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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИГ-Айтос в динамичен етап на прием и оценка на проекти
Айтос за първи път прилага Стратегия за
„Водено от общностите местно развитие” на МИГ
На 9 и 10 август 2019 година
СНЦ „Местна инициативна група Айтос (МИГ- Айтос) организира
обучение на екипа и членовете
на върховния колективен орган
на тема „Ролята на МИГ в процеса на изпълнението на проекти към Стратегията за „Водено
от общностите местно развитие
(ВОМР)“ на МИГ- Айтос.
Обучението е във връзка
с прилагане на Стратегията
ВОМР на МИГ- Айтос по Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.
Целта е повишаване на знанията и развитие на умения на екипа и членове на ОС за отговорностите и задълженията им в
процеса на изпълнение на проекти по мерки от стратегията за
ВОМР на МИГ-Айтос. Обучението се проведе в комплекс „Славеите” в Айтос, лектор беше
Георги Митев, експерт с богат
опит в прилагането на подхода „ЛИДЕР“.
Важно е да се каже, че ако
други МИГ-ове в страната работят за реализирането на проекти в своята общност от години,
МИГ - Айтос за първи път прилага Стратегията ВОМР и сега
създава и развива организационния си капацитет.
За сериозните стъпки, които прави Местната инициативна група през 2019 година, и за обучението на 9 и 10
август, разговаряме с Марийка Георгиева - изпълнителен
директор на МИГ-Айтос.
- Г-жо Георгиева, кажете ни
повече за двудневното обучение, което МИГ-Айтос организира в края на миналата седмица?
- Това е едно от обученията, които планираме в бюджета. Част е от мерките, свързани
с публичността и информираността на общността за нашата
работа. Тези мерки са насочени
към заинтересованите страни,
представители на трите основни
сектора - публичен, стопански и
нестопански сектор. Тази година проведохме една информационна среща на 23 юли, предстоят ни още четири информационни срещи. Те ще бъдат насочени към приемите по различните
мерки, с надеждата, че до края
на годината всички мерки по
ПРСР ще бъдат отворени. Срещите са по Стратегията за „Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос+“, планирали сме ги. Това обучение беше
насочено към членовете на екипа на МИГ и към членовете на колективния върховен орган - Общото събрание на МИГ- Айтос.
Темата на обучението е свързана с ролята на МИГ в процеса на
изпълнението на проектите. Тя е
малко изпреварваща, но аз се
надявам, че до края на годината ще има сключени договори
за реализация на проекти. Още
повече - на 13 август тази година приключва първият прием по
мярка 7.2. След това започва

процесът на оценка. След като
при оценката се установи наличието на качествени проекти,
които съответстват на условията за кандидатстване, на критериите, които сме поставили, ще
се мине процедурата за проверяване на Държавен фонд „Земеделие”. След одобряването се
преминава към сключването на
договори с кандидатите, в които
ние сме третата страна.
- Кой ще следи и контролира изпълнението на тези
проекти?
- Ще има система, в която МИГ
има определени функции за мониторинг. Държавен фонд „Земеделие” също има такава система,
защото те са страната, която отпуска финансирането. Контролът
е от двете страни - това е разписано в механизма за контрол.
Така че в процеса на изпълнение
на проектите ще се правят посещения на място, ще се установяват етапите - така е дефинирано
и такава ще е ролята на Местната инициативна група.

Марийка Георгиева - изпълнителен директор на МИГ Айтос

Лекторът Георги Митев, експерт с богат
опит в прилагането на подхода „ЛИДЕР“
- Постъпили са вече проекти, които кандидатстват за
финансиране?
- На този етап ние не можем
да видим и да знаем какви и колко проекти са постъпили. След
като приключи сесията за прием
на проекти, на 14 август ще знаем има или няма постъпили проекти. Кандидатства се в електронната „Информационна система за управление и наблюдение“ (ИСУН).
- Какво следва след подаването на проектите?
- В момента мислим как да
бъде конструирана комисията за подбор на проекти. Тя се
одобрява от Управителния съвет на МИГ. Оценителите и членовете на комисията отговарят
на определени законови изисквания, регламентирани в Постановления 161, 162, в Наредба
22, основните нормативни актове. След конструиране на тази
комисия и след приключване на
сесията, ние изпращаме заповедта за комисията, изпращат се
профилите на хората, които ще
участват в нея. Всеки член на
комисията подписва четири декларации, че липсва конфликт

Екипът н МИГ – Айтос работи в
сградата на Бизнес центъра
чествени проекти, които отговарят на изискванията, и бъде усвоен целият финансов ресурс,
няма да обявим следващ прием. Ако обаче получим проекти
за част от финансовия ресурс,
след това определяме втори
прием. Той дори е вече планиран, има го в индикативния график. И след това, ако отново не
са изчерпани средствата - обявяваме следващия прием. Мисля, че част от мерките ще минат с един, максимум с два приема, особено по частните мерки по 4.1.1 за модернизация и
4.1.2, за преработка на хранителни продукти.
- Разбирам, че в момента
МИГ-Айтос е на много важен
етап в своята дейност?
- Да, изключително динамичен и напрегнат етап. Нашата
работа е свързана с това да бъдат отворени всички мерки, да
информираме потенциалните
кандидати и вече, на конкурентен принцип да кандидатстват,
по начина, по който ние сме оп-

Обучението

на интереси, че не са участвали в процесите на подготовка
на проектите и т.н. Едва тогава
идва етапът, в който автоматично се разпределя чрез системата - кой оценител, кои проекти ще оценява.
- Дистанционно ли ще заседава тази комисия?
- Предвидено е комисията да
има поне две присъствени заседания. Ние ще предвидим как те
да бъдат проведени, спазвайки
нормативната уредба. Всичко

зависи от създаването на оценителната сесия.
- Какво се случва, ако не
бъдат подадени достатъчно
качествени проекти до 13 август и финансовият ресурс не
бъде усвоен?
- Във всяка една от мерките
на МИГ-Айтос, която има общо
пет мерки, са предвидени три
приема на проектни предложения. Ако по първия прием, както е в случая, по мярка 7.2 с ресурс от 1 400 000 лв. получим ка-

ределили и който се прилага от
всички местни инициативни групи в България, чрез Информационната система за наблюдение и
управление на средствата.
- Да се върнем към темата
на обучението в края на миналата седмица - каква е ролята
на МИГ в самия процес на изпълнението на проектите?
- Става дума за различните
етапи, от момента на сключване на договора. Има едни доста
особени подробности и срокове,

които трябва да се изпълнят, например във връзка с възложителите по Закона за обществените поръчка и тези, които не се
явяват възложители по този закон. Има други особености, целта на обучението беше да насочим вниманието към тях. Важна
е информацията за ангажиментите на кандидатите, за междинните и авансови плащания, които са обвързани с определени условия, на които трябва да
се отговаря, за да бъдат получени и т.н. И ако мога да посъветвам нашите кандидати и бенифициенти, нека предварително да се запознаят с всички условия и изисквания.
- Ясно е, че Вашият екип
навлиза във фаза на много
сериозна работа. Нека да го
представим на читателите?
- Екипът на МИГ-Айтос е четиричленен. Аз съм Изпълнителен
директор, Експертът по прилагане на Стратегията е Румен Димитров, експерт „Административни дейности” е Деян Господинов и финансов експерт с дългогодишен опит е Таня Анестиева. Разбира се, за да се случват нещата, много активно работи Управителният съвет на МИГАйтос, който се състои от седем
членове, с председател Стоян
Стоянов. Искам да изкажа своята дълбока благодарност на
г-н Стоянов, за времето, което отделя и за това, че винаги
откликва, когато имаме нужда
от неговата подкрепа и съдействие. Председателят и целият
ни Управителен съвет работят
на доброволни начала, и мисля,
че трябва да оценяваме приноса на такива хора, които отделят
от времето си за интересите на
общността. Целият този процес
не би се случил, ако МИГ-Айтос
нямаше изключително сериозната подкрепа на Община Айтос.
Повече от ясно е, че МИГ, който
не работи в синхрон с общината,
няма как да се развива. В Айтос
ние срещаме много действена
подкрепа от страна на кмета и
на всички общински съветници.
И мисля, че това е един необходим и нормален процес, защото
в Айтос за първи път се прилага
такава Стратегия, и сега се създава и развива чисто организационният капацитет.
НП

Честит празник на мюсюлманите от община Айтос!
Поздравявам мюсюлманската общност по повод празника Курбан Байрам!

Пожелавам здраве и успехи на всички мюсюлмански семейства! Специални поздрави поднасям на
Районното мюфтийство в Айтос и на членовете на Джамийското настоятелство!
Празникът е свързан с почитане на общочовешките добродетели – моралните ценности, които обединяват всички религиозни общности в името на бъдещето ни - децата.
Сигурен съм, че и тази година празникът е повод за взаимопомощ и подкрепа. И е истински, защото е споделен с близки, съседи, колеги и приятели, като част от богатите и уникални традиции на община Айтос.

Честит празник!
Да Ви съпътстват успехът и благополучието!
ВАСИЛ ЕДРЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
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„БАУМИКС“ може да ви
вдигне къща - от основите до покрива
Предприемчивите

Айтозлии, които
движат подема
Айтос има най-модерният Арматурен двор в
Южна България. Дължи го на собственика и
президент на Строителен хипермаркет „БАУМИКС” Станимир Марков. На предприемчивия
бизнесмен, който имаше
куража да инвестира немалко средства в производство, въпреки трудностите, които съпътстват всяко голямо начинание. Хора като Марков
няма да видите в социалните мрежи да мрънкат и
да се оплакват, защото
работят нонстоп, приемат предизивикателствата и носят отговорност

за собствената си съдба,
както и за хората, на които бизнесът им осигурява доходи.
Останалите цехове с
подобно оборудване в
България са само с по
една производствена
линия, което означава
че машинният капацитет на обекта надвишава
два пъти всеки друг цех
за строителна арматура
в страната.
Много кураж се иска
да организираш подобно
производство с капацитет на обработка 30 тона
на ден, да закупиш наймодерните машини на пазара, да осигуриш работ-

Топ оферта
Продавам масивна двуетажна къща със застроена
площ от 168 кв. м в град Айтос, на улица „Гарова” 12,
с двор - обща площ на имота 511 кв. м. Тел. за връзка: 0888417267

Общинската транспортна
фирма търси шофьори
Общинската фирма „Айтос Автотранспорт” ЕООД търси за назначи шофьори на ученически автобуси. Нетна
заплата от 620 лв., може и пенсионери.
Тел. за връзка 0879 29 77 22 - Койчо Пенчев - управител

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от
отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община
Айтос уведомява гражданите,че Железопътна секция Бургас ще извърши третиране с наземна техника с препарат
„Наса 360СЛ“, по железопътната линия и прилежащите
и гари, както следва:
- Междугарие - Айтос-Българово-Айтос на 01.10.2019г.
от 09:00 до 12:00 часа.
- Гара Айтос - Гара Черноград на 20.08.2019г. от 09:00
до 12:00 часа.
- Междугарие – Черноград – Айтос- Черноград на
30.09.2019г. от 09:00 до 12:00 часа
- Междугарие - Карнобат-Черноград-Карнобат и Гара
Черноград на 30.09.2019г. от 09:00 до 12:00 часа.
Третирането се извършва срещу нежелана плевна растителност по железопътната линия и гарите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

ни места и да пуснеш две
производствени линии
за обработка на арматура и стомана. И още - да
осигуриш за всички служители специално обучение от екип на фирмата-производител на машините.
Инвестицията в Арматурния двор е наполовина от собствени средства и наполовина - от
банката, признава собственикът. „Наблюдава се ръст на строителството в България и това

следния детайл”, казва
още Марков. Модерната
технология на машините
позволява прецизност и
гъвкавост, така че да се
обърне внимание и на
малкия клиент със заявка за малка къща, малък
търговски обект, гараж,
плоча. Амбицията е Арматурният двор да разширява производството си и да се превърне
в разпределителен център за региона и главен
пункт за строителни материали.

беше индикация да се
изгради нещо ново, скъпо и най-съвременно в
тази сфера на производство, с големи мощности. В „БАУМИКС” предлагаме всичко за строителството - един обект,
без бетона, можем да
го издигнем от основите
до покрива. Имаме абсолютно всичко, до по-

Няма много подобни
смели проекти в Айтос.
Иска се много смелост да
инвестираш в 100% ново
оборудване и то в такъв
мащаб. Но друг път за общия ни подем няма - необходими са премерен
риск, амбиция и много
желание да превърнеш
мечтите си в реалност.
НП

Станимир Марков

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

Всяка събота безплатен транспорт
до Гробищния парк
Община Айтос и Общинското търговско дружество „Айтос
- Автотранспорт” ЕООД организират безплатен транспорт
до Гробищния парк всяка събота до 2 ноември 2019 година,
включително.
Автобусът на „Айтос-Автотранспорт” ЕООД тръгва в 8.30
часа от Автогара - Айтос. Обратният курс към града ще е в
9.30 часа.

Постоянна и целогодишна работа
Фирма „НУРСАН ОТОМОТИВ” ЕООД – село Люляково, община Руен, област Бургас, търси да назначи
нови служители за първа, втора и РЕДОВНА СМЯНА,
за производство на кабелни инсталации за автомобилната индустрия:
Фирмата предлага:
- Трудов договор и социални осигуровки – стартова
заплата – от 720 до 760 лв. (брутна заплата с включен
бонус за присъствие);
- Допълнителни социални придобивки - ваучери за
храна на стойност 60 лв.;
- Бонуси за постигнати резултати;
- Увеличение на заплатата в края на 3-ия и 6-ия месец
(считано от датата на назначаване);
- Обучения за работа;
- Осигурен служебен транспорт от и до работното
място;
- Гарантирано получаване на работната заплата (до
10-о число).
За повече информация, молим да се обадите на долупосоченият телефон!
Тел. за справки: Тел: 0885978256
ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомяваме Ви за инвестиционно предложение на Айше Мустафа Халил:
Отглеждане на трайни насаждения - череши, 2.715 дка и отглеждане на 33 броя пчелни семейства в землището на село Пещерско,
община Айтос, с ЕКАТТЕ 56321, в местността Туибата, ПИ №075009,
както и отглеждане на трайни насаждения - бадеми, 17.996 дка в
землището на село Лясково, община Айтос с ЕКАТТЕ 44817, в местността Чеменлията, ПИ №128018. Тел. 0888653986.
ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомяваме Ви за инвестиционно предложение на Зейнеб
Акиф Хамди:
Отглеждане на трайни насаждения - череши, 4.999 дка в землището на село Пещерско, община Айтос, с ЕКАТТЕ 56321 в местността Кору чешма, ПИ № 085012, и
Зеленчукова градина - 5 дка фасул, в землището на село Пещерско, община Айтос, с ЕКАТТЕ 56 321, в местността Ташла баир, ПИ
№ 110003, както и 5.4 дка лук - кромид и зелен лук в землището
на село Пещерско, община Айтос, с ЕКАТТЕ 56321, в местността
Туибата. Тел. 0888653986.
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Васил Едрев е единствената ни
кандидатура за кмет, бяхме единодушни

хване целия четиригодишен
период от работата на Съвета. Истината е, че Общински
съвет - Айтос започна през
2015 година работа доста „бурно”. Но с течение на времето, благодарение на взаимното уважение и компромиси помежду ни, благодарение
на добрия тон в заседателната зала и равнопоставеността на всички групи, независимо колко голяма или малка е
политическата сила, която те
представляват, мога да кажа,
че нашият Общински съвет работи много ефективно и отговорно през този мандат. Независимо от коя политическа
партия е, уважавал съм мнението и позицията на всеки
общински съветник с убеждението, че зад него стоят граждани на общината, които са му

Красимир Енчев - председател на ПП „ГЕРБ“ - Айтос и председател
на Общински съвет – Айтос, пред „Народен приятел“
- Г-н Енчев, във връзка с
предстоящите местни избори на 27 октомври, на 7
август тази година ГЕРБ Айтос проведе събрание за
номиниране на кандидатите за местния вот. Като лидер на местната структура, кажете какви решения
взехте?
- На 7 август тази година се
проведе номинационно събрание на структурата на ГЕРБ
в Общината. Дневният ред
включваше три точки - номинации за кметове на населени места, за общински съветници и за кмет на Община Айтос. На събранието присъстваха и хора, които не са членове на ГЕРБ, защото целта
ни е отваряне на структурата за симпатизанти и професионалисти, успешни в своята сфера, и привличането им

Красимир Енчев

Васил Едрев е безапелационният избор на ГЕРБ Айтос за мандат 2019-2023 г.

С кмета Васил Едрев и част от общинските съветници на ГЕРБ - Айтос
В Заседателната зала
към каузата и политиката на
ГЕРБ. На базата на свършеното през годините, единодушно бяха подкрепени кандидатурите на кметовете на Кметства - за село Пирне Манчо
Паскалев, за село Тополица
- Юри Миляков, за село Караново - Димчо Владимиров.
Беше издигната нова кандидатура, тази на Севим Мустафа за кмет на село Чукарка. По лични причини досегашният кмет на село Карагеоргиево се отказа от надпреварата за четвърти мандат,
за участие в изборите бяха
номинирани трима кандидати
на ГЕРБ. Като в село Караново имаме още една номинация - това е Николай Ненков.
По правилата на политическа
партия „ГЕРБ“ всички тези номинации ще бъдат разгледани
на заседание на Изпълнителната комисия и ще бъде решено кои от тези кандидати
да представляват ПП „ГЕРБ“
на местните избори през октомври тази година.
- В колко от 16-те населени места на Община Ай-

тос наесен ще се проведат
избори и в колко от тях ще
имате кандидати за кметове?
- В 11 населени места ще
се проведат избори за местен
кмет, съответно, в пет села ще
бъдат назначавани кметски
наместници. През този мандат имаме кмет в село Съдиево, но според нормативната уредба, през следващия там ще има кметски наместник. Имаме кметски наместник в село Лясково. Там и в
още в три села - Раклиново,
Зетьово и Дрянковец, избори за кмет на населено място
няма да има. На този етап ние
имаме кандидатури за пет от
11-те населени места. Но преценявайки, че има достатъчно
време до изборите, ние, като
ръководство на ПП „ГЕРБ“ Айтос сме отворени да издигнем подходящи кандидатури
на хора, които подкрепят нашата политика. Така че това
не беше крайният срок, има
още време, и е напълно възможно да имаме още номинации, в останалите населе-

ни места на общината.
- Как преминаха номинациите за общински съветници?
- Както вече споменах, политиката на ГЕРБ на национално и местно ниво е отваряне към местната общност.
Препоръката беше в листата да намерят място хора от
т.нар. гражданската квота,
които подкрепят, одобряват
нашата политика и са готови да работят заедно с членовете на ГЕРБ. Имаме опита
от този мандат. В групата на
ГЕРБ има независими общински съветници, които се справят отлично. И сега са номинирани достойни личности, които не са членове на ГЕРБ. Разбира се, номинирани за следващия мандат са и членове
на партията, както и съветници, които са действащи през
този, мандат 2015 - 2019 година. Отново ще подчертая, че
крайното решение за подреждането на кандидатската листа ще бъде на Изпълнителната комисия, където ще се преценят възможностите на все-

ки един кандидат, подкрепата, която получава той от обществото, колко разпознаваема личност е в местната общност и в крайна сметка - каква е готовността му да работи за каузата на ГЕРБ.
- Безспорно, най-важното
решение на местната структура е номинацията за кмет
на Община Айтос?
- Ръководството на ПП
„ГЕРБ“ - Айтос заседава на
1 август тази година. Направихме пълен анализ на работата на кмета на община Айтос Васил Едрев през мандат
2015 - 2019 година и единодушно го номинирахме за кандидат-кмет на Община Айтос на
ПП „ГЕРБ“ за следващия мандат. Решението ни е категорично - на база на всичко
свършено, на база на доброто взаимодействие на кмета със структурата, централната власт и Общинския съвет. Така че неговата номинация беше единствена и единодушно подкрепена от всички членове на ПП „ГЕРБ“, които взеха участие в събранието. Мисля, че не само те, но
и всички граждани добре знаят, че Васил Едрев е човек на

действието, кмет, който само
за един мандат успя да привлече в Община Айтос допълнително финансиране по проекти, програми и постановления в размер на над 41 000 000
лв. - средства, които Община
Айтос не е получавала от промените насам, взети заедно.
Има започнати проекти, които трябва успешно да бъдат
реализирани, има и осигурено финансиране за мащабни
проекти, които трябва да стартират в края на тази и началото на следващата година. Така
че кметът Васил Едрев има да
свърши още много работа, не
само до края на мандата, но
и през следващия.
- Като председател на Общински съвет - Айтос ще отчетете ли работата на Съвета като ефективност, решения и проблеми през мандат 2015-2019 година?
- Съгласно Правилника, на
всеки шест месеца председателят прави отчет за това, което е свършил Общинският съвет. Краят на мандата няма да
бъде изключение. На последното редовно заседание през
месец септември ще бъде внесен такъв отчет, който да об-

гласували доверие да ги представлява в местната законодателна власт. Всяка от партиите беше представена в ръководството на Общинския съвет и в ръководството на постоянните комисии. В работата на Председателския съвет
и на работните срещи на постоянните комисии преди заседанията, всеки имаше свобода да изложи становището
си, да защити позицията си
- изчиствахме споровете, за
да работим в заседателната
зала в спокойна и делова обстановка.
- Какво предстои да свърши Общинският съвет през
следващия мандат?
- Предстои му доста работа.
Сред основните задачи е промяна на една голяма част от
наредбите, които са приемани
назад във времето. Оспорват
се цели текстове и цели наредби отпадат. Така че следващият Общински съвет ще има сериозната задача да преработи
голяма част от наредбите, за
да бъдат в синхрон с променящата се нормативна уредба от по-висок ранг.
НП

Болницата е в стабилно финансово състояние
Слуховете за
фалит са неверни
Разпространяващите се във
фейсбук кадри на една телевизия за състоянието на «МБАЛ
- Айтос» ЕООД имат за цел
да манипулират общественото мнение. Такова е мнението на граждани и медицински работници, които настояват да прочетат на страниците на «Народен приятел“ мнението на управителя д-р Паруш Парушев за реалната ситуация в единственоото болнично заведение на територията на общината. И въпреки
че преди седмици общинското
издание публикува пространно интервю с д-р Парушев, заради засиленият интерес към
темата, тук отново ще изло-

жим фактите.
Ето какво заяви д-р Паруш
Парушев пред местните медии: «Болницата не само няма
да фалира, но от много време
насам, 2019-та е най-добрата и спокойна финансова година за айтоската болница”.
Ето и фактите:
«С новия Рамков договор,
лимитите към НЗОК се завишиха с над 170 хиляди лева.
Субсидията от Министерството на здравеопазването
е увеличена почти трикратно.
Нещо повече - цените на клиничните пътеки, по които работи болницата от месец юни
са завишени средно с около
10%. Благодарение на това, и

разбира се, на добрите управленски решения, състоянието на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД
към момента е много добро.
От два месеца заплатите на
медицинския персонал са завишени с 25%. От месец юни
започнахме да изплащаме на
всички т.нар. ,,клинични пъте-

ки», което си е ДМС по препоръчаната от Министъра на
здравеопазването Методика. Това при възможност ще
продължи до края на тази година. В момента тече ремонт
на втория етаж на Вътрешно
отделение – основен на санитарните възли и освежава-

не на болничните стаи. Закупихме медицинска апаратура – 12-канален ЕКГ-апарат,
спирометър, кислороден концентратор, инфузионни помпи
и др., с които заменихме остарелите. Направена е вече
заявка и ще бъдат подменени 30% от болничните легла с
маатраци. За нуждите на болницата закупихме нов лек автомобил и бракувахме един
от старите. Сградният фонд
е основно саниран, миналата година открихме ново Детско отделение, извършват се
текущи ремонти в болничните и сервизните помещения и
се поддържат в много добро
състояние.
В момента задълженията на
«МБАЛ Айтос» ЕООД към доставчици са под 70 хиляди лева
като нито едно не е просрочено. За сравнение, в края на

2018 година общата задлъжнялост беше над 120 хиляди
лева, а да не споменавам, че
когата поех Болницата в края
на 2012 година - беше 340 хиляди лева. При това положение, не мисля, че има основания за притеснение. Финансовото положение на «МБАЛ
- Айтос» ЕООД в момента е
стабилно. Общинската администрация и принципалът –
Общинския съвет винаги са ни
подкрепяли и съм убеден, че
ако възникне ситуация, отново ще ни подкрепят. А иначе,
Болницата в Айтос е работила,
работи и ще работи, за да изпълнява основната си мисия
- грижа за здравето и живота
на гражданите от обслужваните общини. (Интервю на д-р
Паруш Парушев пред „Народен приятел“)
НП
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Дечо Коешинов: Ще се опитам да бъда
истински полезен с това, което умея!

- Г-н Коешинов, медиите широко огласиха новината, че сте номиниран за кандидат-общински съветник
от гражданската квота на
ГЕРБ - Айтос за предстояшите местни избори. За първи
път ли ще бъдете кандидат
на местни избори?
- Да! Никога не съм се занимавал с избори и политика,
освен че редовно гласувам на
избори. Винаги съм го правил,
защото мисля, че всеки трябва
да има гражданска позиция, и
така е правилно.
- Коя беше основната причина да дадете съгласието си
да бъдете номиниран?
- Г-н Васил Едрев ме покани
да се включа в обществения
живот в Айтос и ако мога да
бъда истински полезен с това,
което умея. Има и още една
много важна причина. Откакто направих първите си стъпки
в Спортна зала „Аетос”, тя не
е била така генерално ремонтирана и разширявана. В момента, в залата се влагат бли-

фесионални спортисти, а да се
движат и да са здрави.
- Айтозлии Ви ценят и уважават, но малко от тях знаят подробности за спортната
Ви кариера - разкажете ни?
- Трудно е да се разкаже
всичко, но ако започна от самото начало, още преди да стана професионален състезател,
голяма гордост за мен и града ни беше Вицешампионската титла през 1992 година. За
такъв малък град като нашия
беше страхотно постижение.
След това заиграх в мъжкия отбор на „Черноморец” - Бургас,
оцениха ме и през 1996 година
преминах в „Славия” - София.
С отбора на „Славия“ спечелихме шампионската титла и Купата на България. Два сезона покъсно заиграх за БК „Компакт”
- Димитровград. През 2000 година получих предложение да
играя навън и заминах за Белгия. Когато се прибрах, на следващия сезон, Петко Маринов
ме поиска в младия отбор на
„Лукойл Академик”. Още същия

„Славия” София - 1996/97 г. Дечо Коешинов (клекнал, втори от ляво надясно), треньор Росен
Барчовски
зо милион и половина лева, при
това - спечелени по проект, а
не бюджетни пари. Доказателство, че мога да се доверя на
г-н Едрев.
- Вие сте най-успелият
спортен талант на Айтос,
разкажете ни за началото
- кой Ви запали за баскетбола?
- Бих казал, че брат ми е основната искрица за това запалване. Той играеше баскетбол и
аз бях постоянно с него в залата. Имаше и мъжки отбор. Така
се запалват децата, като има
тим, който бележи успехи. Тогава и Драгомир Иванов, и Веселин Владев бяха треньори, изкарваха прехраната си с това.
Имаше база, даваха всичко от
себе си, живееха с баскетбола. Тогава залата беше топла и
поддържана. Дълги години залата беше изоставена, сега сме
с надеждата, че пълното й обновяване ще създаде възможно най-добри условия за спорт.
И дано, а аз вярвам, че ще се
появят нови млади таланти. Но
най- важното е децата да спортуват, не казвам да станат про-
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Най-успелият спортен талант на
Айтос пред „Народен приятел“

Май 1992 г. Първият голям успех на Баскетболния
„Вихър”- Айтос. Прави от ляво надясно: Петър Илиев, Дечо Коешинов, Станимир Аргиров и Евгений
Генчев. Клекнали от ляво надясно: Галин Манолов,
Теодор Корестилов, Панайот Панайотов, Красимир
Аладинов, Радослав Димитров, Огнян Тасев

Дечо Коешинов

С екипа на “Лукойл Академик”, отборът със старши треньор Петко Маринов
сезон 2005/06 година, в Ямбол
започна престоят ми в последния клуб като състезател. Това
беше и началото на треньор-

Коешинов с новите надежди на айтоския баскетбол - 2018 г.
сезон спечелихме Купата на
България, но загубихме финалната серия. Следващите сезони
спечелихме всичко възможно в
България, както и Южната конференция на „УЛЕБ КЪП“. През

Център за естетична стоматология
“ЕstheticDent” - Бургас
д-р МАРТИН ЦОНЕВ

Безболезнена стоматология; Последни технологии в
стоматологията със сертифицирана японска апаратура;

професионално избелване; всички видове корони и
мостове; изграждане на зъби с фибростъкло,
всички видове модерни протези; детска стоматология и др.

Само с предварително записване!

Бургас, ул.„Хан Аспарух” 70 (до IIIта поликлиника); 0896 128 895

ската ми кариера. Последната
година там бях помощник-треньор на Иван Чолаков. В годините от 2009-а до 2014 година
бях старши треньор на „Черноморец”- Бургас, и 2014 година треньор на Националния отбор
за момчета до 16 години. През
август месец същата година ме
поканиха и станах старши треньор на женския „Лукойл Нефтохимик”. Същата година спечелихме Купата на България,
но и сребърните медали в първенството. От създаването на
Баскетболен клуб „Вихър” - Айтос през 2017 година се занимавам с необходимото клубът
да върви напред.
- Не е тайна, че тъкмо любовта Ви към баскетбола
беше двигателят за възстановяването на Баскетболен
клуб „Вихър” след годините
на застой. Успешен ли беше
рестартът?
- Това могат да го кажат други хора, не аз! Знам едно, че
това е бавен и дълъг процес и
вярваме ли в това, което правим, ще имаме резултат.
- Къде тренират сега възпитаниците на клуба - Спортна зала „Аетос” основно се
ремонтира и разширява?

- Поради основната реконструкция на Спортна зала
„Аетос”, отборите ни тренират в двете спортни бази на
СУ „Христо Ботев”. Безкрайно
сме благодарни на ръководството на училището и лично
на директора г-жа Пенка Кирязова за възможността, която ни предостави, да имаме
зали за тренировки. През това
лято не прекъснахме учебнотренировъчния процес, което
е много важно за израстването на децата.
- Какъв е съветът Ви към
младите спортни надежди на
Айтос - към тези, за които сте
пример за изключително успешен национален състезател и селекционер?
- Да се трудят много, защото този труд винаги се отплаща, независимо от лишенията,
а без тях не може да се върви напред и нагоре! Труд и постоянство - това е рецептата!
За всичко има време. Трябва
да гонят мечтите си! Сега има
много изкушения, от всякакво
естество, но искат ли да постигнат успех - трябва да вярват в себе си.
НП

Заедно с баскетболните легенди на Айтос и кмета Васил Едрев, на 60-годишния юбилей на клуба в Заседателната зала на Община Айтос

Лятото в квартал „Странджа” време за хигиенни навици
рияна Зърбова - здравен медиатор
в Община Айтос. Срещите й с малчуганите от квартал „Странджа” са
традиционни, категорична е, че
ако от малки не бъдат приучени
да поддържат лична хигиена, в
зряла възраст това много трудно
ще се случи. „Хигиена на зъбките и тялото” беше темата на поредната среща на Зърбова с 15
деца от квартала на възраст от 7
до 12 години.
Децата получиха достъпна информация за нуждата от ежедневни хигиени грижи за зъбите и тялото и много се забавляваха с интересните дидактични игри, подготвени от здравния медиатор.
Предстоят още срещи и обучения с децата през лятото. Зърбова замисля и среща с родителите, които пък трябва да настояват миенето на зъбките и тялото действително да се превърДецата учиха, рисуваха и се за- не в навик.
бавляваха
НП
Нищо, че е лято, нищо, че е ваканция. За възпитаване на хигиенни навици у децата сезони няма, казва Ма-

Зърбова: Накрая, не може без селфи!

