
СУ “Никола Вапцаров” - Ай-
тос реализира проект „Иден-
тичност в танц и музика“ по 
програма „Еразъм+“, Ключо-
ва дейност 2 “Партньорства 
за училищен обмен”. Проек-
тът се осъществява чрез съ-
трудничеството на училища 
от България, Гърция, Португа-
лия, Полша и Италия. В осно-
вата на проектната идея е съх-
раняването на идентичността 
като важен фактор за лично-
стно, общностно и национал-
но развитие.

В началото на тази сед-
мица СУ “Никола Вапцаров” 
посрещна представители на 

партньорите - две училища в 
Португалия, от градовете Гайя 
и Брага, от училището в Леко-

вица, Полша, и от училища в 
Атина, Гърция и Палермо, Ита-
лия. По проекта Вапцаровци 
са домакин на визитата на 
чуждестранните си колеги от 
25 до 28 ноември. 

Предвид целта на парт-
ньорската среща в България 
- опознаване на традицион-
ния фолклор, гостите бяха по-
срещнати в айтоското учили-
ще с народни танци от екипа 
на проекта и директора Ири-
на Вътева. По-късно екипите 
на петте страни имаха среща 
с кмета Васил Едрев в Засе-
дателната зала на Общината. 
Градоначалникът поздрави 
СУ “Никола Вапцаров” за спе-
челения международен про-
ект и представи общинските 
политики в областта на култу-

рата и образованието. 
В разговора с гостите кме-

тът подчерта, че образовани-
ето и грижата за опазването 
на традициите са първи прио-
ритет за Община Айтос. “Поз-
дравявам Ви, че с желание и 
заедно работите за децата от 
пет държави. Сигурен съм, че 
има какво да научите от опи-
та на айтоското училище. Вяр-
вам, че този проект ще създа-
де устойчиви професионални 
контакти и добри приятелства 
между Вас”, каза още кметът 
Васил Едрев.

 На работната среща при-
състваха и представители на 
дирекция “Култура, образова-
ние, вероизповедания, здра-
веопазване и спорт” в Общи-
на Айтос. Директорът на ди-

рекцията Диню Динев пред-
стави Годишния културен ка-
лендар и традиционните про-
яви, с които Айтос пази, обо-
гатява и продължава нацио-
налните и местни традиции. В 
непринуден разговор гостите 
представиха своите училища 
и формите на работа за опаз-
ване на традиционната кул-
тура в техните страни. Стана 
ясно, че по проекта ще бъдат 
реализирани множество дей-
ности, сред които - шест мо-

билности с участието на над 
15 ученици. Като знак за при-
ятелството и бъдещо добро 
сътрудничество домакини и 
гости размениха символични 
подаръци.

Веднага след срещата с 
кмета на Община Айтос, парт-
ньорите посетиха Етнограф-
ския комплекс “Генгер”, за 
да видят как Айтос съхраня-
ва архитектурата и занаятите 
на стария град от края на ХІХ 
и началото на ХХ век.
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По проект „Идентичност 
в танц и музика“

СУ “Никола Вапцаров” посреща партньори 
от Гърция, Португалия, Полша и Италия

Кметът Васил Едрев и Ирина Вътева - директор 
на СУ “Никола Вапцаров” със символични подаръ-
ци за партньорите

СУ “Христо Ботев” успешно финализира проект  
„Готови, старт! По-добър живот чрез старите игри“ 
минка минчева

Проектът „Готови, старт! 
По-добър живот чрез ста-
рите игри“ стартира и при-
ключи в предварително оп-
ределения срок, посочен 
в договора, сключен меж-
ду НА и СУ „Христо Ботев 
“ гр. Айтос. Всички проект-
ни дейности са извършени 
съгласно одобрения рабо-
тен план. 

Основните цели на про-
екта бяха:

да се изследват и обме-
нят традиционни игри, ко-
ито подпомагат познава-
телното, емоционалното и 
социалното развитие на 
децата;

да се повиши осведоме-
ността на децата и млади-
те хора за ползите от игри-
те за тяхното здраве;

да се насърчат здраво-
словното хранене и актив-
ният начин на живот сред 

децата;
да се обменят добри 

практики между партньори-
те по проекта и да се раз-
работи програма, целяща 
да подобри взаимоотноше-
нията между поколенията в 
училищна среда, да напра-
ви ученето чрез игри прият-
но и интересно.

Благодарение на съв-

местната дейност на парт-
ньорите целите на проекта 
бяха постигнати. Резултат 
от проекта са подобрени-
те взаимоотношения меж-
ду поколенията, съвмест-
но разучените в работни-
те групи игри, повишеният 
интерес към използване 
на игрите в учебните часо-
ве, подобрените езикови, 
социални и дигитални уме-
ния на учениците и учите-
лите. Резултатите от всич-
ки дейности са отразени 
в презентации, дигитални 
брошури и кратки видеа, 
публикувани в Calameo, 
SlideShare и YouTube. Про-
дукти на проекта са и бро-
шурите „Използване на 
традиционните игри по не-
традиционен начин“ и „По-
добър живот чрез старите 
игри“, чрез които споделя-
ме своя опит да подобрят 

взаимоотношенията меж-
ду поколенията в семей-
ството, да направим уче-
нето чрез игри приятно и 
интересно, да насърчим 
здравословния и активен 
начин на живот. В тях са 
включени добри практики 
с използване на традици-
онни игри в учебните ча-
сове, информация за реа-
лизираните дейности и мо-
билности и резултатите от 
тях. Брошурите са много-
езични, достъпни за сво-
бодно ползване и са пуб-
ликувани в сайта на про-
екта.

По време на проекта бяха 
реализирани две трансна-
ционални международни 
срещи и пет дейности за 
обучение, преподаване и 
учене.

Популяризирането на 
проекта издига престижа 
на организацията на мест-
но, регионално, национал-
но и европейско ниво. Ос-
вен стандартните методи 
за разпространение като 
съобщения в пресата, ин-
тернет страница на про-
екта, TwinSpace, брошу-
ри, промоционални мате-
риали и др., с партньори-
те по проекта разчитаме и 
на влиянието на социални-
те мрежи като Facebook, 
Twitter, Youtube. Във всич-
ки партньорски училища се 
организираха заключител-
ни семинари за предста-

вяне и обсъждане на ре-
зултатите от осъществени-
те дейности. За осигурява-
не на устойчивост във вся-
ко училище са сформира-
ни групи от ученици, които 
ще продължат да изучават 
и играят различни традици-
онни игри. Първите изяви 
на екипа от ученици от СУ 
„Христо Ботев“ бяха учас-
тието в Европейския ден 
на спорта и Деня на клас-
ната стая на открито, в ко-

ито се включихме с тради-
ционни игри на открито. На-
шият екип е партньор по 
eTwinning проекта „Откри-
вам себе си с игри. „Игрите 
на баба и дядо“ са основна 
тема и в часовете за орга-
низиран отдих в петък.

Считаме, че проектът 
успя да повиши успевае-
мостта, знанията и умени-
ята на представителите на 
съответната целева група и 
на пряко участващите слу-
жители на организациите. 
Сътрудничеството по про-
екти безспорно мотивира 
учениците по начин, кой-
то традиционните подходи 
за преподаване не могат 
да осигурят. Учениците се 
включиха в разработване-

то на продуктите, в тяхното 
оценяване и разпростране-
ние. С участието си в про-
екта учениците се научиха 
как да поемат активна роля 
в организацията и изпъл-
нението на предвидените 
в плана дейности.

Заключителен семинар по проекта в училищна-
та библиотека

Проектът приключи, но „Игрите на баба и дядо“ 
ще ги има и през 2020 г. в часовете за организи-
ран отдих

Благодарност към партньорите



Има много хора, които се отнасят с насмешка към съвети за по-здраво-
словен живот. Тези хора не могат да се разделят с удоволствията си, затова 
пушат, пият алкохол, кафе и газирани напитки и са се претоварили с рафи-
нирана и мъртва храна на воля. Те прикриват хранителните си грехове с по-
грешната заявка: „Здрав съм“. Колко изкривено разбиране за здраве само 
защото не си на легло! Нашето тяло е уникално, но то изисква храната, коя-
то приемаме, да съдържа обем, влага и смазка. Това се осигурява чрез гру-
би сурови зеленчуци- зеле, моркови, цвекло, репички и тикви. Всички те имат 
едно общо определение „природна метла“. Те са абсолютно необходими, ако 
искаме да се радваме на добро здраве и дълголетие. Консумацията на тези 
зеленчуци е много важна за предотвратяване на рака. Според учените, а те 
са го доказали научно, там където се съсредоточава голямо количество то-
ксини точно там се появява някакво заболяване. Ако се натрупа холестерол 
- заплахата е от убиец номер 1- болестите на сърцето. Една от най- смърто-
носните болести на света е втвърдяването на артериите. Те могат да бъдат 
напълно блокирани от токсините. Ние не можем да контролираме хроноло-
гичната си възраст, но със сигурност можем да контролираме биологичната 
си възраст, и почти можем да я задържим. 

Вълнуващо е да бъдем здрави, жизнени и активни. Бих искала всеки да от-
вори ума, сърцето и душата си и да осъзнае, че може да контролира здра-
вето си и да се наслаждава на щастлив и дълъг живот. Вярно е, че може да 
се живее в едно перфектно състояние на неостаряване: на всеки 3 месеца 
получаваме изцяло подновено кръвообращение, затова то не остарява. На 
всеки 11 месеца всяка клетка в тялото ни се подновява и така на практика 
за 11 месеца ние имаме едно ново тяло.  На всеки 2 години получаваме из-
цяло подновена костна система. Така след 3 години ние се раждаме отно-
во, и ако се храним правилно - дали ще се разболеем? Дали ще остареем? 
Да не забравяме, че болестта настъпва в болно тяло. В здравото тяло с чис-
ти вътрешности тя няма шанс.

Днес консумираме отровени храни без задръжки, особено месо, много бо-
гато на пикочна киселина, с много протеини, но също и с видими и невидими 
мазнини (восъкообразното вещество наречено холестерол, запушващо кръ-
воносните съдове), също хормони, вируси, микроби, химикали, антибиотици и 
болести, които е имало животното. Друга много опасна храна е рафинирана-
та бяла захар. Съществуват над 3000 химически добавки за оцветяване, кон-
сервиране и стабилизиране на рафинираните преработени храни. 

Д-р Лиса Ранкин в своя забележителен труд „Доктор ум“ го е казала мно-
го точно: „Ако искате да успеете в нещо, то първо почистете боклукчийското 
кошче, което носите на раменете си. Първата стъпка, която трябва да напра-
вим е да се опитаме да забравим за следните храни: рафинирана бяла захар 
и многобройните продукти, в които се съдържа, продуктите от бяло рафинира-
но брашно, солени храни като солети и чипс, рафиниран бял ориз, пържени 
и мазни храни, тестени полуфабрикати, маргарин пълен с опасни, неестест-
вени, преобразувани мастни киселини, наситени мазнини и хидрирани мас-
ла; кафе, китайски черен чай и всички видове алкохолни и газирани напит-
ки; свинско месо и продукти от него, пържени, мазни и тлъсти меса, пушени 
меса, шунки, бекон, пушени риби, консервирано месо - колбаси, кренвирш; 
пилета и пуйки - имат много хормони и антибиотици. Това е само една мал-
ка част от дългия списък на опасните за здравето ни храни. Би било добре 
всеки да се запита с какво се храни и колко сурови плодове и зеленчуци 
консумира днес. Правилният отговор е съотношението на растителната към 
животинската храна е съответно 85-90% към 10-15% или зърната и грудките 
да са 50% плодове и зеленчуци 35-40% и месото 10-15%. Идеалната наша ди-
ета е сурови, леко задушени или печени зеленчуци, плодове кафяв ориз, фа-
сул, бобови култури, сурови ядки и семена.    

Научно доказано е, че ако се придържа към тези истини, човек може да 
живее в едно по висше състояние на здраве през много дълги и изпълнени 
с енергия години.
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Съветите на Тодорка Михайлова По повод публикуваното

ПОКАНА ЗА 
СВИКВАНЕ НА 

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Управителният съвет на сдружение с нес-

топанска цел „СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН АЙ-
ТОС”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква 
общо събрание на 14.12.2019 г. в 10:00 ч. в офи-
са на дружеството, град Айтос, ул. „Хаджи Ди-
митър” №1, при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за освобождаване 
на членовете на УС и председателя

2.Избор на председател

3.Избор на членове на УС.

4.Вземане на решение за промяна на на-
именованието на сдружението.

5.Вземане на решение за промяна на цели-
те, средствата за постигане на целите и пред-
мета на допълнителна стопанска дейност.

6.Приемане на нов Устав на сдружени-
ето. 

7.Други.

При липса на кворум на основание чл. 
27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11:00 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.

Към айтозлии!
За поредна година младеж-

кият екип на “Бъди човек - Ай-
тос” организира кампания 2019 
- “Подари Коледна вечеря на 
пенсионер в нужда”. Традици-
онният благотворителен кон-
церт за набиране на средства 
за кампанията ще бъде на 13 
декември т.г., в салона на чи-
талището в град Айтос, от 17.30 
часа, със специалното участие 
на групата F.O. Uessou. Както 
винаги в концерта ще се вклю-
чат и местни състави. 

Раздаването на хранител-
ните пакети на нуждаещите се 
възрастни хора, младите енту-
сиасти са планирали за 21 де-
кември 2019 г.

Да ги подкрепим! 

От 21 октомври 2019 го-
дина до 1 ноември 2019 го-
дина Димитринка Михова, 
учител в начален етап на 
СУ „Никола Й. Вапцаров“ 
участва в структуриран 
обучителен курс на тема 
„Creative Тeaching in the 
Primary English Language 
Classroom“, организиран от 
The Lake School of English, 
Оксфорд, Великобритания. 
Това е шестата квалифи-
кационна дейност по про-
ект „Рамо до рамо“ по До-
говор 2019-1-BG01-KA101-

061620 между училището и 
ЦРЧР – София от общо два-
надесет.

Курсът „Creative Тeaching 
in the Primary English 
Language Classroom“ бе с 
продължителност 48 часа 
в рамките на десет работ-
ни дни. Занятията от поне-

делник до петък се провеж-
даха от 9,15 часа до 16,00 
часа, което всъщност озна-
чава висока степен на на-
товарване и интензивност 
на работата. Lake School 
of English е център за подо-
бряване на квалификацията 
на учители с различни спе-
циалности, владеещи ан-
глийски език. Той е създа-
ден през 1978 година и е в 
топ 20 от езиковите центро-
ве във Великобритания!

Хелен Сеник е ентусиа-

зираният и изпълнена с ху-
мор през целия курс препо-
давател. Тя успява да съз-
даде естествена среда за 
учене и спокойна атмосфе-
ра, запознава обучаемите 
с широк спектър от онлайн 
и офлайн ресурси и насър-

чава всички участници да 
споделят на знания, препо-
давателски опит и пробле-
ми, адаптира съдържанието 
на курса, според нуждите и 
интересите на групата, така 
че да бъде полезно, умес-
тно и приятно.

Темите в съдържанието 
на курса бяха свързани с 
езика, живота и културата 
във Великобритания днес, 
британската образовател-
на система, комуникация 
в класната стая в нача-
лен курс, изграждане на 
комуникативна увереност 
на учениците от начален 
курс чрез кратки истории 
и текстове, театър и ро-
леви игри, използване на 
картини и популярни пес-
ти за развитие на въобра-
жението и езика, дигитал-
ни медии и ИКТ с ученици-
те, развиващи грамотност, 
четене, писане. Част от те-
мите засягаха използване-
то на музика и рисуване в 
класната стая. Съвремен-
ните технологии бяха за-
стъпени до колкото те мо-
гат да допринесат за ця-
лостната учебна работа. 
Особено внимание беше 
обърнато на упражняване-
то на произношението. За 
един начален учител осо-
бено полезни бяха теми-
те, свързани с разбиране 
на концепциите за CLIL, 
и създаване на творчески 
дейности в класната стая 

с CLIL. Освен всичко това 
учителите имаха и възмож-
ността да представят сво-
ите страни и училища, при 
което Димитринка Михова 
представи на своите коле-
ги в курса Айтос и СУ „Ни-
кола Й. Вапцаров“, като 
обърна специално внима-
ние на поета и неговото 
творчество.

В края на обучението учи-
телите имаха възможност-
та да дадат оценка на стой-
ността на придобитите зна-
ния, да разкрият своя план 
за действие за личностно 
развитие и да изберат дей-
ностите, които биха искали 
да изпробват в собствени-
те си класове.

Основно следствие от 
участието в този курс е 
повишената увереност в 
собствените езикови зна-
ния и комуникативни уме-
ния, готовността за посре-
щането на предизвикател-

ствата в класната стая и по-
добряване на мотивацията, 
ангажираността и резулта-
тите на учениците.

Проект 2019-1-BG01-
KA101-061620 „Рамо до 
рамо“ е финансиран с под-
крепата на Европейска-
та комисия. Тази публика-
ция [съобщение] отразява 
само личните виждания на 
нейния автор и от Комиси-
ята не може да бъде търсе-
на отговорност за използ-
ването на съдържащата се 
в нея информация.

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

Как да се 
родим отново?!
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вече знае за Вапцаров
Шеста квалификационна дейност по проект „Рамо 

до рамо“ на СУ „Никола Вапцаров” – Айтос

Здравка Терзийска

В броя на вестник “Народен приятел” от 4.11.2019 
г., моята колежка Геновева Зафирова поднесе един 
много интелигентно написан материал, за което й 
благодаря!

Вие, мои мили ученички и колежки, на брой кол-
кото няколко класа, които откликнахте в социални-
те мрежи и ми изпратихте с любов мили думи, бу-
кети цветя, Вашите сърца - Благодаря Ви!

И сега Ви виждам на чиновете, виждам красиви-
те Ви лица, жадните Ви за знания очи, Вашата неж-
ност, невинност, чистота. Вие припомнихме нашите 
топли взаимоотношения, които бяха взаимни. Под-
насям Ви разбитото си сърце, с пожелание да сте 
живи и здрави, да се радвате на семейно щастие, 
на Вашите успехи и успехите на децата Ви!

Обичам Ви хора, прегръщам Ви - не мога без Вас! 
Позволете ми мои, скъпи ученички и колежкиq да 
Ви поздравя с последното си стихотворение.

***

Търся стария град 
с калдъръмени улици,
с еднофамилните къщи, 
пълни с весела глъч на деца,
и на хора от моето детство.
Знам, че нищо назад се не връща,
но упорито ровя в свидните спомени:
Виждам нашата къща,
виждам дворове с комшулуци,
чувам под стрехите песента на капчуци.
Млада стопанка съседи дарява с погача,
друга търчи, че съседската рожбичка плаче -
една към друга все тичат.
Заедно мажат стените,
заедно бъркат сладката в тавите,
те просто по човешки се обичат.
Няма го стария град с калдъръмени улици,
няма ги тези съседи, всички измряха,
в техните малки парцели сгради високи изгряха.
До тях - къщичка стара бавно се срива,
точно като мен - рухнала,
но все още жива.

Обичам Ви, хора!

Празнична 
среща на 
хората с 

увреждания
Всяка година по повод 3 

декември - Световния ден на 
хората с увреждания, Дру-
жеството на хората с ув-
реждания в община Айтос, 
с председател Дучка Вели-
кова, организира за своите 
членове празнична среща с 
изключителното съдействие 
на Община Айтос.

Тази година празникът на 
Дружеството ще се проведе 
на 3.12. 2019 г., от 12.00 часа 
в ресторант “Аетос”, Малка 
зала. Ръководството кани 
всички свои членове да при-
състват на Годишната среща, 
за да споделят с приятели и 
гости проблемите и успехите 
си през годината.



И през 2019 г. Общинската 
организация на БЧК-Айтос мо-
билизира актива и всеотдайни-
те си доброволци в подкрепа на 
уязвимите хора и групи в общи-
на Айтос. Повишаване на готов-
ността за работа в кризисни и 
бедствени ситуации, хуманизи-
ране на обществото и подкрепа 
за хората в неравностойно по-
ложение за справяне с трудно-
стите - това са водещите прин-
ципи в работата на айтоска-
та организация през годината, 
стана ясно на Годишното общо 
събрание на БЧК-Айтос, което 
се проведе на 25 ноември т.г. в 
Бизнес център - Айтос.

“Това беше поредна година 
на предизвикателства и високи 
изисквания към организацията 
за повишаване на готовността 
й за работа в кризисни и бед-
ствени ситуации, за хуманизи-
ране на обществото и за по-до-
бър живот на хората в нерав-
ностойно положение и справя-
не с трудностите. Един от ва-
жните акценти беше оптимал-
ното включване на актива и до-
броволците за реализиране на 
хуманитарни програми, свърза-
ни със задоволяване на основ-
ните жизнени потребности на 
социално слабите лица в обще-
ството, както и предоставянето 
на ефективни здравно-социални 
услуги към възрастните хора”, 
посочи в отчета си за дейност-
та на организацията през 2019 
г., председателят на БЧК-Айтос 
Соня Костова.

Стана ясно, че в състава на 
общинската червенокръстка ор-
ганизация има 600 членове, ор-
ганизирани в 13 дружества - 9 
в Айтос и 4 в населените мес-
та на общината. През година-
та Общинският съвет на БЧК-
Айтос е взел 22 решения, каса-
ещи текущата дейност. Към ор-
ганизацията има активно рабо-
тещ клуб на БМЧК-Айтос, в кой-
то членуват 40 младежи и 16 до-
броволци.

БЧК-Айтос успява да мобили-
зира подкрепата на гражданите 
и Общинската администрация в 
съвместната работа за издигане 
на ролята на доброволчеството 
в обществото. За обученията, 
които са важна предпоставка 
за приобщаване на членовете 
на БЧК към принципите на дви-
жението, се търси методическа-
та помощ на БЧК-Бургас за ор-
ганизиране на семинари и кур-
сове. Тази година, от проведен 
семинар в с. Съдиево, на курса 
за психологична помощ в НУЦ-
Долни Лозен, е изпратен един 
от членовете на ръководството 
- Ани Апостолова. А през м. ок-
томври 2019 г. четирима членове 

на организацията - Данка Яно-
ва, Ани Апостолова, Стефка Бо-
гацевска и Йовка Стаматова са 
взели участие в Националното 
състезание за реакция при бед-
ствия и аварии в София. В над-
превара с 15 отбора от страна-
та, айтозлии са класирани на 
престижното трето място. За до-
брото представяне на айтоските 
дами принос имат и добровол-
ците от БМЧК-Бургас, подпомог-
нали тяхната подготовка.

“През 2019 г. като основен 
приоритет в нашата работа се 
наложиха социално-помощните 
дейности. Насочихме усилията 
си към проблемите на отделните 
личности и социално слаби гру-
пи. Мотивирахме и активирахме 
гражданите за действия и даре-
ния, облекчаващи живота на хо-

рата, изпаднали в беда. Социал-
но-помощната ни дейност беше 
насочена към най-нуждаещи-
те се хора и деца, сираци, ин-
валиди. В тази връзка се про-
веде и изискващата време, ви-
сокоотговорна инициатива на 
БЧК по програмата за предос-
тавяне на индивидуални пакети 
с хранителни продукти”, каза 
още Костова.

Стана ясно, че от 889 души 
имащи право, 681 са получили 
хранителни пакети. Всеки от па-
кетите съдържа по два кг ориз, 
три пакета спагети, кутия лю-
теница, три кутии зелен фасул,  
две кутии консервирани дома-
ти, по две кутии грах и гювеч, 
конфитюр, говеждо в собствен 
сос, две кутии говежди кюфтен-
ца, пиле фрикасе, херинга в до-
матен сос, по два пакета зрял 
фасул и леща, три пакета захар 
и две бутилки олио. Допълните-
лен транш с хранителни проду-
кти е предоставен на общо 61 
лица, ползващи социални услу-
ги в Дома за стари хора, Днев-
ния център за пълнолетни с ув-
реждания и Защитено жилище 
- Айтос. С два пакета с храни е 
подпомогнато и семейство с из-
горяла къща и имущество.

За изпълнение на програма-
та 58-часов труд са положили 
трима доброволци, активно са 
се включили Тодорка Ивано-
ва, младежите от БМЧК-Айтос, 
дирекция “Социално подпома-
гане” и кметовете на населе-
ни места. Във връзка с добре 
свършената работа при разда-
ването на пакетите, на 8 май, 
на тържествено събрание е на-
граден кметът на Тополица Юри 
Миляков.

През периода май - септем-
ври т.г. са събрани дрехи за со-
циално слаби деца и семейства 
в селата Пирне и Малка поля-
на. Съдействие при раздаване-
то на дрехите са оказали мест-
ните кметове. БЧК отчете и кам-
паниите, организирани по повод 
Великден и Коледа, в които во-

деща е била съпричастността на 
гражданите.

Здравни знания за определе-
ни групи от хора - това е друга-
та посока на работа на органи-
зацията през годината. Лекции, 
беседи и дискусии на здрав-
ни теми са провеждани в клуба 
на БЧК-Айтос, в клубовете на 
пенсионера, по училища и дет-
ски градини. Различни форми 
за поднасяне на здравни зна-
ния активно организират меди-
цинските специалисти на БЧК 
Светла Милушева, Дора Луизо-
ва, Янка Христова, Бонка Васи-
лева, Станислава Шестакова, 
Салиева и др.

Голямата гордост на органи-
зацията е БМЧК-Айтос - воде-
ща младежка организация, коя-

то работи активно с подраства-
щите в СУ “Христо Ботев” и СУ 
“Никола Вапцаров”. Младежи-
те организират акции и благот-
ворителни кампании в подкре-
па на деца, ученици и възраст-
ни в затруднено материално по-
ложение. Участват в семинари и 
прилагат знанията си като обу-
чават свои съученици. Тради-
ционна практика е да показват 
нагледно на децата от детските 
градини как се оказва първа по-
мощ на пострадал човек. И тази 
година доброволците на БМЧК-
Айтос се включиха с прояви, ак-
ции и кампании за отбелязване 
на световни и национални дни, 
годишнини и празници. Пред-
стои организиране на фондо-
набирателната кампания “По-
дари Коледа 2019” в помощ на 
децата в риск. Сега, преди Ко-
леда, младите доброволци отно-
во ще разпространяват бранди-
рани картички “Подари Коледа” 
на стойност 1.00 лв.

“Многообразна е дейността 
на БМЧК-Айтос. Всяка година, 
освен във всички прояви и дей-
ности, членовете на младежка-
та организация се включват и в 
разтоварването на хранителни-
те помощи - една нелека зада-
ча. Искам да изкажа своята и 
на БЧК-Айтос благодарност наа 
училищното ръководство на СУ 
“Христо Ботев”, в лицето на ди-
ректора Пенка Кирязова за ак-
тивната обществена позиция 
на възпитаниците на училище-
то. Подкрепа в своята работа 
младежите имат от координа-

тора на организацията Бурчин 
Илязова и техния отговорник 
Николина Мирчева, както и от 
областното ръководство на БМ-
ЧК-Бургас”, каза за общинското 
издание Соня Костова.

Сред основните приоритети 
са акциите за кръводаряване. 
Кампанията тази година се ръ-
ководи от Мария Костова, съв-
местно с ЦТХ-Бургас. Отзовали 
са се осем кръводарители. БЧК 
ще търси нови подходи за про-
веждането на кампанията с цел 
по-активно участие на гражда-
ните, стана ясно от отчета.

Председателката на Общин-
ския съвет на БЧК-Айтос бла-
годари и на общинския вестник 
“Народен приятел” за добри-

те контакти и за отразяването 
на дейността на организация-
та. Добри партньорски отноше-
ния отчете БЧК-Айтос с общин-
ската власт, която оказва по-
мощ при раздаването на хра-
нителните помощи, с ОбЦСЗУ, 
с кметовете на населени мес-
та, с директорите на училища и 
детски градини.

“Безспорно, в основата на ус-
пехите на червенокръстката ор-
ганизация стоят доброволците и 
техният безкористен труд в пол-
за на общността..Те правят ай-
тоската организация жизнена 
и способна да организира сво-
ята дейност в името на хумани-
зма и човешкото достойнство. 
Благодарим им за всеотдайния 
труд! БЧК-Айтос пожелава на 
всички червенокръстци здра-
ве, лични и професионални ус-
пехи и много работа през 2020 
г. за приобщаване на айтозлии 
към благородната идея на Меж-
дународното червенокръстко 
движение”, каза в заключение 
Соня Костова.

Пред присъстващите беше 
представен докладът на реви-
зионната комисия и програмата 
за работа на БЧК - Айтос през 
2020 година.
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КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК
АЙТОС 2019

СТАТУТ
На 17.12.2019 година  от  13.00 часа на сцената на площада в град 

Айтос /при лошо време на сцената на НЧ”Васил Левски- 1869”гр. Ай-
тос/ ще се проведе фолклорно надпяване, посветено на Коледните 
и Сурвакарски празници.

Празникът е включен в културния календар на изявите в Община 
Айтос.

Целта му е да съхрани за поколенията стародавните народни тра-
диции, да обнови и обогати националното ни танцово и песенно кул-
турно наследство.

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ПРАЗНИКА
Организатори на празника са Община Айтос и читалище „Васил 

Левски-1869”гр. Айтос.
Организационен екип съставя предварителна програма за учас-

тие на представителни обредни групи от учебните заведения и чита-
лищните състави при община Айтос. Определя реда за явяване на 
групите, който е задължителен за всички участници.

Заявки за участие ще се приемат до 10.12.2019 година в дирекция 
„Култура,образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт”, 
на хартия или на е-mail okvstaitos@abv.bg

Допълнителна информация на тел.:0558 2-20-30, 0558 2-27-23.
РЕГЛАМЕНТ  ЗА  УЧАСТИЕ
А. Обредни групи - изпълняват две песни, благословия и фрагменти 

от ритуала  Бъдни вечер, Коледуване, Сурвакари - до 15 минути.
Б. Певчески групи - изпълняват две песни и благословия до 10 ми-

нути.
Участниците ще се състезават в три възрастови групи - начален, 

среден и горен курс.
Необходимо е да се обърне внимание на традиционната форма 

на изпълнение, като според жанра са подбрани и изпълнителите - же-
лателно е песните да не са включени в задължителната програма в 
учебниците по музика.

В програмата са предвидени и следните конкурси:
А. Най-автентичен обреден хляб
Б. Най-автентична сурвачка 
Сурвачките и обредните хлябове се представят най-късно в чита-

лището до 10.00 ч. на 17.12.2019г.с надписан етикет, от който е видно-
училището, читалището, името на участника и от кой клас е и насе-
леното място./Представените експонати не се връщат/

Авторитетно жури ще оценява представянето на групите и най-ав-
тентичните коледарски краваи, пити и сурвачки.

В двете категории: обредни и певчески групи ще бъдат присъдени 
първи, втори и трети места, придружени с награди. Награди се при-
съждат и за конкурсите - „Обреден хляб“ и „Автентична сурвачка“.

Наградите са осигурени от община Айтос.
Всички групи ще получат грамоти за участие в празниците.

Желаем успех на участниците!
От организаторите

7×ô

• Тел. 0876103855 продава 
земя в село Съъдиево - 5 дка в 
регулация, над пътя за Аязмото.

• Тел. 0876 74 95 87 ПРО-
ДАВА «Опел Мерива»-1,4 бен-
зин, септември 2014, 43 хил. км 
пробег. Цена 17 900 лв. Тъмно-
сив металик, климатроник, пар-
ктроник, мултифункционален во-
лан, регулиране на волана, авто-
матичен контрол на гумите, ав-
топилот, борд  компютър и мно-
го други екстри. Много икономи-
чен, перфектен.

• ПРОДАВАМ тристаен апарта-
мент в град Айтос - 68 кв. м., ет. 
2, мазе - 12 кв. м. Цена 58 000 
лв., тел. 0882 24 93 90

• Тел. 0885445426 дава под 
наем квартира в приземен етаж 
за семейство или за жена с 
деца.

• Тел. 0896370138 дава под 
наем помещение - супер център, 
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., но-
тариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 ПРОДА-
ВА 2.5 дка празно дворно място 
в с. ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, кв.6, 
договор с EVN - 12 kW, партида 
за вода, скица с виза за строеж, 
нотариален 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 
центъра, тухла, обзаведена, цена 
25800 евро, 2. Помещение в цен-
търа на Поморие - стария град, 
до църквата, удобно за магазин, 
офис, ателие, 20 кв. м, цена 23 
800 евро.

• ТЕЛ. 0888417267 ПРОДА-
ВА МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА 
СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 168 
КВ. М. В ГРАД АЙТОС, НА УЛ. 
«ГАРОВА» 12, С ДВОР -  ОБЩА 
ПЛОЩ НА ИМОТА 511 КВ. М. ТЕЛ. 
ЗА ВРЪЗКА

малки обяви

Червенокръстците са там, където 
има нужда от подкрепа

Оксфорд  
вече знае за Вапцаров

Обичам Ви, хора!

оБЩинА АЙТоС
общинска администрация

С Ъ о Б Щ е н и е

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в 
изпълнение на изискванията на Закона за управление 
на отпадъците, Общинска администрация - Айтос уведо-
мява жителите на общината да предприемат мерки за 
недопускане на нерегламентирано изгаряне и изхвър-
ляне на отпадъци.

Съгласно чл. 133 от Закона за управление на отпадъ-
ците, за нерегламентирано изгаряне или третиране на 
отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2000 
до 5000 лв. На основание чл. 134 от същия закон едно-
личните търговци и юридическите лица подлежат на иму-
ществени санкции в размер от 1400 до 4000 лв. за изга-
ряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000 лв. за 
изгаряне на опасни отпадъци.

БЧК-Айтос отчете и 
анализира дейността 

си през 2019 г.

Дамите от ръководството на БЧК-Айтос

Както винаги, айтозлии разчитат на съдействие-
то на БЧК - Бургас



Бъди човек! 
21.12.2019 г.

Екипът на “Бъди човек - 
Айтос” моли гражданите 
на община Айтос, които по-
знават нуждаещи се пен-
сионери, да се свържат с 

нас на фейсбук страница-
та ни и да предоставят ин-
формация за възрастните 
хора в нужда, за да можем 
да им ПОМОГНЕМ!

Нека направим Коледа-
та им един по-красив и по-
светъл празник, с надеж-

да за по-добро и по-свет-
ло бъдеще и за по-достой-
ни старини. Нека възвър-
нем надеждата и вярата, 
че все още има някой, кой-
то не ги е забравил и ще 
останат завинаги в сър-
цето му!

оБЯвА
за прием на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Во-
дено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Ай-
тос” от Програма за развитие на селските райони за пе-
риода 2014 – 2020 г.

1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансо-
ва помощ :

Насърчаване създаването, развитието и подобрява-
не на цялостната дейност на предприятия от хранител-
но-преработвателната промишленост, включително къси 
вериги на доставка.

2. Допустими кандидати:
1. Земеделски стопани;
2. Признати групи или организации на производители 

или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. 
“Учредяване на групи и организации на производители” 
от ПРСР 2014 - 2020 г.;

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от 
кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по 
Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите – земеделски стопани (по т.1) към датата 
на подаване на проектното предложение трябва да са ре-
гистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба 
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 
земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 ) Допустими са 
само кандидати със седалище и адрес на управление за 
еднолични търговци и юридически лица и постоянен адрес 
за физическите лица на територията на МИГ-Айтос.

3. Допустими дейности:
1. Внедряване на нови и/или модернизиране на налични-

те мощности и подобряване на използването им, и/или
2. Внедряване на нови продукти, процеси и техноло-

гии, и/или
3. Намаляване на себестойността на произвежданата 

продукция, и/или
4. Постигане на съответствие с ново въведени стандар-

ти на ЕС, и/или
5. Подобряване на сътрудничеството с производители-

те на суровини, и/или
6. Опазване на околната среда, включително намаля-

ване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. Подобряване на енергийната ефективност в пред-

приятията, и/или
8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия 

на производство и труд, и/или
9. Подобряване на качеството и безопасността на хра-

ните и тяхната проследяемост, и/или
10. Подобряване на възможностите за 

производство на биологични храни ч р е з 
преработка на първични земеделски биологични проду-
кти.

4. Допустими разходи:
Допустими за подпомагане по настоящата процедура 

са следните разходи:
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгра-

ди и други недвижими активи, свързани с производство-
то и/или маркетинга, включително такива, използвани за 
опазване компонентите на околната среда;

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/
или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборуд-
ване, необходими за подобряване на производствения 
процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) Преработка, пакетиране, включително охлаждане, 
замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините 
или продукцията;

б) Производство на нови продукти, въвеждане на нови 
технологии и процеси; в) Опазване компонентите на окол-
ната среда;

г) Производство на енергия от възобновяеми енергий-
ни източници за собствените нужди на предприятието, 
включително чрез преработка на растителна и животин-
ска първична и вторична биомаса;

д) Подобряване на енергийната ефективност и за по-
добряване и контрол на качеството и безопасността на 
суровините и храните;

3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на 
проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране 
на сгради, помещения и други недвижими материални ак-
тиви, предназначени за производствени дейности;

4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижи-
ми имоти, необходими за изпълнение на проекта, пред-
назначени за производствени дейности на територия-
та на МИГ;

5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на 
специализирани транспортни средства, включително хла-

дилни такива, за превоз на суровините или готовата про-
дукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. Изграждане/модернизиране, включително оборудва-
не на лаборатории, които са собственост на кандидата, 
разположени са на територията на предприятието и са 
пряко свързани с нуждите на производствения процес, 
включително чрез финансов лизинг;

7. Разходи /включително чрез финансов лизинг/ за 
достигане на съответствие с нововъведените стандар-
ти на ЕС, чийто крайни дати, за задължително въвежда-
не и гратисни 

 периоди, са в рамките на срока за прилагане на Стра-
тегията за ВОМР.

8. Разходи за достигане на съответствие с международ-
но признати стандарти за системи за управление,   разхо-
ди   за   въвеждане   на   добри   производствени   прак-
тики,   системи за

управление на качеството и подготовка за сертифика-
ция в предприятията само когато тези разходи са част от 
общ проект на кандидата;

9. Закупуване на софтуер, включително чрез финан-
сов лизинг;

10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицен-
зи, за регистрация на търговски марки и процеси, необ-
ходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за 
предпроектни проучвания, такси, хонорари за архите-
кти, инженери и консултанти, консултации за икономи-
ческа устойчивост на проекти, извършени както в про-
цеса на подготовка на проекта преди подаване на заяв-
лението за подпомагане, така и по време на неговото из-
пълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от об-
щия размер на допустимите разходи по проект, включе-
ни в т. 1 - 10.

Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават 
следните стойности:

а) За консултантски услуги, свързани с подготовката 
и управлението на проекта, като част от разходите по т. 
11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите раз-
ходи по т. 1 - 10;

б) Разходите за изготвяне на технически и работен про-
ект в случаите на строително- монтажни дейности, като 
част от разходите т. 11 не могат да превишават 2,25 на 
сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;

в) Разходите за изготвяне на технологичен проект, ко-
гато не е включен в разходите по т. 2, като част от раз-
ходите по т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от до-
пустимите разходи по т. 1 - 10;

г) Разходите за строителен надзор като част от разхо-
дите по т. 11 не могат да превишават едно на сто от до-
пустимите разходи по т. 1 - 10;

д) Разходите за предпроектни проучвания, правни ус-
луги и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по 
букви а) ,б), в) и г), като част от разходите по т. 11 не мо-
гат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по 
т. 1 - 10.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други не-
движими имоти по т. 3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на 
сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 
и т. 5 - 10.

5. Период за прием и място на подаване на проект-
ните предложения:

Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване, ко-
ито се определят както следва:

 Първи прием:
Начална дата за подаване на проектните предложе-

ния: 26.11.2019 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 

07.01.2020 г., до 17.00 часа
 Втори прием – при наличие на остатъчни средства след 

първи прием: Начална дата за подаване на проектните 
предложения: 04.05.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 
09.06.2020 г., до 17.00 часа

 Трети прием – при наличие на остатъчни средства след 
втори прием: Начална дата за подаване на проектните 
предложения: 01.09.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 
06.10.2020 г., до 17.00 часа

В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория 
прием или трети прием за кандидатстване, п р о -
цедурата ще бъде прекратена. В рамки-
те на определения срок за съответния прием кандидати-
те могат да подават своите проектни предложения само 
по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет 
адрес:https://eumis2020.government.bg

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

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

по настоящата процедура е 200 000 лева (Двеста хиля-
ди лева)

7. минимален и максимален размер на финансо-
вата помощ за конкретен проект: минимален раз-
мер на безвъзмездната финансова помощ за про-
ект е на 4 000, 00 лева (за проекти, представени от 
големи предприятия) и 5 000, 00 лева (за проекти, 
представени от

микро-, малки или средни предприятия)
Максималният размер на безвъзмездната финансова 

помощ за проект е 80 000, 00 лева (за проекти, представе-
ни от големи предприятия) и 100 000, 00 лева (за проекти, 
представени от микро-, малки или средни предприятия)

Минимален и максимален размер на общите допустими 
разходи за конкретен проект: Минимален размер на об-
щите допустими разходи за проект е 10 000, 00 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за 
проект е 200 000, 00 лева

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 
50 на сто от общия размер на допустимите за финансо-
во подпомагане разходи за проекти, представени от мик-
ро-, малки или средни предприятия, а за проекти, пред-
ставени от големи предприятия, финансовата помощ е в 
размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи.

8. Критерии за избор на проектни предложения и 
тяхната тежест:

За да бъде предложено за финансиране едно проект-
но предложение, общата крайна оценка на етап техниче-
ска и финансова оценка трябва да е равна или по – го-
ляма от 10 точки.

9. начин на подаване на проектните предложе-
ния:

Проектните предложения по обявената процедура се 
подават от кандидата или от упълномощено от него лице 
единствено и изцяло по електронен път чрез попълване 
на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружи-
телните документи чрез Информационната система за уп-
равление и наблюдение на Структурните инструменти на 
ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ 
единствено с използването на Квалифициран електронен 
подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

10. Лице/а за контакт и място за достъп до подроб-
на информация:

Лице за контакт: Марийка Георгиева – Изпълнителен 
директор на СНЦ «МИГ-Айтос Адрес: гр. Айтос, област 
Бургас, ул. «Васил Левски» № 2

Телефон: 0886396816
Адрес на електронна поща: mig_aytos@abv.bg
Пълният пакет документи по процедурата (Условия за 

кандидатстване, Условия за изпълнение и 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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СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

“Подари Коледна вечеря 
на пенсионер в нужда”

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- ЕВРОПА 
ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


