.3 кг. 
Пакетите се раздават от до-
броволци на БЧК в клуба на 
ул. „Паркова” 52. Раздава-
нето започна на 23 март, но 
досега, хранителната помощ 
са получили едва половина-
та от хората в списъка, ка-
заха за НП доброволци на 
БЧК-Айтос.

 Раздаването на хранител-
ните пакети е в изпълнение 
на Оперативната програма 
за храни и основно матери-
ално подпомагане по Фон-
да за европейско подпома-
гане на най-нуждаещите се 
лица. Пунктът в Айтос е от-
ворен всеки ден от 9.00 часа 
до 12.00 часа. Пакетите с те-
гло 16,320 кг включват седем 
вида хранителни продукти: 
леща – 7 кг; рибни консерви 
– 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лю-
теница – 2 кг; доматено пюре 
– 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг 
и мед – 1 кг. 

Кметовете на населени 
места вече са получили паке-
тите за хората в селата, по-
бавно върви раздаването за 
жителите на града. Крайният 
срок за получаване на храни-

те е 4 май т.г., затова лица-
та, включени в списъка, тряб-
ва да побързат и да се явят 
в пункта възможно най-ско-
ро. Всеки правоимащ полу-
чава хранителните продукти 
срещу подпис и документ за 
самоличност. В списъците на 

Агенцията за социално под-
помагане са включени след-
ните категории граждани: 

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

- Майки (осиновителки), 
които са получавали месеч-
ни помощи за отглеждане на 
дете до навършване на една 

година по реда на чл. 8, ал. 1 
от Закона за семейните по-
мощи за деца (ЗСПД) към ме-
сец октомври 2016 г.; 

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

кона за семейните помощи 
за деца (ЗСПД) за учебната 
2016/2017 г.; 

- Лица и семейства, полу-
чили еднократни или месеч-
ни помощи, предназначени 
за превенция и реинтегра-
ция, отглеждане на детето 
при близки и роднини и в 
приемни семейства по реда 
и условията на Правилника 

за прилагане на Закона за 
закрила на детето (ППЗЗД) 
към месец октомври 2016 г.; 

- Лица и семейства, инци-
дентно пострадали при бед-
ствия и аварии при форсма-
жорни обстоятелства, подпо-
могнати с еднократна помощ 
по реда на чл. 16 от Правил-
ника за прилагане на Зако-
на за социално подпомагане 
(ППЗСП), въз основа на уста-
новеното индивидуално ниво 
на материално лишение към 
месец октомври 2016 г. 

- Лица с установени 90% 
трайни увреждания с чужда 
помощ, получили интеграци-
онни добавки по реда на За-
кона за интеграция на хо-
рата с увреждания (ЗИХУ), 
които имат личен доход до 
314 лв. към месец февруа-
ри 2017 г. 

- Лица, получили месеч-
ни помощи за отглеждане 
на дете с трайно уврежда-
не, по реда на чл.8д от Зако-
на за семейните помощи за 
деца (ЗСПД), към месец фев-
руари 2017 г. 

Оперативната програма се 
управлява от Агенцията за 
социално подпомагане и се 
осъществява със съдействи-
ето на местните власти.

Очакват ви в пункта на ул. „Паркова” 52
Безплатното куклено шоу 

„Приказка за юначета с 
празни тумбачета“ ще се 
състои на откритата сцена 
на площад „Свобода” в град 
Айтос на 2 май от 10:30 часа. 
Тазгодишното турне на теа-
търа включва 7 града. Пре-
ди да стигне до Айтос, шо-
уто посети Силистра, Дуло-
во, Шумен, Хисаря и Пазар-
джик. Финалът ще е в Кар-
нобат. Децата от тези гра-
дове се срещат с обичаните 
приказни герои – Хартояд, 
Пластоядка и Стъклояд. Те 
показват на малките зрите-
ли как да се грижат за опаз-
ването на околната среда 
като изхвърлят отпадъците 
от опаковки разделно.

След представлението де-
цата ще се забавляват с тан-
ци и игри.

Входът е свободен, а все-
ки малчуган получава ко-
микс книжка с игри. 

Образователната пиеса 
разказва историята на три 
симпатични животинчета – 
Хартояд, Пластоядка и Стък-

лояд, които живеят в парка 
и се „хранят“ с отпадъци от 
опаковки. 

Героите са лица на кам-
панията „Нахрани ме раз-
делно!” и са добре позна-
ти от контейнерите за раз-
делно събиране на „Екопак 
България“. 

Кукленото шоу пътува из 
българските градове вече 
четвърта година, като стар-
тът му беше в София на 26 
април 2015 година. За този 
период актьорите от „Театър 
на приказките“ обучиха над 
3800 деца на възраст 4 – 8 го-
дини в 18 градове в страната 
да събират разделно. 

След като се запознаят 
с историята на трите чуда-
ти геройчета, които се гри-
жат парковете да бъдат чис-
ти, децата стават ревностни 
привърженици на разделно-
то събиране на отпадъци от 
опаковки и обучават и роди-
телите си. 

Детският празник се ор-
ганизира от „Екопак Бълга-
рия“ и Община Айтос.

Безплатно куклено шоу учи 
децата да събират разделно 

отпадъците от опаковки

„Народен приятел” на 94 години

Айтос - незлобива биография



Клубът по свободна бор-
ба „Айтос” взе участие в 
традиционния Междунаро-
ден турнир в град Лозница, 
който се провежда в памет 
на вицеолимпийския шам-
пион на България Хюсеин 
Мехмедов. Тази година, на 
тепиха в Лозница се срещ-
наха състезатели от Бъл-
гария, Кипър и Молдова. В 
категория 53 кг айтозлията 
Мустафа Зулфекер спече-
ли сребърния медал и само 
една точка го раздели от 
славата на носител на по-
яса на турнира. За ценния 
трофей, нашето момче вле-
зе в битка с шампиона на 
турнира, срещата завърши 
при равен резултат, със съ-
дийско решение в полза на 
опонента. Поясът беше връ-
чен на победителя от лиде-

ра на ДПС Мустафа Кара-
дайъ. Присъствието на Ка-
радайъ и депутати от Раз-
градско в залата в Лозни-
ца, изненадало даже дома-
кините - те изпратили пока-
ни, но не очаквали високо-
поставената визита на дет-
ския турнир, разказа за НП 
президентът на айтоския 
клуб Ружди Ахмед.

„Снзация на турнира 
беше срещата за пояса. 
Карадайъ я изгледа с го-
лям интерес и през цялото 
време аплодира претенден-
тите. На финала ни поздра-
ви за „добре тренираните 
момчета” и за „хъса, с кой-
то се борят”. Не спечелих-
ме пояса, но го поканих на 
реванша - в Айтос през ме-

сец октомври, на национал-
ния турнир за деца, посве-
тен на празника на Айтос, 
Димитровден”, каза още 
президентът-треньор.

С още медали се завър-
на от Лозница отборът на 
Айтос. С бронзови меда-
ли попълниха колекцията 
си от отличия трима състе-
затели на клуба - Габриел 
Демирев - кат. 73 кг,  Аксел 
Ерол – кат. 32 кг и Мехмед 
Мехмед - кат. 125 кг.

Сега, клубът се готви за 
поредно състезание - на 
28 април, в тренировъчна-
та зала на бившето учили-
ще „Любен Каравелов” ще 
се проведе междуклубен 
градски турнир между Ай-
тос и Руен. Турнирът е във 
връзка с проектите, кои-
то изпълняват двата клу-
ба по Програма на ММС и 
е  включен в Спортния ка-
лендар на Община Айтос за 
2018 година.

НП

Д-Р БИРКАН ГЮНЕЙ, спе-
циалист ортопед-травмато-
лог от „Пирогов” ще консул-
тира безплатно жителите на 
Айтос и Руен. Д-р Гюней ще 
приема пациенти в Айтос от 
14.00 часа, на 18 април, в ка-
бинета на ул. „Любен Кара-
велов” № 9. 

Пациентите в Руен ще 
могат да се консултират с  

д-р Гюней  в Медицинския 
център, на 19 април от 8:30 
часа, без предварително за-
писване. Молбата на опитния 
специалист е пациентите да 
идват  с рентгенови снимки 
или други образни изследва-
ния, ако имат такиви. Пред-
варително могат да се обаж-
дат на тел. 0888 849 668.

Д-р Биркан Гюней е завър-

шил медицина в Медицин-
ския факултет на Тракийския 
университет в Стара Загора. 
През 2005 година започва да 
специализира Ортопедия и 
Травматология в УМБАЛСМ 
„Н. И. Пирогов”. От 2006 г. до 
2008 г. работи на длъжност 
хирург-ортопед травматолог 
в Клиника по гнойно-септич-
на хирургия УМБАЛСМ „Н. 

И. Пирогов”. От 2008 годи-
на работи в IV-та Ортопедия 
и Травматология УМБАЛСМ 
„Н.И. Пирогов”.

Безплатните прегледи в 
Айтос и Руен не са първият 
хуманен жест на д-р Гюней. 
Потребността да помага има 
своите проекции в Ардино, 
Кърджали, и в други селища 
в Родопите. Питаме го как-

ва е причината да тръгне от 
София за безплатни прегле-
ди в Айтос и Руен? „Нуждата 
на хората да потърсят компе-
тентно мнение за здравосло-
вен проблем, защото не все-
ки има възможност да отиде 
на преглед в големия град”, 
скромно отговори лекарят 
в краткия телефонен разго-
вор с НП.
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П О К А Н А

ТД „ЧУДНИ СКАЛИ” -  
град Айтос

Кани гражданите на Община Айтос на Пролетен 
междуградски поход на 29.04.2018 г. (неделя) от 7,30 ч. 
на сборен пункт - Автогара по случай Великденските 
и Гергьовденските празници по следния маршрут - Ай-
тос Автогара - заслон Зайчар - хижа „Здравец”, с. То-
полица.

За вас, работодатели
Дирекция „Бюро по труда”- Айтос провежда процедури за канди-

датстване на  работодатели за преференции по програми и насърчи-
телни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция „Бюро по труда” - Айтос уведомява работодателите от об-
щина Айтос, че разполага с финансови средства за сключване на дого-
вори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обу-
чение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 
година, както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работ-
ни места и наемат:
• за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от 

ЗНЗ) - свободни средства - 3110 лв.;
• за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско 

образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми 
за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 4308 лв.;
• за стажуване безработни лица, придобили през последните 24 ме-

сеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана 
за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия - (чл. 
46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3025 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места, разкрити от работода-

тели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 6926 лв.;
безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по тру-

да” и са: 
с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месе-

ца, или
до 24-годишна възраст, или
с основно и по-ниско образование, или
• на възраст над 50 години. (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни сред-

ства - 2456 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал.2 от ЗНЗ) - сво-

бодни средства - 4516 лв.;
• безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки 

(осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свобод-
ни средства - 3504 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни 

средства - 3084 лв.;
• за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 

4 от ЗНЗ) - свободни средства - 4201 лв.;
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни мес-

та и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване 
на обявата на 13 април 2018г. (в периода от 16 април 2018 г.  до 24 ап-
рил 2018 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро 
по труда” - Айтос, както и на тел. 0558/2-34-47.

лишиха ме от рента
На вниманието на КС на ЗКПУ „Един-

ство” - град Айтос

Притежавам земеделска земя. Сключих договор 
за 8 (осем) стопански години за временно и без-
възмездно ползуване и арендно плащане. Дого-
ворът беше до 1.10.2016 година. Три месеца след 
тази дата продадох земята.

Председателят на земеделската кооперация ме 
лиши от полагащата ми се равностойност на ол-
иото.

С. Мангърова

топ ортопед-травматолог от „Пирогов“ 
ще преглежда безплатно в айтос и руен

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че Васил Силвиев Пейчев от с. Топо-
лица, община Айтос, има следното инвестиционно пред-
ложение - Производство на пипер в оранжерии - засаж-
дане и агротехнически мероприятия на площ 381 кв. м, 
източна част на УПИ VІІ-139 в кв. 10;  336 кв. м, източна 
част на УПИ VІІІ - 139 и 364 кв. м, западна част на УПИ ІV 
- 145 кв. 9, с използване на подземни води - кладенец.

Лице за контакти: Васил Пейчев, тел. 0893 661 709.

Д-р Биркан Гюней

БРАВО на учениците и учителския колектив на 
СОУ „Христо Ботев”- град Айтос!

На 20 март 2018 г. ние, доброволците на БЧК – Айтос, 
Ви помолихме за помощ при доставянето на хранител-
ни продукти за социално слаби граждани от община Ай-
тос. Изпратихте ни на помощ младежите Петко Петков, 
Станислав Маринов, Константин Маринов, Али Мехмед 
и Пламен Фарфаров, всички ученици в IX “в“ клас.

Тези млади хора спечелиха сърцата ни с трудолюби-
ето и поведението си. Работиха цял ден усърдно и неу-
морно, за да помогнат на своите съграждани в нерав-
ностойно положение. Представиха се достойно!

Скъпи учители,
БЛАГОДАРИМ ВИ, че възпитавате учениците от Ваше-

то училище в труд и отговорност! Гордейте се с вашите 
възпитаници и бъдете сигурни, че те ще поемат по ве-
рния път в живота!

Още веднъж - благодарим на Вас и на Вашите въз-
питаници!

С уважение: БЧК-Айтос
Михайлова

Една точка не стигна на Мустафа Зулфекер за пояса

З А П О В Е Д
 № рД – 08 – 226

12.04.2018г. гр. Айтос

На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във 
връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество, чл.14, ал.1 и 
ал.2 от ЗОС и Решение №428/31.01.2018г. 
на Общински съвет - Айтос относно при-
емане на Годишна програма за управле-
ние и разпореждане с имотите – общин-
ска собственост през 2018г., обективира-
но в Протокол № 28, т.2 от ДР.

З А П О В Я Д В А М:

1.Откривам процедура за провежда-
не на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем за срок от три годи-
ни на обекти - частна общинска собстве-
ност, за продажба на плодове, зеленчу-
ци, разсади, семена, мед-пчелни проду-
кти и други селскостопански продукти 
от растителен произход, представлява-
щи закрити сергии (павилиони) с номера 
12 и 16, находящи се в общински зелен-
чуков пазар – град Айтос, с площ от 4,40 
кв.м всеки, с начална тръжна цена – 17,60 
лв. (седемнадесет лева и 60 ст.) без ДДС 
месечен наем.

Началната тръжна наемна цена е съо-
бразена с Решение на Общински съвет - 
гр.Айтос №108/27.04.2016 г., за Базисните 
наемни цени без ДДС. 

2.Търгът да се проведе на 03.05.2018г. 
от 10:00 ч. малката заседателна зала на 
Община Айтос.

3.Определям стъпка на наддаване – 10% 
от началната тръжна цена – 1,76 лв. (един 
лев и 76 ст.) без ДДС.

4. Депозит за участие в търга – 10% от 
началната тръжна цена – 1,76 лв. (един 
лев и 76 ст.), който се внася в касата 

на Общината (стая №10), или по банков 
път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF в 
срок до 16:00 часа на 30.04.2018г.

5.За обезпечаване изпълнението на 
задълженията по договора за наем, оп-
ределям парична гаранция в размер на 
една месечна наемна вноска, достигна-
та на търга, която се внася преди сключ-
ване на договора. Внесената парична га-
ранция, след изтичане на срока на дого-
вора се освобождава, като не се начис-
лява лихва.

6. Утвърждавам тръжна документация 
на стойност 40.00 лв. (четиридесет лева) 
без ДДС за един комплект, която се за-
купува до 12.00 ч. на 30.04.2018 г. в Цен-
търа за услуги и информация на гражда-
ните, както следва:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Договор за наем (проект);
- Схема за разположение на обекта.
7. Кандидатите следва да представят 

в запечатан непрозрачен плик до 16:00 
ч. На 30.04.2018 г.. в Центъра за услуги и 
информация на гражданите към община-
та следните документи:

7.1 Заявление за участие в търга; 
7.2 Декларация за оглед на имота;
7.3 Декларация за приемане условия-

та на търга;
7.4 Документ за внесен депозит;
7.5 Документ за закупена тръжна до-

кументация;
7.6 Юридическите лица – търговци, на-

ред с посочените горе документи пред-
ставят и ЕИК – съгласно Закона за тър-
говския регистър. Допустимо е предста-
вянето на извадка от електронната стра-
ница на Търговския регистър. 

7.7 Пълномощно с нотариална заверка 
на подписа, когато се участва чрез пъл-
номощник. Допустимо е пълномощното да 
не се постави в плика, а да се предаде на 
комисията на нейното заседание. На ко-
мисията се предоставя оригинал или за-
верено за вярност копие, като в този слу-
чай оригиналът се показва за сверка.

7.8 Копие от лична карта – на физиче-
ското лице или на управителя на ЮЛ и 
документ за регистрация за земеделски 
производител.

8. До участие в търга ще се допускат 
физически лица, регистрирани като зе-
меделски производители и юридически 
лица. При участие на кандидат, регис-
триран като ЮЛ, на приложените доку-
менти е необходимо да се постави фир-
мения печат. 

9. Оглед на имотите да се извършва 
всеки ден до 16.00 ч. На 30.04.2018 г. с 
представител на Общината след пред-
ставяне на платежен документ за заку-
пена тръжна документация и предвари-
телна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок 
от влизане в сила на заповедта за спе-
челил участник, спечелилият кандидат 
следва да внесе един месечен наем и 
една гаранция по изпълнение на догово-
ра в размер на един месечен наем, как-
то и да представи застрахователна поли-
ца за сключена застраховка, включител-
но срещу природни бедствия и земетре-
сения. Достигнатата при търга цена се за-
плаща до 30-о число на всеки месец в ка-
сата на общината. Вноските са само в ле-
вове. Гаранцията по изпълнение на дого-
вора се възстановява при изтичане сро-
ка на договора за наем.

Заповедта да се обяви като се публику-
ва във вестник „Народен приятел”, елек-
тронната страница на Община Айтос и 
да се постави на информационното таб-
ло на Общината.

Контрол по изпълнението на заповедта 
ще упражнявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 
0558/ 2 57 83 или в ЦУИГ на Общината.

ВАСил ЕДрЕВ
Кмет на Община Айтос

Мустафа Карадайъ поздрави 
айтозлии за хъса, с който се борят

О Б Щ и Н А А Й Т О С
ОБЩиНСКА АДМиНиСТрАЦиЯ
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Димитър рУСКОВ

Продължава седмото из-
дание на Националната 
кампания за насърчава-
не на четенето „Походът 
на книгите”. Кампанията 
включва и мащабният „Ма-
ратон на четенето” в биб-
лиотеките. 

Поредните гости в библи-
отеката на НЧ „Васил Лев-
ски 1869” - град Айтос бяха 
третите и четвъртите групи 
на ДГ „Пролет” - Айтос. Де-

цата разгледаха красиви-
те детски книжки, от кои-
то им бяха прочетени откъ-
си. Малчуганите също из-
ненадоха библиотекарите 
с подарък - детски книжки 
и плакати, изработени соб-
ственоръчно. Много енту-
сиазирани и изключител-
но развълнувани от среща-
та си с книжките, малките 
палавници благодариха за 
гостоприемството с песен 
и стихчета.

СКБ „Руен” реализира втори 
проект по програма на ММС

„Михаил 
Мишкоед” на 
айтоска сцена

2.05.2018 г., 10.30 часа, площад „Сво-
бода”

Безплатно куклено шоу „Приказка за 
юначета с празни тумбачета“ - подарък 
от „ЕКОПАК” и Община Айтос за деца-
та на Айтос.

5.05.2018 г., село Пирне, община Ай-
тос

Празник на селото със Стоян Физиев и 
Жечка Сланинкова

11.05.2018 г. , Ден на Св. св. Кирил 
и Методий

Традиционно Литийно шествие и праз-
ник на площад „Свобода”, организирани 
от НЧ „Васил Левски 1869”

15.05.2018 г., НЧ „Васил левски 
1869” 

Тържествен спектакъл „Учителю, по-
клон!” на СУ „Христо Ботев”, посветен на 
150-години от създаването на първото бъл-
гарско училище в град Айтос.

16.05.2018 г., площад „Свобода”
Факелно шествие и празничен концерт-

заря „1118 усмивки” на СУ „Христо Бо-
тев” по случай 150 години от създаване-
то на първото българско училище в град 
Айтос.

18.05.2018 г., 10.00 часа, Заседател-
на зала на Община Айтос

Празнична среща на кмета на Община 
Айтос с изявени ученици от община Ай-

тос в областта на образованието, изку-
ствата и спорта.

18.05.2018 г., 19.00 часа, ресторант 
„Колизеум”

Традиционна празнична среща на кме-
та на Община Айтос с учители и културни 
дейци по повод 24 май.

21.05.2018 г., 18.00 часа, НЧ „Васил 
левски 1869”

Концерт на художествените състави на 
читалището, посветен на 24 май - Ден на 
българската просвета и култура и на сла-
вянската писменост.

24.05.2018 г., 10.00 часа, площад 
„Свобода”

Празнично шествие на училищата, дет-
ските градини, културни институции и 
спортните клубове.

24.05.2018 г, 11.00 часа, ресторант 
„рандеву”

Традиционна празнична среща на кмета 
на Община Айтос с учителите-ветерани.

26.05.2018г., НЧ „иван Кожухаров-
1928” - с. Карагеоргиево.

Празничен концерт по повод 90 години 
от създаването на читалището.

31.05.2018 г., 17.30 часа, площад 
„Свобода”

Юбилейно честване „35 години училище 
„Н.Й.Вапцаров”.

ОБЩИНА АЙТОС
Празничните прояви 
през месец май 2018 г.

„Походът на книгите” в нч 
“васил левски 1869”

На 23 април, от 18.30 
часа, Драматичен театър 
„Рачо Стоянов” - Габрово 
ще представи на сцената 
на НЧ „Васил Левски 1869” 
- Айтос една театрална ко-
медия, преборила времето 
с възрожденския талант на 
Сава Доброплодни - „Ми-
хаил Мишкоед”, остана-
ла в паметта на поколения 
българи с крилатата фра-
за „Зех тъ, радке, зех тъ!”. 
Комедията разказва исто-
рията на една фатална лю-
бов. Темата звучи актуал-
но в постановката на Не-
вена Митева, която работи 
в екип с Румелия Алексие-
ва - музика, Лъчезар Заха-
риев - хореография и Ве-
лизар Велчев - текст на 
песните.

На сцената ще видим в 
женски и мъжки роли ак-
тьорите Димо Димов, Мар-
тин Властанов, Светослав 
Славчев, Петко Петков, Ан-
гел Калев, Илия Костади-
нов, Васил Грънчаров, Ва-
лери Радев, Даниел Тотов 
и Димитър Петров.

Билети - на касата на чи-
талището.

НП

За втора поредна годи-
на Спортен клуб по бор-
ба „Руен” - с. Руен спе-
чели проект по програма 

„Спорт за децата в свобод-
ното време 2018”, Направ-
ление „Начално обучение”, 
финансиран от Министер-

ството на младежта и спор-
та с 3700 лв.

В заниманията по проек-
та са включени 35 деца от 
община Руен в две възрас-
тови групи: І група - деца 
на 7-11 години, и втора гру-
па - на 12-13 години. Трени-
ровките се провеждат на 
два етапа, от 1.03.2018 г. до 
30.06.2018 г. и от 01.09.2018 г. 
до 31.10.2018 г. Участници-
те ще имат занимания в три 

дни от седмицата - петък, 
събота и неделя, по един 
астрономически час. В дей-
ностите по проекта участ-
ват трима квалифицирани 
специалисти - треньорите 
Николай Куртев, Салим Са-
лим и Кемал Кемал.

Основната цел на про-
екта е разширяване на об-
хвата и създаване на моти-
вация у децата за участие 
в спортни занимания, с ог-

лед подобряване на физи-
ческата им дееспособност, 
разнообразяване и пълно-
ценно използване на сво-
бодното им време. Много 
важна задача на екипа по 
проекта е популяризиране-
то сред децата на спорта 
борба, свободен стил, кой-
то не е включен в учебни-
те програми по физическо 
възпитание и спорт.

Спортните занимания 

под тази форма се подкре-
пят от родителите като по-
лезно  начинание за про-
тиводействие на рискови-
те фактори от всякакъв род, 
заобикалящи подраства-
щите. Те изграждат у де-
цата положителни качества 
и ценности, отдалечаващи 
ги от насилие, дрога и дру-
ги вредни явления. Парт-
ньори по проекта на Спор-
тен клуб по борба „Руен” 
са Община Руен, СУ „Елин 
Пелин”-с. Руен и ОУ „А. С. 
Макаренко”-с. Речица.

С финансиране по проек-
та предстои закупуването 
на спортни пособия -  гири 
дъмбели, чучело, трика и 
борцови кецове. Осигурено 
е и медицинско лице, което 
да следи здравословното 
състояние на участниците. 
Предвидени са и разходи 
за информационни матери-
али и грамоти при провеж-
дането на турнири в рамки-
те на проекта. 


