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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Двама айтозлии с отличието
„Пол Харис” на Фондация „Ротари”
Дистрикт гуверньор 2018-2019
Веселин Димитров при кмета и
Ротари - Айтос
началника флагче с темата
на Ротари за тази година,
кметът върна жеста с издания за историята и настоящето на Айтос.
Бяха обсъдени идеи и проекти за различни инициативи, свързани с работата с
децата и младите хора, със

Работна среща в кабинета на кмета
на ясно, че Ротари - Карнобат гостува, за да почерпи
от добрия опит на приятелите от Айтос, а новият президент на Ротари-Карнобат е
айтозлия - адвокат Георги
Габровски.
В кратко изложение Дистрикт гуверньорът Веселин
Димитров представи целите на Дистрикт 2482 България и темата на тази ротарианска година. В РК - Айтос клетва положи нов член
- Тургай Рафет Хасан – за-

Кметът Васил Едрев получи флагче с логото на ротарианска година 2018-2019
На 24 юли 2018 година новият президент на Ротари
клуб - Айтос Евгени Петров
посрещна в Айтос Дистрикт
гуверньор 2018-2019 година
Веселин Димитров. Преди
официалната среща с членовете на Ротари клуб - Айтос, Дистрикт гуверньорът
на ротарианската 2018-2019
година посети кмета на Община Айтос Васил Едрев.
В кабинета на градоначалника, Димитров представи
мотото на годината - „Бъди
вдъхновението” и приоритетите на организацията в национален мащаб. Дистрикт
гуверньорът връчи на градо-

местник-нотариус.
ДГ Веселин Димитров
връчи на членовете на новия борд на РК - Айтос и РК Карнобат и на Тургай Хасан
значки, като им пожела да
бъдат вдъхновители на своя
клуб и да работят още по-активно. С престижното отличие „Пол Харис” бяха отличени членовете на РотариАйтос Иван Драганов и досегашният президент на ротарианска година 2017-2018
Стоян Стоянов. Признанието е за дарение и служба
за доброто на общността,
научи НП.
Дистрикт гуверньорът получи от двата клуба флагчета и сувенири. Срещата продължи в неформална атмосфера в дух на приятелство
и единомислие с обсъждане на въпроси, свързани с
бъдещите проекти на двата клуба.
Интервю с Дистрикт гуверньор 2018-2019 Веселин Димитров, на страница 3

Кметът, Веселин Димитров, новият президент
на РК - Айтос Евгени Петров и приятели от айтоския клуб

Тургай Хасан, новият член на РК-Айтос, положи
клетва и получи значка от ДГ Веселин Димитров

здравеопазването, образованието, културно-историческите и религиозни паметници и спорта, както и
доброто сътрудничество на
айтоските ротарианци с общинската администрация.
Със звука на ротарианската камбана, химна на
България и химна на Ротари и ротарианската молитва, новият президент
на Ротари - Айтос, Евгени Петров откри официалната среща с Дистрикт гуверньор 2018-2019 година.
В нея взеха участие членовете на Ротари клубовете
от Айтос и Карнобат. Ста-

Стоян Стоянов получи отличието на Фондация
Ротари „Пол Харис” за дарение и служба в полза на
общността

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОКАНА
за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на
проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в
землището на село Лясково и землището на
град Айтос“
Уважаеми съграждани от община Айтос,
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг
и в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за реда и
условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос.
Кметът на община Айтос кани гражданите на
община Айтос и всички заинтересовани лица на
31.07.2018 г. на публично обсъждане за поемане на
дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо
общинско депо за битови отпадъци в землището на
село Лясково и землището на град Айтос“.
Депото за неопасни отпадъци на община Айтос
е собственост на Общината (общинска частна собственост) и отстои на около 2 км от града и на 2,5
км от село Лясково. Същото е в експлоатация от
1977 година.
Със Заповед № РД-103/06.07.2015г. на Изпълнителния директор на РИОСВ –Бургас е спряна експлоатацията на депо за неопасни отпадъци Айтос и
е разпоредено да се предприемат мерки за негова-

та рекултивация.
След завършване на рекултивацията на общинското депо, то ще бъде с начин на трайно ползване „пасище”.
В тази връзка Община Айтос кандидатства пред
ПУДООС за финансиране на проект: „Закриване и
рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 000341 и ПИ № 000342 в землището на село Лясково и ПИ № 001003 в землището на град Айтос, община Айтос”.
Общата стойност на проекта е 3 720 000,20 лв.
с ДДС, от които:
2 226 353,90 лв.безвъзмездна помощ от ПУДДОС;
532 292,00 лв. обезпечения по чл. 60 от ЗУО, внесени от общината;
961 354,30 лв. собствени средства на общината ,
за които общината ще кандидатства за безлихвен
заем от ПУДООС.
Публичното обсъждане ще се проведе в заседателната зала на Общински съвет - Айтос на 31.07.2018
г. от 14.00 часа.
Васил Едрев
Кмет на община Айтос
23.07.2018 г.
гр. Айтос
Поканата се публикува във вестник „Черноморски
фар”, във вестник „Народен приятел“, на сайта на Община Айтос и излъчване по радио „Айтос“
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На фокус - проектът за рекултивация
на депото за битови отпадъци
Кметът Васил Едрев
иска съгласието на Общинския съвет за кандидатстване пред ПУДООС
за финансиране на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо
общинско депо за битови
отпадъци в землището на
село Лясково и в землището на град Айтос, община Айтос”.
От предложението на
градоначалника, което ще
се дебатира и гласува на
31 юли т.г. става ясно, че
със заповед на Изпълнителния директор на РИОСВ – Бургас е спряна експлоатацията на депото за
неопасни отпадъци в Айтос и е разпоредено да
се предприемат мерки за
неговата рекултивация.

В тази връзка Общината
кандидатства пред Предприятието за управление
на дейностите за опазване на околната среда към
Министерството на околната среда и водите (ПУДООС) за финансиране
на проект за закриване и
рекултивация на съществуващо общинско депо за
битови отпадъци. РИОСВ –
Бургас е дала положително становище за реализацията на проекта.
Според изискванията на
ПУДООС, към заявлението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ, Община Айтос трябва да предостави Решение на Общински съвет за
кандидатстване за финансиране на проекта. Стой-

ността му е 3 100 000,17
лева без ДДС, а стойността на заявената безвъзмездна помощ от ПУДООС
е в размер на 2 226 353, 90
лева с ДДС. Разликата до
общата стойност на проекта представлява собственото участие на Община Айтос. То ще бъде осигурено от платените от Община Айтос обезпечения
по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците,
в размер на 532 292 лева
и безлихвен заем, осигурен от Предприятието за
управление на дейностите за опазване на околната среда, в размер на 961
354,30 лева, пише още в
предложението на кмета
Васил Едрев.
НП

РЗИ мести кабинети в поликлиниката

Сградата на „МЦ І“ ЕООД - Айтос
В качеството си на едноличен собственик на капитала на общинското търговско дружество„Медицински
център І - Айтос” ЕООД, Общински съвет - Айтос трябва
да вземе решение, дали да
бъде предоставено на РЗИБургас безвъзмездно право на ползване върху част
от недвижим имот – публич-

на общинска собственост.
Става дума за ползването
на две помещения на първия етаж в североизточното
крило на сградата на „МЦ І“
ЕООД, с договор за срок от
5 години.
Искането за безвъзмездно право на ползване на
два кабинета в общинската
сграда, е от края на месец

юни т.г., в писмо от директора на Регионална здравна
инспекция – Бургас д-р Георги Паздеров. В момента,
съгласно договор от 2015 г.,
РЗИ-Бургас ползва безвъзмездно част от недвижим
имот – публична общинска
собственост, с площ 64.65
кв.м, в западното крило на
сградата на ул. „Щерю Русев” №2 в Айтос. През ми-

налата година от там беше
изнесено Детско отделение
на „МБАЛ Айтос“ ЕООД, което сега е в основната база
на стационара. Ако и РЗИ
се изнесе от там, сградата
ще бъде напълно опразнена, съветниците ще решават бъдещето й.
Що се отнася до сградата, в която иска да се настани здравната инспекция, тя
е на два етажа, със застроена площ от 1572 кв.м, като
част от нея е предоставена за дейността на „Медицински център І” ЕООД и е
включена в капитала на дружеството. Д-р Феим Мурад
–управител на „Медицински
център І - Айтос” писмено е
изразил съгласие, помещенията да се предоставят на
Регионална здравна инспекция – Бургас за извършване на здравни мероприятия на територията на Община Айтос.
Предвид факта, че РЗИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и
взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 31.07.2018 г. (вторник)
от 09.30 часа в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД :

Е, как да вървиш по тротоара или да буташ бебешка количка?! Вярно е, че в Айтос има по минимум един автомобил на член на семейство. Вярно
е също, че руенци са на гастрол с колите си в града
всеки ден и, че улиците вече са тесни за голямото
количество автомобили, притежание на местните и
приходящите отвън, но хайде, поне да не паркираме масово по тротоарите.
На снимката: улица „Христо Ботев”, 23 юли, 12.00
часа.

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-237
/20.07.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет - Айтос, относно
приемане на отчет и анализ за дейността на
Общински съвет - Айтос за периода от месец
януари 2018 г. до месец юни 2018 г.
2. Предложение с вх.№ОбС-221/04.07.2018
г. от Станка Господинова – директор Дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос,
относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община Айтос.
3. Докладна записка с вх.№ОбС222/06.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно приемане на „Програма за енергийна ефективност на територията на Община Айтос 2018 - 2022 г.”.
4. Докладна записка с вх.№ОбС240/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза
на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00585 от
26.06.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос ”, сключен между Община Айтос
и ДФ „Земеделие”.
5. Докладна записка с вх.№ОбС239/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно Издаване на запис
на заповед от община Айтос в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00585
от 26.06.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции

извършва здравни услуги и
дейността й е със значими
обществени потребности за
населението в Община Айтос, становището на кмета
Васил Едрев е, „че е целесъобразно да се предоставят
помещения на РЗИ в сграда-

та на „Медицински център І –
Айтос” ЕООД”. Последната
дума ще е на местния парламент, който ще се произнесе на редовно заседание
на 31 юли.
НП

Сградата на улица „Щерю Русев”

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос ”, сключен между Община Айтос
и ДФ „Земеделие”.
6. Докладна записка с вх.№ОбС226/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода месец януари — месец юни
2018 година.
7. Докладна записка с вх.№ОбС227/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение с площ
9 кв.м, на първия етаж, вдясно от входа в
сграда „Здравна служба” - село Съдиево,
находяща се в УПИ ІІ в кв.20 по плана на
село Съдиево, Община Айтос на „Български
пощи” ЕАД, Регионално управление „Югоизточен регион”.
8. Докладна записка с вх.№ОбС232/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно даване съгласие
за учредяване на безвъзмездно право на
ползване на Регионална здравна инспекция
– Бургас върху две помещения, находящи се
на първия етаж в североизточното крило в
сградата на „Медицински център І - Айтос”
ЕООД, с административен адрес: град Айтос, улица „Гарова” № 3.
9. Докладна записка с вх.№ОбС229/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно даване на съгласие
за отдаване под наем на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ помещения, отредени за аптека с обща
застроена площ 96,04 кв.м, част от административна сграда, находяща се на улица „Цар Освободител” №3, УПИ І, кв.121 по
плана на град Айтос на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД.
10. Докладна записка с вх.№ОбС243/23.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно откриване на процедура по отдаване под наем на язовир –
публична общинска собственост.
11. Докладна записка с вх.№ОбС235/17.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно учредяване право
на пристрояване и надстрояване на обект
„Жилищна сграда” в УПИ ХІ-1615 кв.42 по
плана град Айтос с административен адрес

улица „Лозенград” № 31.
12. Докладна записка с вх.№ОбС228/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ X-1425,1426, кв.89 по плана на
град Айтос, с адрес на съсобствениците улица „Александър Стамболийски” №32 и улица
„Александър Стамболийски” №32А.
13. Докладна записка с вх.№ОбС230/16.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник-кмет на Община Айтос, относно
прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ XVІII1705, кв.43 по плана на град Айтос, с адрес
улица „Стоян Деведжиев” №16.
14. Докладна записка с вх.№ОбС231/16.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник-кмет на Община Айтос, относно
прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІ170, кв.44 по плана на село Съдиево, Община Айтос.
15. Докладна записка с вх.№ОбС233/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ трафопост, находящ
се в имот №000499, с площ 10.837 дка, с начин на трайно ползване „Пасище, мера” по
КВС землището на град Айтос, местност
„Лясковско шосе”.
16. Докладна записка с вх.№ОбС241/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно продажба на общински имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ в кв.12 по плана на село Чукарка, община Айтос.
17. Докладна записка с вх.№ОбС234/17.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник-кмет на Община Айтос, относно
продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска
собственост, чрез провеждане на публичен
търг с явно наддаване – 7 броя.
18. Предложение с вх.№ОбС-244/23.07.2018
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно кандидатстване пред ПУДООС за
финансиране на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско
депо за битови отпадъци в ПИ № 000341 и
ПИ № 000342 в землището на село Лясково
и ПИ № 001003 в землището на град Айтос,
община Айтос”.
19. Питания.
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Председател на ОбС Айтос
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Дистрикт гуверньор 2018-2019 Веселин Димитров в Айтос:

Ние в Ротари не работим ние служим!
- Г-н Димитров, как бихте се представили пред
айтозлии?
- Първо, като местен човек, защото коренът ми по
майчина линия е от село
Черноград, община Айтос.
Като един оптимист, много повече идеалист, като
човек, вярващ в това, което всеки от нас може да
направи за местната общност. И че това, което направи се отплаща на бъдещите поколения. Като човек, който иска да мотивира и да вдъхнови ротарианците и гражданите наистина да прегърнат проблемите на своята общност и да
бъдат съпричастни в решаването им, защото това не
е само задължение на управляващите - това е задължение на всички нас, които живеем и дишаме въздуха в този град, в тази държава...
- С какво се занимавате извън тази високохуманна мисия?
- С търговия на горива и
със земеделие.
- Какво е мотото на новата ротарианска година
2018-2019 и каква е идеята, заложена в него?
- Мотото за тази година
е „Бъди вдъхновението”.
Бъди вдъхновението, защото ние, ротарианците, а и
нашите съграждани, трябва
да имаме вдъхновението да
правим добри дела. Плюс
фактът, че това вдъхновение, тази над 100-годишна
мотивация продължава да
съществува у всички, които станат членове на организацията.
- А какво е Вашето
вдъхновение за работа
през тази ротарианска
година?
- Моето вдъхновение е в
нагласата всички да работим в екип, защото екипната работа е най-полезна и
успешна. Вдъхновение за
мен е това, което всеки от

ДГ Димитров с президентите на клубовете от Айтос и Карнобат

Веселин Димитров - Дистрикт гуверньор на ротарианска година 2018-2019
нас има като собствени познания. И те да бъдат изведени на лидерска основа,
за да могат приятелите от
Айтос, приятелите от България да бъдат съмишленици и да бъдат съпричастни
към всички полезни и добри идеи.
- Щом сте с айтоски корен, сигурно имате впечатления от работата и
проектите на Ротари клуб
- Айтос?
- Имам достатъчно впечатления - миналата година Ротари - Айтос бяха финансирани по дистриктен
гранд. Имат много добри
проекти, свършили са много добри дела през годините. И се надявам и вярвам, че през тази година ще
отидат на малко по-високо
ниво. Или както ние се изразяваме - от локале клуб,
който служи само на местно ниво, на местната общност, ще се превърнат и в

глобален клуб. Има много
такива възможности - това
са нашите глобални грандове, за финансиране на проектите на клубовете чрез
Фондация „Ротари“. Вярвам, че всички те наистина ще служат, защото ние
в Ротари не работим - ние
служим.
- Т.е. Ротари - Айтос ще
имат правото на по-сериозно финансиране?
- Те и сега го имат това
право. Просто, от тях се очаква да напишат много помащабни проекти.
- За какво се ползват
даренията във фондацията?
- Тези дарения, които са
акумулирани през годините
в нашата фондация, и която е вече над един век, се
възвръщат на клубовете в
шестте зони, които са във
фокуса на нашата организация - здравеопазване и
превенция на заболявания-

та, майчино и детско здраве, образование, подпомагане и развитие на общностите, вода и пречиствателни системи, плюс глобалната ни програма за
мир и предотвратяване на
конфликти. Като добавя и
това, че Фондация „Ротари“ финансира и най-големия проект на света - това
е изкореняването на полиомиелита.
- Наградихте двама от
айтоските ротарианци
с престижната награда
„Пол Харис” - какво представлява тази награда
и как един ротарианец
може да я заслужи?
- Нека да направим разликата, че тук не говорим
за награда. Това е отличие, признание на нашата фондация за всеки, който е дарил във фондация-

та или в полза на общността. Това е благодарността
на Фондация „Ротари“ към
хората, които стават съпричастни. Вчера (23 юли)
присъствахме на даряването на доплеров уред с още
няколко медицински апарата, във връзка с един глобален проект - скрининг на инсулта. Управителят на болницата изказа мнението, че
всички ние трябва да бъдем
благодарни на дарителите,
защото така се реализират
добрите идеи. Това е признанието на нашата фондация към хората, които правят дарение. Защото дари-

телството е доброволен акт
и за мен, то е извисяване
на самия човек. Признанието „Пол Харис” вече притежава един от нашите приятели в Ротари Айтос - Иван
Иванов. Сега отличието заслужиха още двама приятели, Иван Драганов и Стоян
Стоянов.
- На срещата членовете
на Ротари - Айтос дойдоха и членовете на Ротари
клуб - Карнобат - каква е
идеята?
- В Ротари всички клубове си партрираме и помагаме, ние не сме отделни организации. Идеята на тази
среща е опитът, който имат
приятелите от Айтос, защото те са един силен и работещ клуб, да подпомогнат
приятелите от Карнобат.
Всеки в даден момент изпитва някакви затруднения,
търси своята посока и своя
път. Идеята е примерът на
Айтос да бъде заразителен
в положителния смисъл за
приятелите от Карнобат.
НП

Община Айтос с Програма за
енергийна ефективност 2018-2022 г.
За по-чиста среда и по-малко енергийни разходи

Програма за енергийна
ефективност на територията на Община Айтос 20182022 г. внася за дебати и
гласуване в Общинския съвет на 31 юли, кметът Васил Едрев. Целта на документа е да се намали нивото на енергопотребление в
обектите – общинска собственост. Програмата е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност, структурирана е съгласно указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и е
изготвена на основание на
закона за енергийна ефективност.
Програмата подробно описва начините за отопление, видовете горива, проектите и мерките за енергийна ефективност, пред-

приети в общинските сгради, училищата, детските градини, читалищата, здравните служби, кметствата, уличното осветление. Акцентът е
върху разходите за ползването на различни топлоизточници и как могат да бъдат намалени с реализиране на проекти за енергийна
ефективност.
Един от примерите е успешно приключилият проект за „Полагане на топлоизолация по външни фасади
на Дом за стари хора „Св.
Великомъченик Димитрий
Солунски“ - град Айтос“, финансиран от фонд „Социална закрила“ към МТСП със
съфинансиране от Община
Айтос в размер 10%. Вследствие на извършените дейности електропотреблението на обекта значително е

намаляло, показват данните, предоставени от Общински център за социални и
здравни услуги в общината.
След санирането на сградата през 2017 година разходите за еленергия са паднали с близо 10 хиляди лева,
сравенено с 2015 година.
В Програмата е представен и ефектът от проектите
за енергийна ефективност
в детските градини, чиито
сгради са част от общинския сграден фонд. В града
всички сгради са санирани по “Красива България”,
Международен фонд “Козлодуй” или със средства от
бюджета. Тенденцията е за
намаляване количеството
на изразходваното гориво
и на заплатените разходи
и в сградите на кметствата. За 2017 година за отопление с горива на сградите на кметствата общината
е похарчила 26 815.91 лева.
За сравнение през 2015 година разходите за горива
са били 34 634.88 лева. Реализираните икономии за
последните три години са
добро начало в изпълнение
на енергийната политика на
Общината, пише още в Програмата.
Изводът е, че в Община
Айтос съществуват предпоставки и са налице възможности за задоволява-

не на енергийните потребности на общинските сгради и постепенно преминаване и прилагане принципите на „зелената“ икономика.
Икономията на енергия при
крайната консумация в общинските обекти може значително да облекчи общинските бюджети. Намаляването на разходите пък ще
се отрази положително на
качеството на услугите, които общината предлага на
населението.
НП

Новият президент на РК-Айтос Евгени Петров
със символичен подарък за ДГ Веселин Димитров,
който да му напомня, че коренът му по майчина линия е айтоски
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СУ “Христо Ботев“ - Айтос
с нов проект по Програма „Еразъм+“
теми на Малта, Испания и
Великобритания, да развият междукултурни компетенции, които ще улеснят всекидневната работа на учителите с ученици от различни етнически групи в нашето училище. По този повод
ще се организират открити уроци, свързани с теми
от курсовете, ще бъдат демонстрирани и презентирани нови технологични продукти и решения.
Участието в тези курсове е инвестиция в бъдещото стратегическо развитие

Cyan Magenta Yellow Black

Девет педагози от училището ще се
обучават в европейски институции
СУ „Христо Ботев“ реализира нов проект по Програма „Еразъм+“, този път
по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за
граждани“, Сектор „Училищно образование“. По проект „Креативни и технологични в европейските измерения на образованието“ с
№2018-1-BG01-KA101-047138
ще имат възможност да се
обучават в европейски институции девет педагози от
училището. Стойността на

Координаторът по проекта Бранимира Николова
с презентация за целите
Работа в екип
проекта е 33 715 евро.
Стартът на проекта беше
даден на 16 юли тази година в училищната библиотека
от координатора на проекта
Бранимира Николова и ръководителя Пенка Кирязова
- директор на СУ „Христо Ботев”. Техните очаквания са,
че работата по проекта ще
подобри четирите ключови
умения на английски език
(четене, писане, говорене,
слушане) чрез усвояване на
нови методи, подходи и техники. Ще се подобри подготовката на учениците за

явяване на ДЗИ по английски език и на изпити за сертификат - KET, PET, TOEFL,
IELTS, необходими за кандидатстване в чужбина. Учителите ще придобият умения
за креативно преподаване
чрез използването на игри,
театър, музика. За тази
цел са подбрани курсовете - “Creative Teaching in the
Secondary and Adult English
Language Classroom”,
“Creative Teaching in the
Primary English Language
Classroom”, “Creative
Teaching in the Secondary
CLIL Classroom”, “English

Професионална гимназия по селско стопанство
„Златна нива” - град Айтос
Обява
Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива” - град Айтос, ул. „Славянска” №50, продава
ечемик за фураж, реколта 2018 година.
Телефон за връзка: 0888 20 66 82 – Счетоводство.

Малки обяви
• Механа „Воденицата“ търси сервитьор(ка). За
контакти тел: 0885 620 830
• Тел. 0897498765 - продава дворно място - 1721
кв. м в село Дрянковец, община Айтос, с кладенец
и 10 ореха.
• Тел. 0888 41 72 67 - Айтос продава чисто нов ляв
фар за «Мерцедес Принтер 413» - 2005 г.. Цена 160
лв.
• 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 жп 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
лв. месечно.
• Тел. 0896885477 - продава парцел в центъра на
град Айтос за застрояване, на калкан, с височина
- до стрехата-10 м и възможност за увеличение на
параметрите.
• Тел. 0885/ 252 452 - продава земеделска земя в
местността „Могилата”. Цена по споразумение.
• Тел. 0876 10 38 55 - продава 5 дка земи в с. 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.

Идеолозите на проекта
for Effective Communication”,
“Fluency & English Language
Development for Teachers”,
които са изключително ценни за училището и са изцяло
практически насочени.
Двуседмичните курсове
за учители по проекта предлагат интересни дейности,
свързани с методологията
и обучението в съвременната класна стая. Ще се подобрят уменията за работа
с интерактивна бяла дъска,

с таблети, с онлайн базирани платформи, със социалните мрежи, с мобилни
приложения, което ще доведе до по-голям интерес
в учебните часове от страна на учениците. За тази
цел са подбрани курсовете - “Audiovisuals and Social
Media for the Classroom“,
“Audio-visual projects and
classroom management:
update your teaching skills
and get involved in video

Фирма „Карнобатплод” АД град Карнобат
търси да назначи:
- началник-производство;
- инженер-технолог;
- стоковед;
- лаборант (с опция за сезонна работа);
Фирмата осигурява:
- постоянна работа;
- високо и навременно заплащане.
Желаещите могат да подадат документи: Молба
и CV на място или на e-mail: kplod@abv.bg
Тел. за връзка 0887/100897.

making”, “The Playground
Classroom”, “Technology
Enhanced Learning” , които ще са много полезни за
училището, което разполага с модерни мултимедийни кабинети, но има нужда от повишаване квалификацията на учителите за работа с новите технологии и
ефективното им използване
в учебните часове.
Другата голяма цел на
проекта е да бъдат усъвършенствани уменията за работа в екип и мултикултурна среда. Участниците във
всички мобилности ще имат
възможност да се запознаят с образователните сис-

на училището, в потенциала на нашите възпитаници и изграждането им като
личности с широк мироглед,
с креативно мислене и като
граждани, отстояващи европейските ценности.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата се в
нея информация.

