
За първи път в най-но-
вата история на Община 
Айтос, Сдружение с нес-
топанска цел “МИГ-Ай-
тос” обяви процедура за 
подбор на проектни пред-
ложения за предоставя-
не на безвъзмездна фи-
нансова помощ по Стра-
тегия за Водено от общ-
ностите местно развитие. 
Стратегията получи карт-
бланш за финансиране по 
Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 
2020 г., а приемът на про-
екти е в ход от 1 юли т.г. 
По този повод разговаря-
ме с кмета на Община Ай-
тос Васил Едрев.

- Г-н Едрев, преди десе-
тина години беше създа-
дена първата МИГ-Айтос 
(Местна инициативна гру-
па), която претърпя неус-
пех. Въпреки това, преди 
пет години Вие като кмет 
на Община Айтос под-
крепихте създаването на 
ново Сдружение “Мест-
на инициативна група-

Айтос” с убеждението, че 
ще успее да защити една 
нова Стратегия за мест-
но развитие и ще получи 
финансиране, за да могат 
да се реализират проект-
ни идеи на институциите, 
бизнеса и гражданите от 
Община Айтос. Да, този 
път работата на МИГ-Ай-
тос се оказа успешна. Ва-

шият коментар?  
- Изключително удовлет-

ворен съм, че СДРУЖЕ-
НИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ                       
«МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА – АЙТОС» успя да 
извърви един нелек и не-
кратък път, за да се стигне 
до отваряне на приема на 
проектни предложения от 
1 юли по мярка 7.2 „Инвес-

тиции в създаването, подо-
бряването или разширява-
нето на всички видове мал-
ка по мащаби инфраструкту-
ра” от стратегията за ВОМР 
на МИГ-Айтост. Това е мяр-
ката с най-голям финансов 
ресурс -1 400 000 лв. 

Като цяло, резултатът от 
работата на екипа на МИГ-
Айтос е близо 3 млн. лв, ко-

ито ще бъдат предоставе-
ни безвъзмездно за реали-
зацията на проекти по кон-
кретни мерки от Стратеги-
ята за Водено от общно-
стите местно развитие, по 
Програма за развитие на 
селските райони за пери-
ода 2014-2020 г. За да се ре-
ализира този финансов ре-
сурс е необходимо община-
та, бизнесът и неправител-
ственият сектор да са актив-
ни. Да подготвят и кандидат-
стват с качествени проектни 
предложения, отговарящи 

на местните нужди и потен-
циала за развитие на тери-
торията. Според мен, изпъл-
нението на местната страте-
гия за развитие е огромно 
предизвикателство и из-
ключителен успех за мест-
ната общност, тъй като тези 
средства ще бъдат инвести-
рани само на територията 
на община Айтос. Крайната 
цел, която сме си поставили 
е подобряване на качество-
то на живот на хората от на-
шата община.

- Какви най-общо са ус-
ловията за кандидатства-
не с проекти и кой може 
да се възползва от това 
финансиране?

- Могат да се възползват 
инициативните и предпри-
емчиви граждани и фирми. 
Kaндидатите трябва да имат 
седалище и адрес на упра-

вление на територията на 
МИГ-Айтос. Става дума за 
средства, които според из-
искванията на Програмата 
ще бъдат инвестирани в три 
сфери - публична, бизнес 
и НПО. Община Айтос има 
готови проекти, допустими 
кандидати по част от мер-
ките са и юридически лица 
с нестопанска цел - за дей-
ности, свързани с инфра-
структурата, образование-
то и културния живот. 

 - А какви са възмож-
ностите за местния биз-

нес?
- Предприемачите мо-

гат да кандидатстват по 
т.нар. частни мерки, вклю-
чени в Стратегията за Во-
дено от общностите мест-
но развитие. Това са три 
мерки: мярка 4.1 „Подкре-
па за инвестиции в земе-
делски стопанства”, мярка 
4.2 „Инвестиции в прера-
ботка /маркетинг на селско-
стопански продукти” и мяр-
ка 6.4.1.”Инвестиции в под-
крепа на неземеделски дей-
ности”.

 - На каква стойност мо-
гат да бъдат проектни-
те предложения по мяр-
ка 7.2 ?

- Минималният размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ за един конкретен 
проект е 20 000 лв., а макси-
малният размер - 391 000 лв. 

Приемът на проекти старти-
ра на 1 юли т.г., така че апе-
лирам за по-бърза реакция 
на тези, които са решили да 
кандидатстват с проектни 
предложения. Процедурата 
за подбор на проектни пред-
ложения е с няколко край-
ни срока за кандидатства-
не, но вторият и третият при-
ем ще се реализират, само 
ако има неусвоен финансов 
ресурс след първия прием. 
Добре е юридическите лица 
и НПО да са информирани, 
че във връзка с мярка 7.2, 

МИГ-Айтос планира инфор-
мационна среща на 23 юли 
тази година от 13.30 часа в 
Община Айтос.

- Какви са Вашите оч-
аквания?  

- Първо, искам да благо-
даря на екипа и на Управи-
телния съвет на МИГ-Айтос 
за усилията, които положи-
ха и полагат в процеса на 
изпълнение на Стратегия-
та за Водено от общности-
те местно развитие. Сигурен 
съм, че по същия начин еки-
път ще се справи и в насто-
ящата процедура по приема 
на проектни предложения. 
Надявам се, реализиране-
то на одобрените проектни 
предложения да е от полза 
за по-голям кръг граждани и 
за цялата общност. На всич-
ки пожелавам успех!
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

4 юлИ 2019, бр. 310 

Васил Едрев - кмет на Община Айтос

В изпълнение на Договор за съвместна дейност от края 
на месец март тази година, сключен между Фонд „Соци-
ална закрила” към МТСП и кмета на Община Айтос Ва-
сил Едрев, беше обявена обществена поръчка, с пред-
мет „Строително-монтажни работи по проект „Подобря-
ване условията на живот в Дом за стари хора „Св. Вели-
комъченик Димитрий Солунски“ – град Айтос, община Ай-

тос, област Бургас“. В срока, посочен в Поканата на Об-
щина Айтос, бяха получени оферти от четири фирми-кан-
дидати за изпълнители на обществената поръчка. В кла-
сирането на допуснатите в публичното състезание офер-
ти, по критерия „най-ниска цена”, комисията класира на 
1-во място „Елстрой Инвест“ ЕООД, с предложена цена 
от 24 401,00 лева, без ДДС.

Ще припомним, че договорът за финансиране беше 
подписан от кмета и изпълнителния директор на Фон-
да, Марина Сарадинова и влезе в сила на 01.06. 2019 г., 
със срок на действие до 31.10 2019 г. Това е вторият про-
ект, по който Фонд „Социална закрила” инвестира сред-
ства по общински проект в Дома за стари хора в Айтос. 
В края на 2016 година беше реализиран проект „Полага-
не на топлоизолация по външни фасади на Дом за ста-
ри хора „Св. Великомъченик Димитрий Солунски”- град 

Айтос, община Айтос, област Бургас” на обща стойност 
23 999.71 лв. Сградата беше санирана, сега ще бъде об-
новена отвътре. 

С реализацията на проекта ще бъде подобрена жиз-
нената среда на обитателите на Дома, 32-ма възрастни 
хора. Ще се създадат условия за повишаване качество-
то на грижата и ефикасността на предоставяните соци-
ални услуги. 

Основните дейности са полагане на нова мазилка, удо-
бен достъп, ремонт на сервизните помещения, нови об-
лицовки на санитарните възли, гранитогрес по подовете, 
ново санитарно оборудване, подмяна на ВиК-системата 
с PVC-тръби и подмяна на елинсталацията, алуминиева и 
PVC-дограма, ремонт на прилежащия терен, ремонт и хи-
дроизолация на терасата.

НП

Избран е изпълнител, до дни подписват договора

Общината санира Дома за стари 
хора, сега го обновява и отвътре

Близо 3 млн. лв. инвестиции, предоставени безвъзмездно 
за местни проекти по Стратегията на СНЦ “МИГ-АЙТОС”



О Б Я В л Е Н И Е

В изпълнение на Решение №680 от 
26.06.2019 г. на ОбС Айтос - пр.№46, 

неразделна част от Решение 
№664 от 24.04.2019 г. на ОбСАйтос 
- пр.№44

Общински съвет Айтос УДЪЛ-
ЖАВА СРОКА за подаване на до-
кументи за участие в процедура за 
определяне на съдебни заседате-
ли за Районен съд - Айтос с ман-
дат 2020 г. - 2023 г., открита с Реше-
ние №664/24.04.2019 г. на ОбС - Ай-
тос, при правила за провеждане-
то й, приети със същото решение, 
а именно:

Всеки кандидат за съдебен засе-
дател, трябва да отговаря на изис-
кванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Зако-
на за съдебната власт, а именно:  

1. Да е дееспособен български 
гражданин, който:

-  е на възраст от 21 до 68 го-
дини;

-  има настоящ адрес в община, 
която попада в рамките на съдеб-
ния район на съда, за който кан-
дидатства;

-  има завършено най-малко сред-
но образование;

-  не е осъждан за умишлено 
престъпление, независимо от ре-
абилитацията;

-  не страда от психически за-
болявания.

2. Съдебен заседател не може да 
бъде лице, което:

-  е съдебен заседател в друг 
съд;

-  е общински съветник от съдеб-
ния район, за който е избран;

-  участва в ръководството на по-
литическа партия, коалиция или ор-
ганизация с политически цели.

-  работи в съд, прокуратура, след-
ствени органи, Министерството на 
вътрешните работи или в други ор-
гани от системата за национална си-
гурност, намиращи се в съдебния ра-
йон, за който е избран.

Образци на документи /утвърде-
ни с Решение №664/24.04.2019 г. на 
ОбС Айтос/, както следва:

- Заявление за кандидатства-
не за съдебен заседател /Прило-
жение № 1/;

- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, 
т.7 от ЗСВ / Приложение № 2/;  

- Декларация за липса на обсто-
ятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /При-
ложение № 3/.

Образците могат да се изтеглят от 
интернет страницата на Община Ай-
тос, Раздел Общински съвет, Подра-
здел Новини и съобщения – от обяв-
ленията за съдебни заседатели. 

В срок до 19 юли 2019 г. /включи-
телно/ кандидатите за съдебни засе-
датели подават в деловодството на 
Общински съвет - Айтос, в сградата 
на Общинска администрация Айтос, 
ул.„Цар Освободител“ № 3, всеки ра-
ботен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, За-
явление за кандидатстване за съде-
бен заседател /Приложение №1/, ве-
дно със следните документи:

- подробна автобиография, подпи-
сана от кандидата;

- нотариално заверено копие 
от диплома за завършено обра-
зование;

- медицинско удостоверение, че 
лицето не страда от психическо за-
боляване;

=- данни за контакт на две лица, 
към които общинския съвет да се об-
ръща за препоръки;

- мотивационно писмо;
- писмено съгласие /Приложе-

ние № 2/;
- декларация за липса на обсто-

ятелствата по чл.67, ал.3 /Приложе-
ние № 3/;

- документ за извършена провер-
ка по реда на Закона за достъп и 
разкриване на документите и за обя-
вяване на принадлежност на българ-
ски граждани към Държавна сигур-
ност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия, ако са 
родени преди 16 юли 1973 г.

ОБЯВА
за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ 
по Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

на СНЦ „МИГ-Айтос” 
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО 
КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС-МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДА-
ВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Подобряване на качеството на живот и на услугите за местните общно-

сти.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финан-

сова подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селски-
те райони.

2. Допустими кандидати:
Община Айтос- за всички допустими дейности и разходи.
Юридически лица с нестопанска цел - за дейности, свързани със социал-

ната и спортната инфраструктура, образованието и културния живот;
Читалища – за дейности, свързани с културния живот.
Важно! 
Kaндидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на терито-

рията на МИГ-Айтос.
3. Допустими дейности:
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществу-

ващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежно-
стите към тях;

Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от 
процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транс-
портни средства;

Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
спортна инфраструктура;

Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборуд-
ване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включител-
но мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите пространства;

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска об-
разователна инфраструктура с местно значение.

Мобилни обекти са моторни превозни средства, които не позволяват из-
ползването им за други цели освен изключително и само за осъществяване 
на дейности за предоставяне на услуги, свързани с културния живот.

4. Допустими разходи:
1. строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, 

ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижи-
ма собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане 
до пазарната им стойност, вкл. чрез финансов лизинг, съгласно допустими-
те за подпомагане дейности;

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, ли-
цензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устой-
чивост на проекта, извършени, както в процеса на подготовка на проекта 
преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на негово-

то изпълнение, които не могат да над-
хвърлят 12 на сто от общия размер на 
допустимите разходи по проект, вклю-
чени в т. 1, 2 и 3. 

Разходите за консултации, включе-
ни в рамките на допустимите разхо-
ди по т.4 не следва да надхвърлят 5% 
от стойността на допустимите разхо-

ди по т.1, 2 и 3.
Транспортните средства са допусти-

ми за закупуване само за дейности по 
т. 3, а мобилните обекти - само за дей-
ности т. 6. от раздел 13.1 Допустими дей-
ности от Условията за кандидатстване. 
Транспортните, включително превозни-
те средства следва да се използват за 
целите на инвестицията.

Допустими са авансови плащания 
в размер до 50 % от публичната по-
мощ, свързана с одобрените допусти-

ми разходи. 
За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансово-

то плащане е допустимо както следва: 
- до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи 

разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изисквания-
та на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и; 

- разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по про-
екта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за из-
бор на изпълнител/и по ЗОП. 

Междинно плащане е допустимо, ако бъде заявено от кандидата в про-
екта и неговата стойност бъде посочена в ТДИД. Междинно плащане е до-
пустимо ако бъде заявено не повече от един път за периода на изпълне-
ние на проекта

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на въз-
становяване в съответствие с националното законодателство в областта 
на ДДС.

5. Период за прием и място на подаване на проектните предложения: 
Процедура на подбор на проекти е с 3 начални срока за прием и 3 край-

ни срока за кандидатстване, както следва: 
Първи прием Начална дата за подаване на проектните предложения: 

01.07.2019 г. Краен срок за подаване на проектните предложения: 13.08.2019 
г., 17.00 часа

Втори прием Начална дата за подаване на проектните предложения: 
29.11.2019 г. Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.12.2019 
г., 17.00 часа

Трети прием Начална дата за подаване на проектните предложения: 
06.04.2020г. Краен срок за подаване на проектните предложения: 11.05.2020 
г., 17.00 часа

В рамките на определения срок за съответния прием кандидатите могат да 
подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 
2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Важно!
В случай, че няма наличен финансов ресурс за втори прием или трети 

прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.
Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок 

не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.
6. Бюджет на процедурата:.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата про-

цедура е 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лева.
7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкре-

тен проект:
Минималният размер на допустими разходи и на безвъзмездната финан-

сова помощ за конкретен проект е 20 000,00 лева 
Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната фи-

нансова помощ за конкретен проект е 391 000,00 лева 
Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допусти-

мите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършва-
не на инвестицията не генерират нетни приходи;

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в 
размер до 50 000 евро ( превалутирани в лева при курс 1,9558 лева за 1 евро 
= 97 790,00 лева) за един обект, който е с установен потенциал за генерира-
не на приходи се предвижда финансиране в размер на 100 %;

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на 
инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на ана-
лиз „разходи-ползи” (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от из-
пълнителния директор на ДФЗ. Разликата между пълния размер на допусти-
мите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ 
определен въз основа на анализ „разходи-ползи“ се осигурява от кандида-
та, като участието му може да бъде само в парична форма.. 

При изпълнението на проект, включващ само нестопански дейности и из-
пълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска дейност или по Закона за народните читалища не се прилагат 

чл.107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз.
8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Важно!
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, об-

щата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е рав-
на на или по-голяма от 20 точки.

9. Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проек-

ти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран елек-
тронен подпис (КЕП ) като се използва Информационната система за упра-
вление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://
eumis2020.government.bg

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни 
разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване по съответния прием на следния електронен адрес: mig_
aytos@abv.bg

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване 
на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване. 

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ-Ай-
тос няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството 
на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на 
условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата 
на МИГ – Айтос: http://mig-aytos.com/bg/ и на https://eumis2020.government.
bg

10. Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Лице за контакт: Марийка Георгиева – Изпълнителен директор на СНЦ 

«МИГ-Айтос» 
Адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. «Васил Левски» № 2
Телефон: 0886396816
Адрес на електронна поща: mig_aytos@abv.bg
Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, 

Условия за изпълнение и приложенията към тях) са публикуван на следните 
интернет адреси: http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://
eumis2020.government.bg

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-146
/21.10.2016

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Айтос»
п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” 

№ 2
www.mig-aytos.com, моб.тел. +359 886 881 212; e-mail: mig_aytos@abv.bg
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ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА – АЙТОС“
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За шеста поредна година 
учениците на СУ „Христо Бо-
тев” - град Айтос мерят своя 
математически талант на 
международно ниво и защи-
тават по най-достоен начин 
името на най -старото учили-
ще в града. 

Специална благодарност 

за положения труд и поздрав-
ления за големия успех от 
ръководството и целия учи-
телски състав към победите-
лите в индивидуалната над-
превара: 

1. Никол Николаева Геор-
гиева - I “А” клас - бронзов 
медал 

2. Александра Александро-
ва Димова - III “ Б” клас - сре-
бърен медал 

3. Ангел Евгениев Петков - 
III “В” клас - бронзов медал 

4. Валентина Пенчева Хад-
жизлатева - достойно пред-
ставяне (на точка от медала) 

Победители в отборната 
международна надпревара: 

1. Ангел Евгениев Петков - 
III “В” клас - бронзов медал 

2. Дуйгу Рушенова Юзе-
ирова III “Б” клас- бронзов 
медал  

3. Юзлем Касим Мюмюн - III 
“В” клас- бронзов медал  

Достойно представяне и на 
отбора на първи клас: 

1. Никол Николаева Георги-

ева - I “А” клас 
2. Калоян Димчев Димчев 

- I “ В” клас 
3. Явор Мирославов Недел-

чев - I “А” клас. 
Специална благодарност и 

на родителите, които винаги 
отговорно и съпричастно под-
крепят децата и техните пре-
подаватели. 

Весело лято на всички!  
Бъдете здрави, радвайте 

се на волността и безгрижи-
ето на летните дни!

Очакваме ви отново отпо-
чинали и готови за нови по-
беди през новата учебна го-
дина!

Ръководството на  
СУ „Христо Ботев” - Айтос

Ботевци с талант на математици на международно ниво

Сребро за Никол от 
„Математика без граници”

Нашите ученици достой-
но представиха СУ „Нико-
ла Вапцаров“ на Между-
народния турнир „Мате-
матика без граници“ – фи-
нал 2019 година, който се 
проведе в град Несебър.  
Победител в надпреварата 
е Никол Деянова Петрова – 
III „A“ клас – сребърен ме-
дал, а на точка от бронзов 
е Емир Исуфов Юмеров – II 
„Б“ клас. Благодарности от 
ръководството на училище-
то към всеотдайния труд на 
учители и родители. Весело 
лято на всички ученици!

СУ „Никола Вапцаров” 
- Айтос



Първи съдебен дебат меж-
ду гимназисти организи-
ра Районният съд в Айтос 
по Образователна програ-
ма „Съдебна власт - инфор-
миран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдили-
ща и прокуратури“ на ВСС 
и МОН. Дебатът беше за-
ключителното събитие на 
четвъртата по ред учебна 
година, в която съдебната 
институция работи в парт-
ньорство със СУ “Христо 
Ботев”. 

Съдебният спор срещ-
на на сцената на НЧ “Ва-
сил Левски 1869” отборите 
на СУ “Христо Ботев“ и СУ 
„Никола Йонков Вапцаров“. 
Събитието уважиха кметът 
на Община Айтос Васил Ед-
рев, старши комисар Кало-
ян Калоянов - директор на 
Областна дирекция на МВР 
- Бургас, инж. Виолета Или-
ева - началник на РУО - Бур-
гас, Мария Дучева - адми-
нистративен ръководител 

- председател на Районен 
съд - Айтос, магистрати и ра-
йонни съдии. Журито в със-
тав Деница Вълкова - адми-
нистративен ръководител - 
председател на Апелативен 
съд - Бургас, Росица Темел-
кова - административен ръ-
ководител - председател на 
Окръжен съд - Бургас и Ру-
мяна Манкова - заместник-
председател на Апелати-
вен съд - Бургас бяха впе-
чатлени от подготвеността 
на отборите и видяха в ли-
цето на младите хора бъде-
щи юристи.

Дебатът протече по три 
основни актуални теми, ко-
ито вълнуват не само гим-
назистите, но и общество-
то. Отборите представиха 

интересни тези „за“ и „про-
тив“ смъртното наказание, 
„за“ и „против“ легализация 
на наркотици в малки коли-
чества и „за“ и „против“ съ-
ществуването на Възпита-
телни училища - интернати.

Отборите имаха възмож-
ност да изложат своите тези 
и аргументи в пет минути, а 
след това си размениха по 
един въпрос. Всички учас-
тници получиха награди и 
грамоти, но и много нови 

знания по наболели теми за 
българското общество.

Водещ на събитието беше 
Соня Игнатова - пиар на Ок-
ръжен съд - Бургас. В отбо-
ра на СУ „Христо Ботев” се 
включиха Пламена Димова, 
Татяна Кънева, Емре Мю-
мюн, Мария Негозова, Пла-
мена Атанасова, Ивона Ди-
мова, Дуйгу Дуран, Йордана 
Петрова и Константин Кон-
дов. Те блестящо се пред-
ставиха с първото си учас-
тие в съдебен дебат. Пър-

вото място в нелекия дебат 
заслужи отборът на СУ „Ни-
кола Вапцаров” с участни-
ци Селин Али, Илайда Есте-
сова, Айше Хамди, Павлина 
Вълкова, Златина Георгие-
ва, Симеон Спасов, Димит-
рия Калинова, Гергана Ма-
нолова, Мерлин Рахим.

Общото мнение в зала-
та беше за равностойно 
представяне на двата от-
бора. Кулминация на съби-
тието беше високата оцен-
ка на съдия Мария Дучева 
- административен ръково-
дител - председател на Ра-
йонен съд - Айтос за рабо-
тата на двете институции по 
Образователната програма 

през учебната 2018/2019 го-
дина. Съдия Дучева благо-
дари на директорите, пре-
подавателите и на гимнази-
стите от двете средни учи-
лища и подчерта отличното 
взаимодействие с ръковод-
ството на СУ „Христо Бо-
тев” за успешната реализа-
ция на дейностите в работа-
та по програмата.

Всеки от участниците в 
дебата получи Удостовере-
ние за участие в Програма-
та, флашка и Конституция на 
Република България, осигу-
рени от ВСС.

НП
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ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

За периода на извършване на 
ремонтните дейности на улица 
„Васил Левски“ се въвежда временна 
промяна в общинската транспортна 
схема по маршрута за движение на 
автобусна линия Бургас - Айтос. 

От Автогара Айтос автобусите ще 
се движат по улица „Хаджи Димитър“ 
до спирка „Колелото“, след което 
ще продължат по улица „Братя 
Миладинови“ и улица „Ченгелиеви“ до 
спирка „Банята“; по улица „Димитър 
Благоев“ до спирка „Вулканизатора“ 
на улица „Славянска“ . Следващите 
спирки остават непроменени.

Движението на автобусите по 
линията Бургас - Айтос в описания по 
т. 1 маршрут да се извършва в двете 
посоки.

Срокът на действие на временната 
промяна на маршрутите по т. 1 е в 
сила от 29.06.2019 г. до приключване 
на ремонтните дейности на улица 
„Васил Левски“.

×ô

• Тел. 0894 411 125 - про-
дава лозе - 1дка + бунгало, 
между „Военно стрелбище” 
и “Набожна къща”
• Тел. 0898 440336 - Ди-
митър, ПРОДАВА 3.200 дка 
дворно място в регулация 
- село Малка поляна или 
ЗАМЕНЯ за недвижим имот 
или земеделски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРО-
ДАВА лозе, УПИ І-490, кв. 
32 „ПРОВАДИЙСКО ШОСЕ”, 

745 кв. м, нотариален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРО-
ДАВА 2.5 дка празно двор-
но място в село ДРЯНКО-
ВЕЦ, УПИ V-48, кв. 6, дого-
вор с EVN - 12 kW, парти-
да за вода, скица с виза за 
строеж, нотариален акт.
• Тел. 0879590266 - ПРО-
ДАВА апартамент - 108 кв. 
м, на улица „Ради Бору-
ков” 18. Цена по споразу-
мение.

Малки обяви

Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ превърна учениците в магистрати

Съдия Мария Дучева с награди за участниците и 
техните ръководители

Част от отбора на СУ “Христо Ботев”

Отборът на СУ “Никола Вапцаров” се поздрави с 
първото място в дебата

Авторитетното жури

В края на месец юни „На-
роден приятел“ беше във 
ваканция, затова закъс-
няхме с една публикация, 
която дължим на Клуба на 
туристите ветерани от ТД 

„Чудни скали” - Айтос. С из-
винение към туристите и с 
повече от седмица закъс-
нение, публикуваме редо-
вете, които ни изпрати Ст. 
Тодорова КТВ „Чудни ска-

ли” - Айтос.
Датата е 24 юни, Еньов-

ден - празник на билки-
те. Като любители на при-
родата, ние туристите-ве-
терани от град Айтос на 
този ден традиционно ор-
ганизираме излети до раз-
лични природни забеле-
жителности. Този път ре-
шихме това да се случи 
на Айтоска територия. Ето 
защо в ранни зори, още в 
4.30 часа сутринта тръгнах-
ме към парка, за да се из-
качим на скалите над него. 
И нали народното поверие 
гласи, че в тази нощ звез-
дите слизат от небето и да-
ряват с лечебна сила бил-
ките, още преди изгрев 
слънце събрахме билки, га-
зихме боси, търкаляхме се 

в росната трева за здраве, 
а “стрина” Еньовица ни по-
ръси със светена вода. 

С нетърпение изчака-
хме изгрева и както все-
ки път се удивлявахме на 
това природно чудо, за-
щото само на този ден при 
изгрев слънцето е по-раз-
лично - като че ли трепти, 
играе. Според народното 
поверие на този ден то се 
къпе в реката, отърсва се 
от капките и поема обра-
тния път към зимата. 

И тъй като в групата има-
хме именичка - Янка Ан-
това, поздравихме я с пе-
сен и пожелание за много 
здраве, дълъг живот и още 
да ходи по планините.

КТВ”Чудни скали” - 
Айтос.

Туристите-ветерани се къпаха 
в росата на Еньовден
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Минка МИНЧЕВА

С приключването на учебна-
та 2018/2019 година третокла-
сниците от групите за ЦОУД в 
СУ “Христо Ботев” - град Айтос 
могат да се похвалят и с успеш-
ната си работа по международ-
ни проекти в образователна-
та платформа на Европейския 
съюз „eTwinning“. 

Работата ни по eTwinning 
проектите започна през 2016 
година и беше оценена висо-
ко със знаци за качество - че-
тири европейски и шест наци-
онални. Знакът за качество по 
eTwinning се връчва на отлични 
eTwinning проекти. Той показва, 
че проектът е достигнал опреде-
лено ниво от националния и ев-
ропейски стандарт. Знакът за 
качество е конкретно призна-
ние за високата степен на ак-
тивност на учителите, ученици-
те и родителите от СУ „Христо 
Ботев“ по eTwinning. За децата 
това представлява награда за 
старанието и стимул за нови ус-
пехи, а за училището като цяло, 
публично утвърждаване на ан-
гажираността към качеството и 
откритостта в работата по евро-

пейско сътрудничество.
Високата оценка на проекти-

те накара учениците да се по-
чувстват специални, да повяр-
ват в своите възможности. Те 
добиха самочувствие и увере-
ност, че могат да постигнат по-
вече, затова през тази учебна 
година отново работихме по ня-
колко проекта.

Задачите на проекта „Сезо-
ните в картини“ включваха от-
криване и споделяне на карти-

ни на известни художници, от-
разяващи очарованието на се-
зоните чрез красиви пейзажи, 
труда и празниците на хората. 
Учениците обичат да рисуват 
и го правят отлично. Бъдещите 
ни художници също представи-
ха сезоните в картини, отразя-
вайки ги през своя поглед. 

Чрез проекта „Хубавите ле-
генди“ учениците бяха насърча-
вани да откриват, четат, илюс-
трират и споделят легенди от 
своята страна – за създаването 
на страната, за известни мест-
ности, събития, обичаи и герои. 
С изненада откриха, че много от 

легендите от различните страни 
си приличат. Създадохме елек-
тронни книжки с най-интерес-
ните легенди.

Проектът „Европа в сърце-
то“ беше краткосрочен и целе-
ше заедно с ученици и учите-
ли от всички европейски стра-
ни да отбележим Деня на Евро-
па и деня на eTwinning. Учени-
ците обогатиха знанията си за 
страните в Европейския съюз – 
местоположение, столици, зна-
мена, интересни факти. Споде-

лихме постери с информация за 
безопасен интернет.

„Малки мечтатели“ (‘Little 
Dreamers’) стартира през сеп-
тември и даде възможност на 
ученици от България, Турция, 
Полша, Украйна Испания, Ма-
кедония, Хърватска, Албания, 
Литва и Полша да споделят сво-
ите детски мечти за щастието 
и приятелството. Заедно рису-
ваха училището на бъдещето и 
мечтания град. С интерес от-
криха колко много си приличат 
мечтите на децата по света. 

Особен интерес предизви-
ка участието ни в проекта „Из-
вестни личности в Европа“ 
(‘Famous people in Europe’), осъ-
ществен със съвместния труд 
на партньори от всички евро-
пейски страни. Целта на про-
екта бе да бъдат представени 
известни личности от различ-
ните европейски страни - уче-
ни, художници, политици, спор-
тисти, музиканти, артисти и ис-
торически личности. За наши-
те ученици беше наистина ин-
тересно откриването и събира-
нето на информация за извест-
ни хора. По забавен начин те 
задълбочиха историческите си 
познания за страните от Евро-
па и за хората, прославили не 
само своята страна, но и допри-
несли за огромното богатство 
на общото ни европейско на-
следство. Създадохме Trading 
cards - карти със снимка и ин-
формация и известни личности 
в България. 

В часовете за занимания по 
интереси любознателните тре-
токласници четоха и разказ-
ваха за откритието на Стамен 
Григоров - български микро-
биолог и лекар. Той е първият 
учен, описал бактерията „Лак-
тобацилус булгарикус“, пре-
дизвикваща образуване на ки-
село мляко.

Оказва се, че има интерес-
ни стари български рецепти за 
закваска на мляко.

Около Приморско и мор-
ските райони се взима цвят от 
ябълка, в Софийска област - 
с цвят от дюля и се поставя в 
прясното мляко. Така се е по-
лучавала закваската за кисе-

ло мляко.
Около Годеч се хвърлят три 

мравки, защото мравките ходят 
по цветята и част от бактериите 
се прилепват по телата им. Друг 
популярен похват за заквасва-
не в България е като се разро-
ви много внимателно с пръчка 
горски мравуняк. След някол-
ко минути изваждаме пръчка-
та и отстраняваме мравките, 
поставяме пръчката в топлото 
мляко и го оставяме да се пре-
сече и вкисне на топло.

Любопитството на третокла-
сниците ги провокира сами да 
приготвят кисело мляко. Но не с 
мравки или цветове, а по тради-
ционния начин. Получи се мля-
ко с великолепен вкус.

За да ни е още по-вкусно, по-
търсихме отговор на въпроса 
„Защо шоколадите с атмосфе-
ра носят името LZ?“ Учениците 
откриха, че повече от 50 годи-
ни LZ® е с гарантирано качест-
во от „Нестле“ и произведен по 
оригинална българска рецепта. 
Името LZ® e абревиатурата, 
използвана като междунаро-
ден индекс за българските по-
лети, която идва от инициалите 
на българския пилот Цветан Ла-
заров - професорът на българ-
ското самолетостроене.

Учениците с гордост откри-
ха, че първият компютър, пър-
вият електронен часовник, пър-
вият безжичен електронен мо-
нитор, магнетофонната лента 
и още много други открития са 
дело на българи.

Плод на съвместния ни труд 
са лого на проекта, интерак-
тивна игра „Стани богат“ в 
learningapps.org, включваща въ-
проси за известни хора в Евро-
па. Създадохме обща книга „Би-
ографии на известни личности“, 
линии на времето, Fakebook 
профили на известни личности. 
Проектът вече получи знак за 
качество в Литва. 

Вече втора година училището 
работи по проект на програма 
„Еразъм+“ „Готови старт! По-
добър живот чрез старите игри” 
(‘Ready, steady, start! Better living 
through old games). Наши парт-
ньори по проекта са училища от 
Турция, Полша, Румъния, Литва 
и Латвия. Дейностите се отра-
зяват и на страниците на про-
екта в eTwinning платформата. 
Третокласниците са активни 
участници във всички дейности 
– включване в различни тра-
диционни игри, разучаване на 
броилки, римушки и песни, из-
работване на лого на проекта, 
новогодишни картички за парт-
ньорите, настолни игри. 

Чрез участието си в проек-
тите учениците усвоиха основ-
ни умения да планират заедно 
дейности и да работят в група 
с други хора, да се изслушват, 
да приемат различното мнение, 
да участват в кратки дебати и да 
действат отговорно, съобразно 
възрастта си. С помощ от учи-
теля използваха възможности-
те на достъпни за тях приложе-
ния, за да отразят дейностите 
си. След това файловете бяха 
публикувани на TwinSpace.

Участието на учениците в 
eTwinning проекти разшири тех-
ния индивидуален опит в из-
ползването на ИКТ - научиха 

как да търсят подходяща инфор-
мация, да използват AutoDraw 
за рисуване. Подобриха умени-
ята си да работят с Padlet, който 
позволява да се работи индиви-
дуално, едновременно в малки 
групи или дори у дома. Научи-
ха се да създават електронни 
книжки с помощ от учителя, да 
използват приложения на теле-
фоните си за създаване на ко-
лажи и свои аватари. Бяха мно-
го въодушевени от възможност-
та да създават и четат QR-ко-
дове. С тяхно съдействие бяха 
създадени игри в learning apps 
като част от изпълнението на 
дейностите.

Всички дейности бяха осъ-
ществени по време на часове-
те за занимания по интереси, 
а методите на работа - съобра-
зени с възрастта на децата и 
спецификата на работа за раз-
витие на езиковите, IT и кому-
никативните умения. Дейности-
те в рамките на учебната годи-
на позволиха и съдействаха за 
истинско сътрудничество меж-
ду учители в нашия училищен 
екип и колеги от чужбина. Тези 
проекти ни дадоха възмож-
ност да използваме нови инте-
ресни начини за преподаване 
и учене. Ние не само обогати-
хме нашия педагогически опит, 
но и създадохме ползотворно 
приятелство и сътрудничест-
во. Ние, учителите, споделях-
ме интересни идеи, които все-
ки може да променя или адап-
тира в съответствие с учебния 
план. Това професионално обо-
гатяване има положително въз-
действие и върху нашите учени-
ци. Те останаха удовлетворе-
ни от интересните и необичай-
ни дейности, подобриха своята 
мотивацията за учене и желани-
ето си да изучават чужди ези-
ци. Те и родителите, включени в 
проекта, дадоха своята положи-
телна обратна връзка. Затова 
нашият екип реши, чe Twinning 
ще продължи да е част от на-
шата работа и през следваща-
та учебна година. Удовлетво-
рени от съвместната работа, с 
голяма част от партньорите ще 
продължим да работим по нов 
проект от септември.

еTwinning и „Малки мечтатели“ 
откриват „Известни личности в Европа“

Средно училище „Нико-
ла Йонков Вапцаров“ по-
лучи одобрение на своето 
проектно предложение със 
заглавие „Рамо до рамо“ и 
през следващата една го-
дина ще работи по изпъл-
нение на проекта. Той е с 
номер 2019-1-BG01-KA101-
061620 и общ бюджет от 
43555 евро.

Училището кандидатства 
с проектното предложение 
по Програма „Еразъм+“ 

на Европейскя съюз пред 
Център за развитие на чо-
вешките ресурси – София 
и то беше одобрено с обща 
оценка от 85 точки от 100. 
Училището получи 99% от 
исканото финансиране на 
фона на множеството одо-
брени, но със значител-
но намалено финансиране 
проектни предложения.

Проектът е по Ключо-
ва дейност 1 „Мобилност“, 
сектор „Училищно образо-

вание“ и е насочен към ква-
лификационни дейности. 
Дванадесет учители ще 
преминат квалификацион-
ни курсове за надгражда-
не и подобряване на свои-
те методически и педагоги-
чески умения. Двете главни 
тематични направления на 
проекта са технологиите в 
преподаването и творче-
ските методи на обучение. 
След внимателно проучва-
не бяха подбрани организа-

тори на курсовете с доста-
тъчен опит и положителна 
репутация, а квалификаци-
онните курсове напълно от-
говарят на целите на про-
екта. „Използване на тех-
нологиите по творчески на-
чин“, „Творчески методи на 
преподаване“, „Нови под-
ходи за преподаване на ма-
тематика“, „Цялостен под-
ход към преподаването“, 
„Обучение чрез използва-
не на технологиите“, „Ме-
тодология на чуждоезико-
вото обучение“, „Интерак-
тивни методи на препода-
ване“, „Игрите в обучени-
ето“ са някои от заглави-

ята на курсовете. Освен 
това по проекта е предви-
ден курс, по който ще бъ-
дат посетени финландски 
училища с цел наблюдение 
на тяхната работа и обмя-
на на опит.

Изпълнението на този 
проект е част от изпълне-
нието на стратегията на 
СОУ „Никола Й. Вапца-
ров“ за висококачествено 
общо и профилирано об-
разование.

Проект 2019-1-BG01-
KA101-061620 „Рамо до 
рамо“ е финансиран с под-
крепата на Европейска-
та комисия. Тази публика-

ция [съобщение] отразява 
само личните виждания на 
нейния автор и от Комиси-
ята не може да бъде търсе-
на отговорност за използ-
ването на съдържащата се 
в нея информация.

The project 2019-1-BG01-
KA101-061620 “Side by 
Side” has been funded with 
support from the European 
Commission. This publication 
[communication] reflects the 
views only of the author, 
and the Commission cannot 
be held responsible for any 
use which may be made of 
the information contained 
therein.

Средно учище „Никола Йонков Вапцаров“ 
с нов проект по „Еразъм+“


