
И през тази седмица 
общинските работници 
към отдел "Благоустро-
яване" на Дирекция “Те-
риториално и селищно 
устройство и регионал-
но развитие" в Общи-
на Айтос продължават 
да обновяват пролетно 
града.

На 16 март започна 
засаждането на млади 
дръвчета от вида пира-
мидален габър и шестил 
на улица "Филип Кутев", 
която в момента се ре-
новира. Тротоарните на-
стилки са вече готови, 
монтирани бяха и нови 
пътни знаци. До десе-
тина дни ще бъде поло-
жена и асфалтовата на-
стилка, съобщиха от Об-
щинска администрация - 
Айтос. 

Ще бъдат засадени 
дръвчета и на улици-
те "Паскал Янакиев" и 
"Христо Ботев" - там, къ-
дето са премахнати ста-
рите. Както НП вече съ-
общи, по едно дръвче от 
вида шестил ще засадят 
и децата в дворовете на 
всички детски градини 

в Айтос. 
Започна пролетното 

почистване на зелени-
те пространства и под-

рязване на храстите по 
една от най-дългите ули-
ци в града - "Славянска". 
Предстои още много ра-

бота по обновяването на 
всички градинки в Айтос, 
заявиха от Общината.
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През тази седмица уче-
ниците от I до IV клас, 
участвали в състезания-
та "Млад математик", "Аз 
зная английски", "Родна 
реч" и "Млад художник", 
получиха своите медали 
и грамоти от директора 
на СУ "Никола Вапцаров" 
Ирина Вътева. 21 златни, 
41 сребърни и 31 бронзо-
ви медала връчи на та-

лантливите Вапцаровци 
директорът.

Двама са златните ме-
далисти на СУ "Никола 
Вапцаров" от междуна-
родното състезание "Ма-
тематика без граници" 
- Емир Юсуфов и Крис-
тин Николова, и двама-
та четвъртокласници. Пе-
тима са първокласници-
те математици с бронзо-

ви медали - Ивайла Ба-
хчеванова, Тома Анто-
нов, Чавдар Автански, 
Ивелин Йовчев и Андрей 
Минчев.

Останалите 86 първен-
ци от началния етап са с 
медали и грамоти от със-
тезанията "Аз зная ан-
глийски", "Родна реч" и 
"Млад художник".

НП Част от първенците на училището

Много медали от състезания за малките ученици  
на СУ „Никола Вапцаров“
Близо 100 награди от четири състезания 

за децата от начален етап

Пролетно 
раздвижване Засаждат дръвчета  

и обновяват градините в Айтос



Геновева ЗАФИРОВА

В лабиринта на времето търсим себе 
си. И може би точно в такива моменти 
ни се случват неща, които отдавна сме 
чакали. Случайна среща и осъзнавам 
- талантът може да изгрее само с мно-
го работа. А когато е посветен на дру-
гите - озарява и техния път...

Щедра е била съдбата към двамата 
братя Лютви и Ружди Ахмед. Далнови-
ден и прозорлив е бил баща им. Разби-
ра, че момчетата му са будни и жадни 
за наука, затова от село се преселват 
в Айтос. В града Лютви и най-малкият 
от тримата братя - Ружди, се запалват 
по борбата. Още като деца всеки ден 
са в залата, на тепиха. Тренират с хъс 
и каляват мъжки характери. Още пър-
вите треньори Кръстю Дачев и Слави 
Петков виждат потенциала им на бъ-
дещи шампиони. Качествата им на до-
бри борци разпознава и треньорът Фе-
рат Яшар, завършил Спортното учили-
ще в Разград. Двамата братя също за-
вършват спортно училище "Юрий Гага-
рин" в Бургас. Порасналите момчета 
участват в най-престижните национал-
ни и балкански състезания по свобод-
на борба. Лютви Ахмед е няколкокра-
тен балкански шампион и вицешампи-
он за младежи. 

Но този разказ е за по-малкия брат, 
за Ружди Ахмед, днес президент и тре-
ньор на Клуба по свободна борба "Ай-
тос". Следя успехите на борците вече 
повече от 10 години, откакто е възста-
новен айтоският клуб. Отдавна исках 
да се срещна с Ружди, но все отлагах 
заради пандемията. Срещнахме се най-
после - в навечерието на Първа пролет. 
Познавах го само като съпруг на моя-
та обичана ученичка и една от най-до-
брите рецитаторки в бившето вече ОУ 
"Любен Каравелов" - Гюлчето.

Разговаряме с Ружди за успехите и 
трудностите по време на пандемията, 
за състезателите на клуба, за бъдеще-
то. Разказва ми за децата и за умение-
то на треньора да опознае всяко от тях. 
За това колко важно е да му се доверят 
и да ги приобщи, да събуди амбицията и 
желанието у всеки да се докаже. 

Говори за възпитаниците си, а очи-
те му греят. Вижда се, че влага душа и 
сърце в тази работа. Възкликвам: "Вие 
сте щастлив човек, Ружди!" "Тези деца 
може да не станат шампиони, може да 
не станат медалисти, но със сигурност 
ще израснат като достойни хора - тру-
долюбиви и отговорни за делата си", 
отговаря ми всеотдайният треньор. А в 
гласа му звучи искрената обич и при-
вързаност към момчетата от клуба.

И разбирам, че един от важните ак-
центи в работата на Ружди Ахмед е да 
възпита ценности и да разгърне по-
тенциала на всяко дете. Оптимални-
те изисквания и усилия в ежедневни-
те тренировки са с единствената цел 
да предаде знанията и опита си. А ко-
ето от децата ги приеме, има желание 
да развие дарованието си и обича този 
спорт - ето, това е базата, върху която 
треньорът надгражда таланта на един 
бъдеш шампион. С убеждението, че у 
състезателите трябва да се изгражда 
не само физика, но и дух.

Но кой е Ружди Ахмед?! Бизнесмен, 
общински съветник, спортист. Внушава 
респект не само с борческата си фигу-
ра, но и със сърдечността и енергична-
та си натура. Достъпен, усмихнат - де-
цата искрено го обичат и следват. И в 
това безкористно служене Ружди влага 
цялата си енергия, отзивчивост и вре-
ме. И всичко това - безвъзмездно, "на 
ползу роду".

Още през 2008 г. възражда клуба по 
свободна борба. Оттогава до днес той 
е президент и треньор. Социално и об-
ществено ангажиран е, трети мандат 
общински съветник в местния парла-
мент, където, естествено, отговаря за 
спорта. От две години е член на Рота-
ри клуб - Айтос.

Роден е в село Снежа, Руенско, на 31 
юли 1967 г. и е трето дете в семейство-
то. В І-ви клас го записват в училище 
"Любен Каравелов", а в пети клас вече 
тренира борба. В 8 клас, преди втория 
срок, го приемат за ученик в бургаското 
спортно училище, след като вече мно-
гократно е ставал окръжен шампион. 
Следват четири силни спортни години 
- републикански шампион е във всички 
възрастови групи. През 1985 г. е сред 
10-те номинирани най-добри спортисти 
на Спортното училище.

През същата година му предстои Ев-
ропейско първенство в Италия и Све-
товно в Германия. "Тогава започна въз-
родителният процес. Бях титуляр в ка-
тегорията, но тогавашният режим не 
допусна, нас, преименуваните, в капи-
талистически страни. Мой приятел, ко-
гото неведнъж съм побеждавал, ста-

на европейски и световен шампион за 
юноши - В. Събев" - разказва ми Руж-
ди, без злоба, но с искрено разочаро-
вание. Десет години се готвил и чакал 
този момент, вложил много труд, пре-
живял много лишения, и всичко това - 
напразно.

След завършване на спортното учи-
лище отбива военната си служба и 
продължава състезателната си кари-
ера в Спортна школа "Славия", а мал-
ко по-късно - в СК "Спартак" - Варна. 
Там продължава образованието си в 
Института за здравна култура, специ-
алност „Зъботехник“. Предоставят му 
жителство и апартамент, обгрижват 
го. Участва в турнира "Дружба" и мери 
сили със състезатели от всички соци-
алистически страни. Но през лятото 
на 1989 г. получава голяма контузия на 
рамото, тогава започва и масовото из-
селване. Семейството му заминава за 
Турция. Тук остават мечтите му, рабо-
тата, приятелите...

Българската спортна школа е извест-
на с успехите си. Ружди е приет в един 

от големите отбори - в Коня, Ре-
публика Турция. Там се състеза-
ва в продължение на пет години. 
Но на едно състезание - нова кон-
тузия, на същото рамо. Завърта 
се в същия омагьосан кръг - трав-
ма, операция, възстановяване. 
Не му остава нищо друго, освен 
на прекрати спортната си карие-
ра. А точно там успява да се бори 
в националния отбор и спечелва 
титлата вицешампион.

Въпреки че има прекрасни ус-
ловия за работа и е обезпечен 
материално, сърцето го тегли към 
България и родния дом. Страда, 
измъчван от носталгия и живее с 
мисълта да се прибере в родина-
та. И това се случва - цялото се-
мейство, с изключение на голе-
мия брат, който вече е женен там, 
се завръща в България.

"Когато прекратих спортната 

си кариера през 1995 г. се върнах в Ай-
тос - градът, който ме направи спортист 
и човек. Като възпитаник на българска-
та школа по борба, благодаря на моите 
треньори, че не само ме научиха да се 
боря, научиха ме на дисциплина, кали-
ха волята ми и ме създадоха като лич-
ност", казва Ружди.

Следвайки добрия пример на свои-
те треньори, вече в родния град, у Руж-
ди Ахмед назрява желанието да възро-
ди местния клуб по борба. С подкрепа-
та на приятели и близки и с благосло-
вията на родителите Ружди възражда 
клуба. На добра воля тренира децата 
първо във физкултурния салон на учи-
лище "Любен Каравелов", а сега вече 
- в новата зала за тренировки на клу-
ба, в спортна зала "Аетос". С амбиция-
та да създава шампиони, които да про-
славят България.

И започва с много желание, хъс и 
амбиция да работи с всяко дете. Вече 
второ и трето поколение спортисти са 
в залата, а участието на айтоските мом-
чета в национални, балкански и евро-
пейски състезания е сбъдната мечта 
за треньора им. Ружди Ахмед със за-
доволство споделя, че Община Айтос в 
лицето на кмета Васил Едрев и Коми-
сията по образование и спорт към Об-
щинския съвет, отделят необходимите 
средства за всички спортни клубове, 
и с това дават възможност на младите 
спортисти за изяви у нас и в чужбина.

За седма поредна година Клубът по 
свободна борба "Айтос" печели проект 
за спортни занимания. Целта е повече 
деца да спортуват в свободното си вре-
ме, да израстват физически и психиче-
ски здрави. С опитно око и усет бивши-
ят изявен състезател усеща таланта и 
потенциала и безпогрешно разпозна-
ва бъдещите шампиони. Проектът му 
дава възможност да селектира най-та-
лантливите и да ги мотивира да се раз-
виват в клуба.

През 2017 г. Ружди завършва Наци-
оналната спортна академия в София, 
за да обогати и разшири теоретичните 
и практическите си знания. Към опита 
си на дипломиран инструктор по бор-
ба в МВСМ "Генерал Благой Иванов", 
през 1986 г., треньорът прибавя и ди-
плом за завършено висше образова-
ние в най-престижната образователна 
спортна институция в България. Година 
преди да завърши курса, като член на 
ДФС "Черноморец" - Бургас, Централ-
ният съвет на тогавашния Български 
съюз за физическа култура и спорт му 
присъжда званието „Майстор на спор-
та по борба“.

Питам го коя е най-голямата радост 
откакто е възродил клуба. "Откриване-
то на напълно обновената и разшире-

на спортна зала "Аетос" в самия край 
на 2019 г. Присъства и министър-пред-
седателят Бойко Борисов. Тази зала я 
чакаме от 40 години. Нашият кмет Ва-
сил Едрев милее за спорта и сме мно-
го благодарни за това. Спортът няма 
цвят, не разделя хората по етнос или 
вяра, но най-голямата му заслуга е, 
че обединява децата и им поставя 
цели", казва с апломб Ружди Ахмед. И 
не без гордост добавя, че клубът дър-
жи здрава връзката с бившите въз-
питаници на айтоската школа по бор-
ба. "Много от тях сега са спонсори на 
младите ни надежди. Например, Исмет 
Тюрхан, който от години живее и има 
свой бизнес в Австралия. Наши спон-
сори са и братя Ташеви, фирмата за 
дограма "Вайс профил" и др.", изброя-
ва треньорът с благодарност за жес-
товете на подкрепа.

Традиционен за празника на Айтос 
- Димитровден - е националният тур-
нир по свободна борба в Айтос, който 
присъства в календара на Българска-
та федерация по борба. Най-добрите 
малки борци на България си дават сре-
ща на този турнир. С годините спорт-
ният форум, организиран от Община-
та и клуба, събира все повече отбори 
и състезатели.

Ежедневието му е натоварено с мно-
го работа. Другото му амплоа е на ак-
тивен общински съветник. Вече трети 
мандат е в председателството на Коми-
сията по спорта. В заседателната зала 
пледира не само за своя клуб, но и за 
новоучредените клубове, които тряб-
ва да бъдат поощрявани с по-висока 
субсидия. Убеден е, че в спорта се ко-
ват приятелства, каляват се характе-
ри, възпитава се толерантно отноше-
ние към другите.

Към името на бащата Ружди Ахмед, 
с немалко успехи на тепиха се вписва 
и името на сина - Октай Ружди - гор-
достта и надеждата на спортната фа-
милия Ахмед. Покрай победите на Ок-
тай, Айтос и България станаха извест-
ни на Балканите и в Европа. Младе-
жът има всички качества за борец на 
международния тепих и изключителния 
шанс да стане световен шампион в ка-
тегория до 79 кг.

Октай е студент в ІІІ курс в НСА - Со-
фия, състезател на ЦСКА и национал-
ния отбор на България по борба. Два 
пъти е републикански шампион на Бъл-
гария, а на последното Световното за 
младежи е седми. "Нашето момче има 
всички данни да бъде шампион. Но за 
да стане майстор, трябва да овладее 
тънкостите, детайлите. Там е успехът", 
горд с Октай е и чичо му, борецът с мно-
го победи - Лютви Ахмед.

Началото е сложено още в детството 
на Октай. Започва да тренира при баща 
си когато е 9-годишен. Днес успехите му 
са неоспорими и радват не само семей-
ството, но и цялата общност. През 2018 
г., за първи път става балкански шам-
пион в Албания. През 2019 г., в Пана-
гюрище - отново е балкански шампион 
в своята категория. И през 2020 г. е на 
върха в Държавния личен шампионат 
на България.

Ружди обича да си спомня за първи-
те пътувания на клуба и първите меда-
ли от Словакия през октомври 2010 г. С 
вълнение си спомня и за първия турнир 
по борба през 2009 г. - първият за Ай-
тос след 20 години. За първото участие 
в Балканския турнир в Турция и брон-
зовата купа от октомври 2012 г. Близо 
15 отбора участват в спортната надпре-
вара тогава, присъстват бивши и насто-
ящи шампиони по борба. И четем пос-
ланието към айтозлии от шефа на БФБ 
тогава, Валентин Йорданов: "Когато хо-
рата работят със сърце, резултатите не 
закъсняват. Хубавото е, че ангажимент 
към развитието на състезателите има 
не само клубът, но и Общината, роди-
телите, бизнесът. Но най-важното е де-
цата да влязат в залите, защото други-
те пътища водят за никъде..."

Децата да влязат в залите - това е 
стратегията, която Ружди Ахмед уве-
рено следва. Защото има подкрепата 
на Общината, на директорите на учи-
лищата, на родителите, на спонсори-
те, на обществеността.

Труден е пътят към победата, често 
трънлив, но си струва - особено кога-
то видиш възпитаниците си на най-ви-
сокото стъпало на почетната стълбич-
ка. Когато звучи българският химн и те 
изпълва с гордост. "До върха се стига 
с много работа, с работа всеки ден, с 
обич към спорта и хъс за победа", каз-
ва Ружди. Щастлив е, че е свързал жи-
вота си с борбата, не щади сили и не 
пресмята колко години са нужни да на-
правиш от едно дете състезател и шам-
пион. Той просто го прави...

С пожелания за нови успехи!
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Най-голямата ми радост е новата 
спортна зала, чакахме я 40 години

Ружди Ахмед - общински съветник, президент и треньор на КСБ „Айтос“:

Ружди Ахмед

2013 г. Октай Ружди в нападение

ІV национален турнир по свободна борба - клубът се радва на 
подкрепата на Общината, родителите и спонсорите

2011 г. С трима от първите 
медалисти на клуба

2016 г. Треньорът е горд - 
Октай Ружди (в ляво) и Алиш 
Алиш с републикански титли



В началото  на мартен-
ското заседание на Об-
щинския съвет съвет на 
24.03. 2021 г., Межди Юсе-
ин Ахмед официално ще 
поеме длъжността кмет на 
село Мъглен. Новият кмет 
ще положи клетва в Засе-
дателната зала пред об-
щинските съветници и в 
присъствието на предста-
вител на Общинската изби-
рателна комисия - Айтос. 

Межди Ахмед беше из-
бран за кмет на селото 
след частични избори, 
които се проведоха на 28 
февруари т.г. Кандидати-
те бяха двама, и двамата 
независими. 

40-годишният Межди, 
издигнат от Инициати-
вен комитет, събра 310 
действителни гласа, сре-
щу 261 на опонента си. 
На 28.02.2021 г., Общин-
ска избирателна комисия 
– Айтос, обяви избиране-
то му за кмет на кметство 
Мъглен, община Айтос, с 
Решение №194 – ЧИ. 
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Най-голямата ми радост е новата 
спортна зала, чакахме я 40 години

П   О   К   А   Н   А
Уважаеми  дами  и  господа  общински  съвет-

ници,
Уважаеми  господин  кмет  на  община  Ай-

тос,
С настоящата покана Ви уведомявам, че на осно-

вание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 
от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ОСЕМ-
НАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Ай-
тос, което ще се проведе на  24.03.2021 г. (сряда) 
от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  
при  следния  проект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от 

ЗМСМА от Межди Юсеин Ахмед, обявен за избран 
за кмет на кметство Мъглен, община Айтос  с 
Решение №194 – ЧИ от 28.02.2021 г. на Общин-
ска избирателна комисия – Айтос, след прове-
ден частичен избор за кмет на кметство Мъг-
лен, община Айтос, област Бургас на 28 февру-
ари 2021 г.  

1. Докладна записка с вх. №ОбС-98/15.03.2021 
г. от Временната комисия, създадена с Решение 
№172/27.11.2020 г. на Общински съвет Айтос, от-
носно приемане на Наредба за обема на животновъд-
ната дейност и местата за отглеждане на селскосто-
пански животни на територията на община Айтос.  

2. Предложение с вх. №ОбС-96/12.03.2021 г. от 
Васил Едрев – кмет на община Айтос,  относно прие-
мане на Отчет по изпълнение на „Програма за опаз-
ване на околната среда на територията на община 
Айтос 2015 - 2020 г.“  за 2020 г.

3. Докладна записка с вх. №ОбС-99/16.03.2021 г. 
от Красимир Енчев – председател на Общински съ-
вет Айтос, относно даване на съгласие за изгражда-
не на паметник на Петър (Пею) Киприлов върху по-

землен имот общинска собственост.
4. Докладна записка с вх. №ОбС-95/12.03.2021 

г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,  относно 
учредяване право на пристрояване на обект „Второ-
степенна постройка на допълващото застрояване – 
лятна кухня” в УПИ VІІ-1565 кв.31 по плана гр. Айтос 
с административен адрес ул.”Хисарска” №13.

5. Докладна записка с вх. №ОбС-90/11.03.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относ-
но даване на разрешение за изработване на про-
ект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план 
за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 
00151.176.23, землище на гр. Айтос с НТП „Нива”.

6. Докладна записка с вх. №ОбС-91/11.03.2021 
г. от Мариана Димова – зам.-кмет на община Ай-
тос, относно прекратяване на съсобственост меж-
ду Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІ-618, 
кв.180 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Цар Са-
муил“ №11. 

7. Докладна записка с вх. №ОбС-94/12.03.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно 
прекратяване на съсобственост между Община  Ай-
тос и юридическо лице в УПИ VІІ-213, кв.29 по пла-
на на с.Лясково, община Айтос. 

8. Докладна записка с вх. №ОбС-92/11.03.2021 
г. от Мариана Димова – зам.-кмет на община Айтос, 
относно прекратяване на съсобственост между Об-
щина  Айтос и физическо лице в УПИ ІV-42, кв.13 
по плана на с.Мъглен, община Айтос. 

9. Докладна записка с вх. №ОбС-97/15.03.2021 
г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,  относно 
прекратяване на съсобственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ V-197, кв.22 по плана 
на с. Пещерско, община Айтос. 

10. Питания.  

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС

О  Б  Я  В  А
за конкурс за подбор на специалисти по проект

“Пилотен проект за европейска гаранция 
за детето в България”

Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразу-
мение за финансиране GA/BULA/2020/09 на „Пилотен 
проект за европейска гаранция за детето в България“ 
(Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за дете-
то“ на Европейския съюз в България. Фаза ІІІ от Под-
готвителното действие на ЕК), община Айтос 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на следните длъжности:

Детска градина „Пролет“ - гр. Айтос  и филиали 
с. Поляново и с. Карагеоргиево

- Психолог, код по НКПД 26346001 – 1/2 бр.
- Логопед, код по НКПД 22666001 – 1/2 бр.
- Ресурсен учител, код по НКПД  23525002 – 1/2 бр.

Детска градина „Здравец“ - гр. Айтос    
- Психолог, код по НКПД 26346001 – 1/2 бр.
- Логопед, код по НКПД 22666001 – 1/2 бр.
- Ресурсен учител, код по НКПД 23525002 – 1/2 бр.
Обща цел на проекта е да бъдат подобрени усло-

вията на живот и да се разшири достъпът и използ-
ването на интегрирани услуги за деца от семейства в 
уязвимо положение. 

Специфична цел на проекта е осигуряване на дос-
тъп до качествени услуги за приобщаващо предучи-
лищно образование за деца с увреждания и обучи-
телни затруднения. 

Дейностите по проекта в гр. Айтос се изпълняват в 
рамките на Компонент 3 „Предоставяне на високока-
чествени услуги за приобщаващо предучилищно об-
разование за деца с увреждания и деца с обучител-
ни трудности“. 

Целева група по проекта са децата от ДГ „Пролет“ - 
гр. Айтос и филиали в с. Поляново и с. Карагеоргиево и 
ДГ „Здравец“ - гр. Айтос с фокус върху децата с увреж-
дания и специални образователни потребности.

1. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ и описание на 
функциите:

ПСИХОЛОГ:
1. активно участие в изграждането на позитивен 

психологически климат в детската градина;
2. наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното 

здраве и развитие на децата в детската градина;
3. работа в екип с учителите и другите педагоги-

чески специалисти, както и с родителите за разпоз-
наване на децата, които имат нужда от допълнител-
на подкрепа;

4. участие в оценката на потребностите на детето с 
прогноза и насоки за личностното му развитие;

5. подкрепа на децата в образователния процес;
6. участие в обсъждането и вземането на реше-

ния при работа по случаи на деца, които имат нуж-
да от допълнителна подкрепа, включително и даване 
на предложения за коригиране на неприемливо дет-
ско поведение;

7. участие при изготвянето на индивидуални планове 
на деца, които получават допълнителна подкрепа;

8. ранно оценяване на развитието на детето съглас-
но държавния образователен стандарт за приобщава-
щото образование;

9. превенция на обучителни трудности;
10. предлагане на подходящи форми за дългосроч-

на консултативна работа и психо-социална рехаби-
литация на базата на диагностична оценка и изслед-
вания със стандартизирани и утвърдени диагностич-
ни инструменти;

11. работа по възникнали в детската градина слу-
чаи в сътрудничество с институции и служби от общ-
ността;

12. осъществяване на дейности по превенция на 
зависимостите и насилието, разпознаване на фор-
мите им, оценяване на поведенчески прояви на деца-
та, предлагане и прилагане на форми на въздействие 
и за мотивация с цел преодоляване на проблемното 
поведение на деца;

13. взаимодействие и консултиране на учители-
те, другите педагогически специалисти и родителите 
за справяне с даден проблем, свързан с обучението, 
възпитанието и социализацията на децата или за взе-
мане на решение по случай;

14. индивидуално консултиране, работа по конкре-
тен случай, групова работа по определен проблем, 
кризисна интервенция, превенция на психично-здрав-
ни проблеми и други форми на подкрепа;

15. посредничество при решаване на конфликти;
16. подкрепа на при избора на занимания по ин-

тереси;
17. изготвя и съхранява необходимата и изиску-

ема документация по пилотен проект „Гаранция за 
детето“.

ЛОГОПЕД 
1. провеждане на ефективна превенция, диагности-

ка, терапия и консултация по отношение на комуника-
тивните нарушения на децата;

2. извършване на ранно оценяване на цялостно-
то развитие на детето за установяване на потребно-
сти от предоставяне на обща и допълнителна подкре-
па за личностно развитие;

3. извършване на превенция на обучителни труднос-
ти чрез прилагане на програми за психомоторно, ког-
нитивно и езиково развитие на децата, след запозна-
ване на родителите със значението на превенцията и 
получаване на тяхното информирано съгласие;

4. оценяване на речевите и езиковите особености 
на децата и учениците с цел определяне естеството на 
комуникативните нарушения;

5. провеждане на логопедични тестове или изслед-
вания чрез използване на стандартизирани диагнос-
тични инструменти и оборудване;

6. интерпретиране на резултатите от проведени-
те стандартизирани тестове и изследвания и опреде-
ляне на подходящи форми на корекционна и терапев-
тична работа;

7. планиране, ръководство или участие в програ-
ми за консултиране, наблюдение и възстановяване на 
речта, както и в програми за превенция и корекция на 
комуникативни нарушения;

8. планиране и провеждане на адаптивни програ-
ми за деца с комуникативни нарушения при физиче-
ски увреждания;

9. проследяване и подкрепа на напредъка в индиви-
дуалното комуникативно развитие на децата, консулти-
ране на учителите и родителите им за спецификата на 
работа с тях и при необходимост насочване към допъл-
нителни медицински или образователни услуги;

10. участие в екипа за подкрепа за личностно раз-
витие в институцията, който извършва оценка на ин-
дивидуалните потребности на дете за предоставяне на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие;
11. участие в планирането и провеждането на фор-

ми на вътрешно институционалната квалификация и 
споделяне на добри практики;

12. изготвя и съхранява необходимата и изискуема 
документация по проект „Гаранция за детето“.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Логопедът, който ще бъде назначен по пилотен про-

ект „Гаранция за детето“ в България, няма да извърш-
ва индивидуална или групова терапевтична работа с 
дете, което получава същата от логопед назначен по 
държавно делегирана дейност или от Регионалния цен-
тър за подкрепа на процеса на приобщаващо образо-
вание /РЦПППО/

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
1. адаптира учебното съдържание съобразно инди-

видуалните потребности на децата със специални об-
разователни потребности;

2. осигурява помощни средства и технологии за пъл-
ноценно участие в образователния процес;

3. работи съвместно с учителите в групата в дет-
ската градина;

4. терапевтична подкрепа на деца имащи необхо-
димост, с които не работи друг ресурсен учител от 
РЦПППО;

5. консултиране на учителите по отношение на из-
граждането на подкрепяща среда в детската градина 
и за осигуряване на ерготерапия, сензорна интегра-
ция и други образователни ресурси за децата със спе-
циални образователни потребности;

6. осигуряване на обучение чрез алтернативни фор-
ми на комуникация;

7. обучение в полезни умения и подготовка за са-
мостоятелен живот;

8. осъществяване на дейности в стаята на групата 
с цел приемане и приобщаване на децата със специ-
ални образователни потребности.

9. изготвя и съхранява необходимата и изискуема 
документация по проект „Гаранция за детето“.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ресурсният учител, който ще бъде назначен по пило-

тен проект „Гаранция за детето“ в България, няма да из-
вършва дейности, които се осъществяват от ресурсни-
те учители от Регионалния център за подкрепа на про-
цеса на приобщаващо образование /РЦПППО/

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
1. За обявените позиции могат да кандидатстват:
– лица в трудоспособна възраст, които не са при-

добили право на пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст или на професионална пенсия за ранно пенси-
ониране.

– лица в над трудоспособна възраст, които са при-
добили право на пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст или на професионална пенсия за ранно пенси-
ониране.

– Трудово заети лица: наети или самонаети, които 
могат да извършват допълнителен почасов труд;

2. Минимална образователна степен за заемане 
на длъжностите:

– за психолог - бакалавър – специалност „Психо-
логия”;

– за логопед – бакалавър – специалност „Логопедия“ 
или специалност съгласно чл. 20 от Наредба № 15 за 
статута и професионланото развитие на учителите, ди-
ректорите и другите педагогически специалисти;

– за ресурсен учител – висше образование и про-
фесионална квалификация „учител“ съгласно т. 10.1 
приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 за ста-
тута и професионланото развитие на учителите, дирек-
торите и другите педагогически специалисти;

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи 
предимство на кандидатите на персонал за управле-
ние  на услугата „Пилотен проект за европейска га-
ранция за детето в България“:

– Кандидатите да имат познания и опит в облас-
тта на работата с деца със специфични образовател-
ни потребности;

– да познават нормативната база в областта на об-
разованието. 

– Да притежават компютърна грамотност.
– Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с 

деца нуждаещи се от допълнителна подкрепа и взаи-
модействие с различни специалисти.

– Да имат комуникативна компетентност и умения 
за работа в екип.

Срок на трудовия договора: С одобрените кан-
дидати ще бъдат сключени срочни трудови догово-
ри с продължителност до 30.06.2022 година от дата-
та на подписване.

Работно време: 
– пълен работен ден - 8 часа за изпълнение на 

дейността в двете детски гадини и посочените фи-
лиали;

– непълен работен ден – 4 часа за изпълнение на 
дейността в ДГ „Пролет“ гр. Айтос  и филиали с. По-
ляново и с. Карагеоргиево;

– непълен работен ден – 4 часа за изпълнение на 
дейността в ДГ „Здравец“ гр. Айтос    

Необходими документи:
· заявление (по образец);
· автобиография (по образец);
· декларация за даване на съгласие по Регламент 

(ЕС) 2016/679 (по образец);
· копие от документи за  придобита образовател-

на степен (диплома);
· копие от документи, удостоверяващи професио-

налния опит (трудова или служебна книжка);
· копие на сертификат/и за завършени обучителни 

курсове по сходни програми/проекти;
· документ за самоличност (представя се за справка 

при подаване на документите за кандидатстване).

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУРСА:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе 

на два етапа: подбор по документи и интервю.
IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕН-

ТИ ЗА УЧЕСТИЕ:
Документите могат да се подават всеки работен 

ден от 8:30 ч. до 17.00 ч. в Община Айтос. Приемът 
на документи започва от 15.03.2021 г. и приключва 
на 24.03.2021 г. включително. 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати 
ще бъде обявен на Информационното табло в сграда-
та на Община Айтос – на 26.03.2021г. Одобрените за 
интервю кандидати, ще бъдат поканени на 30.03.2021г. 
в Дирекция „КОВЗС“, като за часът на провеждане на 
интервюто ще бъдат уведомени по телефон, чиито но-
мер предоставят в своята автобиография. 

За повече информация: тел.: 0898553492 –  
Мария Костова – координатор

Новият кмет на Мъглен  
ще положи клетва на 24 март

Кметството в с. Мъглен

Тя е Кремена Стоянова, 
на 36 години от град Айтос. 
По професия е начален 
учител, работи в СУ „Елин 
Пелин“ с. Руен. Кремена 
се нуждае от нашата под-
крепа, за да оздравее, да 
възпитава малките си уче-
ници и да се грижи за сво-
ите две деца.

Сумата, която й е нуж-
на за операция в Турция, 

Истанбул, е непосилна за 
нея. Насочили са я към 
болница GAZIOSMANPASA 
HASTANEZI - Истанбул. 
Необходимите финансови 
средства са 15 000 EURO. 
В Айтос  има щедри и сър-

цати хора, които вече са 
поставили дарителски ку-
тии за финансова подкре-
па на Кремена.

По информация на НП, 
поставени са дарител-
ски кутии в магазин "Мак-

си маркет" (бившата "Пер-
ла"), в близост до ОУ "Ата-
нас Манчев" и в детски ма-
газин "Бамболино", на ул. 
"Паркова" №54. Ще бъдат 
поставени дарителски ку-
тии за Кремена Стояно-

ва и в двата магазина на 
Митко Щерев, Dedicated 
fitness, Нотариална кан-
тора "Жулиета", в общин-
ската аптека на "Авице-
на" ЕООД, в закусвалня 
"ЕЛИТ" на Автогара - Ай-

тос и в магазин "Рафи" на 
Колелото.

Скъпи приятели, съ-
браната сума до този 
момент е: 4988 евро.

БЛАГОДАРЯ ВИ, ЧЕ ВИ 
ИМА, ЧЕ СТЕ ТУК, ЧЕ СТЕ 
ИСТИНСКИ ХОРА С ДО-
БРИ СЪРЦА! - написа в 
профила си във фейсбук 
на 16 март т.г. Кремена.

НП

Да отворим сърцата си за Кремена!



За бракосъчетанията в 
Айтос сезон няма. Млади-
те не чакат топлото и пан-
демията не е пречка. Въ-
преки извънредната об-
становка, двойки се женят 
през ден, показва общин-
ската статистика. 

35 са от началото на го-
дината сключените бра-
кове в Ритуалната зала 
на Общината. Сметката 
показва, че горе-долу на 
два дни в града се случ-
ва по една сватба. Сват-
ба обаче не е най-точ-
ната дума, тъй като мно-
зинството  младоженци, 
венчали се през 2021 г., 

не вдигат пищни сватбе-
ни тържества, а се венча-
ват само с подпис. Други, 
за да спазят разпоредби-
те за броя на сватбените 
гости, поливат официано-
то събитие със скромна 
почерпка на най-близки 
приятели и роднини.

Надничаме в Ритуална-
та зала на 16 март. След 
вълнуващи думи за сми-
съла да се обвържеш за 
цял живот, Кристина Ста-
ноева, като представител 
на Община Айтос, сключ-
ва поредния граждански 
брак. Младоженците си 
казват "Да", има и поздра-

ви, и "горчиво". След риту-
ала става ясно, че новото 
семейство Христови жи-
вее на семейни начала от 
няколко години. И двама-
та са на по 21 години, имат 
две деца и чакат трето. 

Не доведеха гости на 
събитието, ожениха се с 
маски. В Ритуалната зала, 
с новобрачните Надежда 
и Иван дойдоха само ку-
мовете. "Не вдигаме сват-
ба, само се разписваме", 
заяви булката пред НП. 
Кумата пък издаде, че 
вече неведнъж са полива-
ли връзката на младите.

НП
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От началото на 2021 г. -  

на два дни по една сватба в Айтос

На 15 март т.г. се навърши-
ха 88 години от рождението 
на художника Димитър Тон-
чев. Роден е през 1933 годи-
на в Айтос. През 1960 г. за-
вършва Художествената ака-
демия в класа на проф. Г. Бо-
гданов. До 1995 г. е препо-
давател в Учителския инсти-
тут в Бургас. От 1973 редо-
вен член на СБХ, награден е 
с ордени „Кирил и Методий” 
ІІ и ІІІ ст.

„Изкуството е мъдрост, фи-
лософия и неутолим копнеж 
по красота и съвършенство. 
Щастие е за мен да бъда 
един от жреците в неговия 
храм. Творбите ми са пос-
лание за хармония, любов 
и човешка доброта”, споде-
ли пред НП приживе творе-
цът при гостуването си в Ай-
тос по повод 70-ия му рож-
ден ден. 

Негови картини са прите-
жание на галерии и частни 

колекции в страната и чуж-
бина. Десетки са изложбите 
на Тончев в Бургас, в стра-
ната и в родния Айтос. По-
следната е по повод 80-го-
дишния му юбилей и имения 
му ден, на празника на гра-
да – 26 октомври, Димитров-
ден, 2013 г.

Още като студент Тончев 
има възможност да отиде в 
Германия. Впечатлен е най-
вече от Цвингер в Дрезден, 
където се среща със светов-
ното класическо изкуство, 
и в Пилниц - с модерно из-
куство. „В онова време да 
мислиш за абстрактно изку-
ство, за Гоген, Сезан, Моне 
или други импресионисти, за 
модерни работи, беше прос-
то невъзможно. В Академия-
та не ни даваха да разглеж-
даме техни репродукции, да 
не повлияе соцреализма”. 
Той обаче непрекъснато се 
интересува и от древност-

та, и от следващите епохи, и 
от съвремието. Изкуството 
му е съчетание от класиче-
ското, реалистичното и мо-
дерното…

Приятелите и колегите 
помнят Тончев като жизнера-
достен човек, душата на ком-
паниите. Такива са и карти-
ните му - цветни и весели. А 
изложбите на Тончев в Айтос 
бяха събития, които местните 
очакваха с нетърпение. 

Неизменно верен на себе 
си, до последния ден, Дими-
тър Тончев продължаваше 
със завидна енергия и все-
отдайност да съгражда своя 
богат и вълнуващ артистичен 
свят. Земният му път завър-
ши на 8 юни 2017 г. Останаха 
картините му, завещани на 
Художествения фонд на чи-
талището и светлите споме-
ни за един изключителен чо-
век, творец и приятел.

НП

Спомен за художника Димитър Тончев

СВЕТЪЛ ПЪТ, Г-ЖО АЛЕКСИЕВА!
Димитрина Алексиева

(1947 г. - 2021 г.)
На 16 март 2021 г. Айтос 

загуби една изключителна 
личност - г-жа Димитрина 
Алексиева - педагог, соци-
ално и обществено анга-
жиран човек и приятел на 
"Народен приятел". 

Ще пазим светли споме-
ни за вродения й талант да 
обича, за мъдрите й съвети 
и за голямото й сърце, ко-
ето съпреживяваше болка-
та и радостта на другите.

Г-жа Димитрина Алекси-
ева е първият учител на 
много поколения в Айтос. 
Педагог, който никога не 
се е щадял и е дарявал де-
цата не само със знания и 
умения, но и с много обич 
и внимание. Имаше миси-
ята да бъде Учител! И я из-
пълни...

Айтос Ви благодари, г-жо 
Алексиева!

Поклон! Светъл да е пъ-
тят Ви!

“ТЕРРА ПЛАН” ООД е фир-
ма, специализирана в облас-
тта на геодезическите услуги, 
кадастър, вертикално плани-
ране, инженерни измервания 
и всичко свързано с тях. Фир-
ма ТЕРРА ПЛАН предлага след-
ните услуги:
 Дейности по кадастър
 Изработване на част гео-

дезия към инвестиционни про-
екти
 Трасиране на осови мре-

жи
 Трасиране на сгради и 

имоти
 Издаване на скици и схеми 

на обекти от КККР и промяна на 
кадастрален регистър
 Изработване на специали-

зирани карти 
 Делба, обединение и из-

менение на поземлени имоти, 
сгради или самостоятелни обек-
ти в сгради;
 Нанасяне на самостоятел-

ни обекти в сгради;

 Изработване на ПУП ( под-
робни устройствени планове )
 Изработване на комбини-

рани скици за идентичност ;
 Смяна на статут
 Инвестиционни проекти по 

част ВиК

Ако се интересувате от оп-
ределена услуга, но не я на-
мирате изброена, не се коле-
байте да се свържете с нас:

ТЕЛ: 089 9 959 108 / 089 
8 533 862

Гр.Айтос, ул. Отец Па-
исий № 1

ПРЕДЛАГАМЕ УСЛУГИ, 
КОИТО ДОСЕГА ВИ ЛИПСВАХА

"ТЕРА ПЛАН" ООД 

КЪМ АЙТОЗЛИИ: 

Надежда и Иван се разписват

in memoriam

НФК „Напеви от Северозапада“ кани айтоски таланти 
да участват в тазгодишния видеоконкурс

Тази година ще се проведе тринадесетото издание на Националния фолклорен кон-
курс "Напеви от Северозапада" – град Монтана, България. Форматът на творческата 
надпревара отново ще е видеоконкурс. Изпълненията на участниците трябва да са 
заснети с камера или телефон с приемливо качество и качени в You tube. 

Заявки по образец с линковете към изпълненията се изпращат на електронния ад-
рес: napevi_severozapad@abv.bg , до 30 май 2021 година. 

Материалите за видеоконкурса могат да бъдат изтеглени от https://omd-montana.
weebly.com/104410861082109110841077108510901080.html

Организаторите ще се радват, ако представители на община Айтос се включат и 
вземат участие в надпреварата за награди.

Не се притеснявайте да се свържете, ако имате въпроси!
За раздел „Народно пеене” и „Инструменталисти”: 0889 00 44 13, 0879 40 65 

80 – Асен Асенов; За раздел „Хореография”: 0877 88 03 85 – Стоян Стоянов;

Димитър Тончев в редакция-
та на НП

На юбилейната изложба на Тончев в Айтос

Кметът Васил Едрев връчва на худож-
ника плакет "Айтос" за принос към култу-
рата - Димитровден, 2013 г.


