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С подписването на Акт 15 официално завърши
строителството по проект „Пречиствателна
станция за отпадъчни води на град Айтос“
На 27 февруари 2020 година, с подписването на Акт
15, официално беше финализирано строителството
по проект “Пречиствателна
станция за отпадъчни води
на град Айтос”, финансиран по ОП “Околна среда
2014-2020 г.” Проектът се
съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския
съюз, държавния бюджет
на Република България,
чрез Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.”
и Община Айтос.
От първата копка на 8
август 2018 година до месец февруари 2020 година беше извършена
огромна по обем работа
за изграждане на първото
пречиствателно съоръжение в историята на град Айтос. Изпълнени са строително-монтажните работи по
изграждането на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град
Айтос и на довеждащите
колектори до пречиствателното съоръжение. В момента се провежда обучението
на персонала, който ще обслужва ПСОВ-Айтос.
На 23.01.2017 г. беше подписан Административен до-

говор № Д-34-6/23.01.2017
г. по оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.”
за изпълнение на Проект №
BG16M1OP002-1.009-0001 “Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос”. Изпълнението на проекта беше
разделено на две обособени
позиции. По Обособена позиция №1, изпълнителят
ДЗЗД „КА-АЙТОС” извърши
строителството на пречиствателната станция за отпадъчни води, довеждащия колектор и заустващия колектор.
По Обособена позиция №2,
изпълнителят ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017“ извърши доизграждането на Главен клон I и Главен клон III от
канализационната мрежа на
град Айтос. Главен клон I
обслужва западната зона на
град Айтос. Трасето преминава както през част от урбанизираната територия на града,
така и през третокласен път ІІІ-

ПСОВ-Айтос

539 „Караново-Айтос”. Главен
клон III обслужва източната
зона на град Айтос. Трасето
преминава изцяло през неурбанизирани селскостопански
територии територии – по земеделски път и пасище на Община Айтос.
Основните дейности, изпълнени по проекта са:
Изграждане на Пречис-

твателна станция за отпадни води на град Айтос. Извършено е строителството на
сграда за механично пречистване, административна сграда на пречиствателната станция, биобасейн, вторични радиални утаители, утайкоуплътнител, силоз за утайка и сграда за обезводняване на утайка и други съпътстващи съо-

СУ „Христо Ботев” празнува Сирни
Заговезни с вресовските кукери
В навечерието на Сирни Заговезни, дворът на СУ “Христо
Ботев” - Айтос събра ученици,
учители, родители и гости, за
да съпреживеят и почувстват
типичната за празника обредност. Във фоайето на училището пък беше подредена изложба на изработените от учениците кукерски маски. Децата, получили най-висока оценка от журито на училищния
конкурс, бяха наградени от директора Пенка Кирязова.
Традицията на Сирни Заговезни беше представена от
ученици и учители около домашно огнище. Децата научиха, че на този празник се иска
и се дава прошка, а на трапезата се слагат само млечни и
яйчени продукти.
Много артистично беше
представен обичаят „хамкане“, при който децата се опитваха да хванат с уста вързана
на конец халва. Учениците се
забавляваха и в същото време вложиха много талант, за
да представят една незабравима възстановка на обичая
Сирни Заговезни.
Празникът извика много

стимул за децата да бъдат подобри, по-човечни и да правят
добри дела.
Най-вълнуваща беше срещата на домакини и гости с
вресовските кукери, които
изненадаха присъстващите с
мощен звън на хлопки и танци, с които да изгонят лошотията. Ден по-късно вресовските кукери бяха в Ямбол
на Кукерландия, а в началото на тази седмица ще е традиционната им игра в родното Вресово.
НП
настроение и вълнение, поучения и желание да се пази
традицията, която сближава
хората и ги прави по-добри.
Възрастните разказаха на децата и за огъня като основен
елемент от празника, и за кукерските дружини, които обикалят по домовете, разиграват комични сцени, гонят злите сили и благославят за здраве и плодородие.
Вълнуващият училищен
празник на прошката беше
не опрощение за грехове, а

Строителството на станцията приключи
ръжения. Доставено и монтирано е технологичното оборудване;
Доизграждане на Главен клон I и Главен клон
III от канализационната мрежа на град Айтос и всички съпътстващи съоръжения - преливници, задържатели, шахти и др.;
Осъществен е строителен
и авторски надзор;
Осъществени са дейности
по управление на проекта,
по осигуряване на информация и публичност на реализирането на проекта.
Общата стойност на проекта е 18 262 282,82 лв.
Участие на Кохезионен
фонд (ЕС ): 11 513 369,03 лв.
Национално съфинансиране: 2 031 771,01 лв.
Собствен
принос:
4 717 142,78 лв.
Начална дата: 21.01.2017 г.
Крайна дата: 21.12.2020 г.
Община Айтос има нова,
модерна и отговаряща на
всички европейски директиви за пречистването на
отпадъчните води в населените места, пречиствателна
станция.
Пречиствателната станция за отпадъчни води на
град Айтос събира и третира замърсяване за 22 044 еквивалентни жители. Технологичната схема осигурява механично и пълно биологично
пречистване на отпадъчните
води с отстраняване на азот
и фосфор, стабилизация и механично обезводняване на излишната утайка. С изпълнение
на дейностите по проекта се
допринася за постигането на
един от основните приоритети на черноморската стратегия - възстановяване и запазване на качеството на водите, поставена за цел в „Опазване на околната среда в Черноморския регион“.
Постигнати са основните
цели, поставени в Рамкова-

та директива за водите (РДВ)
и нейните дъщерни директиви, както и Директива 91/271/
ЕИО относно пречистването
на отпадъчните води от населени места и Директива 98/83/
ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. С постигането на тези цели беше обхваната изцяло основната целева група - населението на община Айтос.
С изграждането на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос, довеждащ и отвеждащ
колектор до и от ПСОВ, както и свързване на съществуващата канализационна система на града, се оптимизира
експлоатацията на цялостната ВиК-система, което от своя
страна води до намаляване на
експлоатационните разходи.
Ефективното отвеждане на канализационната вода от домакинствата значително намалява риска от инфекции и зарази сред населението и личните стопанства.
Наличието на пречистване на отпадъчните води е
благоприятна основа за привличането на инвеститори,
особено що се отнася до развитието на туризма и отраслите от леката промишленост.
С реализацията на инвестиционния проект се намалява
замърсяването на водоприемника с всички произтичащи от
това екологични ползи.
Новоизградената инфраструктура, съоръжения и
ПСОВ-Айтос, съгласно действащата нормативна уредба,
следва да са собственост на
Община Айтос, която от своя
страна ще я предостави за
експлоатация по реда, предвиден в Закона за водите на
създадената Водна Асоциация
на област Бургас.
Още за ПСОВ - Айтос, на
стр. 3

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на
Европейския съюз, държавния бюджет на Република
България, чрез оперативна програма „Околна среда
2014-2020г.” и Община Айтос
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Училищни отбори по волейбол, баскетбол
и футбол на Ученически игри 2020
ñòð. 2

За поредна година през февруари, във физкултурния салон на
СУ “Никола Вапцаров” - Айтос се
проведе общинският етап на Ученическите игри по волейбол за учебната 2019/2020 година. Надпреварата се състоя в три възрастови групи:
момчета и момичета V-VІІ клас, юноши VІІІ-Х клас и юноши и девойки ХІХІІ клас. В състезанието взеха участие отбори от две учебни заведения
в града - СУ „Никола Вапцаров” и
СУ „Христо Ботев”.
Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт.
Те са част от държавната политика за организиране и провеждане
на състезания по различни видове
спорт, с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования
на учениците в тази област. Целта

Народен приятел

на игрите е предоставяне на възможност за изява на училищни отбори, чрез доброволно организирани форми на тренировъчна и състезателна дейност.
Провеждането им преминава на
няколко етапа - общински, областни, зонални и републикански. Общинският етап от ученическите игри
по волейбол и тази година се организира от Община Айтос, със съдействието на Сдружение „Волейболен
клуб „Айтос”.
На Областните ученически игри
Айтос ще участва с най-добрите
от общинския кръг - отборите на
СУ „Христо Ботев” - момчета и момичета - V-VІІ клас, момчета - VІІІ-Х клас
и юноши - ХІ-ХІІ клас и отбор девойки на СУ „Никола Вапцаров”. Първите срещи от Областните ученически

игри ще се проведат на 7 и 8 март, научи вестник „Народен приятел“.
На Областния етап от игрите тази
година за първи път ще се явят и айтоски отбори по баскетбол и футбол.
Отборът на СУ „Христо Ботев”, момичета -V-VІІ клас ще участва в областната надпревара на 14 март. Три фут-

болни отбора, в три възрастови групи също се включват в областното
състезание - момчета - V-VІІ клас СУ “Христо Ботев”, юноши -VІІІ-Х клас
- ПГСС „Златна нива” и юноши - ХІХІІ клас - СУ “Христо Ботев”.
НП

НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” - ГРАД АЙТОС
Резултати от конкурса
„Моята красива мартеница”- 2020
Вижте кои деца получават
награди!
НЧ „Васил Левски 1869” благодари на всички участници в
конкурса, допринесли за съхраняването и популяризирането на първомартенската обредност.
За достоверност, художествена стойност и оригиналност
награди получават:
Айше Сеид Азим – 10 г.
ОУ „Христо Ботев”-с. Мъглен
Адем Хасан Адем – 9 г.
ОУ „Христо Ботев”-с. Мъглен
Надя Атанасова Атанасова -8 г. ОУ „Христо Ботев”с. Мъглен
Медина Радкова Миндова
– 3 клас - ОУ „Христо Ботев”с. Пирне
Стефан Борисов Рашков –
3 клас - ОУ „Христо Ботев”с. Пирне
Радостина Наскова Радкова – 3 кл. - ОУ „Христо Ботев”с. Пирне
Даниела Николаева Петрова
– 4 клас - ОУ „Христо Ботев”с. Пирне
Йордан Асенов Тодоров –
3 б клас – ОУ „Атанас Манчев”

гр. Айтос
Марийка Милкова Атанасова – 7 год.- ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос
Красимир Стоянов Йорданов – 1 а клас - ОУ „Атанас
Манчев” гр. Айтос
Асен Борисов Илиев – 3 б
клас - ОУ „Атанас Манчев”
гр. Айтос
Анка Миткова Ангелова –
4 б клас – ОУ „Атанас Манчев”
гр. Айтос
Емилия Йорданова Байчева
– 2 б кл.- ОУ „Атанас Манчев”
гр. Айтос
Наска Василева Михайлова
– 1 а клас - ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос
Василка Анкова Атанасова
– 2 а клас - ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос
Наталия Пламенова Янкова
– 9 год. – СУ „Христо Ботев”
гр. Айтос
Елиф Шенол Шабан -3 д кл.
СУ „Христо Ботев” – Айтос
Виктория Димитрова – 3 б кл.
СУ „Христо Ботев” – Айтос
Иванина Казакова – 4 а кл.
СУ „Христо Ботев” – Айтос
Ивайла Димитрова Стояно-
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ва – 1 а кл. –
СУ „Христо Ботев” гр. Айтос
Елиф Ерол
Изет-2 б клас
СУ „Христо Ботев” – Айтос
Емине Мехмед Ереджеб
– 1 б кл. СУ
„Христо Ботев”
– Айтос
Айтекин Адем
Топчу – 2 д кл.
СУ „Христо Ботев” – Айтос
Симге Хюсеин Смаил – 1 б
кл. – СУ „Христо Ботев” гр.
Айтос
Пресиана Антонова Колева
– 2 г кл. СУ
„Христо Ботев”
– Айтос
Дамла Мехмед Шукри – 4 в кл. СУ „Христо Ботев” – Айтос
Михаил Ангелов – 4 а кл.
СУ „Христо Ботев” – Айтос
Есин Ремзи Нури – 4 в кл. –
СУ „Христо Ботев” гр. Айтос
Ереджеб Ахмед – 1 б кл.
СУ „Христо Ботев” – Айтос
Сияна Стойкова Стойкова
– 3 в кл. СУ „Христо Ботев”
– Айтос
Денислав Стоянов Авджиев
– 4 а кл. – СУ „Н.Й.Вапцаров”
гр. Айтос
Абдурахман Ниязи Аптараман – 4 а кл. - СУ „Н.Й.Вапцаров”
гр. Айтос
Валерия Николаева Миткова
– 3 б кл. - СУ „Н.Й.Вапцаров”
гр. Айтос
Емел Халил Селим – 4 в кл. СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос
Александра
Асенова Костадинова – 4 в кл. СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос

Кадил Исмаил Кадир – 2 б кл.
- СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос
Клара
Радостинова Дживанова – 2 а кл. СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос
Георги Василев Иванов –
2 а кл. - СУ „Н.Й.Вапцаров”
гр. Айтос
Аптула Ерджан – 2 кл.
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.
Карагеоргиево
Яшар Бехчет Тефик – 2 кл.
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
с. Карагеоргиево
Еюб Мустафов Еюбов – 4 кл.
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
с. Карагеоргиево
Севгюл Айхан Айдън – 4 кл.
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
с. Карагеоргиево
Сияна Апостолова Гайдарова – 4 кл. – ОУ”Светлина”
с. Тополица
Мелиса Севгин Зекер –
ОУ „Светлина” с.Тополица

Община Айтос
Съобщение

Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за
ползване на общински мери и пасища съгласно чл.37
и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2020 година.
Списък с необходимите документи, образци на заявленията и приложенията към тях се предоставят в Центъра за услуги и информация на гражданите, на партерния етаж в сградата на Община Айтос.

ПК “Напред” - град Айтос
Покана
На основание чл. 16, ал. 3, т.1 от ЗК, чл. 23 от Устава на кооперациите, и в изпълнение на Решение на УС с протокол №1
от 14.02.2020 г., УС свиква 75-то Общо годишно събрание на ПК
„Напред” – град Айтос, на 19.03.2020г. (четвъртък), от 9.00 часа,
в Заседателната зала на Община Айтос - град Айтос. Поканени
за участие са всички член-кооператори, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на нови членове на кооперацията. Прекратяване на членство в кооперацията.
Докл.: Председателят на ПК
2. Отчет на Управителния съвет за дейността му през 2019
година.
Докл.: Председателят на ПК
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 година и
основните насоки за развитие на дейностите на ПК „Напред” град Айтос за 2020 година.
Докл.: Председателят на ПК
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на УС и отчет
за дейността му през 2019 година.
Докл.: Председателят на ПК
5. Определяне на средства за дейността на Контролния съвет през 2020 година.
Докл.: Председателят на ПК
6. Вземане на решение за ипотекиране на недвижимо имущество, като гаранция по кредити и делегиране право на председателя на ПК „Напред” - град Айтос да сключва договори за
кредити.
Докл.: Председателят на ПК
7. Вземане на решение за разпореждане с недвижимо имущество, собственост на ПК „Напред” – град Айтос
Докл.: Председателят на ПК
8. Избор на делегати за Общото годишно отчетно събрание
на РКС „Черноморие” - град Бургас.
Докл.: Председателят на комисията по предложенията.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Материалите за събранието се намират в Счетоводството и всеки член-кооператор може да се запознае с тях
от 10.03. до 19.03. 2020 година, без събота и неделя, от 7.30ч.
до 16.00 часа.
2. Всеки член-кооператор трябва да се регистрира за участие в събранието от 8.30 часа до 9.00 часа на 19.03. 2020 г.
3. На основание чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите,
при липса на кворум, събранието ще започне 1 час по-късно от първоначално обявения - от 10.00 часа, като решенията ще бъдат законни, независимо от броя на членовете, които присъстват.
УС на ПК “Напред” - град Айтос
ПОКАНА
Управителният съвет на ТД “Чудни скали” - град Айтос, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, кани на 15.03.2020 г. (неделя), от 9.00
часа, всички членове на Дружеството на Общо съъбрание, за отчет на дейността през 2019 година, в Заседателната зала на Община Айтос, при следния
Дневен ред:
1. Отчет на дейността на ТД “Чудни скали” - град Айтос за 2019 г.
2. Отчет на Ревизионната комисия за 2019 г.
3. Избор на делегат на Общото събрание на БТС в град София
през м. май 2020 година.
4. Предложения и приемане на План за дейността на ТД “Чудни
скали” - град Айтос за 2020 година.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, от 9.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Управителен съвет
на ТД “Чудни скали” - град Айтос
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Засадиха нови 50 дръвчета - този път
на реновираната улица „Васил Левски”
Дръвчетата са от вида „Пирамидален габър”
Уникални за градския ни
пейзаж декоративни дръвчета вече красят и реновираната улица „Васил Левски” в Айтос. В края на миналата седмица общинските специалисти и работници засадиха 50
дръвчета от вида „Пирамида-

лен габър”. Съседи благодариха на работниците за спазеното от Общината обещание
- след ремонта, на мястото на
премахнатите дървета да бъдат засадени нови.
Задачата да ръководи специфичната дейност по засаж-

дането на новия растителен
вид, общинското ръководство повери на най-младия
експерт в Общинската администрация Мирослав Тилков,
съвсем отскоро служител в
Дирекция „ТСУРР”. „Времето
е подходящо. За пирамидал-

ния габър е необходимо времето да захладнее, за да се
хванат дръвчетата. Те са със
здрава коренова система, която няма да надигне плочките на новия тротоар. Имат и
добра прихващаемост, тъкмо
заради кореновата си систе-

ма. Ако някои от дръвчетата не се прихванат, ще бъдат заменени”, коментира за

Община Айтос
с 14 проекта по „Чиста
околна среда - 2020”

14 проекта за одобрение и финансиране е подала Общинската
администрация в Айтос по обявения конкурс от Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) и
ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда, в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.”, на тема „Обичам
природата – и аз участвам”.
Проектите са за град Айтос и са
13, от общо 16-те населени места
на Община Айтос. За реализиране на всеки от проектите, ако бъдат класирани, ще бъдат предоставени до 10 000 лева, научи „Народен приятел“ от екипа на отдел
„ИДРР” в Община Айтос, който подготви проектите.
Две бяха поканите от МОСВ, първата - към Общината и кметствата.
Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2020 г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда. Да повиши екологичната култура на гражданите и загрижеността им към мястото, в което живеят.
С реализацията на дейностите
по Националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.” се цели
реновиране и създаване на нови
паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на
зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Очакваният резултат - повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите. Крайният срок за изпълнение
на дейностите по кампанията е 31
октомври 2020 година.
Проектите, подготвени от Община Айтос, са насочени главно към
почистване, озеленяване, изграждане и/или възстановяване на градинки и площи общинска собственост, с кътове за детски игри и мес-

та за отдих.
Втората покана е към общинските
училища и детските градини. Проектите, които те могат да реализират,
са свързани с повишаване на екологичната култура и съвременните
тенденции в сферата на опазване
на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. Това се постига с финансиране на дейности, пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес в учебните и детските заведения. За реализиране
на всеки от класираните проекти ще
бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лева. Крайният срок за
изпращане на тези проектни предложения е 17.02.2020 г.
Едно от условията за устойчивост на проектите е общественото
участие – в т.ч. доброволен труд и
подкрепа от гражданите, живеещи
в предлаганите за облагородяване
райони, частни лица и фирми, неправителствени организации и др.
Включено е и изискването за активното участие на жителите от съответното населено място, както при
самото създаване на идеята за проекта и подготовката на проекта за
кандидатстване, така и при изпълнение на предвидените дейности за
реализацията му.
Резултатите от класирането на
проектите ще бъдат обявени в срок
до 16.04.2020 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.
bg, в раздела на кампанията „Чиста
околна среда – 2020 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.
НП

„Народен приятел“ младият експерт.
НП

Пречиствателната станция e изградена,
обучават екипа, който ще я направи работеща
Строителството на
ПСОВ - Айтос е окончателно приключено
с подписването на
Акт 15, но за да заработи станцията е необходим добре обучен екип. В момента,
в Административната сграда на Пречиствателна станция за отпадъчни води
- Айтос се води обучение на екипа с
ръководител Славчо Топалов, който
ще заадвижи съоръженията. Задължение на изпълнителите на проекта е да обучат екипа, който ще работи на станцията.
Здравко Димов - член на екипа на ПСОВ — Айтос:
«Донякъде вече сме достатъчно
обучени, но има още да учим. Без
значение е кой, каква длъжност
ще изпълнява, наше задължение е
всеки един от нас да знае всичко
по схемата и как работи станцията като цяло».
Шабан Азис - член на екипа:
«В момента се запознаваме с
етапите на пречистване на водата,
от вход до изход, учим се как действат съоръженията, къде какво се
извършва. След това и на място
ще се учим».

на Пречиствателна станция Люляково:
«Задачата ни е да съчетаем теорията с практиката. Екипът се справя
много добре с теорията. В процеса
на работа ще стане ясно кое съоръжене как работи. Ние сме на етап средата на обучението, все още ни
трябват знания и практически умения. Има още какво да се учи. Има
много системи, които трябва отлично да познаваме. Не са извършени пробите и все още не знаем коя
как работи.
Не може да става сравнение между пречиствателните станции в Люляково и Айтос - айтоското съоръжение е високотехнологично. Все пак
пречиствателната станция в Айтос
се строи осем години след люляковската. Оборудването и процесите са
на много по-високо ниво. За първи
път се монтират и управляват пречиствателни станции с такъв тип сон-

Дамски е екипът на лабораторията - технологът и лаборантите показват на кмета Васил
Едрев как е оборудвана
Пламен Лазаров - оператор,
член на екипа:
«Най-важно е да научим първо на
теория какво се случва с водата от
входа до изхода на станцията. Да
знаем как работи всяко от съоръженията, за да знаем при повреда
къде точно да я търсим. Най-вече
трябва да сме екип - да работим
заедно и ако има проблем - заедно да го решим.
Славчо Топалов - ръководител на екипа, бивш отговорник

Славчо Топалов - ръководител на ПСОВ - Айтос

Няма значение на каква длъжност си - трябва да знаеш как работи станцията от входа до
изхода

ди. Тук има и още много нови неща,
за които тепърва трябва да учим.
Иван Тодоров - представител
на ВиК, част от екипа по управление на проекта:
Канализацията, която досега се
изливаше в Славеева и Айтоска
река, сега ще се пречиства в тази
станция до степен, изисквана от законодателството. Досега водата от
тоалетните и баните отиваше в реката. През реките, водата отива в Бургаското езеро и от там в морето. Ще
бъде пречистена, когато станцията

заработи. Все още ни предстои работа. Съоръжението е сложно, ще
трябва да минат месеци да заработи
както трябва, необходима е и сериозна работа с екипа. Защото ПСОВАйтос не е съоръжение, което да работи на «включвам-изключвам». Задължение на изпълнителите на проекта е да обучат екипа, който ще работи тук. Да има плавно преминаване от нулата към работеща станция.
Засега нещата вървят добре, но не
можем да прогнозираме преди да
сме я пуснали.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, държавния бюджет на
Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и Община Айтос
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Младите възрожденци от ІV „А“ група положиха клетва
В навечерието на 1 март, децата от ІV-те групи на детска градина „Пролет”, техните учители и
директорът Емилия Митева, гостуваха на общинските служители. В Ритуалната зала на Общината, с първомартенска и патриотчна програма, малчуганите пожелаха здраве и успехи на общинарите и им вързаха мартенички.
Жеста им върна заместник-кметът Мариана Димова, която сърдечно поздрави децата и ги дари
с мартеници и подаръци.
Членовете на новоучредения
клуб „Млади възрожденци” - децата от IV „А“ група на детска
градина „Пролет“ – град Айтос,
База 2, целунаха знамето и положиха клетва в навечерието
на националния празник Трети
март. Пред учители, родители
и гости те целунаха знамето на
клуб „Млади възрожденци” на
СУ „Никола Вапцаров” и се заклеха да следват заветите на Левски и да бъдат достойни потомци
на българските възрожденци.
Гости на вълнуващото тържество в детската градина бяха
Атанас Атанасов – председател на Общински комитет „Васил Левски“ - Айтос, учители от
СУ „Никола Й. Вапцаров“ и ро-

След клетвата

В Община Айтос - с първомартенски поздрав към общинарите
дителите на децата.
В навечерието на 1 март, децата от ІV-те групи на ДГ „Пролет”, техните учители и директорът Емилия Митева гостуваха на общинските служители. В
Ритуалната зала на Общината, с
първомартенска и патриотична

програма, малчуганите пожелаха здраве и успехи на общинарите и им вързаха мартенички.
Жеста им върна заместник-кметът Мариана Димова, която сърдечно поздрави децата и ги дари
с мартеници и подаръци.
НП
година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.
8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Eвропейският земеделски фонд за развитие на селските райони - Eвропа инвестира в селските райони
СНЦ „Местна инициативна група – Айтос”
ОБЯВА
за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване
bg06rdnp001-19.270 МИГ Айтос- мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :
Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.
2. Допустими кандидати:
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци
или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и
физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически лица и еднолични търговци
и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ – Айтос.
3. Допустими дейности:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници 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- Айтос.
4. Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо 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, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително
проучвания за техническа осъществимост;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти,
лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т.1,2 и т.4.
Разходите за разработване на бизнес план, вкл. предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи 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:
Начална дата : 01.03.2020 г.
Краен срок: 13.04.2020 г., 17.00 часа.
Следващ, трети прием с краен срок- 18.08.2020 г., 17.00 ч., ще бъде обявен от 06.07.2020 г. при наличие на
разполагаем бюджет по мярката
В рамките на определения срок за съответния прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.
6. Бюджет на приема: 429 427, 84 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 финансова 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 натуристически услуги), е в размер на 500,00 лева, при интензитет на помощта 5%.
• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 150 000,00 лева
• Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 10 000,00 лева
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект 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 общите допустими разходи и при спазване на правилата за
„минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013

Критерии за избор на проекти
1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

Точки
15

2. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги и/или
производство на стоки.
3. Проекти, представени от физически лица – млади фермери /земеделски производители до 40
години, включително/ (за ЕТ)
4. Кандидати, осъществявали дейност най- малко 3 години преди датата на кандидатстване:
- проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най - малко три години към датата
на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 5000 лв. годишно- 5т.;
- проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най - малко три години към датата
на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 10000 лв. годишно- 10т.;
- проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най - малко три години към датата
на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 15000 лв. годишно- 15т.;
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5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция
6. Проектът създава нови работни места
- до 3 работни места – 10 точки
- над 3 работни места – 20 точки

10

7. Иновативност- въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в
предприятието
8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

9. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на
територията
10. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги
11. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който
кандидатстват.
ОБЩО

5

15

20

5
5
5
5
100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ 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 работни места – 20 точки)
При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 5. (Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция).
При равен брой точки и по двата критерия, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий
11. (Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват).
9. Начин на подаване на проектните предложения:
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 придружителните документи чрез Информационната система за управление 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
В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 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 кандидатите, МИГ –Айтос няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на
условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.
Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Айтос: http://mig-aytos.com/
bg/ и на https://eumis2020.government.bg/
10. Лице за контакт и място за достъп до подробна информация:
Лице за контакт: Марийка Георгиева – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ-Айтос» Адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. «Васил Левски» № 2
Телефон: 0886396816, 0878 929942
Адрес на електронна поща: mig_aytos@abv.bg
Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията
към тях) са публикуван на следните интернет адреси: http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://
eumis2020.government.bg

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-146/21.10.2016
Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Айтос» п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2
www.mig-aytos.com, моб.тел. +359 886 881 212; e-mail: mig_aytos@abv.bg

