
Емилия Митева - директор на детска градина 
„Пролет” - Айтос пред „Народен приятел“:

Според разпоредбите на 
Община Айтос, предвид 
опасността от разпростра-
нение на COVID-инфекци-
ята, организацията на ра-
бота в детските градини 
трябва да е изцяло съобра-
зена с динамичната извън-
редна обстановка. Избрах-
ме на случаен принцип три 
детски градини в Айтос -  
ДГ „Пролет”, ДГ „Славейче” и  
ДГ „Здравец”, за да разго-
варяме с директорите за 
противоепидемичните мер-
ки, за режима на децата и 
отношението на родители-
те. В този брой на „Наро-
ден приятел“ разговаряме 
с Емилия Митева - директор 
на ДГ „Пролет” - Айтос.

- Г-жо Митева, какви са 
противоепидемичните мер-
ки във Вашата детска гра-
дина и могат ли родителите 
да бъдат спокойни за здра-
вето на децата си? 

- Родителите, педагогически-
те и непедагогически специ-
алисти - всички ние, вече на-
правихме необходимите стъп-
ки към изграждането на взаим-
но доверие и подкрепа в името 
на спокойствието на децата и 
връщането им към игрите в дет-
ската градина. Както вече е из-
вестно, детската градина беше 
първата образователна инсти-
туция, която поднови своята ра-
бота, след като тя беше преус-
тановена на 13 март, 2020 годи-
на. ДГ „Пролет“, както и оста-
налите детски градини в Общи-
на Айтос възстановиха приема 
на деца от 1 юни, 2020 година, 
и положиха усилия за изграж-
дането на една безопасна, си-
гурна, но и спокойна среда, ко-
ято да гарантира не само физи-
ческото, но и психичното здра-
ве на децата от града.

В ДГ „Пролет“ – град Ай-
тос, База 2, филиали село Ка-
рагеоргиево и село Поляново 
са разработени и приложени 
„План за работа през учеб-
ната 2020 – 2021 година в ус-

ловията на COVID-19“ и „Ал-
горитъм на дезинфекционни-
те мероприятия в условията 
на епидемично разпростра-
нение на COVID-19“ с цел съз-
даване на организация, която 
дава увереност на родители 
и персонал за грижите и кон-
трола, които се осъществяват 
за опазване здравето и живо-

та на децата. 
- Има ли родители, които 

се страхуват да водят деца-
та си в детската градина?

- Към настоящия момент, 
едва 8% от родителите нe во-
дят децата си на детска гради-
на в условията на извънредна 
обстановка. Голяма част от тях 
са живеещи в едно домакин-

ство с възрастни хора, и с та-
кива от рискови групи, както и 
семейства с новородени. При-
близително 70% от децата по-
сещават редовно ДГ „Пролет“ 
– град Айтос. Средният списъ-
чен състав на децата в градин-
ските групи на ДГ „Пролет“ – 
град Айтос е около 25 деца в 
група. На 06.11. 2020 г., напри-
мер, детска градина са посети-
ли средно около 17 деца в гру-
па (от 14 до 22 деца в различ-
ните групи). 

- Кажете ни по-подроб-
но за мерките, които сте 
предприели в детското за-
ведение?

- В детската градина се 
спазват общите здравни мер-
ки и се прилага стратегията 
на дистанция (невзаимодейст-
вие) между децата и персона-
ла от отделните групи. Дей-
ностите се организират така, 
че децата от една група да бъ-
дат разделяни на по-малки гру-
пички, които да играят различ-
ни игри или да се въвличат в 
различни активности. Носят се 
лични предпазни средства от 
персонала. Извършва се учес-
тена дезинфекция на повърх-
ностите и проветряване. Оси-
гурена е течаща топла вода, 
течен сапун, еднократни сал-
фетки за подсушаване на ръ-
цете, тоалетна хартия, дезин-
фектант и др. Създават се на-
вици за миене на ръцете с те-
чен сапун и топла вода. Не 
се допуска внасяне на стоки 

и предмети от родителите в 
детската градина/ясла, не се 
използват плюшени играчки. 
Осигурено е ежедневно на-
блюдение на здравословното 
състояние на децата от меди-
цински фелдшер, а в детската 
ясла - от медицински сестри. 
Провеждат се възможно най-
много дейности на открито, ко-
гато метеорологичната обста-
новка позволява това. 

С цел ограничаването на 
достъпа на външни лица в дет-
ската градина, допълнителни-
те дейности извън държавните 
образователни стандарти като 
акробатика, английски език, 
танци, куклен театър и др. са 
преустановени. Другите педа-
гогически специалисти (лого-
пед и ресурсен учител за деца-
та на ресурсно подпомагане) 
продължават да изпълняват 
своите задължения при спаз-
ване на всички противоепиде-
мични мерки – дезинфекция, 
използване на лични предпаз-
ни средства и спазване на фи-
зическа дистанция. 

- Как приемате и изпра-
щате децата, какъв е фил-
търът и как действате, ако 
детето е с висока темпе-
ратура?

- Приемът и изпращането на 
децата се извършва по устано-
вен график. Ежедневният фил-
тър в ДГ „Пролет“ се извърш-
ва от медицински фелдшер, в 
База 2 – от медицински сес-
три на смяна, а във филиал-

ните групи – от учителка/ по-
мощник-възпитател на смя-
на. Всички отговорни за това, 
ежедневно измерват темпера-
турата на децата. В случай на 
температура, по-висока от 37, 
3о С, както и в случай на кон-
статиране на признаци на за-
боляване на детето при вли-
зане или при престой в дет-
ската градина, медицинско-
то лице/ учителят незабавно 
уведомява родителя и детето 
се насочва към личния лекар 
за проследяване на състояни-
ето му. След филтъра, помощ-
ник-възпитателят насочва де-
тето към учителките в групи-
те, които посещават. Не се до-
пуска влизането на придружи-
тели на децата в сградата на 
детската градина.

- Как се осъществява хра-
ненето на децата?

- Храната се приготвя на 
място в Кухня-майка на ДГ 
„Пролет“, при спазване на 
всички изисквания в областта 
на храните. Храненето на де-
цата се осъществява в обичай-
ната си форма като се използ-
ват всички възможни прос-
транства в База 2 и филиали 
село Карагеоргиево и село 
Поляново, а в ДГ „Пролет“ – 
в две различни помещения на 
столовата при двусменен ре-
жим на хранене.

Поставени сме пред предиз-
викателството да опазим здра-
вето на децата, на работещите 
в системата, на семействата и 
на всички около нас в услови-
ята на продължаваща панде-
мична ситуация, обусловена от 
разпространението на COVID-
19. Вярвам, че всички заедно – 
родители, педагогически и не-
педагогически специалисти да 
намерим баланса между пред-
пазливостта и отговорността за 
здравето ни, от една страна, и 
от друга - необходимостта да 
продължим да живеем относи-
телно нормално в условията на 
извънредната обстановка.

В следващия брой на 
„Народен приятел“  -  
ДГ „Славейче” в условията 
на COVID-19, разговор с ди-
ректора Росица Димитрова.
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

10-12 НоеМВрИ  2020, бр. 423

Едва 8% от родителите нe водят децата си на детска 
градина в условията на извънредна обстановка

Емилия Митева

Повече игри на открито за децата от ДГ “Пролет”

Преди COVID-19

Парк “Славеева река” - любимо място на малчуганите 



В края на месец октомври 
Общинският съвет проведе 
ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ 
при стриктно спазване на 
противоепидемичните мерки 
в Заседателната зала на Об-
щина Айтос. Преди старта на 
заседанието, клетва по реда 
на чл.32, ал.1 от ЗМСМА по-
ложи новоизбраният кмет на 
село Карагеоргиево Метин 
Латифов, след проведен нов 
избор за кмет на кметство Ка-
рагеоргиево, на 27 септември 
2020 година. Това беше втора-
та клетва на Латифов, след 
избирането му за кмет на ре-
довните местни избори, през 
ноември 2019 година. Удосто-
верение за избора му връчи 
Силвия Желева - председа-

тел на Общинската избира-
телна комисия - Айтос.

Общинските съветници еди-
нодушно гласуваха предложе-
ния от председателя Краси-
мир Енчев проект за Наред-
ба за реда и условията за уп-
ражняване правата на Общи-
на Айтос в търговски друже-
ства с общинско участие в ка-
питала, в граждански друже-
ства и за сключването на до-
говори за съвместна дейност. 
Приета беше и докладната за-
писка на кмета Васил Едрев, 
свързана с покана за участие 
в извънредно общо събрание 
на акционерите на „УМБАЛ-
Бургас” АД – град Бургас. Съ-
ветът даде доверието си на 
д-р Паруш Парушев, управи-

тел на „МБАЛ - Айтос“ ЕООД 
да представя Община Айтос 
на общото събрание.

Одобрени бяха седем до-
кладни записки на кмета Ва-
сил Едрев и на зам.-кмета Ма-
риана Димова за прекратява-
не на съсобствености между 
Община Айтос и физически 
и юридически лица. Съветът 
реши прекратяване на съсоб-
ственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ 
ХІV-3318, кв.164 по плана на 
град Айтос, с администрати-
вен адрес улица „Васил Лев-
ски” № 17. Има решения и за 
прекратяване на съсобстве-
ност между Община  Айтос и 
юридическо лице в УПИ VІІ-8, 
кв.1 по плана на село Ляско-
во, община Айтос, прекратя-
ване на съсобственост меж-

ду Община  Айтос и юриди-
ческо лице в УПИ ХІІІ-8, кв.1 
по плана на село Лясково, 
община Айтос, за прекратя-
ване на съсобственост меж-
ду Община  Айтос и физиче-
ски лица в УПИ V-12, кв.10 по 
плана на село Съдиево, об-
щина Айтос, за прекратява-
не на съсобственост между 
Община  Айтос и физически 
лица в УПИ Х-9, кв.10 по пла-
на на село Съдиево, община 
Айтос, за прекратяване на 
съсобственост между Общи-
на  Айтос и физическо лице 
в УПИ ІV-1111, кв.27 по плана 
на град Айтос, с администра-
тивен адрес: град Айтос, ули-
ца „Георги Кондолов“ № 37 
и за прекратяване на съсоб-
ственост между Община  Ай-
тос и физическо лице в УПИ 

Х-91, кв.17 по плана на село 
Лясково, община Айтос. 

По докладна записка на 
градоначалника, общинските 
съветници дадоха разреше-
ние за изработване на про-
ект за ПУП-Парцеларен план 
за трасе на линеен обект: 
„Подмяна на електромерно 
табло, монтирано пред ПИ № 
00151.177.25 с електромерно 
табло с разпределителна част 
и кабелна линия 1 кV от но-
вото табло с разпределител-
на част до ново електромер-
но табло с разпределителна 
част пред ПИ № 00151.178.35, 
местност Могилата, земли-
ще на град Айтос” и даване 
съгласие за преминаването 
му през имот общинска соб-
ственост.
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Октомврийските решения на 

Общинския съветОбщинските съветници 
заседаваха с маски,  
на дистанция и при 
широко отворени врати

На 6 ноември 2020 година, Община Айтос органи-
зира кампания за разделно събиране на излезли от 
употреба гуми. Гражданите имаха възможност без-
възмездно да предават излезлите от употреба гуми 
на точно определен адрес в града. 

Целта на кампанията е предотвратяване и огра-
ничаване на замърсяването на въздуха, водите и 
почвите, както и ограничаване риска за човешко-
то здраве и околната среда. Тя приключи успеш-
но, но от Общинската администрация напомнят на 
гражданите, че е абсолютно забранено изоставяне-
то, нерегламентираното изхвърляне или друга фор-
ма на неконтролирано обезвреждане на излезли от 
употреба гуми, както и изгарянето им. Изключение 
са случаите, в които лицата притежават съответно-
то разрешение по чл. 35 от Закона за управление 
на отпадъците.

„Кампанията беше организирана само за физи-
чески лица. По закона за отпадъците, фирмите са 
задължени да имат сключен договор с лицензиран 
оператор” коментира за  „Народен приятел“ еколо-
гът на Община Айтос, старши експерт Катя Ивано-
ва, главен организатор на кампанията.

През месец октомври Ловеч 
беше домакин на традиционния 
есенен турнир на младежките 
противопожарни отряди „Млад 
огнеборец” за преходната купа 
„Юлиян Манзаров”. Това беше 
16-ото издание на турнира, който 
е учреден в памет на ученика от 
Свищов, загинал на 4 април 2004 
година при спасяване на съучени-
ци в инцидент на река Лим в Сър-
бия и Черна гора. Организатори 
на инициативата са Главна дирек-
ция „Пожарна безопасност и за-
щита на населението” и Дирекци-
ята й в Ловеч, Българската феде-
рация по пожароприложен спорт, 
МОН – Ловеч, Община Ловеч и 
фондация „Ангели от Лим“.

В надпреварата участваха 9 от-
бора от цялата страна, съобщиха 
от общинския пресцентър.

Състезанието се проведе 
на тренировъчното игрище на  

ФК „Литекс”. Надпреварата за-
почна с дисциплините „Бойно 
разгръщане на състезателна пъ-
тека” и „400 м щафетно бягане с 
препятствия”.

Младите огнеборци на  
СУ „Никола Вапцаров” - Айтос 
се класираха на престижното 
второ място. Всички състеза-
тели тази година бяха подложе-
ни на тежката надпревара в ус-
ловията на дъжд и хладно вре-
ме. Отборът на СУ „Никола Й. 
Вапцаров“ с инструктор Коста-
дин Лалев, НДС, и педагогиче-
ски ръководител Иванка Лале-
ва, ЗДУД, показа висока готов-
ност и умения за справяне в не-
предвидени ситуации и въпре-
ки трудните условия се класи-
ра в челната тройка. Поздрав-
ления за отбора и техните ин-
структор и педагогически ръ-
ководител и успех в следващи-
те състезания!

Успешно приключи 
кампанията  

за стари гуми 

Младите огнеборци на „Вапцаров” 
с пореден успех в Ловеч



Точно преди една година, 
в Айтос се проведе Първата 
регионална изложба на гълъ-
би, която събра гълъбовъди не 
само от региона, но и от ця-
лата страна. Естествено, ак-
центът беше поставен вър-
ху уникалната местна порода 
„Айтоски рогат гълъб“. Тога-
ва, айтоските гълъбовъди за-
явиха, че има още върху как-
во да се работи за идеална-
та форма на породата, зато-
ва ще търсят подобрение на 
стандарта.

И през 2020 година членове-
те на Клуб „Айтоски рогат гъ-
лъб” полагат усилия стандар-
тът да бъде подобрен. Заради 
COVID-19, тази година гълъбо-
въдите не се събират толкова 
често, провалила се и отдавна 
чаканата национална излож-
ба в Шумен, казва председа-
телят на клуба Стоян Христов, 
който има гълъб шампион от 
Европейската изложба на гъ-
лъби в Мец, Франция през 

2015 година. Христов е член 
на Управителния Съвет на На-
ционалното дружество на гъ-
лъбовъдите и председател на 
Етичната комисия към Наци-
оналното дружество.

Италианецът, както го зна-
ят айтозлии, и днес грижливо 
пази специалните награди - 
диплом, знаме и медал, с ко-
ито е удостоен неговият шам-
пион - мъжки бял гълъб. „Ев-
ропейската изложба на гълъ-
би се организира на три го-
дини. На тази изложба вся-
ка държава представя свои-
те породи, беше представе-
на включително и породата 
„Айтоски рогат гълъб”, която 
е призната от Европейската 
комисия като българска по-
рода още през 2012 година 
на изложбата в Лайпциг, Гер-
мания”, разказва още пред-
седателят. 

Христов отглежда гълъби от 
съвсем малък. Дълги години 
съвместява страстта си към 
гълъбите с музиката и СДС. 
През последните години гълъ-
бите са първият му приоритет. 
Има златен медал от Първа-

та Балканска изложба на гъ-
лъби, която се проведе в Бъл-
гария, под патронажа на Ев-
ропейската асоциация на гъ-
лъбовъдите, през 2016 годи-
на. Следват три шампионски 
титли, които Христов особено 
цени: Шампион с бял айтоски 
рогат гълъб-женски на Наци-
оналната изложба Търговище 
`2018, Шампион с бял айтоски 
рогат гълъб-женска на регио-

нална изложба Кнежа `2019, 
Шампион с бял айтоски рогат 
гълъб-мъжки на регионална 
изложба Айтос `2019.

Питам го как беше създаде-
на уникалната порода „Айтос-
ки рогат гълъб”, призната през 
2012 година - породата, която 
го направи шампион на изло-
жението във Франция. „Поро-
дата е създадена от местен 
гладък гълъб и мавия през 70-
те години на миналия век от 
покойния вече Николай Нико-
лов (Джалито), и постепенно, 
с времето започва да се раз-
пространява из цялата област. 
През 2010 година, в Бургаско-
то дружество „МИР“ създават 
секция „Айтоски рогат преме-

тач“, и с участието на  айтос-
кия гълъбовъд, Николай Нико-
лов (Джалито), подават доку-
менти за регистрация на стан-
дарта на породата „Айтоски 
рогат преметач” в Комисията 
по стандарти в Националното 
дружество, след което е одо-
брена официално. И тъй като 
породата си е чисто айтоска, 
когато тръгнахме да регистри-
раме дружеството решихме, 
че най-логично е то да носи 
името на породата. Но за да 
се утвърди една нова порода, 
трябва да има разлики, поне 
три, минимум. Иска се много 
време за идеалната форма - 
не става за година-две”, каз-
ва Христов.

По думите му, ако айтоски-
ят клуб успее да подобри по-
родата още, тогава може да 
търси подобряване на стан-
дарта. „Най-важното при нас 
е всеки ден да се работи за 
усъвършенстване на порода-
та. Разбира се, допитваме се 
до председателя на генетич-
ната комисия в националния 
Съюз - д-р Велев.”, коменти-
ра още Христов.

За да бъдеш член на клуба 
и Съюза има изисквания - гъ-
лъбите трябва задължително 
да са опъстени със стандар-
тен европейски пръстен, и да 
са от порода, която може и да 
не е регистрирана до момен-
та. Оказва се, че Айтоското 
дружество, което се ползва 
с изключителен авторитет в 
Националното, е фаворит по 
броя на членовете си в Бъл-
гария. „Има още много кан-
дидати, гълъбовъдите в Айтос 
не са малко. В клуба членува 
вече и една жена - бургазлий-
ката Диляна Франц.“, обясня-
ва председателят, и подчерта-
ва, че истинските гълъбари не-
прекъснато наблюдават сво-
ите любимци, ваксинират ги, 
винаги усещат какво е здра-
вословното им състояние по 
поведението, и са нещо като 
„половин доктори”. 

Най-представителната и ин-
тересна българска порода в 
момента е „БГ Огледален ро-
лер”. Оказва се, че тази по-
рода има удивително голяма 
популация в Айтос. А селекци-
онерът на тази изключителна 
порода, Ангел Ангелов, досе-
гашен председател на Козло-
дуйското дружество, е станал 
член на Айтоския клуб. Гълъ-
бовъди от Севлиево и Карно-
бат  също предпочели Айто-
ския клуб, научи още „Наро-
ден приятел“.
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Октомврийските решения на 
Общинския съвет

Айтоският рогат гълъб - шампион на 
Европа в Мец, Франция

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от пре-
ходни и заключителни разпоредби към Зако-
на за изменение и допълнение на Закона за 
опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 
от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предви-
дена възможност собствениците на водовзем-
ни съоръжения за подземни води, изградени до 
28 януари 2000 година, и на водовземни съо-
ръжения, изградени до 23 декември 2016 го-
дина, за които не са издадени разрешения за 
строеж и които не са вписани в регистър по 
чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до 
две години от влизането в сила на закона (до 
27.11.2020 г.), да подадат в съответната Ба-
сейнова дирекция заявление за вписване. Към 
заявлението се прилагат документи, посочени 
в § 41, ал. 2 от преходни и заключителни раз-
поредби към Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за опазване на околната среда. 
Образец на заявлението за регистрация на во-

довземните съоръжения за подземни води в гра-
тисния период, ще бъде публикувано след опре-
деляне на такса за вписване в  Тарифата по чл. 
72 от Закона за опазване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за опазване на околната сре-
да е въведено основание собствениците на кла-
денци за задоволяване на собствени потреб-
ности на гражданите, разположени в граници-
те на населените места и селищните образува-
ния, за които до влизането в сила на този за-
кон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления 
за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 
5 от Закона за водите, в срок до две години от 
влизането му в сила да подадат в съответната 
Басейнова дирекция заявление за вписване в 
регистъра, което съдържа информацията за ре-
гистриране на изграден кладенец. Образец на 
заявлението за регистрация на водовземни-

те съоръжения - кладенци за задоволяване на 
собствени потребности в гратисния период, са 
налични на официалната интернет страница на 
БДЧР-Варна в секция „Формуляри и заявления“,  
//www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за опазване на околната сре-
да, водовземните съоръжения за подземни води, 
изградени до 23 декември 2016 година, за кои-
то няма издадени строителни книжа, са търпими 
строежи по Закона за устройство на територи-
ята и не подлежат на премахване и забрана за 
ползване, когато са вписани в регистър по чл. 
118г, ал. 3 от Закона за водите.

Заявление за регистрация на кладенци за 
собствени нужди можете да изтеглите от сайта 
на Община Айтос - www.aytos.bg, в раздел Съ-
общения - РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВОДОВЗЕМНИ СЪ-
ОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

оБЩИНА АЙТоС
регистрация за водовземни съоръжения за подземни води

Крайният срок е 27 ноември 2020 година

СъоБЩеНИе
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-

ките за опазването на пчелите и пчелните семейства 
от отравяне и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извър-
ши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 10, 11 и 12.11.2020г. от 12:00  до 17:00 ч. ЗП Недко 
Кънчев Недков ще извърши третиране на сини сливи 
против сачмянка/ранно кафяво гниене: 51 дка в м.„Черна 
поляна”, землище с.Поляново и 82,364 дка в м.“Алана“, 
землище с.Черноград с препарат Шампион 50ВП. 

2. На 10 и 11.11.2020г. от 12:00  до 15:00 ч. ЗП Недко Кън-
чев Недков ще извърши третиране против сачмянка/ран-
но кафяво гниене на череши: 20,5 дка в м.„Кара меше”, 
землище гр.Айтос  и вишни 15.761 дка в м.„Черна поля-
на”, землище с.Поляново с препарат Шампион 50ВП.

3. На 10.11.2020г. от 10:00  до 12:00 ч. ЗП Недко Кънчев 
Недков ще извърши третиране против сачмянка/ранно 
кафяво гниене на кайсии: 18,620 дка в м.„Кара меше”, 
землище гр.Айтос с препарат Шампион 50ВП.

4. На 10.11.2020г. от 12:00  до 16:00 ч. „Грийн Парадайс 
97“ ООД-Таня Кънчева Недкова ще извърши третиране 
против сачмянка/ранно кафяво гниене на череши: 18,782 
дка в м.„Лясковско шосе”, землище гр.Айтос с препа-
рат Шампион 50ВП.

Собствениците на пчелни семейства следва да 
предприемат необходимите действия за предпаз-
ване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С ъ о Б Щ е Н И е

Община Айтос уведомява всички собствениците на до-
машни любимци, че съгласно Закона за ветеринарноме-
дицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърся-
ват обществени места, като почистват мястото след де-
фекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност 
за хора или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано 
размножаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съо-
бразяват с физиологичните, анатомичните и поведенче-
ските им характеристики и да не допускат застрашаване 
на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в 
себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го пред-
ставят за проверка на общинските и ветеринарномеди-
цинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при 
посещение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация 
срещу бяс;

чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни 

кучета - и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на 

места, обозначени от общините със забранителни знаци.

За неспазване на гореописаните законови задължения ще 
бъдат налагани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

За уникалната порода и за целите на Клуб „Айтоски рогат гълъб”  
през 2020 година, разговаряме с председателя Стоян Христов

Стоян Христов

На събрание на айтоските гълъбовъди

Айтоски рогат гълъб

Д-р СИЛВИЯ МАрКоВА оТНоВо ПреГЛеЖДА ПАЦИеНТИ
От 16 ноември 2020 г., кабинетът по белодробни болести на д-р Силвия Маркова отново ще работи  

с пациенти, със същото работно време - от 13.00 часа до 15.30 часа. 
С оглед обстановката в страната, д-р Маркова ще преглежда пациенти само с предварително записване. 

Час за преглед можете да си запазите всеки работен ден, след 13.00 часа на следните телефони 
0896860034 - Мед. сестра Георгиева, 

0884818171 - д-р Силвия Маркова.

Д-р СИЛВИЯ МАрКоВА: “БЛАГоДАрЯ НА ВСИЧКИ оТ СърЦе, 
ЗА СъПрИЧАСТНоСТТА По ВреМе НА МоеТо БоЛеДУВАНе!”



Изпълнителният директор на 
Местна инициативна група – 
Айтос Марийка Георгиева взе 
участие в информационно съ-
битие  за прилагане на подхо-
да Водено от общностите мест-
но развитие (ВОМР), което се 
проведе в град Трявна през ме-
сец септември 2020 година. В 
събитието участваха предста-
вители на Местни инициатив-
ни групи от България, предста-
вители на Управляващия орган 
на Програмата за развитие на 
селските райони (2014 – 2020 г.) 
– Министерство на земеделие-
то, храните и горите и на Дър-
жавен фонд „Земеделие“,  как-
то и представители на Управля-
ващи органи на оперативните 
програми, прилагащи подхо-
да  ВОМР. Срещата се проведе  
при спазване на всички проти-
воепидемични мерки, въведени 
заради COVID-19.

Срещата беше открита от 
Стефан Спасов – началник-от-
дел „ВОМР“, Дирекция „Разви-
тие на селските райони“ към 
МЗХГ. Присъстваха и голяма 
част от експертите от отдела. 
Дискутираха се причините за 
забавата при разглеждане от 
страна на ДФ „Земеделие“ на 

проведените от МИГ - 325 про-
цедури, по които са подадени 
1530 проектни предложения на 
местни бенефициенти в пери-
ода 2018-2020 година, но досе-
га са сключени едва 93 админи-
стративни договора за предос-
тавяне на безвъзмездна финан-
сова помощ за изпълнение на 

одобрените проекти.
Сред основните теми бяха 

напредъкът и трудностите, 
свързани с прилагането на 
подхода ВОМР. Акцентът беше 
върху удължените срокове от   
ДФ „Земеделие“ за разглежда-
не на проведените от МИГ про-
цедури и на подадените проект-

ни предложения на местни бе-
нефициенти. Представени бяха 
и новите перспективи за раз-
витие на подхода през следва-
щия програмен период – 2021-
2027 година. Представителите 
на Местните инициативни гру-
пи бяха информирани за пред-
варителните становища на от-
говорните институции, относ-
но разширяване на територи-
алния обхват, прилагане на 
многофондово финансиране 
за новите стратегии за Воде-
но от общностите местно раз-
витие при разширяване на те-
риториалния обхват на подхода 
ВОМР и увеличаване на финан-
совия ресурс. Иновации и ди-
гитализация на селските райо-
ни, интегрирани териториални 
инвестиции за многосекторно 
развитие на местните общно-
сти - това са само част от ос-
новните акценти в  бъдещето на 
подхода ВОМР в периода 2021-
2027 година. 

На срещата беше посоче-
но, че дигитализацията е на-
чинът, по който може да се по-
стигне социален прогрес, осо-

бено в районите, където има 
обезлюдяване. Всички предло-
жения за развитието на Евро-
па ще отразяват демографска-
та ситуация, застаряването на 
населението, солидарността 
между поколенията и ефекти-
те върху икономиката. В стра-
тегиите, които се подготвят, ще 
се гледат вариантите за по-се-
риозна свързаност на селски-
те райони, като по този начин 
се решат и проблемите с риска 
от бедност.

Тези теми бяха и във фоку-
са на проведената в периода 
6-8 октомври в курортен ком-
плекс „Албена“ Международ-
на конференция по подхода 
„Водено от общностите мест-
но развитие“ с над 200 пред-
ставители по подхода от Бъл-
гария и Европа. 

10% от бюджета на Програ-
мата за развитие на селски-
те райони (ПРСР) в новия про-
грамен период ще бъдат отде-
лени за прилагането на под-
хода „ЛИДЕР“. Това заяви ми-
нистърът на земеделието, хра-
ните и горите Десислава Тане-

ва при официалното открива-
не на Международната конфе-
ренция. Министър Танева уточ-
ни, че решението е взето вслед-
ствие на изготвения SWOT ана-
лиз за селските райони, като 
част от подготовката на Стра-
тегическия план на страната ни 
за новата ОСП. 

Решението е България да 
продължи да разширява под-
хода „Водено от общностите 
местно развитие“, защото той 
дава най-добрата връзка меж-
ду местните общности. Резулта-
тите сочат, че управлението на 
проектите от Местните инициа-
тивни групи помага по-ефектив-
но да бъдат насочени средства-
та към селските райони. 

Местна инициативна група - 
Айтос е изправена пред пре-
дизвикателствата успешно да 
приложи действащата Страте-
гията за Водено от общностите 
местно развитие и да подгот-
ви следващата многосекторна 
стратегия, базирана на  потреб-
ности на местната общност и 
потенциала за развитие на те-
риторията.

Интересен и пълноценен 
е животът в СУ “Христо Бо-
тев” - Айтос. Учениците по-
лучават не само знания, но 
и умения за грижа за при-
родата и заобикалящата ги 
среда. Според преподава-
телите, приемствеността 
гарантира опитността и 
утойчивите знания на де-
цата. Един от подходите е, 
възпитаници на училище-
то от различни класове да 
работят по общи теми. В 
тази връзка, учениците от 
5 „Б“ и 5 „Г“ клас, под ръ-
ководството на преподава-
теля Милка Костадинова и 
учениците на Стойка Анге-
лова - класен ръководител 
на 4 «Б“ клас, съвместно 
стартираха проект по На-
ционалната програма “За-
едно в грижа за ученика”. 
Интересите на учениците 
са насочени към опазва-
нето на околната среда, 
затова срещите и рисун-
ките им са посветени на 
тази тема.
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Местна инициативна група - Айтос

Приемственост, с грижа 
за околната среда

еВроПеЙСКИЯТ ЗеМеДеЛСКИ ФоНД ЗА рАЗВИТИе НА СеЛСКИТе рАЙоНИ -
еВроПА ИНВеСТИрА В СеЛСКИТе рАЙоНИ

СНЦ „МеСТНА ИНИЦИАТИВНА ГрУПА – АЙТоС”

Марийка Георгиева, изпълнителен директор на 
МИГ – Айтос

Екипът на МИГ-Айтос на информационна среща в село Тополица

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразуме-
ние 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.

Желаеш да поддържаш или доразвиваш 
способностите си, не искаш да изоставаш от 
процесите на глобализацията - имаш ползот-
ворен ход - започни да учиш чужд език. 

Ние от “ЕСТРЕИА” Българо-Испански кул-
турен център имаме готово решение. - ефек-
тивно, професионално и съобразено със 
свободното Ви време. Преквалифицирани 
сме за преподаване на терапевтични, ког-
нетивни класове за +60-годишна възраст. 
Тази програма е изготвена от Международ-
ните асоциации за развитие на възрастно-
то население и помага за поддържане на 
нервните клетки на мозъка, чрез изучава-
не на чужд език, като с нас, Петя Киирило-
ва и  Антонио Перез ще придобиете знания 
за испански език. Специалистите сочат, че 
структурата на испанския език е по-близка 
до българската - пише се това, което се чете. 
Това позволява на възрастното население 
по-бързото усвояване на испански език.

Ние от “ЕСТРЕИА” Българо-Испански кул-
турен център желаем да се срещнем с мъ-
жете и жените над 60 години, за да им пред-
ложим нашия разработен проект, който е и 
международен. Използва се в много стра-
ни - изучава се испански език като тера-
пия, тъй като научно е доказано, че това 
е най-добрият начин за борба с влошава-
не на мозъка.

В допълнение и като мотивация за бъде-
щите наши “ученици” - изучаването на ис-
пански език би послужило за връзка с хора 
на същата възраст в Испания (град Малага). 

Първо връзката ни ще бъде онлайн, а след 
като пандемията Covid-19 прикючи и бъде-
щите учащи придобият базово ниво на ис-
пански език, могат да се осъществяват лич-
ни контакти - или айтозлии посещават нови-
те си приятели в Малага или приятелите от 
Малага гостуват в Айтос. Вярваме, че този 
проект би бил много положителен за устано-
вяване на връзки между двата града.

Защо да изучаваме чужд език?
Изучаването на езици е най-добрата мо-

зъчна гимнастика срещу болестта на Алц-
хаймер. Двуезичието поддържа мозъка ак-
тивен и е мощен механизъм за защита от де-
менция. Тъй като говоренето на чужд език 
е сложен процес, честото му практикуване 
стимулира мозъка, ефективно увеличава ин-
телегентността и предпазва от отслабване 
на паметта.

“ЕСТРЕИА” Българо-Испански културен 
център търси подкрепата на Община Ай-
тос, за да може терапевтичната програма 
за третата възраст да даде възможност за 
включване на повече хора в проекта. Иде-
ята е да бъде организиран един клас, кой-
то да се събира всеки вторник - 50 минути 
на седмица.

Антонио Перез - Управител

“еСТреИА” 
Българо-Испански културен център

тел. 0878 98 82 21
E-mail: estreya.eu@gmail.com

Терапевтична програма за  
изучаване на испански език

„ЕСТРЕИА” БъЛгАРО-
ИСПАНСкИ кУЛТУРЕН 

цЕНТъР ПРЕдЛАгА:


