
Информационна среща на 
тема „ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗ-
ИСКВАНИЯ ПРИ КАНДИДАТ-
СТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО МЕР-
КИ от Стратегията за Водено 
от общностите местно разви-
тие на СНЦ „МИГ-Айтос”, се 
проведе на 23 юли 2019 г. в 
Заседателната зала на Общи-
на Айтос. На срещата, органи-
зирана от екипа на МИГ-Айтос 
с изпълнителен директор Ма-
рийка Георгиева, възможност-
ите и изискванията към канди-
датите презентира лекторът 
Георги Митев, който в момен-
та е с богат опит в прилагане-
то на подхода “ЛИДЕР”.

Информационната среща 
беше във връзка с процедура-
та за подбор на проектни пред-
ложения с няколко крайни сро-
ка за кандидатстване по мяр-
ка 7.2 “Инвестиции в създава-
нето, подобряването или раз-
ширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструк-
тура”, обявена от МИГ-Айтос 
на 1 юли т.г.

Целта на процедурата е по-
добряване на качеството на 
живот и услугите за местните 
общности. А очакваните резул-
тати от подкрепата се изразя-
ват в създаването и обновя-
ването на малка по мащаби 
публична и техническа инфра-
структура, което от своя стра-
на да доведе до създаването 
на оптимална жизнена сре-
да на територията на МИГ-Ай-
тос. Голямата цел е опазване-
то на околната среда, създа-
ването на достъпност и раз-
витие на икономиката, култу-
рата, спорта, социалните дей-
ности и образованието, а об-
щият размер на инвестициите 
е 1 400 000 лв.

Минималният размер на до-
пустимите разходи и на без-
възмездната финансова по-
мощ за конкретен проект по 
Стратегията е 20 000 лева. Мак-
сималният размер на допусти-
мите разходи и на безвъзмезд-
ната финансова помощ за кон-
кретен проект е в размер на 

391 000 лева.
Финансовата помощ е в раз-

мер 100 на сто от общия раз-
мер на допустимите за финан-
сово подпомагане разходи за 
проекти. Условието е кандида-
тите да имат седалище и адрес 
на управление на територия-
та на МИГ-Айтос. Георги Ми-
тев представи и допустимите 
дейности за кандидатстване - 
строителство, реконструкция 
или рехабилитация на нови и 
съществуващи общински пъ-
тища, улици, тротоари, и съо-
ръженията и принадлежности-
те към тях. Изграждане и об-
новяване на площи за широ-
ко обществено ползване, из-
граждане, реконструкция, ре-
монт, оборудване и обзавеж-
дане на социална инфраструк-
тура за предоставяне на услу-
ги на деца и възрастни, вклю-
чително транспортни сред-
ства. Реконструкция и ремонт 
на общински сгради, в кои-
то се предоставят обществе-
ни услуги, с цел подобряване 
на тяхната енергийна ефектив-
ност.Изграждане, реконструк-
ция, ремонт, оборудване и об-
завеждане на спортна инфра-
структура и на обекти, свърза-
ни с културния живот и общин-

ската образователна инфра-
структура.

Подборно бяха обсъжда-
ни условията за допустимост 
на проектните предложения и 
изискванията към проектите, 
свързани със строителство, 
реконструкция и рехабилита-
ция на нови и съществуващи 
общински пътища, улици, тро-
тоари, и съоръженията и об-
щински сгради.

Всеки одобрен проект се 
изпълнява в срок до 36 месе-
ца от датата на подписването 

на договора за предоставя-
не на безвъзмездна финансо-
ва помощ, когато инвестиция-
та включва извършването на 
строително-монтажни рабо-
ти, и до 24 месеца, когато ин-
вестицията включва само дос-
тавката на оборудване и обза-
веждане.

Редът за оценяване на про-
ектните предложения е съглас-
но „Правила за провеждане 
на процедури за предоставя-
не на безвъзмездна финансо-
ва помощ и ред за оценка на 
проектни предложения по мер-
ки, финансирани от ПРСР 2014-
2020 и ЕЗФРСР чрез СТРАТЕ-

ГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНО-
СТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
НА СНЦ „МИГ-АЙТОС“, одо-
брени от Управителния съвет 
на сдружението и публикува-
ни на официалния сайт: http://
mig-aytos.com/bg

Оценката на проектните 
предложения се извършва 
до 30 работни дни от крайния 
срок на приема и включва два 
етапа: Етап 1: ОЦЕНКА НА АД-
МИНИСТРАТИВНОТО СЪОТ-
ВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ-
ТА и Етап 2: ТЕХНИЧЕСКА И 
ФИНАНСОВА ОЦЕНКА.

В детайли бяха представени 
критериите за избор на про-
екти във формуляра за канди-

датстване. В срок до 3 седми-
ци преди крайния срок за по-
даване на проектните предло-
жения по настоящата процеду-
ра за прием могат да се зада-
ват въпроси и да се искат до-
пълнителни разяснения на e-
mail: mig_aytos@abv.bg .

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

С оглед осигуряване равно-
поставено третиране на кан-
дидатите, МИГ – Айтос няма 
да дава разяснения, които съ-

държат становище относно 
качеството на конкретно про-
ектно предложение. Разясне-
ния се дават по отношение на 
условията за кандидатстване 
и са задължителни за всички 
кандидати.

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

Процедура на подбор на 
проекти е с 3 начални срока за 
прием и 3 крайни срока за кан-
дидатстване, както следва: 

Първи прием: Начална дата 
за подаване на проектни-

те 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 проектни-
те 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 проектни-
те 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 интер-
нет адрес: https://eumis2020.
government.bg .

Споразумение за изпъл-
нение на Стратегия за ВОМР 
№ РД50-146/21.10.2016

Сдружение с нестопанска 
цел «Местна инициативна 
група – Айтос»

п.к. 8500 град Айтос, об-
щина Айтос, област Бургас, 
ул.” Васил Левски ” № 2

www.mig-aytos.com, моб.
тел. +359 886 881 212; e-mail: 
mig_aytos@abv.bg

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
НА ТЕМА “ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ 

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО 
МЯРКА 7.2 “ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ 
ИНФРАСТРУКТУРА” 

от Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”
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Георги Митев

Марийка Георгиева - изпълнителен директор на 
МИГ-Айтос

След срещата - екипът за подготовка на проекти в Община Айтос с още въпро-
си към лектора
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Станка ТОДОРОВА, 
КТВ “Чудни скали”- 
гр. Айтос

Родопа планина винаги е 
привличала нас, туристите-ве-
терани от ТД „Чудни скали” - 
град Айтос със своята вели-
чественост, тайнственост и 
хубост. Ето защо, през месец 
юли за пореден път, 19 турис-
ти-ветерани поискахме отно-
во да я покорим.

Първата ни спирка беше 

Брацигово. Град, 
събрал топлината 
на юга и величие-
то на планината. 
Селището датира 
от древни времена 
и е свързано с ге-
роичните борби на 
местното населе-
ние за освобожде-
нието на България 
от турско робство. 
Естествено, посе-
тихме Историче-
ския музей. Уред-
ничката ни подне-
се един запомнящ 
се разказ за вре-
мето, когато бра-
циговци активно са 
участвали в подго-
товката и участие-
то им в Априлско-
то въстание. Можа-
хме да видим и пи-
пнем единствено-
то автентично че-
решово топче, ос-
танало от това съ-
битие,

В миналото гра-
дът се прославя с 
Брациговската ар-

хитектурна школа. Поместен е 
списък от 403 дюлгери, стро-
или жилища, църкви, камба-
нарии, мостове, воденици, 
тепавици и чешми. Погледи-
те ни привлякоха запазени 
от времето на Възраждане-
то къщи, розовите насажде-
ния с най-висока масленост, 
които растат само тук зара-
ди специфичните климатич-
ни условия.

Посетихме и църквата „Све-
ти Иван Предтеча”, чиято кам-

банария се извисява над гра-
да със своите 35 метра - най-
висока на Балканския полуос-
тров. Останахме възхитени от 
грижливо поддържаната църк-
ва, и от двора, който пленява 
с пъстрота, разнообразие на 
растителни видове, красота, 
естетика. 

Истинска изненада за всич-
ки нас беше местността Ро-
зовски вриз (“вриз“ - извор, 
кайнак)- един комплекс от 
хижи и  къщи за гости сред 
природата. Прекрасно мяс-
то, с приятен свеж въздух, с 
водопад и красиви околнос-
ти, на които дълго се любувах-
ме. Вечерта ни стоплиха гос-
топриемството и вкусната ве-
черя, приготвена от стопанка-
та на една от къщите.

На следващия ден тръгнах-
ме към целта на нашето пъту-
ване - Фотинските водопади. 
Спряхме в центъра на село 
Фотиново, за да изминем три-
километровото разстояние до 
водопадите. Посещавали сме 
много водопади, но навсякъде 
е имало някакво укрепление 
за безопасното придвижва-
не на посетителите. Види се, 
че тук някога е имало нещо 
подобно, но много отдавна. 
Останали са само стърчащи 
гвоздеи и спомен за някогаш-
ни укрепления, затова до са-
мия водопад стигна само во-
дачката на групата Ирина Ни-
колова. Останалите спряхме 
на разстояние от стръмните 
и опасни пътеки. Не искахме 
да рискуваме. 

На входа на пътеката има-
ше информационно табло, от 
което разбрахме, че Община-

та там е получила по проект 
32 480 лв. за този обект. Видя-
хме само новоизграден дър-
вен мост и беседка, но как-
ва е ползата от тях, след като 
достъпът до водопада е силно 
ограничен, да не кажа - невъз-
можен, особено при влажно 
време. И до другите два во-
допада е трудно да стигнеш, 
направихме го с много уси-
лия. Апелираме към тамошна-
та Община да вземе мерки и 
направи необходимото, за да 
не остават тези прекрасни во-

допади скрити за българските 
и чужди туристи. 

На връщане срещнахме пет 
групи от различни краища, 
млади хора с деца-любители 
на природата, които вероят-
но имаха същите проблеми, 
в желанието си да видят во-
допадите. Сигурно тук идват 
още много хора, но колко от 
тях могат да се насладят на 
красивата гледка?! Прибрах-
ме се уморени и малко раз-

очаровани. Минахме и през 
град Пещера. И тук сме идва-
ли неведнъж, но все пак ре-
шихме да посетим крепост-
та „Перистера”. Тя носи име-
то на девойката Перистера-
Гълъбицата. С интерес я раз-
гледахме отново. 

На третия ден ни предстое-
ше завръщане в родния град. 
Спряхме в Перущица, дала 
много жертви по време на 
Априлското въстание. Разгле-
дахме Историческия музей и 

църквата, поклонихме се пред 
паметника на Кочо Честимен-
ски, сам сложил край на жи-
вота си и на семейството си, 
за да не попаднат живи в ръ-
цете на турците. Не случай-
но Перущица е известна като 
втори Батак.

В този ден се разходихме и 
из стария Пловдив - най-ста-
рият европейски град, пъзел 
от култури на различни епо-
хи. Тръгнахме по тесните кал-
дъръмени улички, край стари-
те къщи, които омагьосват по-
сетителите с хубост и възрож-
денски дух. Посетихме Етног-
рафския музей, Античния те-
атър, Крепостната стена, из-
градена през 172 година от им-
ператор Марк Аврелий и Рим-
ския стадион. Европейският 
град на културата ни възхити 
и ни накара да се гордеем, че 
сме българи!

Завърнахме се в Айтос, за-
редени с гордост от миналото 
и положителни емоции. Обе-
щахме си, съвсем скоро да се 
върнем по тези български кра-
сиви места.

Никола БОЖилОВ  
Вестник „Народен 
приятел”, Брой 98-101, 
м. юли –август 1929 г.

 Местонахождение: Запра-
тено в самия край на Източна 
България, сгушено в пазвите 
на Стара планина и в съсед-
ство с Черно море, щастли-
во дреме нашето градче Ор-
ловград.

 Население: Брои 8735 че-
ловека от двата пола, от всич-
ки раси, племена и народ-
ности.

 Занятия: Главните заня-
тия са клюкарството, завист-
та и „партизанството”. Стра-
нични занаяти – земледелие 
и търговия.

 Съобщения: Радва се то 
на най-модерни средства за 
транспорт и съобщения: мага-
решки талиги пренасят камъ-
ните от кариерите до гарата, 
железница го свързва с море-
то и Западна Европа, а мно-
гобройни автомобили рейсо-
ве браздят живописния Бал-
кан чак до Делиормана.

 
Забележителности:Чаршията 
или по модерному главната 
улица на този модерен град 
има защо да се види от гос-
тите. Стоките на всички бака-
ли, манифактуристи и прочие 
са на изложба по тротоарите, 
тъй че няма защо да се влиза 
по магазините. Точно в центъ-
ра на града, на площад „Цар 
Симеон” гордо издигат чела-
та си небостъргачите на Иван-
чо Праматарина и Димчо Бо-
заджията като съкрушително 
смайват ненавикналия на та-
кива бетонни чудовища чуж-
денец. Денем, през лятната 
жега се виждат магнатите на 
търговията и индустрията да 
се разхождат по „Чаршията”, 
гологлави и по джилетка, по-
тънали в пот и постоянни гри-
жи за културното и стопанско 
развитие на градчето. Там ще 
съзрете и кротката фигура на 
най-големия представител на 

местната преса, улисан и уне-
сен в интервюта и работа по 
издигане на пресата на подо-
баваща висота.

 Места за развлечения и по-
чивка: „Лунапарк” в дъното на 
чаршията, зад моста на вели-
чествената „Хамам дере”, ус-
михната с вечната си зеле-
нина и величествените „Два 
бряста” ви кани в кафе-гради-
ната. Сутрин тук се прави пре-
глед на събитията от изтеклия 
ден, в горещото пладне слад-
ко се почива, а през прохлад-
ната вечер „хайлайфът”, със-
тавен от студенти, ученички 
и ученици, префинени госпо-
да и госпожички, шумно сър-
бат сиропа и кафето си, не-
изказано се наслаждават на 
родната музика на Бомбата и 
Циганина.

 „Кямил палас” е друго мяс-
то за разтуха и тихи заня-
тия на същия хайлайф. Мъд-
ри се това прочуто заведе-
ние до пощата. Тук се черта-
ят главните линии на между-
народната, народна и мест-
на политика.

 Място за разходки: Де-
нем „хайлайфът” (отбраното 
общество) сладко си почива 
в домовете си, а останалият 
народ в „смесен шум” работи 
в полето и празните работил-
ници. Вечер обаче картината 
съвсем се променя -„движе-

нието” в главната улица е в 
своя разгар.

 Културни дружества и ака-
демии: Има ги в този град в 
изобилие, но ние ще споме-
нем само най-главните – дру-
жеството на достауважае-
мия г-н Деведжиев (послед-
ният има арабско произхож-
дение - прадядо му бил ара-
бин). Най-главната задача на 
това дружество е да не про-
пуска да влизат в града разни 
елементи, които биха наруши-
ли сладкия сън на орловград-
ските жители. Нарочно на га-
рата са поставени постове - 
доброволци, които строго на-
блюдават пришълците и свое-
временно се вземат мерки.

 Академия на политиката и 
интригата: Това е кафенето на 
Кирооглу - сутрин отворено в 
два часа след полунощ, засе-
данията продължават до три 
часа вечерта. Тъй наречени-
ят елит от адвокати, общест-
веници, икономисти, си дават 
„рандеву” (свиждане) и тук се 
разрешават проблемите на 
световната, народна и орло-
вградска политика. Василий 
Дългомустакатий им поднася 
специално кафе с лъдженска 
вода и често той прекратява 
разгорещените пледоарии.

 Език: Жителите на този 
град говорят на един чист и 
цветен диалект (наречие). Без 
разлика на общественото по-
ложение и образование поч-
ти всички говорят на турско 

– българо-елински език. На-
пример обикновените поз-
драви, които всеки чужденец 
не може да не чуе и не може 
да не се възхити от звучност-
та и чистотата на българска-
та реч, са „мараба, колагеле, 
харосун, калиспера, хич бе и 
т.н., разбира се, чужденецът 
може нищо да не разбере от 
този български език, но кой 
му е крив, като не знае ези-
ка на Раковски, Каравелов, 
Вазов и Ботйов.

 Фауна: Дума латинска и 
наука за животните. Някои 
може да помислят, че тази 
дума произлиза от паун, кое-
то е животно разноцветно. И 
наистина тези животни в род-
ния град са доста разпростра-
нени- политическите пауни са 
нещо обикновено тук – все-
ки гражданин си има по едно 
вапсано перо и си го турга на 
калпака при всяка смяна на 
режимите.

 Други животни, които се 
въдят много в Орловград са 
дървениците и бълхите, но 
благодарение на флайто-
кса и флита те са на изчез-
ване. Друга порода двуноги 
още продължава да се въди 
в този чуден град, но която 
за щастие е вече на изчезва-
не, е царството на клюкари-
те. Този зоологически вид в 
миналото е гостувал в града. 
Същият този вид е бил голя-
ма пречка, за да не бъде Ор-
ловград в списъка на градове-

те, които са вземали участие 
в революционното движение, 
наред с Котел, Сливен, Пана-
гюрище, Карлово, Калофер и 
много други. Левски се опи-
тал да организира тия прия-
тели, но му било казано „Оби-
рай си крушите!”.

 Тук му е мястото да напра-
вим една историческа справ-
ка от миналото на този зооло-
гически вид. Клюката, уж де, 
разправя, че по време на въс-
танието през 1876 година, ко-
гато султан Абдул Хамид за-
повядал на пашите си да го-
рят въстаналите градове и 
всичко било изпълнено, до-
шъл ред и на Орловград. Па-
шата, все пак запитал султа-
на, да изгорят ли и послед-
ния. Уплашеният султан те-
леграфирал на пашата: „Са-
кън! Оставете го, защото не-
говите жители ще се пръснат 
по цялата отоманска импе-
рия и държавата ми спокой-
ствие няма да види от тия мю-
зиверджии!”.

 Забележителни люде: Пи-
шещият тия редове много се 
рови в историята близка и 
далечна на Орловград, за да 
намери някои светли имена, 
но всичките му усилия оти-
доха напусто – такива не се 
оказаха.

 Исторически бележки: 
Кръщелното свидетелство на 
Орловград е изгубено. Спо-
ред Иречек, мъж учен и бивш 
министър на народната про-

света на Третото българско 
царство, името на този град 
произлиза от гръцката дума 
„АИТО“, което значи орел. 
Впрочем сега по непонят-
ни причини в картата се каз-
ва Айтос.

 Нашите незлобиви графи-
чески бележки за Орловград 
се свършиха. Просим изви-
нение от сегашните му оби-
татели, ако сме сгъстили бо-
ите, но пишещият тия бележ-
ки е също гражданин на Ор-
ловград и на него не му беше 
тъй весело, когато нахвърля-
ше сивите картини на родния 
си град.

 Накрая авторът на тия бе-
лежки напомня на съгражда-
ните си едно хубаво средство 
за самоусъвършенствуване и 
то е самокритиката, макар че 
последната да отива поняко-
га до себеотрицание. Защо-
то само това е залог за ус-
пеха. Нека посочим най-на-
пред отрицателните си ка-
чества, нека се посмеем над 
тях, нека да се самобичуваме. 
Само глупаво надменните ин-
дивиди тъпчат на едно място, 
но те са осъдени на вечен за-
стой и забвение. Ние вярваме 
в бъдещето, ние вярваме, че 
същият този сив народ ще се 
отърси от вековната си все-
киденщина и ще даде из не-
драта си дейци за вечния про-
грес и благоденствие.

 Нека не се отчайваме за 
бъдещето на Орловград. И 
той ще даде достойни люде, 
които ще се наредят във фа-
лангата на истинските борци 
на щастието и свободата на 
човечеството.

Б.Р. Тази година вест-
ник «Народен приятел” на-
вършва 95 години. Негови-
ят създател и стопанин Ни-
кола Божилов пише “незло-
бивата” биография на род-
ния си град по повод пета-
та годишнина на местно-
то печатно издание. Преди 
цели 90 години, през които 
са се сменили няколко ай-
тоски поколения. Всичко се 
е променило, май само нра-
вите - не.

Айтоските туристи-ветерани 
отново покориха Родопите

Айтос - незлобива биография



Фактите - старата спорт-
на база в община Айтос се 
реновира, изградени са и 
се изграждат нови спорт-
ни обекти. От децата, мла-
дите хора и от всички граж-
дани се иска само желание 
да спортуват.

Два спортни комплекса 
- в парк „Славеева река” и 
в село Карагеоргиево, две 
спортни игрища, в непо-
средствена близост до об-
новения градския стадион, 
ново игрище в двора на СУ 
„Христо Ботев”. Това е ре-
зултатът от изпълнението 
на Програмата на Община 
Айтос за изграждане и об-
новяване на спортната ин-
фраструктура. В момента се 
извършва основен ремонт 
и разширение на Спортна 
зала „Аетос”, в същото вре-
ме Общината кандидатства 
и с проект за основен ре-
монт на Спортната зала на 
стадиона.

Към този актив от спортно 
строителство и реновиране 
на рушащата се от години 
спортна база, през месец 
май тази година, кметът Ва-
сил Едрев добави още един 
договор за финансиране, 
спечелено по общински про-
ект за изграждане на трето 

спортно игрище до стади-
она, в кв. 50 по плана на град 
Айтос. На 16 юли тази годи-
на беше обявена и общест-
вена поръчка за „Избор на 
изпълнител на СМР дейност-
ите по проект „Спортна пло-
щадка № 4”. 

Проектът се финансира 
със средства, предоставени 
с договор за финансова по-
мощ, сключен между кмета 
на Община Айтос Васил Ед-
рев и ДФ „Земеделие”. Фи-
нансирането е по подмяр-
ка 7.2 „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура” от Програ-

мата за развитие на селски-
те райони 2014-2020, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския зе-
меделски фонд за развитие 
на селските райони.

Според договора, подпи-
сан през месец май тази 
година, одобреният размер 
на безвъзмездната финан-
сова помощ е в размер на 
84 804.36 лв. Тези средства 
представляват 100% от одо-
брените инвестиционни раз-
ходи, което означава, че 
по този проект от Община-

та не се изисква съфинан-
сиране и съоръжението ще 
бъде изградено изцяло със 
средствата по Програма-
та, без нито един бюджетен 
лев. За зоната за спорт на 
открито, проектът предвиж-
да и монтирането на фит-
нес уреди

С новото съоръжение, 
спортните игрища в ком-
плекс „Крум Делчев” ще бъ-
дат общо три. Ще припом-
ним, че преди две години, 
със собствени средства Об-
щина Айтос успя да ремон-

тира трибуните за зрителите 
на градския стадион. Подме-
нени с нови бяха изпочупе-
ните пейки, монтирани още 
по време на строителството 
на стадиона.

Да не забравяме, че през 
месец март 2019 година 
беше открито и първото съ-
временно спортно игрище в 
двора на най-голямото айто-
ско училище СУ „Христо Бо-
тев” - един успешен съвмес-
тен проект на училището и 
Община Айтос.
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Община Айтос нонстоп обновява спортната база – 
реновира старите и изгражда нови спортни съоръжения
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Обявена е и обществена поръчка за трето спортно игрище в спортен комплекс „Крум Делчев“ за 85 хиляди лева

Новото спортно игрище на СУ “Христо Ботев”

Многофункционалният спортен комплекс в село 
Карагеоргиево

Има ли друг парк в региона с толкова добро спорт-
но съоръжение?

Айтоските туристи-ветерани 
отново покориха Родопите

Айтос - незлобива биография

Съветниците работят без лятна 
ваканция вече четири години

Юлското заседание на 
Общинския съвет ще е 
на 26 юли тази година

Преди заседанието - Постоянната комисия по 
законност и обществен ред трябва да свърши 
много работа

„Народен приятел“ надникна и в 
залата, в която заседава Постоян-
ната комисия по образование, кул-
тура, спорт и туризъм

• Тел. 0885445426 - дава под 
наем квартира в приземен етаж 
за семейство или за жена с 
деца.
• Тел. 0896370138 - дава под 
наем помещение - суперцентър, 
20 кв. м, за магазин или офис - 
цена 250 лв.
• Тел. 0894 411 125 - прода-
ва лозе - 1дка + бунгало, меж-
ду „Военно стрелбище” и „На-
божна къща”
• Тел. 0898 440336 - Димитър, 
ПРОДАВА 3.200 дка дворно мяс-
то в регулация - с. Малка поляна 
или ЗАМЕНЯ за недвижим имот 
или земеделски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА 
лозе, УПИ І-490, кв. 32 “ПРОВА-
ДИЙСКО ШОСЕ”, 745 кв. м, нота-
риален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА 
2.5 дка празно дворно място в с. 
ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, кв.6, до-
говор с EVN - 12 kW, партида за 
вода, скица с виза за строеж, но-
тариален акт.
• Тел. 0879590266 - ПРОДАВА 
апартамент - 108 кв.м, на улица 
„Ради Боруков” 18. Цена по спо-
разумение.

Малки обявиОБЯВА

Тел. 004915215392425 - Германия, Николай и 0898316996 
- Златина ПРОДАВА къща с гараж и малък двор на ули-
ца „Бреза” 4 „А“ в Айтос, на калкан със съсед или ЗА-
МЕНЯ за къща или тухлен апартамент в центъра, около 
Автогарата или други квартали на града. Цена по спо-
разумение.

M&S Projects     
КАК ДА СТАРТИРАМЕ СОБСТВЕН БИЗНЕС?

Възможности и перспективи

Като бенефициент по договор №BG05M90P001-1.023-0136
“Предоставяне на обучение и консултации за стартиране 

на конкурентно предприемачество”, финансиран от ОП „Раз-
витие на човешките 2014 - 2020 г.”,

съфинансиран от Европейски социален фонд, фирма „Ем 
Енд Есс Проджектс” ООД ще извърши за Вас напълно безплат-
но следните услуги:

Обучения на тема „Стартиране на собствен бизнес” с про-
дължителност 40 учебни часа;

Предоставяне на индивидуални комплексни консултантски 
услуги, с които ще ви помогнем:

- да си регистрирате фирма;
- да си изберете помещение за извършване на дейността;
- да си изработите бизнес план за стартиране на собст-

вен бизнес;
- да си подготвите проектно предложение за получаване на 

безвъзмездна финансова помощ по Европейски, национал-
ни и други донорски програми и/или за получаване на бан-
ков заем;

- да промотирате и популяризирате своята дейност;
- да назначите персонал, необходим за извършване на ва-

шата дейност;
- други консултации в зависимост от вашата бизнес идея.
Кой може да се включи в проекта:
Безработни, неактивни и заети лица, които проявяват интерес 

към възможностите за стартиране на собствен бизнес;
Да сте на възраст над 18 навършени години;
Да не осъществявате стопанска дейност като търговец по 

смисъла на Търговския закон, включително и като едноличен 
търговец;

Да не сте регистриран тютюнопроизводител/ земеделски 
производител;

Да не упражнявате свободна професия или занаят.

M&S Projects     www.mandsprojects.bg ;  
тел: 0887 807 318;  contact@mandsprojects.com

ТРАКИЙСКО 
ДРУЖЕСТВО “1897 

ПЕТЪР КИПРИЛОВ” - 
ГРАД АЙТОС

ОРГАНИЗИРА
Посещение на Петрова 
нива на 17 август 2019 

година (събота), 
по повод

ЧЕСТВАНЕТО НА 116-
ТА ГОДИШНИНА 

ОТ ИЛИНДЕНСКО-
ПРЕОБРАЖЕНСКОТО 

ВЪСТАНИЕ. 
Справки и записвания:

Всяка сряда от 15.00 часа 
до 18.00 часа в Клуба на 
дружеството на улица 

„Щерю Русев” № 4 или на 
телефони 

0899 848 500,
0878 825 964,
0887 805 893

ТАКСА ЗА ПЪТУВАНЕТО - 
5.00 ЛВ.

ТРЪГВАНЕ ЗА ПЕТРОВА 
НИВА С АВТОБУС В 13.00 

ЧАСА ОТ КЛУБА НА 
ДРУЖЕСТВОТО.

ОТПЪТУВАНЕ ЗА АЙТОС - 
22.00 ЧАСА.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ



Дафина Георгиева е 
старша медицинска сес-
тра във Вътрешно отде-
ление на „МБАЛ“ ЕООД 
Айтос, със завеждащ  
д-р Силвия Маркова. 
Омъжена е, има дъщеря 
на 16 години. Айтоската 
болница е първото ра-
ботно място на Дафина, и 
така вече 13 години. 

42-годишната ай-
тозлийка се дипломира-
ла като медицинска сес-
тра в Медицинския ко-
леж в Бургас, но и доп-
реди две години не е спи-
рала да учи - завършва 
последователно специ-
алностите „Здравен ме-
ниджмънд”, „Финансов 
мениджмънд”, и послед-
но в София - „Управление 
на здравни грижи”.

- Дафина, национален 
е проблемът с липсата на 
медицински сестри. Усе-
ща ли се този проблем и в 
айтоската болница?

- Да, разбира се. Ако пен-
сионерите напуснат рабо-
та, проблемът ще е сери-
озен.

- По думите на упра-
вителя на „МБАл“ ЕООД 
Айтос д-р Паруш Пару-
шев, за разлика от мно-
го лечебни заведения с 
мащабите на айтоското, 
заплатите на медицин-
ските сестри са увеличе-
ни с 25%?

- Да, така е. Заплатите 
ни бяха увеличени според 
финансовите възможности 
на болницата. Предвид си-
туацията, в която се нами-
рат общинските болници в 
страната, мисля, че дължим 
това увеличение на добра-
та управленска политика в 
„МБАЛ“ ЕООД Айтос.

- Работата във Вътреш-
но отделение е тежка?

- Особено през зимата, 
по време на грипната епи-
демия. Всички усложнения 
от грипа са при нас.

- Как се пазите от ви-
русите?

- Взимаме имуностиму-
ланти, за да засилим имун-
ната система. Вече пет го-
дини взимаме хомеопатич-
ни средства. Така се съз-
дава имунитет срещу ви-
русите. Всеки новопостъ-

пил боледува от всички бо-
лести, докато си създаде 
имунитет.

- Как се отнасят паци-
ентите към сестрите?

- Благодарни са. Повече-
то от тях не искат да ходят 
в Бургас, искат да се леку-
ват тук.

- Какви са условията, 
при които работите във 
Вътрешно отделение?

- В момента се извърш-
ват ремонти. Първият етаж 
е вече ремонтиран, в мо-
мента ремонти се правят 
на втория етаж. Сградата 
е стара, но вече има съв-
сем нова визия. Санирана 
е отвън, сега се освежава 
основно отвътре. Дограма-
та на прозорците беше сме-
нена още при санирането. 
Сега, най-важното е да бъ-
дат сменени старите дърве-
ни врати. Ако се поставят 
нови врати, отделението 
ще придобие съвсем друг 
вид. На първия етаж бяха 
напълно обновени баните и 
тоалетните, сега се ремон-
тират сервизните помеще-
ния на втория етаж.

- Би ли си сменила ра-
ботата?

- Не, не бих могла да ра-
ботя друго.

- Не са ли те канили на 
работа в някои от болни-
ците в Бургас?

- И в Бургас и навсякъде 
се търсят медицински сес-
три. Не е проблем да наме-
ря работа в някоя от голе-
мите болници. Освен в ай-
тоската болница, давам де-
журства в събота и неделя 
в болница „Дева Мария” 

във Ветрен. Това е моята 
втора работа, в почивни-
те дни. Така че на работа 
съм непрекъснато, без по-
чивен ден.

- Как се справяш?
- Свикнала съм. Това е 

начин да осигуря повече 
доходи за семейството си. 
Не ми тежи, защото това 
е работа, за която от дете 
съм мечтала.

- А ако сравниш изис-
кванията в Айтос и Ве-
трен?

- И на двете места изис-
кванията са еднакви. Прос-
то, работата ми е различ-
на - там работя в Невроло-
гично отделение. Качест-
вото на обслужване на па-
циентите е високо и те са 
доволни.

- Откъде са пациен-
тите ви в „МБАл Айтос“ 
ЕООД?

- От Айтос, Руен, Карно-
бат, и по-рядко от други об-
щини.

- Какво ти липсва - по-
висока заплата?

- Заплатата не е най-ва-
жното. Проблемът е в сис-
темата на здравеопазване. 
Парите не са всичко, въ-
просът е да имаш възмож-
ност да работиш качестве-
но. Протестът на медицин-
ските сестри не беше прос-
то за заплати, протестира-
ха за цялостна реформа в 
системата.

- Как е в айтоската бол-
ница?

- Условията са добри, до-
бър е психоклиматът при 
нас. Много добри са отно-
шенията между лекарите и 
сестрите, между сестрите и 
санитарите. Работим в син-
хрон. Що се отнася до про-
блемите - основният е, че 
липсват млади лекари в ай-

тоската болница. Само 4-5 
от лекарите при нас не са в 
пенсионна възраст.

- Включихте ли се в 
протеста на медицински-
те сестри?

- Не, но го подкрепихме. 
Всички сме на едно мне-
ние - трябва да има нов 
регламент за заплащането 
на труда ни. Нашите запла-
ти се повишиха, това е до-
бре, защото досега бяхме 
с много ниско заплащане. 
Даже санитарки, които са 
повече години прослуже-
но време, взимаха пове-
че пари от една медицин-
ска сестра. 

- Освен всекидневна-
та заетост с работата, с 
какво друго се занима-
ваш?

-  Заех се с една инициа-
тива, която стана традиция. 
Два пъти годишно органи-
зираме екскурзии, към на-
шия състав от медицински 
сестри се приобщиха и ко-
леги от Карнобат, Ветрен. 
Заедно, два пъти в годината 
обикаляме България. Даже 
сме се нарекли Туристиче-

ска агенция „Nurse” (меди-
цинска сестра). С тези от 
колежките, които напусна-
ха и отидоха в други бол-
ници, сега се срещаме по 
екскурзии. Предстои, през 
септември тази година да 
пътуваме към Рупите.

- Много ли са медицин-
ските сестрите от Айтос, 
които работят в бургаски 
болници?

- Да, 80% от състава във 
Ветрен са медицинските 
сестри, лаборанти и сани-
тари от Айтос. Персона-
лът, който е излязъл от ай-
тоската болница е много 
стабилен и ценен навсякъ-
де. Имаме старша сестра в 
Карнобат, друга стана стар-
ша сестра в Бургас в Хе-
матологията, айтозлийка е 
старша сестра в „Сити кли-
ник“ - Бургас. Всички, кои-
то са излезли от айтоската 
болница имат успешна реа-
лизация. Айтоската школа е 
много добра - при нас има 
ред и дисциплина, кадрите 
са научени да работят. Ко-
гато аз започнах работа, 
завеждащ отделение беше  
д-р Славчо Балев - той въве-
де правилата за дисципли-
на и работа, които и днес са 
валидни. Където и да оти-
дат айтоските медицински 
сестри - свикнали са да бъ-
дат изпълнителни и нищо не 
може да ги уплаши. Айтос-
ката болница е школа - на-
шите медицински сестри се 
доказват навсякъде.

- Тежат ли ти нощните 
дежурства?

- Не, когато човек си оби-
ча работата, нищо не му 
тежи.

- За това ли си мечта-
ла?

- Не, мечтаех да канди-

датствам медицина. Но все 
още не съм се отказала, за-
щото в Бургас вече откри-
ха Медицински универси-
тет. Мечтата ми се възроди, 
когато знам, че тук набли-
зо има Медицински факул-
тет. Не мога да се въздър-
жа и да не се пробвам. Из-
брала съм тази професия 
от малка. Баща ми е меди-
цински фелдшер, израсна-
ла съм в здравната служ-
ба, при спринцовките и иг-
рите във Винарско, където 
работи. Най-важно е човек 
да избере работата, която 
ще работи с удоволствие, 
със сърце. Не бих могла да 
работя зад бюро. Аз съм в 
непрекъснато движение. С 
колежка имаме и манипу-
лационна за медицински 
услуги. Звънят ни и тръгва-
ме, на разположение сме 
по всяко време.

- Кога най-късно са те 
викали на адрес?

- В 23 часа, в полунощ - 
не се замисляш, вземаш 
куфарчето в ръка и тръг-
ваш. Такава е нашата про-
фесия. Не е като чиновни-

ческата - никой не те при-
теснява след работно вре-
ме. При нас - трябва да си 
готов по всяко едно вре-
ме. Както си на масата и 
вечеряш, оказва се, че ня-
кой има нужда от помощта 
ти. Не можеш да откажеш 
- става дума за здраве и 
за човешки живот. Семей-
ството ми е свикнало.

- Какво се промени за 
тези 13 години, откакто 
си в болницата?

- Мисля, че всеки тряб-
ва да намери своята про-
фесия - за да е пълноце-
нен и за да прави всичко с 
желание. Много инцидент-
но беше моето започване 
на работа. Когато аз за-
върших, нямаше места за 
медицински сестри - тога-
ва нещата бяха в другата 
крайност. Подаваш си до-
кументите и чакаш, нещата 
ставаха с връзки, а не както 
сега. Сега, който и да дой-
де ще бъде назначен, защо-
то кадри липсват. За 13 го-
дини нещата в нашата про-
фесия се промениха толко-
ва много. Сега в болница-
та имаме оборудване, апа-
ратура, не говорим за ин-
тензивните сектори, раз-
бира се. Извършват се ре-
монти - ако се сменят вра-
тите, визията на отделени-
ето ще е възможно най-до-
брата. Има всичко - въпро-
сът е ще има ли кой да ра-
боти в бъдеще? Няма кадри 
- всеки завършва и зами-
нава навън или в големите 
болници с по-добро запла-
щане, с възможности за 
кариера. Сегашните млади 
хора не са съгласни да ра-
ботят за малко пари.
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стр.4 Айтос и айтозлии8
Старшата медицинска сестра Дафина Георгиева: Айтоската болница 

е школа - нашите медицински сестри се доказват навсякъде!

След 75 години Айтос ще има паметник!
Уважаеми съграж-

дани,
Дългогодишна мечта 

на поколения айтозлии е 
построяването паметник 
на загиналите във войни-
те от град Айтос. Пора-
ди различни по характер 
причини, през годините 
това досега не е осъ-
ществено. Днес всич-
ки ние, без значение на 
етнос, религия или по-
литическа принадлеж-
ност, обединени от свя-
тата идея за увековеча-
ване на героизма и са-
можертвата на 180 си-
нове на град Айтос, пад-
нали по бойните полета, 
сме готови да доведем делото до успешен край. 

Инициативният комитет, подкрепен от кмета Васил Едрев и Общински съвет - 
Айтос, работи с идеята, монументът да бъде готов още в края на лятото. Всеки, 
отворил сърцето си за тази идея, може да даде своята лепта като го направи: 
в брой в касата на Инициативния комитет на улица „Станционна“ 29 - Военен 
клуб - Айтос, или по банкова сметка: 

ИК” ВОИНСКА ПАМЕТ” - гр. АЙТОС
IBAN : BG16STSA93000025945847, BIC : STSABGSF, БАНКА ДСК - ЕАД ГР. АЙТОС

Инициативен комитет “Воинска памет” - град Айтос
Председател  Иван Иларев

Старшата медицинска сестра Дафина Георгиева

Вътрешно отделение на „МБАЛ Айтос „ЕООД преди и... сега


