
На 16 октомври, в Храм 
„Св. Димитър”, Айтос по-
срещна чудотворната ико-
на на Пресвета Богороди-
ца Касперовска. Донесе-
на е от Успенский собор 
в Одеса. Ще остане за по-
клонение в Айтос до 17.00 
часа на 17 октомври 2019 

година, научи „Народен 
приятел“ от ставрофорен 
иконом Ромил Негозов. 

Камбани възвестиха вли-
зането на иконата в храма, 
в същата минута, десет-
ки християни се нареди-
ха, за да се поклонят пред 
нея. През целия ден миря-

ни търпеливо чакаха реда 
си, за да застанат пред об-
раза на Девата и да изре-
кат молитвите си, с вяра-
та в чудотворните й сили. 
Храмът беше препълнен и 
в 17 часа, когато беше от-
служена вечерня с Богоро-
дичен акатист на Пресвета 

Богородица.
Иконата Пресвета Бого-

родица Касперовска е до-
несена в Русия в края на 
XVI век от сърби от Тран-
силвания, дошли по по-
кана на руското прави-
телство. Наследствена е, 
а през 1809 година става 

собственост на Джулиана 
Касперова. 

През последните дни на 
януари 1844 година пре-
насят иконата в селската 
църква. Оттогава икона-
та на Дева Мария от Ка-
сперово е изцелила мно-
го хора и е обявена за чу-
дотворна. По време на 

Кримската война, при об-
садата на Одеса от бри-
танската флота, жителите 
на града донесли с литий-
но шествие иконата в гра-
да и Одеса остава невре-
дима. От 1936 година тя се 
намира в Успенский собор 
в Одеса.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

17 октомври 2019, бр. 335 

Айтос посрещна чудотворната икона 
на Пресвета Богородица Касперовска
Отслужена беше вечерня 

с Богородичен акатист 
на Пресвета Богородица

Негово Преосвещен-
ство Агатополският епис-
коп Иеротей, в съслуже-
ние със свещеници от 
Сливенска епархия, на 
25 октомври 2019 година, 
от 17.00 часа, ще отслу-
жи в храм “Св. вмчк Ди-
митрий Солунски”, в Ай-
тос, Празнична вечерня 
по повод патронния праз-
ник на храма. 

На 26 октомври 2019 го-
дина, от 9.00 часа е нача-
лото на Тържествената 
Света Литургия в чест на 
Св. Димитър Солунски, чи-

ято памет Светата Право-
славна Църква почита на 
този ден. След богослу-
жението, в 10.30 часа, ай-
тозлии ще посрещнат Ли-
тийно шествие с иконата 
на Свети Димитър на пло-
щад “Свобода”, което ще 
се включи в тържествата, 
посветени на Празника на 
Айтос - Димитровден. 

По повод празника на 
Айтос, на площад “Сво-
бода” ще бъде отслужен 
молебен за здраве и бла-
гополучие на айтоските 
граждани.

На 10 октомври 2019 годи-
на в Център за развитие на 
човешките ресурси в София 
директорът на училището, 
госпожа Ирина Вътева, под-
писа договорите за изпъл-
нение на проектите. Общи-
ят бюджет на двата проекта, 
получен от училището, е над 
50 000 евро.

В началото на година-
та Средно училище „Нико-
ла Йонков Вапцаров“ пода-
де проектно предложение 
със заглавие „Идентичност 
в танц и музика“, в парт-
ньорство с няколко училища 
от други европейски страни. 
През месец юли бяха публи-
кувани резултатите от селек-
цията, извършвана от Цен-
тър за развитие на човешки-
те ресурси - София. Проек-
тът на училището беше кла-
сиран сред само тридесетте 
одобрени проектни предло-
жения от цяла България.

Пак в началото на година-
та, училището участва в под-
готовката на проектно пред-
ложение със заглавие „Музи-
ка и изкуства сред природа-
та: Да бъдем любезни с живо-
та“. Водещ партньор по този 
проект е Istituto comprensivo 
Federico De Roberto, учили-
ще в град Дзаферана Етнеа, 
Италия. Отново през юли из-
лязоха резултатите от селек-
цията, извършена от италиан-
ската агенция, която админи-

стрира Програма „Еразъм+“, 
и стана ясно, че СУ „Никола 
Йонков Вапцаров“ ще рабо-
ти по още един европейски 
проект.

Проектът „Идентичност в 
танц и музика“ ще бъде осъ-
ществен чрез сътрудничест-
вото на училища от България, 
Гърция, Португалия, Полша и 
Италия. В основата на про-
ектната идея е това, че съх-
раняването на идентичността 
е наистина важно на лично-
стно, общностно и национал-
но равнище. Едно от сред-
ствата за това е опазването  
на традицията в танца и му-
зиката. По проекта ще бъдат 
реализирани множество дей-
ности, сред които -  шест мо-

билности с участието на над 
15 ученици.

Проектът „Музика и изку-
ства сред природата: Да бъ-
дем любезни с живота“ има 
за цел да ангажира учени-
ците тийнейджъри от учили-
щата партньори в България, 
Италия, Испания и Турция в 
разкриването, насърчаване-
то и уважението към природ-
ното и културното наслед-
ство в техните страни. Всич-
ки партньори, подбрани от 
водещото училище, се ха-
рактеризират с насърчава-
не на изявата на учениците 
чрез изкуствата, използва-
нето на иновативни методи 
на работа и дигитализация 
на ученето. Чрез този про-

ект ще бъдат свързани Сре-
диземноморието и Югоиз-
точна Европа, а участниците 
ще могат да споделят свои-
те изкуство, традиции, да от-
крият природните и истори-
ческите съкровища на други-
те страни.

По проекта ще бъдат ре-
ализирани различни дей-
ности, ангажиращи ученици-
те в активно учене, както и 
пет мобилности с участието 
на около 15 ученици. Така по 
двата проекта около 40 уче-
ници и учители от СУ „Ни-
кола Йонков Вапцаров“ ще 
участват в международен об-
мен и ще придобият полезен 
опит в работата по проекти и 
сътрудничеството с ученици 
и учители от други европей-
ски страни.

Проект 2019-1-BG01-
KA229-062344 „идентич-
ност в танци и музика“ 
и проект 2019-1-BG01-
KA229-063291 „музика и 
изкуства сред природата: 
Да бъдем любезни с живо-
та“ са финансирани 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.

Епископ Иеротей  
ще служи в 

айтоския храм 
на Димитровден

Директорът Ирина Вътева и преподавателят 
Здравко Димов с екипите по двата проекта

Средно училище „Никола Йонков 
Вапцаров“ с още два проекта „Еразъм+“



ДГ “радост” - Айтос

При визитата си в Айтос 
талантливият млад писа-
тел Боян Боев беше гост 
и на Детска градина “Ра-
дост”. Ще припомним, че 
тъкмо директорът и учите-
лите на това детско заве-
дение бяха организатори 
на срещата на Боев с ай-
тозлии на 10 октомври.

Срещата на талантливия 
младеж с двете четвърти 

групи на ДГ “Радост” - Ай-
тос беше изключително 
вълнуваща за децата. Да 
се докоснеш до известен 
писател и да чуеш от са-
мия него сътворена при-
казна история, е прежи-
вяване, което не се случ-
ва всеки ден. Интересна-
та приказка и начинът, по 
който я поднесе Боев, про-
вокира малчуганите да му 
задават много въпроси. 
Децата питаха - може ли 

всеки да стане писател, 
и защо той е избрал да 
пише, а не да се занима-
ва с нещо друго?  Как се 
пишат приказки, как са му 
хрумнали героите, и още 
много питания имаха де-
цата от “Радост” към пър-
вия автор на приказки, с 
който се срещат на живо. 
Боев пък ги мотивира да 
разсъждават върху поука-
та - доброто винаги побеж-
дава, и ги накара сами да 

стигнат до отговора на въ-
проса - защо хората тряб-
ва да носят в сърцето си 
доброто?

„Вълшебният молив“, 
който получи всяко дете от 
писателя, беше повод за 
радостни възгласи. Стана 
ясно, че това не е просто 
молив, а вълшебно сред-
ство, с което могат да на-
пишат (когато пораснат) 

своята първа приказка 
или стихотворения.

Накрая, Боян Боев по-
черпи децата с вкусотий-
ки, но всъщност, това не 
беше краят.

Вечерта, в препълне-
ната зала на ресторант 
„Старата къща“, децата 
танцуваха и пяха, а Боев 
представи пред айтоска-
та публика своя първи ро-

ман „Сайбиевата невеста“. 
Много вълнение, емоции и 
отговорност от страна на 
деца, родители, колеги и 
гости. Колко малко трябва, 
за да запълниш сърцето на 
всеки с онази липсваща 
духовност и култура?! По-
желаваме си по-често та-
кива срещи, а напред в го-
дините - и с наши възпита-
ници, бъдещи писатели.
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Благодарствено писмо

БЛАГОДАРИМ ЗА  
ЩЕДРИЯ ЖЕСТ НА  

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ 
НА ПРАЗНИКА НА АЙТОС - 

ДИМИТРОВДЕН 2019

 „ХИТЕКС“ ЕООД
„АВИЦЕНА“ ЕООД
„АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ“ 
ЕООД
ЗК „СИЛА“ - С.ПИРНЕ
„ДЕМЕТРА“ ООД
„КООПЕРАЦИЯ ВККЧЗС-АЕ-
ТОС“
„МУРАД 61“ ООД
„СИМПТО“ АД
„АДЕНА ТРЕЙД“ ЕООД
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - НОТА-
РИУС
МБАЛ „АЙТОС“ ЕООД
„БУРГСТРОЙ“ ООД
„БОШНАКОВ“ ЕООД
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 АЙ-
ТОС“ ЕООД
„ПЕТРОЛМАГ“ ООД
„ИЗКУСТВА“ ЕООД
„ИНФОРМ-КОНСУЛТ 2000“ 
ЕООД
СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАР-
СКО ДРУЖЕСТВО“
ЗКПУ „ЖИТЕН КЛАС“

6
Писател дари „вълшебни моливи“ 
на бъдещи творци от ДГ „Радост”

• Тел. 0876 74 95 87 - продава 
“Опел Мерива”-1,4 бензин, септем-
ври 2014, 43 хил. км пробег. Цена 
17 900 лв. Тъмносив металик, кли-
матроник, парктроник, мултифунк-
ционален волан, регулиране на во-
лана, автоматичен контрол на гу-
мите, автопилот, борд  компютър 
и много други екстри. Много ико-
номичен, перфектен.

• Тел. 0882 24 93 90 - продава 
тристаен апартамент - 68 кв. м, ул. 
“Чудни скали”, ет. 2, (след Горско 
стопанство), мазе - 12 кв. м. Цена 
по споразумение.

• 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 - продава 
лозе - 1дка + бунгало, между “Воен-
но стрелбище” и “Набожна къща”

• Тел. 0898 440336 - Димитър, 
продава 3.200 дка дворно място 
в регулация - с. Малка поляна или 
заменя за недвижим имот или зе-
меделски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - прода-
ва лозе, УПИ І-490, кв. 32 “Прова-
дийско шосе”, 745 кв. м, нотари-
ален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - прода-
ва 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 - прода-
ва апартамент - 108 кв.м, на ул. 
“Ради Боруков” 18. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0888417267 - продава в 
Поморие - Стария град: 

• 1.Боксониера, 27 кв. м, на 5 
мин. от плажа и на 5 мин. от центъ-
ра, тухла, обзаведена, цена 25800 
евро, 2. Помещение в центъра на 
Поморие - стария град, до църква-
та, удобно за магазин, офис, ате-
лие, 20 кв. м, цена 23800 евро.

• ТЕЛ. 0888417267 — продава 
масивна двуетажна къща със за-
строена площ от 168 кв.м в град 
Айтос, на ул. „Гарова“ 12, с двор – 
обща площ на имота 511 кв.м. Те-
лефон за връзка.

малки обявиВАЖЕН 
СРОК ЗА 
МЕСТНИТЕ 
ИЗБОРИ
на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с произ-
веждането на Избори 
за общински съветни-
ци и кметове на 27 ок-
томври 2019 година, 
всеки гласоподавател 
след проверка в изби-
рателния списък може 
да поиска: от датата 
на обявяване на из-
бирателните списъци 
16 септември 2019 го-
дина :

До 19.10.2019 г.
Заявления за от-

страняване на непъл-
ноти и грешки в изби-
рателните списъци из-
бирателите могат да 
подават до кмета на 
общината или кмет-
ството.

На среща с автора на приказки Боян Боев - 
много детски възторзи и въпроси

Приятели и организатори - колективът на ДГ “Радост” с Боян Боев

Посещение и в Етнографския комплекс “Генгер”

Чрез вестник 
„Народен приятел“, 
до управителя и 
екипа на Зоопарк - 
град Айтос

от Центъра за социална рехабилитация и интегра-
ция на лица с психически разстройства - Бургас

От името на потребителите, на колегите и лично от свое 
име, поднасям най-искрени благодарности и уважение 
към целия екип на Зоопарк – Айтос, за проявената от-
зивчивост, съпричастност и добронамереност.

Предоставената ни възможност да посетим и разгледа-
ме Зоопарк – Айтос, подобрява състоянието на потреби-
телите на социалната услуга, интеграцията им в общност-
та, в резултат на което осигуряваме заедно по-качестве-
ни грижи, отговарящи на потребностите на групата.

Подкрепата, която срещаме от Вас ни прави по-ус-
пешни и уверени.

С най-сърдечни пожелания за здраве, щастие и бла-
гополучие!

С уважение,
Юлия кУЦАровА

Управител на ЦСриЛПр - гр. Бургас

Конкурс „Клас на годината“
Община Айтос, МК-

БППМН обявява кон-
курс „Клас на година-
та“, който ще се прове-
де в рамките на учебна-
та 2019/2020година.

Призоваваме всич-
ки училища на терито-
рията на Община Ай-
тос да се включат по 
техен избор с класо-
ве от V до XII клас и да 
покажат екипност, лич-
на отговорност, актив-
ност, учебни постиже-
ния, качества и заво-
ювани успехи в извънклас-
ни дейности, проекти и със-
тезания.

Целта на конкурса е да се 
стимулира и поощри изграж-
дането на дейни ученически 

колективи, способни да про-
явяват инициатива, да рабо-
тят в екип, да взимат актив-
но участие в часовете, как-
то и да се стимулира учеб-
ния процес.

До 25.10.2019 год. всеки 

желаещ клас може да 
се включи в надпрева-
рата чрез писмено МК-
БППМН заявление, по-
пълнено от класния ръ-
ководител и подадено 
до адрес: гр. Айтос, 
ул. „Васил Левски” № 
5, ет. 2, ст. 1 или на e-
mai: mk_aitos@abv.bg

От кмета на Община 
Айтос за отличилите се 
класове ще има атрак-
тивни награди

Допълнителна ин-
формация за усло-

вията за участие може да 
получите на: mk_aitos@
abv.bg и GSM 0898553492 
– мария костова – секре-
тар на мкБППмН в общи-
на Айтос.



СУ „Христо Ботев”

За първи път български 
ученици ще вземат участие 
в международен турнир по 
кореспондентен шах. Това 
са Константин Кондов, Се-
вгин Хасан и Никола Стоя-
нов от СУ „Христо Ботев” 
- Айтос. Възможността за 
участие в турнира е бла-
годарение на англичанина 
с българска душа Ричи Ей-

крил, който от години играе 
кореспондентен шах. 

Надпреварата ще стар-
тира на 20 октомври и ще 
продължи до 31 май 2020 
година. Участниците са от 9 
училища от Англия, Герма-
ния, Гърция, Испания, Пол-
ша и България. Всеки отбор 
се състои от трима играчи 
и един учител, всяка игра 
може да продължи до 20 
дни. Успех, Ботевци! 

Световният ден на чис-
тите ръце се отбелязва от 
2008-а, всяка година на 15 
октомври, и е обявен от 
ООН по повод на Светов-
ната година на хигиената. 
Целта е повишаване на ин-
формираността на общест-
веността за значението на 
миенето на ръцете като 
профилактика за предпаз-
ване от болести. По този 
повод, здравните медиа-
тори на Община Айтос съ-
браха деца от кв. “Стран-
джа” на поредна среща за 
възпитаване на хигиенни 
навици.

След срещата с децата 
на кв. “Странджа” по те-
мите “Хигиена на тялото” и 
“Белите ми зъбки”, Здрав-
ният медиатор в Община 
Айтос Марияна Зърбова, 
отново събра децата на 15 
октомври - Световен ден 
на чистите ръце. „Миенето 
на ръцете със сапун може 
да спаси живота и здраве-
то на милиони по света, да 
предотврати предаването 

на стомашно-чревни и ре-
спираторни инфекции. На-
сапунисването е задължи-
телно, защото това е най-
достъпният и евтин начин 
да се “отмият” редица бо-
лести - от диария до новите 
щамове на грипа. Използ-
ването на сапун увеличава 
времето на миене и чрез 

триенето на ръцете раз-
гражда и отмива мръсотия-
та, в която се съдържат по-
вечето микроби.” Това бяха 
част от съветите на здрав-
ния медиатор Марияна Зър-
бова към децата, на среща-
та по повод Деня на чистите 
ръце. “Събирам децата, за 
да ги уча на хигиенни нави-

ци почти всяка седмица, на 
15 октомври беше просто 
поредната ни среща. След 
тези срещи децата проме-
нят поведението си към по-
добро”, казва Зърбова. 

При срещите в кабинета 

на здравния медиатор, де-
цата не само научават, че 
със секреция от носа, зара-
зена храна или вода, банк-
ноти и т.н., върху ръцете по-
падат бактерии, вируси и 
паразити. На тези срещи, 

те рисуват, пеят песнички 
за добрите навици и даже 
разучават химна на Бълга-
рия, разказа още за „На-
роден приятел“ Марияна 
Зърбова. 
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Ден на чистите ръце за 
децата в кв. „Странджа”

„Алексия-Айтос” ЕООД 

Еднодневна шопинг екскурзия 
до Люлебургаз 

9-и Ноември 2019 (Събота)!

Цена: 25 лева

Отпътуване от Айтос

Ще посетим:

Фабрика „ТАЧ“

Центъра на Люлебургаз

Мол 39 Burda Avm

Хипермаркет „Мигрос“

Цената включва:

- Лицензиран автобусен 
транспорт

- Пътни и гранични такси

Прекрасен съботен ден за шо-
пинг и разходка!

Поканете и ваши приятели!

За повече информация и въ-
проси, моля позвънете на те-
лефон +359 88 617 8052 / +359 
88 751 5505!

7×ô

Писател дари „вълшебни моливи“ 
на бъдещи творци от ДГ „Радост”

СУ „Христо Ботев” представя 
България на международната 

надпревара за ученици

Апостол Божиков

Пак сме първи - този 
път на турнир по 

кореспондентен шах

Предизборно обръщение на КПБ 
и ПП „Атака“ към честните и 

почтени българи айтозлии



оБЯвА
за прием на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ
по Стратегията за водено от общностите местно разви-

тие на СНЦ „миГ-Айтос”
от Програма за развитие на селските райони за пери-

ода 2014 – 2020 г.

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

BG06RDNP001-19.270 МИГ АЙТОС-МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИ-
ЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова по-
мощ :

Насърчаване на предприемачеството и развитие на незе-
меделски бизнес.

2. Допустими кандидати:
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрира-

ни като еднолични търговци или юридически лица по Търгов-
ския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероиз-
поведанията, както и физически лица, регистрирани по Зако-
на за занаятите.

 Допустими са само кандидати със седалище и адрес на уп-
равление за юридически  лица и еднолични търговци и по-
стоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ – 
Айтос.

3. Допустими дейности:
Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристи-

чески обекти и развитие на туристически услуги);
Производство или продажба на продукти, които не са вклю-

чени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Ев-
ропейския съюз (независимо от вложените продукти и мате-
риали);

Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи 
за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, 
счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и ус-
луги базирани на ИТ и др.);

Производство на енергия от възобновяеми енергийни из-
точници за собствено потребление;

Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, 
свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) 
и други неземеделски дейности.

Допустими са дейности само на територията на МИГ- Ай-
тос.

4. Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижи-

мо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и 

оборудване до пазарната стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, 

например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хо-
норари, свързани с консултации относно екологичната и ико-
номическата устойчивост, включително проучвания за техни-
ческа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на 
компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, ав-
торски права и марки.

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 на сто от сума-
та на допустимите разходи по т.1,2 и т.4.

Разходите за разработване на бизнес план, вкл. предпро-
ектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на 
предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от до-
кументи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и 
отчитане на дейностите по проекта не следва да надхвърлят 
5 на сто от стойността на допустимите разходи.

5. Период за прием и място на подаване на проектните 
предложения:

Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване, които 
се определят както следва:

Първи прием:
Начална дата за подаване на проектните предложения: 

15.10.2019 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 

11.12.2019, 17.00 часа
Втори прием – при наличие на остатъчни средства след пър-

ви прием: Начална дата за подаване на проектните предло-
жения: 01.03.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 
13.04.2020 г., 17.00 часа

Трети прием – при наличие на остатъчни средства след вто-
ри прием: Начална дата за подаване на проектните предло-
жения: 06.07.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 
18.08.2020 г., 17.00 часа

В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория при-
ем или трети прием за кандидатстване, процедурата ще бъде 
прекратена.

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

Всяко проектно предложение, което е подадено след обяве-
ния краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

6. Бюджет на процедурата:
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по 

настоящата процедура е 933 745 (деветстотин тридесет и три 
хиляди седемстотин четиридесет и пет) лева.

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ 
за конкретен проект:

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ 
за проект, който не включва дейности за развитие на развитие 
на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти 
и развитие на туристически услуги) е в размер на 7 500,00 лева 
при интензитет на помощта 75 %, като в случаите на по-нисък 
интензитет, минималния размер на безвъзмездната финансо-
ва помощ за проект ще е по-нисък от 7500,00 лева.

Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ 
за проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване 
на туристически обекти и развитие на туристически услуги), е 
в размер на 500,00 лева, при интензитет на помощта 5%.

Максималният размер на безвъзмездната финансова по-
мощ за проект е 150 000,00 лева

Минимален размер на общите допустими разходи за про-
ект е 10 000,00 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за про-
ект е 200 000,00 лева

Максималният размер на финансовата помощ за проекти за 
изграждане и обновяване на места за настаняване е до 50 000 
лв. с включен ДДС (съгл. чл.21, ал.4 от Наредба 22/2015 г.)

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общи-
те допустими разходи и при спазване на правилата за „мини-
мална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относ-
но прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функци-
онирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Ин-
тензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм 
(изграждане и обновяване на туристически обекти и разви-
тие на туристически услуги), не може да надвишава 5 на сто 
от общите допустими разходи.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхна-
та тежест:

За да бъде предложено за финансиране едно проектно пред-
ложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансо-
ва оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (ми-
нимално допустима оценка за качество на проектните предло-
жения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднак-
ви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низ-
ходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и 
по – висока оценка/и по критерий 6 . (Проектът създава нови 
работни места“- до 3 работни места – 10 точки; - над 3 работ-
ни места – 20 точки)

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предим-
ство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 5. (Кан-
дидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна ин-
вестиция).

При равен брой точки и по двата критерия, ще се дава пре-
димство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 11. 
(Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или обра-
зование в сектора, за който кандидатстват).

9. Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по обявената процедура се пода-

ват от кандидата или от упълномощено от него лице единстве-
но и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб бази-
ран Формуляр за кандидатстване и придружителните докумен-
ти чрез Информационната система за управление и наблю-
дение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 
2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използване-
то на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-
кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.
government.bg

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на про-
ектни предложения по настоящата процедура за прием могат 
да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения 
на e- mail: mig_aytos@abv.bg като ясно се посочва номера на 
поканата за набиране на предложения. 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 кандида-
тите, МИГ –Айтос няма да дава разяснения, които съдържат ста-
новище относно качеството на конкретно проектно предложе-
ние. Разяснения се дават по отношение на условията за канди-
датстване 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 инфор-
мация:

Лице за контакт: марийка Георгиева – изпълнителен 
директор на СНЦ «миГ-Айтос» Адрес: гр. Айтос, област 

Бургас, ул. «васил Левски» № 2
телефон: 0886396816, 0878 929942

Адрес на електронна поща: mig_aytos@abv.bg
Пълният пакет документи по процедурата (Условия за 

кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения-
та към тях) са публикуван на следните интернет адреси: 
http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://
eumis2020.government.bg
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА 
ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ

8

СНЦ „МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА – АЙТОС”

СУ “Христо Ботев” - 
Айтос организира тра-
диционна зооизлож-
ба „Моят домашен лю-

бимец”. Денят е петък, 
18-и октомври, от 12.30 
часа, в двора на учи-
лището!

Зооизложение 2018 година – ІV „А“ клас

Ботевци ви канят на 
традиционна зооизложба!


