
184 са сключените граж-
дански бракове в Ритуал-
ната зала на Община Ай-
тос през м.г., сочи статис-
тиката на Общинска ад-
министрация - Айтос. Още 
шест двойки са си казали 
“да” в кметствата на се-
лата Мъглен, Пещерско и 
Черна могила, пред мла-
дата Кристина Станоева - 
гл. специалист в кметство 
село Мъглен, която в мо-
мента е и вр.и.д. кмет на 
селото, до провеждане-
то на частични избори за 
кмет на 28 февруари т.г.    

   Простата аритмети-
ка сочи, че на два дни се 
е сключвал по един граж-
дански брак в общината. 
28 пък са пресъставените 
актове за граждански бра-
кове, сключени в чужбина. 
Общата цифра на бракосъ-
четанията надхвърля 200, 

но няма как да се срав-
ни с бума от 2019 г., кога-
то бяха счупени всички 
рекорди и сватбите бяха 
311, горе-долу по една 

на ден.
Няма точна статистика 

за броя на родените ай-
тоски бебета у нас, защото 
след закриване на родил-
ното отделение през 2007 
г., младите майки раждат 
най-вече във Ветрен, Сли-
вен и Бургас. 136 са пре-
съставените актовете за 
родени през 2020 г. бебе-
та, чиито майки са с айтос-
ки адрес, но живеят в чуж-
бина и там са родили сво-
ите рожби.

334 са общо издадените 
смъртни актове, от тях 224 
са за починалите в град 
Айтос и 110 - в населените 
места на общината. Пре-
съставени са и 20 акта за 
смърт на айтозлии, които 
са завършили земния си 
път зад граница. Най-висо-
ка смъртност през година-

та отчита най-голямото ай-
тоско село Карагеоргиево 
- 17, следвано от Пирне и 
Тополица - с по 12 смърт-

ни случая. Няма починал 
през годината само в село 
Дрянковец.

НП

Cy
 an

M
a g

en
 ta

 
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

   

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

19-21 ЯНУАРИ 2021, бр. 440

Ръководствата на учили-
щата и детските градини в 
община Айтос изпратиха 
списъците с желаещите учи-
тели и непедагогически пер-
сонал да се ваксинират сре-
щу COVID. Стана ясно, че об-
щият брой на готовите да се 
ваксинират в образованието 
е 101 човека, което е 22% от 
работещите в тази сфера.

Най-много, близо 50%, са 
желаещите да се ваксинират 
в основно училище “Христо 
Ботев” - село Пирне, средно 
училище “Христо Ботев” - Ай-
тос и детска градина “Сла-
вейче” - Айтос, показват да-
нните на дирекция “Култу-
ра, образование, вероизпо-
ведания, здравеопазване и 
спорт” в Община Айтос.

Училищата на територия-
та на община Айтос са на-
пълно готови да посрещнат 
учениците от 5 до 12 клас, 
когато това бъде разрешено 

от здравните власти. Всички 
учебни заведения са снабде-
ни с достатъчно количество 
дезинфектанти и предпазни 
средства, персоналът е на 
работа и отговорно изпъл-
нява задълженията си, въ-
трешният ред е съобразен с  
противоепидемичните  мер-
ки. Няма проблем учебни-
те заведения да бъдат от-

ворени за големите учени-
ци още на другия ден след 
съответната заповед на ми-
нистъра на здравеопазване-
то. Това каза за НП дирек-
торът на дирекция КОВЗС - 
Диню Динев.

60-70% от децата в общи-
ната посещават детска гра-
дина от началото на 2021 г. 
Към средата на месец януа-

ри т.г. няма болни и каран-
тинирани учители и служи-
тели в детските и учебните 
заведения. Не е имало, а и 

през тази година няма по-
желали да напуснат зара-
ди опасност да се заразят 
с COVID.

Увеличени са единните 
разходни стандарти за 2021 
г., и финансовите средства, 
които ще постъпят в новия 
бюджет за детските гради-
ни от “държавни дейности” 
ще бъдат достатъчни, за 
да покрият увеличението 
на заплатите на учителите 
и непедагогическия персо-
нал. Предвид това увеличе-
ние, като стойност бюдже-
тът за образование ще бъде 
по-голям, сравнен с мина-
логодишния. Средствата от 
“местни дейности” в проек-
та за Бюджет 2021 пък гаран-
тират пълната осигуреност 
на детските градини с ма-
териали, горива, хранител-
ни продукти, текущи ремон-
ти и т.н., научи още общин-
ското издание.

НП

Община Айтос

СУ “Христо Ботев” - Айтос

Йордан и Селена - топ двойката на квартал “Стран-
джа” за 2020 г. Ритуалната зала на Община Айтос

190 двойки си казаха „да“  
в община Айтос през 2020 г.
334 са починали 
през годината

101 учители и служители в образованието 
готови да се ваксиниратВ СУ „Христо Ботев” и ОУ „Христо 

Ботев”, село Пирне - най-активни, 
желаещите са близо 50%



(Продължава от миналия брой)

ДЕКЕМВРИ

АЙТОС ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ГРАДСКАТА 
ГРАДИНА И УЛИЦИТЕ В ДЕВЕТ СЕЛА
Д-р Мурад беше утвърден за управител на „Медицински цен-

тър І“ ЕООД, стана ясно, че средната брутна заплата на лека-
рите в Центъра е 3000 лв., а на мед. сестрите - 1000 лв. Пак то-
гава, с 97 000 лв. от бюджета подкрепиха училищата в Тополи-
ца и Карагеоргиево. Общият брой на одобрените от МИГ-Айтос 
проекти през декември беше вече 19. Открита беше и процеду-
ра за провеждане на конкурс за избор на управител на общин-
ското търговско дружество “Генгер” ЕООД – гр. Айтос.

Общинският съвет реши Временна комисия да определи мес-
тата за отглеждане на селскостопански животни на територи-
ята на община Айтос в общинската наредба за животновъдна-
та дейност.  Благодарение на щедрия жест на един сърцат ай-
тозлия - Златко Кънев, болницата се сдоби с преносим кисло-
роден концентратор, последно поколение, предоставящ кисло-
род, без нужда от зареждане с кислородна бутилка. 

Кметът Васил Едрев призова айтозлии да бъдат отговорни и да 
спазват противоепидемичните мерки в дните до Коледа и Нова 
година, а “Айтос-Автотранспорт” ЕООД, за пореден път през го-
дината, обяви промени в курсовете си до Бургас и селата.

Айтозлията Георги Ангелов беше сред първите, дарили кръв 
за лечебна плазма, Общината пък поиска онлайн мнението 
на гражданите за изготвяне на План за интегрирано развитие 
(ПИРО) на община Айтос за периода 2021-2027 г. ПО НАЦИО-
НАЛНА ПРОГРАМА НА МОН, учениците от СУ „Христо Ботев“ – 
Айтос, се включиха в поредица от занятия за кариерно ориен-

тиране. Пак тогава стана ясно, че удължават учебната година 
за учениците от 1 до 7 клас.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Ай-
тос“ подписа първи договор с бизнеса за безвъзмездна финан-
сова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие, а по общински проект преобразиха в красива гради-
на превърнал се в сметище общински терен. Без празник и фо-
йерверки тази година Айтос запали коледните светлини, а Об-
щината се похвали с пореден проект в с. Карагеоргиево за над 
650 хил. лв. Математиците на СУ “Никола Вапцаров” се радва-
ха на златни и сребърни медали, набираше скорост гласуване-
то за Спортист, Треньор и Отбор на 2020 г. С над 1700 лв. даре-
ния беше продължена една традиция на “Бъди човек - Айтос” - 
коледна вечеря за пенсионер в нужда - кауза, носеща любов, 
усмивки и надежда за доброто. 

От 1 декември, всеки ден, работещите в „МБАЛ Айтос“ ЕООД 
получаваха топъл обяд от фирма “Алмар Сийфуд“ АД – Айтос, 
собственик на завода за скариди в Айтос. От декември е и го-
лямата новина за община Айтос - с Министерско постановле-
ние Айтос получи 2 670 321 лв. за реализиране на проекти. Ста-
на ясно, че е осигурено финансиране от 1 310 000 лв. за бла-
гоустрояване на Градска градина, изграждане на спортна пло-

щадка и кът за фитнес. И още 
1 350 000 лв. бяха осигурени за  
ремонт на уличната мрежа на 
9 села в общината. Десет хи-
ляди лв. пък ще бъдат инвести-
рани през 2021 г. в с. Караге-

оргиево за изграждане на дет-
ска площадка. Стана ясно още, 
че всеки учител, лекувал се от 
COVID в болница, получава от 
СБУ еднократна помощ от 120 
лв, а по проект читалищната 
библиотека в Айтос се сдоби 
с 276 нови заглавия. Айтоско-
то читалище организира тра-
диционната инициатива „Мое-
то писмо до Дядо Коледа”, вся-
ко от децата получи отговор от 
Добрия старец. 

НП разказа и за мисията 
на билкаря Христо Христов да 
раздава здраве безплатно и за 
успеха на 12-годишната Магда-
лена Радева от Айтос, която с 
талант се нареди сред фина-
листите на поетичния конкурс 
“Моята мечта”. Пак тогава, еди-
надесетокласничката Зорни-
ца Денкова от СУ “Христо Бо-
тев” се класира на първо мяс-

то в Национален конкурс на НК 
“Родолюбие”, а МИГ-Айтос от-
чете, че средствата за подпо-
магане на местната общност 
(стопански, публичен и несто-
пански сектори) за финансира-
не на дейности, допринасящи 
за изпълнение на Стратегията 
за водено от общностите мест-
но развитие, са в размер на 2 
933 745.00 лв. 

Общинският съвет взе важно 
решение в подкрепа на местния 
бизнес - кметът предложи засег-
натите от мерките да не плащат 
наем за общинските имоти. При 
спазване на мерките, художни-
кът Иван Петров откри осмата 
си изложба, традиционна пред-
коледна експозиция - “Надежда 
за света” в Ритуалната зала на 
Община Айтос. А след загуба-
та на Ахмед Ахмед - дългогоди-
шен кмет на с. Мъглен, младата 
Кристина Станева беше избра-
на за вр.и.д. кмет до изборите 
на 28 февруари т.г.

През декември почти всички 
20 легла в отделението за лече-
ние коронавирус в „МБАЛ Ай-
тос“ ЕООД оставаха заети, лич-
но зам.-министърът на здраве-
опазването донесе в болница-

та два кислородни концентра-
тора. Пак по това време кметът 
Васил Едрев удостои читалище-
то в с. Пирне с почетен плакет и 
диплом за 95-ата годишнина от 
създаването на културната ин-
ституция. В очакване на праз-
ниците, доброволци реновира-
ха проблемна улица в Айтос с 
подкрепата на Общината.

През декември айтозлии ре-
шиха: АНТОН СТАНЧЕВ и ЯНКО 
КИРОВ са най-добрите спорти-
сти на община Айтос за 2020 г. 
Техният треньор Мартин Бенов 
за трети път получи титлата Тре-
ньор №1 на годината, за най-до-
бър отбор на 2020 г., гражданите 
посочиха отбора на борците на 
КСБ “Айтос”. Нищо, че детските 
градини бяха затворени, Общи-
ната спази традицията и пред-
коледно изненада всяка група 
с подаръци и обучителни игри. 
По инициатива на СУ “Христо 
Ботев”, вместо коледен базар, 
беше организирана дарител-
ска кампания за болницата до 
15 януари.

НП
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З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД-08-35

Гр. Айтос,  15 януари 2021 г.

На основание чл.8 от Изборния кодекс и Указ №302 от 
29.12.2020 г. /ДВ, бр.110/20 г./ на Президента на Република Бълга-
рия за насрочване на частични избори за кмет на кметство Мъглен, 
община Айтос  на 28 февруари 2021г. и т.10 от Решение №1917-
МИ на ЦИК от 15.12.2020 г.

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М:
ОБРАЗУВАМ избирателни секции на територията на община Ай-

тос, кметство Мъглен за произвеждане на Избори за кмет на кмет-
ство МЪГЛЕН на 28 февруари 2021 г. и утвърждавам тяхната но-
мерация и адрес, както следва: 020100—

№ по ред № на избирателна 
секция

Адрес на избирателната 
секция

1 036 ОУ „Христо Ботев“ с.Мъглен

2 049 ОУ „Христо Ботев“ с.Мъглен

Настоящата заповед да се обяви публично и да се изпрати на ГД 
ГРАО , ТЗ ГРАО Бургас, Областна администрация Бургас и Общин-
ска избирателна комисия Айтос.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в 
3-дневен срок от обявяването и пред областния управител на об-
ласт Бургас.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул. ”Славянска” №50, 
приема оферти за закупуване на 2 бр. лаптопи за диги-
тална обработка на данни с технически параметри: Intel 
Core i3, 256GB SSD, 1TB HDD, Windows 10 до 2800 лв. с 
ДДС, 1 бр. интерактивен дисплей//Интерактивен панел 
с вграден компютър – OPS PCi5, 8G, 128G SSD, Операци-
онни системи – Windows 10 и Android до 4500 лв. с ДДС 
и 1 бр. мултифункционално лазерно устройство: 4 в 1 
WiFi, ADF. Печат; Сканиране; Копиране; Факс до 450 лв. 
с ДДС. Кандидатите могат да участват и за отделни пози-
ции. Офертите се получават в запечатани, непрозрачни 
пликове до 16,00 часа на 01.02.2021 г. За допълнителна 
информация тел.0888 20 66 82 и на pgss-aitos.org“

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос
ОБЯВА

„ПГСС „Златна нива” - гр. Айтос , ул. ”Славянска” № 
50, приема оферти за закупуване на 1 брой комплект по 
ботаника и биология за лабораторна работа до 1225 лв 
с ДДС, 1 брой комплект по растениевъдство за лабора-
торна работа до 1050 лв с ДДС, 1 брой Уред за измер-
ване влажността на зърнени култури до 810 лв с ДДС, 1 
брой Почвоанализатор - дигитален с микропроцесорен 
контрол, измерва съдържанието на N, P, K, соленост и 
PH в почви, торове и растения; може да съхранява и да 
принтира данните от измерванията; компактен до 3600 лв 
с ДДС. Кандидатите могат да участват и за отделни пози-
ции. Офертите се получават в запечатани, непрозрачни 
пликове до 16,00 часа на 01.02.2021 г. За допълнителна 
информация тел.0888 20 66 82 и на pgss-aitos.org“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни лю-
бимци, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват об-
ществени места, като почистват мястото след дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора 
или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размно-
жаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с 
физиологичните, анатомичните и поведенческите им характерис-
тики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ве-
теринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на 
общинските и ветеринарномедицинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посе-
щение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - 

и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обо-

значени от общините със забранителни знаци

За неспазване на горе описаните законови задължения ще бъ-
дат налагани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Със Заповед№ РД01-
2474/30.12.2020 г. на из-
пълнителния директор 
на Агенция за социал-
но подпомагане, Общи-
на Айтос разкрива со-
циална услуга, делеги-
рана от държавата дей-
ност „Асистентска под-
крепа“, с капацитет 53 
потребители.

 „Асистентската под-
крепа“ е специализи-
рана социална услу-
га, която включва еже-
дневна почасова под-
крепа в домашна среда 
на деца и лица с трайни 
увреждания и на лица в 
надтрудоспособна въз-
раст, в невъзможност 
да се самообслужват. 
Услугата ще бъде пре-
доставяна от лице, на-
значено на длъжност 
„Социален асистент“. 

Максималната про-
дължителност за полз-
ване на социалната ус-
луга „Асистентска под-
крепа” от един потре-
бител е до 4 часа днев-
но, всеки работен ден, 
съобразно изготвена-
та индивидуална оцен-
ка на потребностите.  
„Асистентската под-
крепа“ включва под-
крепа на потребители-
те от социалния асис-
тент за:

• самообслужване;
• движение и прид-

вижване;
• промяна и поддър-

жане на позицията на 
тялото;

• изпълнение на еже-
дневни и домакински 
дейности;

• комуникация.

Специализираната 
социална услуга ще се 
предоставя на:

1. лица в надтрудос-
пособна възраст в не-
възможност за само-
обслужване, които ня-
мат определена по съ-
ответния ред степен на 
намалена работоспо-
собност;

2. деца с трайни ув-
реждания и пълнолет-
ни лица с трайни ув-
реждания с определе-
на чужда помощ, които 
не ползват асистентска 
подкрепа, помощ за 
осигуряване на асис-
тентска подкрепа или 
за които не се получа-
ва помощ за грижа в 
домашна среда по реда 
на друг закон.

Приемът на докумен-
ти за „Асистентската 
подкрепа“ за кандидат-
потребители и кандида-
ти за персонал започна 
от 04.01.2021 г. в сграда-
та на Общински център 
за социални и здравни 
услуги, с адрес: гр. Ай-
тос, ул. „Васил Левски“ 
№5, всеки работен ден 

от 08:30 до 12:00 часа и 
от 12:30 до 17:00 часа. 

Документите са 
достъпни и на офи-
циалната интернет 
страница на община 
Айтос на адрес: http://
aytos.bg, 

За допълнител-
на информация тел. 
0558/2-56-30

Община Айтос разкрива нова социална 
услуга „Асистентска подкрепа”

Документите са достъпни на официалната интернет страница на община Айтос на адрес: http://aytos.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
за прием на документи от кандидати за персонал  

на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Със  Заповед № РД01-2474/30.12.2020 г. на Изпълнителния ди-
ректор на Агенция за социално подпомагане община Айтос разкри-
ва социална услуга, делигирана от държавата дейност „Асистент-
ска подкрепа“, с капацитет 53 потребители.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услу-
га, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна сре-
да на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспо-
собна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна 
от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Максимал-
ната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асис-
тентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки 
работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на по-
требностите. 

Във връзка с горе посоченото от 04.01.2021 г. Община Айтос 
стартира прием на заявления от кандидати за персонал за длъж-
ността „Социален асистент“.

1. Потребители на социалната услуга ще бъдат:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за само-

обслужване, които нямат определена по съответния ред степен на 
намалена работоспособност;

• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреж-
дания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска 
подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за 
които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда 
на друг закон.

2. „Асистентската подкрепа“ включва подкрепа на потреби-
телите от социалния асистент за:

• самообслужване;
• движение и придвижване;
• промяна и поддържане на позицията на тялото;
• изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
• комуникация.
3. Място на предоставяне на социалната услуга „Асистент-

ска подкрепа“:
• предоставянето на специализираната социална услуга „Асис-

тентска подкрепа”  ще се предоставя  по настоящ адрес на по-
требителите.

4. Необходими документи, които трябва да бъдат подадени 
от кандидатите за персонал:

•  Заявление – декларация (по образец):
•  Документ за самоличност (за справка);
•  Автобиография;
• Копие на документ за придобита образователно-квалифика-

ционна степен за завършено основно образование;
• Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, 

не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено прес-
тъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено 
по съответния ред от правото да заема определена позиция и не 
са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от до-
машното насилие (по образец);

• Копие на документите, удостоверяващи продължителността на 
професионалния опит;

• Копие от сертификат/и за извършени обучителни курсове.
Всички документи по образец, които трябва да бъдат по-

дадени, кандидатите могат да получат в:
• сградата на Общински център за социални и здравни услуги, 

с адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5, всеки работен ден от 
08:30 до 12,00 часа и от 12,30 до 17:00 часа;

• документите са достъпни и на официалната интернет страни-
ца на община Айтос: http://aytos.bg, 

4. Начин на провеждане на подбора:
• Първи етап - допустимост по документи;
• Втори етап - интервю/събеседване.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социа-
лен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 ча-
сов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоста-
вя подкрепа на минимум 2-ма потребители.

За допълнителна информация тел. 0558/2-56-30 

ОБЯВЛЕНИЕ
за прием на документи от кандидати за потребители на 

социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Със  Заповед № РД01-2474/30.12.2020 г. на Изпълнителния ди-
ректор на Агенция за социално подпомагане община Айтос раз-
крива социална услуга, делегирана от държавата дейност „Асис-
тентска подкрепа“, с капацитет 53 потребители.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, 
която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда 
на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспо-
собна възраст в невъзможност за самообслужване, предоста-
вяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Мак-
сималната  продължителност за ползване на социалната услуга 
„Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, 
всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оцен-
ка на потребностите. 

Във връзка с горе посоченото от 04.01.2021 г. Община Ай-
тос стартира прием на заявления от кандидат-потребители за 
включване в специализираната социална услуга „Асистентска 
подкрепа“.

1. Потребители на социалната услуга могат да бъдат:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за само-

обслужване, които нямат определена по съответния ред степен 
на намалена работоспособност;

• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни ув-
реждания с определена чужда помощ, които не ползват асистент-
ска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа 
или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда 
по реда на друг закон.

2. Място на предоставяне на социалната услуга „Асистент-
ска подкрепа“:

• кандидатите за потребители заявяват желанието си да полз-
ват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ ад-
рес.

3. Необходими документи, които трябва да бъдат подаде-
ни от кандидат-потребителите:

• Заявление-декларация /по образец/;
• Документ за самоличност (за справка);
• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински про-

токол на ЛКК (копие); Други медицински документи – етапна епик-
риза, актуална епикриза и др.;

• Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично 
от кандидата за потребител).

Всички документи по образец, които трябва да бъдат по-
дадени, кандидатите могат да получат в:

• сградата на Общински център за социални и здравни услуги, 
с адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5, всеки работен ден от 
08:30 до 12,00 часа и от 12,30 до 17:00 часа;

• документите са достъпни и на официалната интернет стра-
ница на община Айтос: http://aytos.bg.

За допълнителна информация тел. 0558/2-56-30 

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



В началото на 2021 г. район-
ната служба “Пожарна безо-
пасност и защита на населе-
нието” - Айтос (РСПБЗН) от-
чете и анализира дейността си 
през миналата година. Статис-
тическата справка показва, че 
ликвидираните произшествия 
от айтоските огнеборци през 
2020 г. бележат понижение с 
11%, в сравнение с предход-
ната година.  

С 21% по-малко са били по-
жарите с материални щети на 
територията на община Айтос, 
а с 33% са скочили пожарите 
с материални щети в община 
Руен, сравнено с 2019 г. С 9% е 
паднал броят на пожарите без 
материални загуби. Един е за-
гинал и един гражданин е по-
страдал в резултат на пожари-
те, при общо трима за 2019 г. В 
процентно съотношение, близо 
три пъти повече са излизанията 
на екипа на службата в общи-
на Айтос - 77% от общия брой,  
и 23% - за община Руен, отче-
те още началникът на службата 
инж. Мариян Маринов. 

Най-висок е ръстът на пожа-
рите в жилищно-комуналния 
сектор, на второ и трето място 
се нареждат транспорт, скла-
диране и пощи и селско и риб-
но стопанство. Основните при-
чини са небрежност при бора-
вене с открит огън и къси съе-
динения. Голям е броят на тези 
от пожарите, които са в про-
цес на установяване – 22.

216 са общо пожарите през 
2020 г., от тях 57 - с материал-
ни щети. Пожарите в сухи тре-
ви и отпадъци за годината са 
общо 159, големият дял - 124 

пожара са на територията на 
община Айтос, 35 пожара е га-
сила службата на територията 
на община Руен. Броят на лъж-
ливите повиквания за помощ 
са четири - толкова са били и 
през 2019 г.

Щетите от огнената стихия 
не са малко. Унищожени са 
2292 кв. м покривна конструк-
ция, 500 птици, 100 дка ши-
роколистна гора, 22 дка сме-
сени гори, 50 дка с пшеница, 
35 броя бяла, черна и компю-
търна техника, три леки авто-
мобила, два фургона, имуще-
ство и др.

“Зимният сезон през 2021 г. 
е съпътстван с чести темпера-
турни промени, което може да 
бъде причина за пожари. През 
първата половина от м. януа-

ри на т.г. оперативната обста-
новка е относително спокой-
на. Досега районната служ-
ба се е отзовала на две про-
изшествия”, казва инж. Мари-
нов. Стана ясно, че на 12 яну-
ари, около 16:30 часа е полу-
чено съобщение за оказване 
на техническа помощ в жи-
лищна сграда в с. Ябълчево, 
община Руен, където заради 
проливните дъждове е навод-
нено мазе. В същия ден десе-
тина минути по-късно възник-
ва пожар в комин на жилищ-
на сграда на ул. “Кирил и Ме-

тодий“ в Айтос. Няма нанесе-
ни материални щети.

“За недопускане на инци-
денти през зимния сезон е 
необходимо стриктно спазва-
не на правилата за пожарна 
безопасност. На първо място 
гражданите трябва строго да 
спазват инструкциите на про-
изводителите и приложените 
съвети за поддръжка, експло-
атация, зареждане и ремонт 
на отоплителните уреди. Не-
обходима е ежедневна техни-
ческа проверка на състояние-
то на електрическите и газо-

ви отоплителни уреди. При на-
пускане на жилището и вечер 
преди лягане тези уреди тряб-
ва да се изключват. Задъл-
жително се поставят на безо-
пасно разстояние от мебели-
те и обзавеждането в жили-
щата. Добре е да се използ-
ват само преносими нагрева-
телни уреди, които имат въз-
можност да се самоизключ-
ват при преобръщане и пада-
не. Децата не трябва да имат 
пряк достъп до отоплителните 
уреди. Недопустимо е оставя-
нето без надзор на включени 
печки, духалки и радиатори”, 
съветва гражданите начални-
кът на РСПБЗН - Айтос. 

Продължава масовата прак-
тика в контейнерите за смет да 
се изхвърля неизгасена сгурия 
от отоплителни уреди с твърдо 
гориво. Необходимо е всички 
граждани да проявяват по до-
бра бдителност и добросъвест-
ност и да сигнализират служ-
бата и дежурния в общинска 
администрация при констати-
рани запалвания от недобро-
съвестни лица. При възниква-
не на пожар или друг инцидент 
е необходимо незабавно да се 
потърси съдействието на вече 
добре познатия ви телефон 
112, припомнят още от пожар-
ната служба в Айтос. 
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Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

По-малко произшествия за 2020 г. 
отчетоха айтоските огнеборци

През настоящата 2021 годи-
на се навършват 125 години 
от учредяването в гр. Варна 
на Тракийската организация 
в България. Първият конгрес 
на преселниците и емигранти-
те от Източна Тракия се про-
вежда в гр. Бургас на 15 де-
кември 1896 г.

Непосредствено след кон-
греса в защита интересите на 
хилядите преселници от Од-
ринския вилает намерили под-
слон в Айтоския край, на 26 
януари 1897 г. в Айтос възник-
ва Тракийско младежко дру-
жество, подкрепено от Вар-
ненското емигрантско друже-
ство „Странджа“, основано от 
братята Никола и Петър Дра-
гулеви и легендарния тракий-
ски водач Петко Киряков, по-
известен като Капитан Петко 
Войвода.

По този повод във в-к „Тра-
кия“ бр.9/13.05.2016 г. видният 
тракийски деятел и историк 
проф. Иван Филчев отбеляз-
ва: „Важни постановки се съ-
държат в уводната статия на 
в-к „Странджа“ от 15 февруа-
ри 1897 г. Първият конгрес в 
Бургас подчертава, че целите  
на тракийските дружества се 
поставят по-високо от всяка 
партизанска прищявка. Това 
означава, че на организаци-
ята са нужни хора действени 
и патриоти, а не привържени-
ци на разните партии“. 

По-нататък проф. Филчев 
съобщава: „По повод осно-
ваването на клонове на дру-
жество „Странджа“в Бургас и 
Пловдив, вестникът излиза с 
възторжена  похвала за тяхна-
та инициатива. Апелът е всич-

ки преселници  от Одринско 
да основават дружества и да 
бъдат готови за великия час, 
„когато ще удари революци-
онният звън“. 

В своята статия проф. Фил-
чев цитира в-к„ Странджа“: „В 
бр.32 от 1897 г.се съобщава,че 
на 26 януари 1897 г.в гр.Айтос 
е организирана група на 
дружество„Странджа“от 19 
членове“.

Тази историческа истина 
означава ,че Айтоското тра-
кийско дружество се явява 
четвърто по ред  дружество 
след Варна, Бургас и Плов-
див в историята на организи-
раното тракийско движение 
в България. Водено от заве-

та на учредителите на тра-
кийската организация в Бъл-
гария, ръководството на Тра-
кийско дружество “1897 - Пе-

тър Киприлов“ прове-
де честване на 120-а 
годишнина от нача-
лото на организира-
но тракийско движе-
ние в Айтос. 

В чест на юбилейна-
та годишнина сдруже-
ние „Тракийско дру-
жество „1897 - Петър 
Киприлов“ бе удосто-
ено от Централното 
ръководство на Тра-
кийската организация 
в България със сре-
бърен плакет „Капи-
тан Петко Войвода“. 
Това отличие легити-
мира „Тракийско дру-
жество „1897 - Петър 
Киприлов“ като зако-
нен представител  и 
защитник на тракий-
ската кауза в нашия 
град, достоен продъл-
жител на Тракийското 
младежко дружество 

„Странджа“,учредено на 26 
януари 1897 година.

Богата и продължителна е 
житейската история на орга-
низираното тракийско дви-
жение в Айтоския край. През 
своята дългогодишна исто-
рия дружеството е претърпя-
ло много и различни момен-
ти на изпитания, но жилави-
ят корен на тракийските бъл-
гари винаги е намирал начин 
да оцелее. 

Ето и  приоритетите на тра-
кийската организация: 

– Защита на човешките и 
имуществените права на тра-
кийските бежанци и техните 
потомци.      

– Съдействие на Общински-
те органи за патриотичното 
възпитание на младото поко-
ление, сигурността и отбрана-
та на страната. 

– Изграждане и опазване 
на паметните знаци на бъл-
гарската история. 

– Защита на българските 
национални интереси и Пра-
вославната вяра. 

– Запазване и популяризи-

ране на тракийското фолклор-
но наследство. 

– Културно-просветна и ху-
дожествено-творческа дей-
ност сред населението в Об-
щината и други. 

Основен приоритет на ай-
тоските тракийци през насто-
ящата юбилейна  125-а годиш-
нина на Тракийската органи-
зация в България е издига-
нето на паметен знак на па-
трона на дружеството – све-
щеник Петър (Пею) Кипри-
лов, в чест на 170-а годишни-
на от рождението му, за кое-
то имаме пълна проектна го-

товност. В проекта на памет-
ника под барелефа на Петър 
Киприлов ще бъдат изписани 
заветните думи на свещени-
ка: „Деца, не забравяйте Тра-
кия, за която България про-
ля толкова скъпа кръв! Имай-
те вяра в световната правда! 
Бог бди над Тракия! Истина-
та рано или късно ще възтър-
жествува!“. 

Честит празник, тракий-
ци!

Управителен съвет на 
Тракийско дружество 

“1897 Петър Киприлов” - 
град Айтос

Айтоското тракийско дружество - четвърто по ред  
в историята на организираното тракийско движение

В процес на установяване 
са 22 пожара, лъжливите 
повиквания са 4

Занятие на огнеборците в Етнографския ком-
плекс “Генгер” Обучение на ученици от СУ “Никола Вапцаров”

2020 г. - ІІ място за младите айтоски огнеборци в 
националната надпревара за купа “Юлиян Манза-
ров” в гр. Ловеч

Децата със сладък жест за огнеборците

Членове на Тракийско дружество “1897 - Петър 
Киприлов” - град Айтос на 120-годишния юбилей 
на организацията

Битов хор “Българка” към ТД “1897 - Петър Кип-
рилов” - град Айтос

Председателят на ТД “1897 - 
Петър Киприлов” Пламен Ми-
хайлов (вдясно) и почетният 
председател на дружеството 
Димитър Ошавков

На националния празник Трети март

125 години ще отбележи организацията


