
На 4 декември 2018 г., еки-
път по проект „Пречиства-
телна станция за отпадъч-
ни води на град Айтос” орга-
низира встъпително публич-
но събитие - пресконферен-
ция за дейностите по Обо-
собена позиция 2 на проек-
та - „Доизграждане на Гла-
вен клон I и Главен клон ІІІ 
от канализационната мре-
жа на град Айтос. На прес-
конференцията присъства-
ха медии и представители 
на изпълнителя на дейност-
ите по Обособена позиция 
2 - ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙ-
ТОС 2017”.  

В Заседателната зала на 

Община Айтос Радоцвета 
Великова - член на екипа по 
проекта, представи презен-
тация с резюме за проекта, 
целите, целевите групи, ос-
новните дейности, очаква-
ните резултати и план-гра-
фик за изпълнение на дей-
ностите по Обособена по-
зиция 2.

Стана ясно, че на 21.01.2017 
г. е подписан Администра-
тивен договор № Д-34-
6/23.01.2017 г. по оператив-

на програма „Околна среда 
2014-2020 г.” За изпълнение 
на Проект № BG16M1OP002-
1.009-0001 «Пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
на град Айтос». Пречиства-
телната станция за отпадъч-
ни води на град Айтос е про-
ектирана да събира и трети-
ра замърсяване за 22 044 ек-
вивалентни жители. Техно-
логичната схема предвиж-
да механично и пълно био-
логично пречистване на от-
падъчните води с отстра-

няване на азот и фосфор, 
стабилизация и механично 
обезводняване на излишна-
та утайка.

Проектът се финанси-
ра по оперативна програ-
ма «Околна среда 2014-2020 
г.», чрез Кохезионния фонд 
на Европейския съюз, наци-
онално съфинансиране от 
Държавния бюджет на Репу-
блика България и собствен 
принос на Община Айтос.

Общата стойност на про-
екта е 18 929 054,03 лв., от 

които: 
- 11 992 842,17 лв. са оси-

гурени от Кохезионния фонд 
на Европейския съюз;

- 2 104 030,97 лв. национал-
но съфинансиране, осигуре-
но от държавния бюджет на 
Република България;

- 1 786 963,55 лв.  собствен 
принос на община Айтос;

- 3 115 217,34 лв.  данък до-

бавена стойност.
Изпълнението на проекта 

за изграждане на пречис-
твателната станция за от-
падъчни води на град Айтос 
е разделено на две обосо-
бени позиции. По обособе-
на позиция № 2  избраният 
изпълнител ДЗЗД „ВОДО-
КАНАЛ АЙТОС 2017“ ще из-
върши доизграждане на Гла-
вен клон I и Главен клон III 
от канализационната мре-
жа на град Айтос и всички 
съпътстващи съоръжения 
(преливници, задържатели, 
шахти и др.)“.

Главен клон I обслуж-
ва западната зона на град 
Айтос. Трасето преминава 
през част от урбанизирана-
та територия и през треток-
ласен път ІІІ-539 „Караново-
Айтос”.

Главен клон III обслужва 
източната зона на град Ай-
тос. Трасето преминава из-
цяло през неурбанизирани 
селскостопански терито-
рии – по земеделски пъти-
ща и пасище, собственост 

на Община Айтос.
Строително-монтажните 

работи на „Пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
на град Айтос” следва да бъ-
дат извършени за 566 (пет-
стотин шестдесет и шест) ка-
лендарни дни. 

След приключването им, 
община Айтос ще има нова, 
модерна и отговаряща на 
всички европейски дирек-
тиви, относно пречистване-
то на отпадъчните води в на-
селените места, пречиства-
телна станция. С изпълне-
нието на проекта ще се по-
стигне подобряване качест-
вото на живот на населени-
ето, опазване и подобрява-
не състоянието на водните 
ресурси на територията на 
община Айтос.

Проектът се съфинансира 
от Кохезионния фонд на Ев-
ропейския съюз,  държавния 
бюджет на Република Бълга-
рия, чрез оперативна про-
грама „Околна среда 2014-
2020г.” и община Айтос
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

6 ДЕКЕМВРИ 2018, бр. 259

Дейностите за доизграждане на главен клон I и III от 
канализационната мрежа на Айтос

представиха на пресконференция по проект 
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос”

7 декември 2018 г., Патронен празник на 
СУ „Никола Вапцаров”
10.00 ч. - Вапцаровска клетва в СУ „Нико-
ла Вапцаров”
10.30 ч. - Поднасяне на венци и цветя пред 
паметника на Никола Вапцаров в двора на 
училището
11.00 ч. - Празничен концерт в салона на 
НЧ „Васил Левски 1869”
7 декември 2018 г, 17.00 часа, площад 
„Свобода”
„Да запалим коледните светлини в Айтос” 
Предколеден празник за деца и възрастни, 
с участието  на художествените съста-
ви на НЧ „Васил Левски 1869”.
11 декември 2018 г., 17.30 часа, НЧ “Ва-
сил Левски 1869”
“Подари коледна вечеря на пенсионер в 
нужда” Благотворителен концерт!
12 декември 2018 г. , 12.00 часа, НЧ „Ва-
сил Левски 1869”
Танцова формация „Петлите“ - град Бур-
гас  представя „ЛЕГЕНДАТА”. Вход сво-
боден.

16 декември 2018 г., Градски стадион 
„Крум Делчев”
Традиционен Коледен турнир по минифут-
бол - мъже `2018
18 декември 2018 г., 13.00 часа, НЧ „Ва-
сил Левски 1869”
Традиционен общински коледарски праз-
ник-конкурс `2018, с участието на пред-
ставителни групи на училищата и чита-
лищата в община Айтос
20 декември, 17.30 часа, НЧ „Васил Лев-
ски 1869”
Коледен концерт на художествените със-
тави на Читалището
21 декември 2018 г., 10.00 часа, Ритуал-
на зала на Община Айтос
Коледарски поздрав към Общинска адми-
нистрация на децата от ДГ „Радост” - 
Айтос.
21 декември 2018 г., 11.00 часа, Заседа-
телна зала на Община Айтос
Тържествена церемония за награжда-
ването на най-добрите в спорта през 
2018 г.

ОБЩИНА АЙТОС
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА • ДЕКЕМВРИ 2018

Почти всеки ден деца и младежи пълнят с пластмасови капачки „Голямото 
сърце на Айтос”. На 5 декември, обективът на „Народен приятел“  видя малчу-
ганите от ДГ „Здравец”. И тъй като по-малките не можеха да стигнат до отво-
ра на „Сърцето”, техните учители им помагаха да дадат своя принос за голя-
мата цел - реанимобил с оборудване за бебета

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”

ПРОЕКТ: BG16M1OP002-1.009-0001
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос ”

Радоцвета Великова с презентация за дейностите

Екипът по проекта



Огнище на птичи грип, ус-
тановено  в Ямболско, беше 
причина за извънредно засе-
дание на Общинската епизоо-
тична комисия в Айтос на 3 де-
кември т.г. Огнището е в лич-
но стопанство в село Правди-
но, община Стралджа, и зара-

ди инфекцията е организира-
но принудително и по хума-
нен начин унищожаване на 
всички птици от обекта, ин-
формира комисията офици-
алният лекар д-р Тодор То-
доров. Във връзка със запо-
вед на Областния управител 
на Бургас, комисията обсъди 

спешни превантивни епизоо-
тични мерки за предотвратя-
ване възникването на забо-
ляването на територията на 
общината. 

Мерките включват извърш-
ване на съвместни проверки 
с представители на ловно - 
рибарското дружество и дър-
жавното лесничейство за на-
личие на болни или умрели 
диви птици. Ще се осъщест-
вява постоянен ветеринарно-
медицински контрол за спаз-
ване на мерките за сигурност 
в птицевъдните обекти. Ще се 
извърши преброяване и ре-

гистрация на птиците в лич-
ните дворове. 

Едно от основните изисква-
ния е да не допуска контакт 
между птици, живеещи в дива-
та природа и домашни птици. 
Задължително става условие-
то да се съхранява в закрити 
помещения фуражът, с който 
се изхранват птиците, както и 
да се полагат усилия за създа-
ване на условия за разделно-
то отглеждане на домашните 
патици и гъски от други видо-
ве домашни птици.

Необходимо е, в случай на 
отклонение в здравословно-

то състояние на отглеждани-
те птици или при завишена 
смъртност, стопаните да уве-
домяват незабавно ветери-
нарния лекар или кмета на 
населеното място. „Не всеки 
случай на заболяване при до-
машните птици е непременно 
птичи грип. Имаше случай за 
недобро здравословно със-
тояние на птици, отглеждани 
в село Мъглен. Хората пода-
доха сигнал, бяха извършени 
всички необходими процеду-
ри, установи се, че болестта е 
шарка”, каза по време на за-
седанието д-р Тодоров. 

Стана ясно още, че всички 
птици са приносители на бо-
лестта. А ако бъдат намерени 
мъртви пернати, с предпазни 
средства трябва да бъдат по-
ставени в найлонова торба и 
отнесени във ветеринарната 
служба. Симптомите на бо-
лестта се проявяват от 24 до 
48 часа, смъртността при пти-
ците е много висока.

Засега ваксинация не се 
прави, заради забрана от 
ЕС, може обаче да се извър-
ши дезинфекция на помеще-
нията с варно мляко, каза-
ха още специалистите от об-
щинската епизоотична коми-

сия. Няма повод за паника от 
зараза с птичи грип, защо-
то консумацията на пилешко 
месо след термична обработ-
ка не крие никакви опаснос-
ти за хората.

Във връзка с решенията от 
заседанието на Общинска-
та епизоотична комисия от 
03.12.2018г., относно необхо-

димостта от налагане на мер-
ки за предотвратяване про-
никването и разпростране-
нието на заболяването инфлу-
енца  по птиците, констатира-
но в село Правдино, община 
Стралджа, област Ямбол, кме-
тът издаде Заповед № РД- 08-
811/ 03.12.2018 г.

НП

З А П О В Е Д
№ РД- 08-811

 гр. Айтос, 03.12.2018 г.

На основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал.2  от ЗМСМА, заповед № РД-10
-192/28.11.2018г. на Областен управител на област Бургас, във връз-
ка с решенията от заседание на Общинската епизоотична комисия от 
03.12.2018г., относно необходимостта от налагане на мерки за предотвра-
тяване проникването и разпространението на заболяването инфлуенца  
по птиците, констатирано в с.Правдино, общ. Стралджа, обл. Ямбол

З А П О В Я Д В А М :
1. Кметовете и кметските наместници на населените места в община-

та да актуализират списъците на собствениците и броя на отглежданите 
птици и да предоставят копия от тях на официалния ветеринарен лекар 
при ОВС-Айтос и в ст.26 на Община Айтос в срок до 07.12.2018г.

2. Кметовете и кметските наместници на населените места в община-
та да разпоредят на собствениците на птицевъдни обекти:

- да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопа-
ните;

- да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и 
домашни птици;

- да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват 
птиците;

- да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и 
гъски от други домашни птици;

- да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар, или 
кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние 
на отглежданите птици, или при завишена смъртност.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на 
общината, във вестник „Народен приятел” и се постави на видно място 
в кметствата по населени места.

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.
ЗА КМЕТ

МАРИАНА ДИМОВА
/Заповед за заместване РД-08-809/30.11.2018г./

Да работиш доброволно за 
най-уязвимите и нуждаещи 
се от подкрепа хора, да по-
срещаш и откликваш на пре-
дизвикателствата и пробле-
мите - такава е мисията на 
БЧК. И тази година, на тради-
ционната си среща през ме-
сец декември, без парадност, 
скромно и отговорно, айтос-
ките червенокръстци отчетоха 
какво са свършили през 2018 
година и си поставиха цели за 
новата 2019-та.

Соня Костова - председател 
на Общинския съвет на БЧК - 
Айтос в подробности отчете 
дейността на организацията, 
която успява да мобилизира 
подкрепата на доброволците, 
гражданите и общинската ад-
министрация за реализиране 
на идеите си за подкрепа, на 
различни проекти и хумани-
тарни програми за подпома-
гане на хората в неравнос-
тойно положение от община-

та и региона.
В състава на БЧК-Айтос има 

13 дружества - девет в Айтос 
и четири - в селата с общо 600 
членове. Привличат се нови 
доброволци и съмишленици 
на червенокръстката идея, за-
щото броят на хората, които 
имат нужда от подкрепа рас-
те. Организират се кампании 
за събиране на храни, дрехи 
и средства във фондосъбира-
телни акции за ефективна ху-
манитарна помощ. Сред при-
оритетите е работата с млади-
те хора от БМЧК-Айтос.

За да работят по-ефектив-
но, членовете на БЧК-Айтос 
се обучават в курсове за пси-
хосоциална подкрепа, участ-
ват в национални състезания 
за реакция при бедствия и 
аварии, отбелязват ключови 
за червенокръсткото движе-
ние дати, търсят нови форми 
и средства, за да привличат 
партньори за хуманната си 

дейност. Благодарност от Об-
щинския съвет на БЧК-Айтос 
за работата в това направ-
ление получиха Ани Апосто-
лова, Данка Янова, Василка 
Копринкова, Тодорка Ивано-
ва и Данка Колева.

Социалнопомощната дей-
ност е водеща в дейността на 
БЧК-Айтос. Благодарение на 
усилията на доброволци като 
Тодорка Иванова и младежите 
от БМЧК-Айтос, през 2018 го-
дина са раздадени хранител-
ните пакети от втория транш 
на ОП „Разпределение на хра-
ни и индивидуални хранителни 
пакети за нуждаещи се лица”, 

предоставени от Европейския 
социален фонд. През март-ап-
рил тази година с хранител-
ни продукти са подпомогнати 
1400 души от социалнослаби 
групи. През октомври, нужда-
ещи се семейства от село Чу-

карка са получили дрехи, съ-
брани от кампания на органи-
зацията. С водещата роля на 
Димитринка Димитрова са съ-
брани средства за абсолвент-
ската вечер на 22-годишния 
Пламен Христов. В рамките на 
доброволчеството, Ани Апос-
толова е дала своята психо-
социална подкрепа за четири-

ма младежи. С грижа за учи-
телите-ветерани Данка Яно-
ва ги е информирала за здра-
вословния начин на живот и 
е измерила кръвното наляга-
не на всички членове на Клуб 
„Вяра” - Айтос. 

В посока здравен начин на 
живот, БЧК е двигателят за 
разпространението на здрав-
ни знания с лекции, беседи и 
дискусии за опазване на лич-
ното и общественото здраве, 
в пенсионерските клубове, 
училищата и детските гради-
ни. С брошури, информаци-
онни табла, беседи и кампа-
нии се отбелязват национал-
ни и международни дни и сед-
мици, свързани със здравето. 
Особено активни в работата с 
децата и учениците през 2018 
година са червенокръстците 
Янка Христова, Тюркян Са-
лиева, Станислава Шестако-
ва, Светла Милушева, Бонка 
Василева и др.

Със загриженост Косто-
ва постави проблема за без-
възмездното кръводарява-
не. Оказва се, че граждани-
те са активни само когато се 
касае за помощ към близки 
хора, затова организацията 
ще работи за привличане на 
доброволци-кръводарители. 
Има надежда това да се слу-
чи, защото младите от БМЧК-
Айтос радват организацията с 
активната си работа. Млади-
те доброволци участват в се-

минари и обучения, организи-
рани от Областното ръковод-
ство на БМЧК-Бургас и са най-
активни при отбелязването на 
дните за борба със СПИН, на 
толерантността, срещу тютю-
нопушенето, на Европейския 
ден без загинали по пътища-
та, Деня на доброволеца и т.н. 
Соня Костова поднесе спе-
циална благодарност към ди-
ректора на СУ „Христо Ботев” 
Пенка Кирязова, тъй като дей-
ността на БМЧК се осъщест-
вява в това училище. Подкре-
па младежите получават и от 
преподавателката Николина 
Мирчева, и от областното ръ-
ководство на младежката ор-
ганизация.

Трудно е в един скромен от-
чет да се вместят инициати-
вите и дейността на айтоска-
та червенокръстка организа-
ция. „Да помагаме на хората 
да си помагат!” - това е мото-
то, което обединява сърцати-
те й членове, доброволците и 
партньорите за човешки же-
стове на съпричастност и под-
крепа. И не парадират - прос-
то работят за мисията на Чер-
вения кръст.

НП
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ОБЩИНA АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Важно за айтозлии, пътуващи 
за и от Бургас

АВТОБУСИТЕ ЗА БУРГАС 
С НОВИ СПИРКИ ЗАРАДИ 

РЕМОНТИТЕ
Заради ремонтите на ВиК-мрежата в град Айтос, в пе-

риода от 30 ноември до 7 декември т.г., автобусите на 
„Айтос Автотранспорт” ЕООД за Бургас ще се движат 
по нов маршрут в града, и с променени спирки. 

От 30 ноември до 7 декември т.г., автобусите за Бур-
гас ще се движат по маршрута: Автогара Айтос - Коле-
лото (пред ресторант „Аетос“) - Кръстовището на ули-
ца „Васил Левски”.  

Автобусите от Бургас към Айтос ще е със спирки - 
Кръстовището на улица „Васил Левски” - Колелото (там 
където спират автобусите за София и страната) -  Авто-
гара Айтос.

Автобусите за и от Бургас няма да спират на Зумпа-
ловия площад, а автобусите от Бургас няма да спират и 
на кооперативния пазар.

Под патронажа на кмета Васил Едрев, Община Айтос и ФК „Ви-
хър” - Айтос организират традиционния за Айтос КОЛЕДЕН ТУР-
НИР ПО МИНИФУТБОЛ - МЪЖЕ.

Записването на отборите, желаещи да участват в турнира, вече 
започна. Крайният срок, в който можете да се запишете за учас-
тие е 14 декември 2018 година.

Информация и допълнителни въпроси - към организатори-
те Н. Влаев - тел. 0886 079 238, А. Пехливан - 0893 027 527  Г. 
Габровски - 0888 122 372.

Айтос готви 
традиционния коледен 
турнир по минифутбол

Да помагаме на 
хората да си помагат
Апел

Редом до Соня Костова беше ръководството на Областната организация на 
БЧК-Бургас - председателят д-р Нено Ненов и директорът - Виолета Радева

Приоритет за БЧК-Айтос е работата с младежи-
те

Д-р Тодор Тодоров

БЧК-Айтос с отчет-анализ за 
работата си през 2018 година

Кметът и общинската епизоотична комисия с мерки за птичия грип



Началникът на РУП-Ай-
тос, главен инспектор То-
дор Ганев, присъства на 
редовното заседание на 
Общинския съвет в Айтос 
в края на месец ноември, 
за да представи работата 
на полицията през послед-
ните три месеца, откакто е 
назначен за шеф на Район-
ното управление.

Тодор Ганев е от Бургас, 
в системата на МВР е от 
1994 г., заемал е различни 
длъжности - от младши из-
пълнителски, през изпълни-
телски до ръководни, от 29 
август т.г. е назначен за на-
чалник на РУП-Айтос. „Оч-
аквах в Айтос да е по-спо-
койно, но уви - не е така. 
Градът се развива доста 
динамично. Усилията ни са 
насочени най-вече за нама-
ляване на пътния драмати-
зъм и активно противодей-
ствие на битовата престъп-
ност”, заяви в заседател-
ната зала главен инспек-

тор Ганев. 
По отношение на пътна-

та безопасност резултати-
те са добри - за последни-
те три месеца, откакто е на 
поста, няма регистрирано 
тежко пътно-транспортно 
произшествие и жертви на 

пътя. „Служителите от Път-
на полиция се справят до-
бре, постоянно се прави 
анализ на възловите мес-
та, с цел да осигурим там 
полицейско присъствие. И 
това засега дава резулта-
ти”, каза още Ганев.

 По отношение на ад-
министративно-наказател-
ната дейност РУП-Айтос 
върви плътно зад големи-
те градски районни упра-
вления. Активно се работи 
по битовата престъпност, 
разкриваемостта им е над 

средната. Преобладават 
престъпленията от частно 
битов характер, които са 
по-трудно разрешими. Що 
се отнася до битовите прес-
тъпления през последните 
месеци, шефът на Районно-
то управление беше катего-
ричен, че са разкрити. 

„Активно работим по пре-
венцията на т.нар. ало-из-
мами. Колегите организи-
рат срещи в приемните за 
граждани, за да разясня-
ват схемите и опасности-
те, които те крият. За жа-
лост това е сериозен прес-
тъпен бич не само за наше-
то районно управление, но 
и за страната като цяло. 
Почти ежедневно такива 
престъпления се регистри-
рат в Бургас. За жалост 
има и едно регистрирано 
и в Айтос, стигнахме до т.н. 
„муле”, част от ценностите 
са върнати на пострадала-
та жена. Работим активно 
за превенция в тази посо-

ка, защото се касае за го-
леми парични суми, жертви 
на ало-измами стават пре-
димно възрастни жени”, за-
яви от трибуната на мест-
ния парламент Тодор Га-
нев и подчерта, че за до-
брите резултати на поли-
цията в Айтос от особено 
значение са решенията на 
Общинския съвет и рабо-
тата на общинската адми-
нистрация. „Прави впечат-
ление, че хоризонтална-
та и вертикалната марки-
ровка в града се поддър-
жа в много добър вид, кое-
то облекчава и нас, и граж-
даните. По всеки възник-
нал проблем имаме пъл-
ната подкрепа на кмета и 
местния парламент”, зая-
ви още преди началото на 
редовното заседание Га-
нев и продиктува номера 
на служебния си телефон, 
който съветниците стара-
телно записаха.

НП 
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Обявление
“НОВА КАБЕЛ” ООД

Уведомява за инвестиционно предложение:
Разширение на съществуваща производствена 

дейност в Цех за производство на елкабели и про-
водници.

Информацията е на разположение в Община Ай-
тос.

Управител: П. Иванов

Началникът на РУП-Айтос се 
отчете пред Общинския съвет

Главен инспектор Тодор Ганев - началник на РУП-Айтос пред общинските 
съветници

ТрадИцИонен коледарскИ ПразнИк айТос `2018
ПоБЪрзайТе да заЯВИТе УЧасТИе до 7 декеМВрИ!

На 18.12.2018 година  от  13.00 часа на сцената 
на площада в град Айтос (при лошо време на сце-
ната на НЧ „Васил Левски - 1869”- град Айтос) ще 
се проведе фолклорно надпяване, посветено на 
коледните и сурвакарски празници.

Празникът е включен в културния календар на Об-
щина Айтос. Целта му е да съхрани за поколени-
ята стародавните народни традиции, да обнови и 
обогати националното ни танцово и песенно кул-
турно наследство.

Допълнителна информация на тел.: 2-20-30, 2-27-23.

„Най-красивото писмо 
до Дядо Коледа”
Чакайте личен отговор от Добрия старец

Инициатива на НЧ „Васил Левски 1869”

Темата за противооб-
ществените прояви и въз-
питателните мерки за деца, 
както и за начините и мес-
тата за прилагането им, раз-
исква с единадесетокласни-
ците на СУ “Христо Ботев” в 
края на месец ноември т.г. 
съдия Мария Дучева - ад-
министративен ръководи-
тел, председател на Райо-
нен съд - Айтос.

Лекцията на съдия Дучева 
прерастна в интересен раз-
говор с младите хора, учас-
тници в Образователната 
програма на Районен съд 
- Айтос „Съдебната власт – 
информиран избор и граж-
данско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури”. 
Бяха дискутирани въпроси 
за наказателната отговор-
ност, наказанията и мерките 
по отношение на малолетни 
и непълнолетни в българско-
то и в европейското зако-
нодателство. Младите хора 
споделиха опит и мнение за 
насилието на деца над деца 
и за влиянието на социални-

те и икономически труднос-
ти. Стана дума за подмяна 
на истинските с псевдоцен-
ности, и за повишения риск 
от различни отклонения в 
поведението на децата.

Съдия Дучева даде мно-
го примери и изясни прав-
ния статут на ненавършили-
те пълнолетие по Закона за 
борба с противообществе-

ните прояви на малолетни 
и непълнолетни. Малолет-
ните лица не носят наказа-
телна отговорност, на тях се 
налагат само възпитателни 
мерки по закона, непълно-
летни, навършили 14 години, 
могат да бъдат наказател-
ноотговорни, а навършили-
те 18 години на общо осно-
вание отговарят за постъп-
ките си, научиха още гим-
назистите.

По подходящ начин бяха 
представени разпоредбите 
на НПК, които предвиждат 
участие на педагог или пси-
холог при разпита на непъл-
нолетни лица, възможност 
за присъствие на родите-
ля при предявяване на об-
винението, разглеждането 
на делата при закрити вра-
ти, както и за тяхното учас-
тие при разглеждане на де-
лото. Младежите научиха 
още, че Законът за изпълне-
ние на наказанията също оп-
ределя специален режим за 
изтърпяване на наказание-
то лишаване от свобода на 

непълнолетни, и че значи-
телно облекчени са услови-
ята, при които непълнолет-
ните изтърпяват наказание-
то, като се акцентира на ин-
дивидуални програми за ре-
социализация и реинтегра-
ция след оценка и анализ 
на състоянието и нуждите на 
всеки непълнолетен. 

Учениците научиха и за 
практиката в някои евро-

пейски страни, в които не-
пълнолетните извършите-
ли на престъпления не мо-
гат да бъдат предавани на 
обикновените съдилища, а 
има специално създадени-
те за тях съдебни органи - 
съдия и съд за деца.

По темата „Децата и за-
конът” беше и встъпителна-
та лекция за месец декем-
ври по Образователната 
програма на РС-Айтос. За 
домашно насилие над мало-
летни и непълнолетни и мер-

ките за защита на правата 
на жертвите, пред ученици-
те от ХІІ клас на СУ „Хрис-
то Ботев” подробно разказа 
съдия Николай Гемеджиев. 
Учениците са заинтересува-
ха от формите на домашно 
насилие и правата на деца-
та в случаите на насилие и 
тормоз в семейството. Съ-
дия Гемеджиев им разясни 
още кои са компетентните 
органи за сезиране в такива 
случаи, каква е процедура-
та по установяването на слу-
чаите за домашно насилие и 

налагането на ограничител-
ни мерки. Стана ясно къде 
и как децата сами могат да 
сигнализират за упражнено 
върху тях насилие.

Учениците научиха, че 
мярката за защита срещу 
домашно насилие се нала-
га от Районния съд. Произ-
водството се образува по 
молба, като се представя и 
декларация за извършено-
то насилие, както и предви-
дените в закона доказател-
ства, ако има такива. „За-
конът за защита от домаш-
ното насилие е създаден да 
урежда и решава „домашни 
проблеми”. Домашното на-
силие е сериозен проблем, 
но тъй като засяга прекале-
но лична сфера, за него не 
се говори много и повече-
то хора са слабо запозна-
ти с правата си и закрила-
та, която законът им дава в 
подобни случаи. Пострада-
лите предпочитат да скрият 
проблемите си и да живеят 
с тях, вместо да допуснат те 
да станат публично извест-
ни”, каза още съдията. 

Интересът на младежите 
стана повод за динамичен 
диалог по темата с много 
въпроси към съдия Николай 
Гемеджиев.

НП

Съдии и гимназисти в диалог по темата “Децата и законът”
По Образователната програма на 

Районен съд - Айтос „Съдебната 

власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури”

Въпреки изключителната си натовареност, съ-
дия Мария Дучева - административен ръководител, 
председател на Районен съд - Айтос, винаги намира 
време за образователните срещи с гимназистите

Темата на съдия Николай Гемеджиев се оказа из-
ключително интересна за дванадесетокласниците 
на СУ „Христо Ботев”



Калоян Марковски и Дилара Феим от 
Клуб „Киокушин Гладиатор“ - Айтос заслу-
жиха огромната чест да бъдат сред най-
силните на планетата, на Световното пър-
венство по Киокушин карате във Варна от 
7 до 12 декември т.г. Нашите многократ-
ни републикански и международни шам-
пиони с треньор Иван Костов са носите-
ли на много купи и медали от държавни 
първенства! Стискаме им палци да се за-
върнат и със световни титли.

Клуб Киокушин Гладиатор - Айтос се 
гордее с успехите на и двамата. Калоян 
израстна като един от най-добрите със-
тезатели в България, Дилара е отличена 
с приза за „Висок боен дух - `2017“. 

„Каратеките ни отпътуваха за Варна на 
6 декември, първите им битки ще са в пе-
тък, на 7 декември. Да им пожелаем ус-
пех и достойно представяне на шампио-
ната!“, са горещите пожелания на ръко-
водителя на гладиаторите Иван Костов 
във фейсбук.

НП

Български младежки Чер-
вен кръст (БМЧК) - Айтос 
провежда благотворител-
на коледна кампания в под-
крепа на деца от социал-
нослаби семейства. С на-
браните средства от про-
дажбата на коледни картич-
ки на БЧК ще бъдат подгот-
вени хранителни пакети за 
деца от социалнослаби се-
мейства, по списък предос-
тавен от Дирекция „Социал-
но подпомагане” - Айтос.

„ПОДАРИ КОЛЕДА” е Об-
ластна фондонабирателна 
кампания на БЧК- Бургас 
в помощ на деца в нерав-
ностойно положение. Тя се 
провежда от 2006 година на-
сам. В дългогодишната ис-
тория на кампанията, до-
броволците са подпомогна-
ли хиляди деца с храни, по-
даръци и лакомства. Мла-
дите доброволци от БМЧК 
- Айтос и тяхната ръково-
дителка Николина Мирче-
ва благодарят на всички ай-

тозлии, които са се включи-
ли и ще се включат в кам-
панията и са подарили ус-
мивка на дете в навечери-
ето на Коледа.

Кампанията на млади-

те червенокръстци в Ай-
тос стартира още през ме-
сец ноември т.г. На 4 и 5 де-
кември, в продължение на 
часове, с желание и грижа 
за децата, младите добро-

волци продаваха картички 
във фоайето на Община Ай-
тос. Младежите не спестиха 
усилия и време и посетиха 
всички държавни и общин-
ски институции, много фир-

ми и дружества, за да на-
правят айтозлии съпричаст-
ни с благотворителната си 
кауза. Интересът към бла-
готворителната инициатива 
е изключително голям. Във 
фоайето на Общината, мла-
дите хора успяха да прода-
дат повече от 100 картички 
за по-малко от час.

Ако в дните до Коледа ис-
кате да подкрепите кампа-
нията и благородната идея 
на младежите от БМЧК-
Айтос, позвънете на тел. 
0887364261 - Николина Мир-
чева, или посетете органи-
заторите в База 2 на СУ 
„Христо Ботев”- Айтос.

НП

6 ДЕКЕМВРИ 2018 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

стр.4

Битките на  
най-добрите  
са от 7 до 12 

декември

Калоян и Дилара на Световното 
по киокушин във Варна

12

Калоян Марковски Дилара Феим

Време е за коледна украса! Джуджетата от ІІІб клас на СУ „Никола Вапцаров” 
изработват коледната украса на класната си стая по свой специален проект. 
„Трябва да е най-красивата”, единодушни са третокласниците

Това, което виж-
дате на снимката 
не е прекрасна сце-
на за най-красива-
та коледна приказ-
ка. По този уникално 
красив начин е аран-
жиран тази година 
коледният базар на 
детска градина „Ра-
дост” в Айтос. 

Всеки детайл от 
интериора е израбо-
тен с много любов, 
за да се почувстват 
децата на „Радост” 
като истински джу-
джета в работил-
ницата на Дядо Ко-
леда.  Всеки експо-
нат от базара е про-
изведение на изку-
ството, изработен 
ръчно от грижовни-
те педагози и роди-
тели с помощта на 
децата.

Коледна 
приказка в 
ДГ „Радост”

БМЧК-АЙТОС ще „ПОДАРИ КОЛЕДА” 
на деца в неравностойно положение


