
- Г-жо Димова, какви 
проекти се изпълняват 
и за какви проекти спе-
чели финансиране Об-
щина Айтос през 2020 
година?

- Един от големите про-
екти, които Община Айтос 
изпълнява през 2020 годи-
на е проект „Реконструк-
ция и рехабилитация на во-
допроводна система в об-
щина Айтос”. Финансира-
нето е по ПРСР 2014-2020, 
подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобря-
ването или разширяване-
то на всички видове мал-
ка по мащаби инфраструк-
тура”. Стойността на про-
екта е 5 863 738.23 лв. При-
ключва проектът за рекон-
струкция и рехабилитация 
на уличната мрежа в Ай-
тос за близо 2 млн. лв. Ре-
зултатите са видими, има-
ме обновена градска сре-
да. Това, което Общината 
със собствени средства 
направи е засаждането 
на дръвчета на рехабили-
тираните улици. Приключи 
и първият етап - Техниче-
ска рекултивация на про-
екта за закриване и рекул-
тивация на градското сме-
тище, на стойност 3 200 000 
лв. Реализиран беше про-
ект „Реконструкция и ре-
хабилитация на улични на-
стилки в населените мес-
та: село Черна могила, 
село Черноград и село То-
полица, община Айтос“, на 
стойност 620 000 лв.

Подписан е договорът 
за финансиране на про-
ект „Подобряване опазва-

нето на околната среда в 
Одрин и Айтос“, по Про-
грама за Трансгранично 
сътрудничество между Ре-
публика България и Репу-
блика Турция. Проектът е 
за подобряване на капаци-
тета за опазване на приро-
дата, устойчиво използва-
не и управление на общи-
те природни ресурси чрез 
съвместни инициативи в 
трансграничния район, на 
стойност 346 831.65 евро. 
В този екологичен проект 
са включени и дейности, 
с участието на децата на 
Айтос и Одрин. Но заради 
извънредната обстановка, 
стартът на проекта беше 
отложен във времето.

С ПМС 250/04.09.2020 г. 
бяха постановени сред-

ства, в размер на 652 339 
лв. към Бюджет `2020 за 
корекция на дерето в село 
Карагеоргиево - един из-
ключително наболял про-
блем за хората в село-
то. По Стратегията на  
СНЦ „Местна инициативна 
група - Айтос ”, Община Ай-

тос спечели проект за об-
новяване на уличната на-
стилка в селата Поляново 
и Малка поляна. Одобре-
ните разходи са на обща 
стойност 335 443,03 лева. 
Очакваме одобрение на 
още два проекта по Стра-
тегията на СНЦ „Местна 

инициативна група - Ай-
тос” - за реконструкция на 
тротоарните настилки на 
няколко улици в град Ай-
тос и за основен ремонт на 
Спортната зала на Град-
ския стадион “Крум Дел-
чев”. Това са сериозни 
проекти в интерес на ця-

лата общност, каквато е 
и целта на финансиране-
то по Стратегията. В тази 
връзка, няма как да не спо-
мена и общинския проект, 
който цели основния ре-
монт на административна-
та сграда в Етнографския 
комплекс “Генгер” - сгра-
дата не е основно ремон-
тирана от създаването на 
комплекса преди повече 
от 30 години.

По програма на МОН за 
2020-2022 година кандидат-
ствахме с проекта за из-
граждане на нова детска 
градина в град Айтос с 4 
детски и една яслена гру-
па. Възможното финанси-
ране по тази програма е 
до 3 000 000 лв. По същата 
програма кандидатствахме 
с още два големи проекта 
за двете средни училища 
в Айтос - СУ „Никола Ва-
пцаров” и СУ „Христо Бо-
тев”. Проектните дейности 
включват разширения и 
обособяване на кабинети 
и класни стаи, благоустро-
яване и оборудване на учи-
лищните дворове - неща, от 
които двете училища от го-
дини имат нужда.

Работим по европейски, 
национални и регионални 
програми за заетост, като 
приоритет са младежи и 
хора с увреждания. Работи 
се по проект „Патронажна 
грижа” на стойност 168 766 
лв. за самотни възрастни 
хора и хора с увреждания, 
функционира обществена 
трапезария за социално 
слаби семейства. Канди-
датстваме и печелим фи-
нансиране по проекти за 
озеленяване и възстано-
вяване на зони за отдих 
по Националната кампа-
ния „За чиста околна сре-
да” с финансиращ орган: 
ПУДООС.

Скъпи приятели от Ай-
тос! Заповядайте на от-
критата сцена на площад 
„Свобода” на 19 октомври 
от 18.00 часа

Нека в навечерието на 
Димитровден - празник на 
Вашия град, заедно да от-
празнуваме рождения ден 
на Петлетата. Сърдечно 
благодарим за оказаното 
съдействие и подкрепа на 
Община Айтос и нотариус 
Георги Георгиев. 

Благодарим, и сме в оч-
акване на вълнуващата 
среща с айтоската пуб-
лика!

Георги ДИМИТРОВ -  
ръководител на  

ТФ „Петлите” - Бургас
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Зам.-кметът Мариана Димова за проектите през  
2020 година и проектната готовност на Община Айтос

Първа празнична покана към 
айтозлии за Димитровден `2020

Мариана Димова – зам.-кмет на Об-
щина Айтос

Кметът Васил Едрев и Стоян Стоянов от СНЦ „МИГ - Айтос” подписват първия 
административен договор, който осигурява финансиране на общински проект

Община Айтос

След десетилетия на воден режим село Чукарка отдъхна - по общински проект, 
през 2020 година достатъчно вода към селото идва от деривация „Камчия“

Продължава на стр. 2
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Общината в готовност активно да търси 

финансиране и през новия програмен период
- Г-жо Димова, каква 

е проектната готовност 
на Общината за новия 
програмен период?

- Община Айтос има мно-
го добра проектна готов-
ност за новия програмен 
период 2021-2027 година. 
Готвим проект „Разширя-
ване и реконструкция на 
пътя Айтос-Карагеоргие-
во-Тополица-Черноград” - 
един особено важен про-
ект за транспортната ин-
фраструктура на терито-
рията на общината. 

Общината участва в 
подготовката на проект-
но предложение с наи-
менование „От планира-
не към действия: Местни 
перспективи за устойчива 
градска среда“, съвмест-
но с община Карнобат и 
община Камено, по про-
грама „Опазване на окол-
ната среда и климатични 
промени“, финансирана от 
Финансовия механизъм на 
Европейското икономиче-
ско пространство  и съфи-
нансирана от българската 
държава. 

Напълно готов е про-
ектът за цялостното об-
новяване и благоустроя-
ване на Градската гради-
на, на стойност 1 350 000 
лв. Имаме готов техниче-
ски проект за основен ре-
монт на НЧ „Васил Левски 
1869” - Айтос, за ремонт 
на уличните и тротоарни-
те настилки в града и на-
селените места на общи-
ната, проекти за изграж-
дане на спортни и детски 
площадки в Айтос и насе-
лените места. Проектна-
та ни готовност е изклю-
чително добра.  Надявам 
се, възможно най-голяма 
част от проектите, с кои-
то ще кандидатстваме, да 
бъдат одобрени. Както и 
досега, една от основни-
те цели на Община Айтос 

ще е активно да търси до-
пълнително финансиране 
за решаване на пробле-
мите, за които бюджетът 
не може да осигури дос-
татъчно средства. 

- Кой от всички про-
екти на Община Айтос 
считате за най-успешен 
през първата година от 
мандата?

- Безспорно, това е про-
ектът, който приключи-
хме успешно през месец 
юли тази година - изграж-
дането на Пречиствател-
ната станция за отпадъч-
ни води на град Айтос. 
Не само защото проектът 

беше с давност 10 години и 
там бяха инвестирани най-
много средства, но най-ве-
че заради изключителна-
та отговорност и предиз-
викателството да изгра-
дим възможно най-модер-
ното пречиствателно съо-
ръжение в Айтос. Съоръ-
жение, което е принос не 
само към града и община-
та, но и към региона и Чер-
но море.

- Г-жо Димова, каква 
е оценката Ви за рабо-
тата на Общинската ад-
министрация като ре-
сорен зам.-кмет, пряко 
ангажиран с проектите 
и проектната готовност 
на Община Айтос?

- На първо място бих по-
ставила темповете, с кои-
то през последните годи-
ни се подготвят и внасят 
за одобрение проекти по 
национални и европей-
ски програми. Резултатът 
е подобряване на социал-
ната, зелената и техниче-
ската инфраструктура в 
града и населените мес-
та и  успешното приключ-
ване на големи проекти. 
Много важен елемент от 
работата на администра-
цията е прозрачността при 
вземането и изпълнението 
на решения и спазването 
на законовите условия за 
обявяване и провеждане 
на търговете и обществе-

ните поръчки. Една от най-
силните страни е повиша-
ването на административ-
ния капацитет на служите-
лите от Общинската адми-
нистрация и подмладява-
нето на състава. Опитва-
ме се последователно да 
изпълняваме политиката 
за повишаване на квали-
фикацията и подобряване 
на материалната база на 
служителите  с цел качест-
вено обслужване на граж-
даните. Защото това е ос-
новната функция на адми-
нистрацията.

НП

Продължение от стр.1

Част от екипа за подготовка на проекти, който зам.-кметът Мариана Димо-
ва ръководи

Зелената инфраструктура остава един от основните приорите-
ти за Общината

С финансиране по общински проект ще бъде основно ремонтира-
на административната сграда в Етнографски комплекс „Генгер”

Продължава подготовката на проекти за населените места. На снимката – 
село Лясково

След дългомесечните 
сериозни забрани за-
ради COVID-19, напълно 
обновена и разширена, 
Спортна зала “Аетос” от-
вори врати на 5 октомври 
т.г. за тренировки и със-
тезания на спортните клу-
бове. Залата официално 
вече функционира. Пър-
вата тренировка от но-
вия спортен сезон беше 
на възпитаниците на Бас-
кетболен клуб “Вихър” под 
ръководството на терньо-
рите Драгомир Иванов и 
Дечо Коешинов.

“Предстоят ни много 
състезания по конкрет-
на програма за отделни-

те възрасти - до 10 годи-
ни момичета и момчета, 12 
години - момичета и мом-
чета, 13 години момчета и 
14 години момичета и мом-
чета. С 14-годишните тряб-
ваше да сме на състеза-
ние на 11 октомври, но ще 
почиваме в първия кръг”, 
коментира за «Народен 
приятел“ Коешинов.

На първата тренировка 
в новата зала, родителите 
изненадаха децата и тре-
ньорите с уникални дър-
ворезби, със снимки на 
малките баскетболисти. 
Отношението на айтоски-
те дами към новата зала 
и спортните занимания в 

нея беше категорично из-
разено с едно изречение: 
„Тук се коват таланти!“.

В залата влязоха и най-
малките момиченца, чийто 
талант треньорите ще раз-
виват. “Най-важно е да се 
потрудим да обикнат игра-
та с оранжевата топка, да 
искат да спортуват и да 
станат добри хора. Наро-
дът казва: „Желязото се 
кове докато е горещо“! А 
те са пластелинчета, ко-
ито ние трябва да моде-
лираме по правилния на-
чин!”, казва още големи-
ят за българския баскет-
бол Дечо Коешинов.

НП

Спортна зала „Аетос“ отвори врати 
за тренировки и състезания



В рамките на седмица 
управителят на „МБАЛ 
Айтос“ ЕООД д-р Паруш 
Парушев изпрати две 
благодарствени писма 
към щедри дарители, ко-
ито подпомагат усилията 
на екипа на болницата в 
диагностиката и лечени-
ето на COVID, както и на 
всички пациенти от Дет-
ско, Инфекциозно и Не-
врологично отделение.

В тежките месеци, ко-

ито преживява айтоска-
та болница, подкрепата 
е не само материална, тя 
е признание за смелост-
та и професионализма на 
айтоските медици, които 
от края на медец септем-
ври са на първа линия в 
борбата с COVID-19.

В тази връзка, ние, 
айтозлии, няма как да 
подминем без коментар 
репортажа на бТВ за  
д-р Силвия Маркова - 
завеждащият Вътреш-
но отделение, пулмоло-
гът, който доказа, че над 
болестта и над риска за 
собствения живот и здра-
ве, стоят лекарската ми-
сия и грижата за други-

те. Защото тъкмо в таки-
ва тежки моменти личи 
отдадеността на профе-
сията и човешкото отно-
шение към ближния.

Възхищава и трогва по-
ведението на д-р Силвия 
Маркова, която макар и 
болна, се грижи за свои-
те болни, както и на ней-
ния екип от Вътрешно от-
деление, който всеки ден 
се среща с вируса и спа-
сява човешки животи. И 

не само айтозлии с бла-
годарност ги подкрепят. 

Жест на уважение и при-
знание към труда им е да-
рението на „ФАРКОЛ“ АД 

- град Бургас - предпазни 
очила, ръкавици, хирур-
гически маски, предпаз-

ни гащеризони и др. на 
обща стойност 1000 лв. 
„Искам да изкажа огро-
мната си благодарност 
към Вашето дружество 
за направеното даре-
ние. Целият екип на бол-
ницата се прекланя пред 
Вас и пред дарителска-
та ви мисия за опазване 
на здравето на нацията. 
Дай Боже, повече дос-
тойни и ценностни хора 
като Вас”, пише в бла-
годарственото писмо на 
д-р Парушев до Таня Ба-
зотева, изпълнителен ди-
ректор на „ФАРКОЛ“ АД. 
Айтоската болница срещ-
на съпричастността и на 
един нов партньор в труд-
ната си мисия да лекува. 
Перилен комбинат „Слън-
чев бряг”, чрез „Интер-
тур” дари на МБАЛ - Ай-
тос над 2000 броя спално 

бельо и хавлии.
През тази седмица, 

броят на болните от 
COVID-19 в айтоското от-
деление е 16, д-р Пару-
шев сподели притеснени-
ята си, че леглата могат 
да се окажат недостатъч-
ни, тъй като капацитетът 
на отделението е 20 лег-
ла. Ежедневните притес-
нения на управителя са 
дали персоналът е доста-
тъчно защитен и доколко 
ще издържи на огромно-
то натоварване.

Усилията на екипа на 
„МБАЛ Айтос“ ЕООД 
оценява и директорът 
на РЗИ-Бургас д-р Геор-
ги Паздеров. „Сърдечно 
Ви благодаря за профе-
сионалните и адекват-
ни действия и безупреч-
но създадената органи-
зация за осигуряване на 
лечебно-диагностична-
та дейност за населени-
ето на Бургаска област, 
във връзка с обявената 
епидемична обстанов-
ка, свързана с разпрос-
транението на COVID-
19. Благодаря Ви за про-
явата на висок морал и 
професионализъм в осо-
бено тежката епидеми-
ологична ситуация с на-
ционално и регионално 
значение”, пише д-р Па-
здеров до управителя  
д-р Паруш Парушев на 1 
октомври 2020 година.

Поклон за професиона-
лизма на айтоските меди-
ците и бързо оздравява-
не на болните в „МБАЛ 
Айтос“ ЕООД!

НП
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Висок морал и професионализъм в МБАЛ - Айтос

Важно за учениците и родителите!
Книговезницата на Веска Димитрова работи нонстоп преди и 

след началото на новата учебна година. Ето полезна информа-
ция за всички ученици, които държат да влязат в час с подвърза-
ни учебници, помагала и тетрадки. 

Книговезницата се намира на улица „Димитър Зехирев”  
№ 52, пред СУ „Никола Вапцаров” в град Айтос. Телефонът за 
връзка с Димитрова - 0884 16 10 02.

Още в средата на месец 
септември започна на-
биране на преброители и 
контрольори за предсто-
ящото през януари и фев-
руари 2021 година Пре-
брояване на населението 
и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 
2020 година кандидатите 
трябва да подадат заявле-
ние по образец в община-
та, в която искат да бъдат 
наети. Документите за кан-
дидатстване ще може да бъ-
дат изтеглени от сайта на 
“Преброяване 2021” и сай-
та на Община Айтос.

При предстоящото пре-
брояване ще бъдат анга-
жирани над 23 000 пребро-
ители и около 6000 контро-
льори, които ще преминат 
специални обучения и ще 
подпишат декларация за 
опазване на статистическа-
та тайна на получената ин-
формация.

Най-подходящи са хора, 
които имат поне средно об-
разование, занятие в ико-
номическата и финансова-
та сфера, с технически по-
знания и практикуващи со-
циални дейности и адми-
нистрация, както и студен-
ти. Разбира се, трябва да 

бъдат комуникативни. Пре-
броителите ще бъдат с „ра-
ботно време” от 8.00 сутрин 
до 20.00 часа вечер, вклю-
чително събота и неделя. 
Това е времето, през кое-
то те имат право да посеща-
ват домакинствата от тех-
ния преброителен участък. 
Преброителите ще се леги-
тимират със служебна кар-
та, издадена от НСИ.

Всеки преброителен 
участък включва около 
200-250 души и 80 жилища. 
Един контрольор ще коор-
динира работата и ще от-
говаря за няколко пребро-
ители. Заплащането на пре-
броителите ще бъде индиви-
дуално и ще зависи от броя 
на преброените лица, жили-
ща и сгради.

От сайта на Община Ай-
тос www.aytos.bg, в раздел 
„Преброяване 2021“ можете 
да изтеглите:

Заявление за канди-
датстване за преброител, 
контрольор и придружи-
тел - pdf

Заявление за канди-
датстване за преброител, 
контрольор и придружи-
тел - word

Макет на автобиогра-
фия

нАБирАт 
преБроитеЛи и 
контроЛьори зА 
преБрояВАне 2021

Зрелищно, пищно и ро-
зово! Нечовешки смеш-
но! За първи път в Ай-
тос гостува една от най-
добрите комедии - „Гор-
ката Франция”. Уникал-
но смешни - Александър 
Кадиев, Александър Дой-
нов, Фахрадин Фахра-
динов, Катерина Евро и 
Анелия Луцинова.

Режисьор е Богдан Пет-
канин.

Това е комедия за сблъ-
съка на поколения, сексу-
ална ориентация, ценнос-
ти, идеали и любов. „Гор-
ката Франция” за първи 
път в Айтос! Елате да се 
смеем заедно! Не про-
пускайте!

Понеделник, 19 октом-
ври 2020 година, от 19:00 
часа в салона на НЧ „Ва-
сил Левски 1869” - Ай-
тос.

Безупречна организация 
на Covid-отделението и 
жестове на признание за 
труда на медиците

„Горката Франция”  
на айтоска сцена

Билети на касата на читалището, 
телефон за резервации: +359 89 2376540, 0899154335

Повече информация на тел. 0889199878

За първи 
път! 



И през 2020 година МИГ-
Айтос продължава своята 
проактивна информацион-
на кампания за популяризи-
ране на Стратегията за Во-
дено от общностите местно 
развитие на територията на 
община Айтос. 

Информационните съби-
тия и обучения се провеж-
дат в изпълнение на дей-
ности по Споразумение 
за изпълнение на Стра-
тегия за ВОМР №РД 50-
146/21.10.2016 г. по подмяр-
ка 19.2 „Прилагане на опе-
рации в рамките на страте-
гии за Водено от общности-
те местно развитие” и под-
мярка 19.4 „Текущи разходи 
и популяризиране на стра-
тегия за Водено от общно-
стите местно развитие” на 
мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие“ 
от Програмата за развитие 
на селските райони за пе-
риода 2014-2020 год.

Целта на информационна-
та кампания е  да се активи-
зират местните общности за 
участие в процеса на прила-
гане на местната стратегия 
за развитие и развитието на  
местен капацитет.

На  1 Октомври 2020 годи-
на от 10:30 часа, в село Пир-
не, едно най-големите села 

в  община Айтос, се прове-
де информационна среща 
за обмен на добри нацио-
нални и европейски прак-
тики,  приложими за тери-
торията на МИГ-Айтос (в 
т.ч. и за социално уязвими 
групи - хора с увреждания, 
възрастни хора над 65 годи-
ни и етнически малцинства). 
На срещата присъстваха 18 
местни лидери от публич-
ния, стопанския и нестопан-
ския сектор. 

Събитието беше открито 
от г-жа Марийка Георгиева, 
изпълнителен директор на 
МИГ-Айтос.

Тя  запозна присъства-
щите с хода на изпълнение 
на Стратегията за Водено 
от общностите местно раз-
витие. Г-жа Георгиева каза, 
че в резултата на работа 
на екипа на МИГ в периода 
от 2019 досега са обявени  
приеми по всички мерки от 
Стратегията, като по някои 
от мерките са реализирани 
и по два приема. На този 
етап,  приключилите про-
цедури са обект на провер-
ка за контрол  от Държавен 
фонд „Земеделие“.

Презентация на добри 
практики на МИГ от  Бъл-
гария , Австрия, Германия, 
Полша, Словения, Есто-

ния, Италия и др. държави 
от ЕС, направи г-жа Мария 
Тодорова.

На всички присъстващи 
бяха предоставени инфор-
мационни материали и бю-
летини. 

След приключване на сре-

щата, кметът на село Пирне 
- Манчо Железов и Янка Са-
вова – секретар на Народ-
но читалище „ПРОБУДА-
1925“ запознаха  екипа на 
МИГ-Айтос с историята на 
селото и читалищните дей-
ности. Те споделиха, че им 

предстои  през тази година 
честване на  55-годишнина-
та от създаването на чита-
лището. Представителите 
на МИГ-Айтос изразиха сво-
ето искрено възхищение от 
атрактивния начин, по който 
местните хора съхраняват и 

предават на идните поколе-
ния своите обичаи, тради-
ции, история и култура. На-
родно читалище „ПРОБУДА-
1925“ е член на Общото съ-
брание на СНЦ „МИГ-Айтос“ 
и активно участва в негова-
та дейност. 
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Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за 
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

МИГ – Айтос продължава и през 2020 година  
да популяризира дейностите за прилагането на 

стратегията за водено от общностите местно развитие по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

еВропеЙСкият зеМеДеЛСки ФонД зА рАзВитие нА СеЛСките рАЙони -
еВропА инВеСтирА В СеЛСките рАЙони

СнЦ „МеСтнА иниЦиАтиВнА ГрУпА – АЙтоС”


