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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

24-26 ноември  2020, бр. 427

На 19 ноември 2020 година, 
при спазване противоепиде-
мични мерки, кметът на Община 
Айтос Васил Едрев връчи награ-
дите на класираните участници 
в Третото училищно състезание 
по писмен превод, организира-
но от екипа за ключови компе-
тентности на учителите по чуж-
ди езици в Средно училище “Ни-
кола Й. Вапцаров”.

Състезанието беше проведе-
но на 9 октомври 2020 г. по по-
вод Международния ден на пре-
водача (30 септември), рождени-
ето на Еразъм Ротердамски (28 
октомври) и Европейския ден на 
езиците, (26 септември). Основ-
ната му цел е популяризиране на 
преводаческата дейност. 

Училищното състезание по 
писмен превод тази година 
беше разширено - в него се 
включиха и учениците от СУ 
“Христо Ботев” - Айтос, а об-
щият брой на състезателите 
беше близо 120. За първи път 
беше включен и раздел за нем-
ски език. 

Здравко Димов - Зам.-ди-
ректор по учебно-творческата 
дейност в СУ “Никола Вапца-
ров” обясни, че надпревара-
та се провежда при пълна ано-
нимност на участниците. Преди 
началото на състезанието всич-
ки участници попълват имена-
та си в списък с псевдоними, 
и на състезателната си рабо-
та записват единствено псев-
донима. Списъците с имена-
та и псевдонимите се съхраня-
ват в СУ “Никола Й. Вапцаров” 
и се отварят след като комиси-
ята за класиране на състеза-
телните работи приключи сво-
ята работа и предаде решение-
то си на директора на училище-
то. През време на състезанието 
учениците имат право да полз-
ват единствено двуезичен реч-
ник в хартиено тяло.

“Поздравявам преподавате-
лите по чужди езици от двете 
средни училища и техните въз-
питаници. Резултатите от със-

тезанието показаха, че подго-
товката на учениците е на ниво, 
по-високо и от това в езикови-
те гимназии”, заяви кметът Ва-
сил Едрев преди церемонията 
по награждаването на най-до-
брите. Директорът на СУ “Ни-
кола Вапцаров” Ирина Вътева 
пък беше категорична, че през 
тази година комисията за кла-
сиране е била затруднена, по-
ради особено добрите преводи 
на състезателите.

Кметът Васил Едрев връ-
чи лично наградите на всеки 
от изявените в състезанието 
ученици:

Първо място IV - VII клас - 
Ивона Кръстева, СУ “Хрис-
то Ботев” - Айтос, английски 
език.

Първо място VIII - XII клас - 
Виктория Серафимова - СУ “Ни-
кола Й. Вапцаров” - Айтос, ан-
глийски език.

Първо място IV - VII - Валерия 
Миткова, СУ “Никола Й. Вапца-
ров” - Айтос, руски език.

Първо място VIII - XII - Анато-
ли Апостолов, СУ “Христо Бо-
тев” - Айтос, руски език.

Второ място IV - VII - Галена 
Костадинова, СУ “Христо Бо-

тев” - Айтос, английски език.
Второ място VIII - XII клас - 

Николай Димитров, СУ “Хрис-
то Ботев” - Айтос, английски 
език.

Второ място VIII - XII клас - 
Глория Парушева, СУ “Христо 
Ботев” - Айтос, немски език.

Трето място IV - VII - Вероника 
Калчева, СУ “Никола Й. Вапца-
ров” - Айтос, английски език.

Трето място VIII - XII клас - Да-
ниел Атанасов, СУ “Христо Бо-
тев” - Айтос, английски език.

Поощрителни награди полу-
чиха Атанас Иванов, СУ “Нико-
ла Й. Вапцаров” - Айтос, Джа-
нер Мехмед, СУ “Христо Ботев” 
- Айтос, Емре Саидов, СУ “Хрис-
то Ботев” - Айтос, Гамзе Кора, 
СУ “Христо Ботев” - Айтос.

Грамоти получиха и двама-

та учители, основни организа-
тори на състезанието в двете 
училища - госпожа Бранимира 
Николова, която прегърна иде-
ята за състезанието и пое орга-
низацията му в СУ “Христо Бо-
тев” - Айтос и Здравко Димов, 
по чиято идея е създадено със-
тезанието и вече трета година 
е негов идеен двигател.

нП

Кметът Васил Едрев: „По-добри сте  
и от учениците в езиковите гимназии“

120 айтоски ученици на състезание 
за писмен превод по три езика

Често задаваните въпроси и отговорите - 
всичко, което искате да знаете за COVID-19 - 

на платформата “въпроси и отговори относно 
COVID-19”, на официалния сайт на 

община Айтос - https://aytos.bg/covid

Признание за Здравко Димов създател, и вече трета 
година - идеен двигател на състезанието

Две от най-малките участници в състезанието - Валерия Миткова и Вероника Кал-
чева, четвъртокласнички от СУ “Никола Вапцаров”

Грамота и за преподавателя по ангийски 
език Бранимира Николова, която пое орга-
низацията в СУ “Христо Ботев”

Първо място за Анатоли Апостолов,  
СУ “Христо Ботев” - Айтос, руски език Галена Костадинова от СУ “Христо Ботев”
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Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми господин кмет на Община Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основа-
ние чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДО-
СВОА на Община Айтос, свиквам ЧеТиринАДеСе-
ТоТо ЗАСеДАние на общински съвет Айтос, ко-
ето ще се проведе на 27.11.2020 г. /петък/ от 9:30 
ч. в заседателната зала на община Айтос, при след-
ния проект за 

Д н е в е н   р е Д :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-374/05.11.2020 г. от 

Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвър-
ждаване на управител на общинско търговско друже-
ство „Медицински център І” ЕООД, гр.Айтос.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-385/17.11.2020 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане 
на Годишна програма за развитие на читалищната дей-
ност в община Айтос през 2021 г.

3. Предложение с вх.№ ОбС-380/13.11.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на 
Наредба за обема на животновъдната дейност и места-
та за отглеждане на селскостопански животни на тери-
торията на община Айтос.

4. Предложение с вх.№ ОбС-386/18.11.2020 г. от Васил 
Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация 
на бюджета на община Айтос за 2020 г.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-384/16.11.2020 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредя-
ване на безвъзмездно право на ползване на част от не-
движим имот – частна общинска собственост, предста-
вляваща физкултурен салон в закрито ОУ”Любен Кара-
велов”, с площ 180 кв.м., находящ се в парцел І в кв.40 
по плана на гр.Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-382/16.11.2020 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекра-
тяване на съсобственост между Община Айтос и физи-
ческо лице в УПИ VІ-499, кв.150 по плана на гр. Айтос, 
с административен адрес в гр.Айтос, ул.”Неофит Рил-
ски“№ 22. 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-383/16.11.2020 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекра-
тяване на съсобственост между Община Айтос и физи-
ческо лице в УПИ ХІІ-62, кв.27 по плана на с.Караново, 
община Айтос. 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-381/16.11.2020 г. от 
Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно 
даване на съгласие за предоставяне на имотите – пол-
ски пътища и напоителни канали, които не функционират, 
попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените 
споразумения между собствениците и/или ползватели-
те за стопанската 2020/2021 година по цена в размер на 
средното годишно рентно плащане за землището. 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-377/13.11.2020 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване 
на разрешение за изработване на проект за ПУП-Пар-
целарен план за трасе на линеен обект: „Нова въздуш-
на линия 1 кV от съществуващ стълб пред УПИ ІV-47, кв. 
12 до нов стълб с електромерно табло на границата на 
УПИ І-49, кв. 12, с. Зетьово, община Айтос” и даване съ-
гласие за преминаването му през имот общинска соб-
ственост.

10. Питания. 
Поканата да се публикува на интернет страницата на 

Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на об-
щинските съветници на посочен от тях електронен адрес. 
Общинските съветници да бъдат уведомени устно по те-
лефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските 
съветници са длъжни да присъстват на заседанията на 
Общинския съвет.

КрАСимир енЧев
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

интервю на  
Катя КоСТАДиновА

С Ирина Вътева, директор 
на СУ „Никола Й. Вапцаров“, 
Росица Долапчиева, Предсе-
дател на Училищното настоя-
телство на училището и Сил-
вия Павлова, учител по мате-
матика и физика и астроно-
мия се срещаме виртуално. 
Обстановката е необичайна, 
но темата е възможно най-
актуалната и вълнува всич-
ки, свързани по някакъв на-
чин с образованието.

КК: Здравейте, дами, 
как сте? надвям се, че сте 
здрави.

ирина вътева: Здравейте, 
благодаря, аз лично съм до-
бре и здрава.

росица Долапчиева: 
Здравейте, и аз съм в отлич-
но здраве, благодаря.

Силвия Павлова: Здра-
вейте, няма от какво да се оп-
лача, щом съм на работа и се 
срещам с учениците.

КК: в особено време жи-
веем и работим, госпожо 
вътева. Какво е положе-
нието в СУ „никола Й. ва-
пцаров“ към днешна дата 
(20.11.)?

ирина вътева: Положени-
ето е като в повечето учили-
ща в страната – учениците от 
първи до пети клас учат при-
съствено, а учениците от шес-
ти до дванадесети са на обу-
чение от разстояние, в елек-
тронна среда. Съответно, и 
част от учителите работят от 
вкъщи или идват в училището, 
за да карат часове с петокла-
сниците. Наблягаме особено 
много на противоепидемич-
ните мерки и указанията за 
работа в условията на епи-
демична обстановка.

КК: Как успявате да орга-
низирате работата в толко-
ва динамична среда?

ирина вътева: Никак не 
е лесно. Работим с четири 
различни дневни режима за 
учениците в различните ета-
пи и степени, учителите в ня-
кои дни сменят по три режи-
ма. Учителите, които имат ча-
сове и в пети и в останалите 
класове, организират работа-
та си така, че да могат да про-
веждат и присъствените, и ча-
совете в електронна среда. 
През тази година се наложи 
да променим коренно някои 
от графиците за работата в 
училището, въведохме и нови 
в изпълнение на инструкции-
те на МОН и МЗ. За щастие, 
екипът ни е силен и така ус-
пяваме да се справим.

КК: Какво е различно в 
работата ви с учителите, и 
какъв ще е ефектът в край-
на сметка от този начин на 
работа?

ирина вътева: Основната 
разлика е, че с някои от учи-
телите не сме се виждали на 
живо откакто започнахме ра-
ботата от разстояние с уче-
ниците от шести до дванаде-
сети клас. А живият контакт 
много липсва. Що се отнася 
до ефекта, той ще проличи не 
в края на учебната година, а 
след години. Не че учениците 
нямат оценки или учителите 
не препитват и правят тесто-
ве. Това е един съвсем нов 
начин на работа. Нека не про-
пускаме и това, че през обу-
чението учениците придоби-
ват не само знания и умения 
по предметите, а и социални 
умения, умения за общуване. 
Нали ви е ясно, че при работа 
от разстояние със сигурност 
ще има липси в придобиване-
то на тези така наречени уме-
ния за XXI век. И всъщност, 
това е едно от нещата, които 
мен лично най-много ме при-

тесняват. От друга страна пък 
така учениците работят в спо-
койната среда на своя дом и 
подобряват своите дигитал-
ни умения със скорост, коя-
то е непостижима при при-
съственото обучение. Въпро-
сът има много страни, и какъв 
ще е ефектът накрая зависи 
от много неща.

росица Долапчиева: Осо-
бено за начален етап онлайн 
обучението е свръх неефек-
тивно. Миналата учебна годи-
на имах първокласник и труд-
ностите бяха смея да кажа - 
непреодолими. Въпреки ин-
тересните и много старател-
но подготвените уроци на учи-
телите. Няма ли го учителят да 
хване, образно казано, ръка-
та на детето, за да изпишат 
заедно някоя буква, неща-
та не се случват. С ръка на 
сърцето мога да кажа, че за 
времето от началато на тази 
учебна година присъствено, 
детето ми навакса пропус-
натото от месеците дистан-
ционно обучение през пре-
дходната.

КК: А какви са нагласите 
на родителите за обучение 
в електронна среда? обръ-
щам се към вас, госпожо 
Долапчиева, като родител 
на двама ученици в СУ „ни-
кола Й. вапцаров“.

росица Долапчиева: В 
разговорите с други родите-
ли винаги се отчертава же-
ланието ни децата да са си 
в класните стаи, за да имат 
жив контакт с учителите и 
помежду си. Самите деца 
предпочитат класната стая 

пред компютъра.
ирина вътева: Ще си поз-

воля да се намеся тук, защо-
то мога да предоставя данни-
те от анкетата, която прове-
дохме сред родителите. По-
вече от две трети от родите-
лите са се включили. Основ-
ният ни въпрос беше, дали са 
за или против обучението от 
разстояние в електронна сре-
да. От близо 520 отговора, 194 
са ЗА, а 325 - ПРОТИВ. Явно 
е, че повечето от родителите 
не желаят дистанционното 
обучение. В повечето случаи 
мнението на родителите е, 
че децата по-трудно усвояват 
материала, че е неефективно 
обучението по този начин, а 
за немалко от тях проблем е 
необходимостта от тяхното 
постоянно присъствие, за да 
помагат на децата си. Отдел-
но от това са съображения-
та, до колко е здравословно 
толкова време да се прекар-
ва пред компютрите.

КК: Госпожо Павлова, 
какво е чувството да се 
срещате с учениците само 
онлайн?

Силвия Павлова: Ще за-
почна с това, че явно мнени-
ето ми съвпада с това на по-
вечето от родителите. Не се 
чувствам пълноценен препо-
давател, не ми харесва чув-
ството да общуваме само 
дистанционно. Живия кон-
такт не може да се замени с 
нищо. Радвам се, че и моите 
ученици мислят така и искат 
по-скоро да се върнем в клас-
ната стая.

КК: Как се преподават 

математика и физика он-
лайн?

Силвия Павлова: С една 
дума: тежко. Математика е 
една от най-трудните дисци-
плини и онлайн става още 
по неразбираема за повече-
то ученици. Полагам макси-
мални усилия за да я напра-
вя по привлекателна, използ-
вам различни приложения и 
инструменти. Като цяло се 
изморявам много повече от-
колкото, когато работим нор-
мално.

КК: Какво е различното 
във връзката учители, уче-
ници, родители?

Силвия Павлова: Много 
неща се различават от оби-
чайния начин на работа: не 
може да се обхванат всич-
ки ученици, комуникацията 
може да бъде възпрепятства-
на поради най-различни при-
чини, учениците понякога не 
искат да се включат активно 
в процеса на работа.

росица Долапчиева: 
Свързването с учителите 
не е проблем чрез мобилни-

те устройства. Но ми липс-
ва това да се срещна с учи-
теля очи в очи. А и по теле-
фона някак си е по-лесно да 
се изговорят дори и неприят-
ните неща.

КК: Какъв би бил все пак 
основният ви аргумент за 
преминаване към работа 
в електронна среда?

ирина вътева: Въпреки 
резултатите от анкетата и 
пълното ми разбиране за съ-
ображенията и на родители, и 
на учители, и на ученици, за 
мен на първо място е здраве-
то на всички. Ако заради ри-
ска от контакт при присъстве-
но обучение учителите започ-
нат да се разболяват, няма да 
има и кой да преподава в дис-
танционната форма. От друга 
страна чрез децата са уязви-
ми родителите и по-възраст-
ните членове на семействата. 
В случая основният въпрос е 
струва ли си риска присъст-
вено обучение пред здравето 
на всички ни.

росица Долапчиева: Кол-
кото и огромно да е желани-
ето ми, а и на болшинството 
от останалите родители обу-
чението да е в класните стаи, 
все пак нека мислим за здра-
вето на първо място. Защото 
за всичко се намира реше-
ние, стига да сме здрави.

Силвия Павлова: Присъе-
динявам се към мнението на 
госпожа Вътева и госпожа 
Долапчиева. На везните на 
разума винаги ще тежи по-
вече здравето.

КК: Благодаря ви за този 
разговор. Бъдете здрави!

Eкипът ни е силен - 
успяваме да се справим

Ирина Вътева, Директор на СУ „Никола Вапцаров”: 

325 от общо 520 родители, участвали в анкета, са против онлайн обучението

Ирина Вътева - Директор на СУ “Никола Вапца-
ров” - Айтос

Росица Долапчиева, Председател на 
Училищното настоятелство

Силвия Павлова, учител по матема-
тика и физика и астрономия

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 растителноза-
щитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Об-
щина Айтос уведомява гражданите, че на 26.11, 27.11 и 
28.11.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство – Айтос 
ще извърши третиране с наземна техника, както следва: 
490 дка пшеница в м. „Чеменлията”, 750 дка пшеница в 
м. „Меселим дере“, 1070 дка пшеница в м. „Карнобатски 
път“, 540 дка пшеница в м. „Мангалята“, 640 дка пшеница 
в м. „Алтън тарла“, 400 дка ечемик в м. „Керемид коли-
ба“, 350дка ечемик в м. „Могилата“, 350дка ечемик в м. 
„Чеменлията“, 650дка ечемик в м. „Кара меше“, 700дка 
рапица в м. „Чеменлията“, 1450 дка рапица в м. „Кара 
меше“ и 680дка рапица в м. „Карнобатски път“, находя-
щи се в землището на  гр. Айтос с препаратите „Корида 
75 вГД“, „Сумицидин 5 еК“ и „Лонтрел 72 СГ“.

Собствениците на пчелни семейства следва да пред-
приемат необходимите действия за предпазване на 
пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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Телефонните измамници 
успешно се адаптират към 
условията с една актуална 
измама - в момента хитът е 
COVID-19. Обещават гаран-
тирано лечение на корона-
вирус срещу петцифрени 
суми и ценности. За съжа-
ление, вече има такива, ко-
ито са им повярвали. 

Мошеници вече звъняха 
на карнобатски телефони, 
за да предлагат лечение на 
ковид с кръвна плазма, с 
искане на пари, с които уж, 
за помогнат на близки на 
жертвите. В община Айтос 
не са подавани сигнали за 
съмнителни ало-обажда-
ния, и пострадали за сега 
няма. Но от РУ-Айтос пре-
дупреждават гражданите 
да не поддават на измам-
ните внушения, и ако по-
лучат подобно телефонно 
обаждане, веднага да по-
звънят в полицията или на 
свои най-близки хора.

Сайтът news.bg разказ-
ва за случай с 81-годиш-
на жена от русенското 
село Караманово. Жена-
та била измамена, че дъ-
щеря й е болна от корона-
вирус и има нужда от за-
купуване на плазма от Ру-
мъния на стойност 10 000 
лева. Гласът по телефона 
се представил за доктор 
от болницата в Свищов. 
Той обяснил, че ще изпра-
ти човек да вземе парите 
от нея. Жената приготви-
ла 4900 лева. По указание 
на мнимия лекар опакова-
ла парите във вестници и в 

тениска, след което ги по-
ставила в чанта. Пред дома 
й спрял автомобил, шофи-
ран от неин познат, кой-
то взел пратката. Схемата 
се оказала доста сложна. 
Преди това водачът на ко-
лата бил заблуден, че раз-
говаря по телефона с лич-
ния си лекар от русенското 
село Караманово. Послед-
ният го помолил да отиде 
до дома на жената, за да 
вземе пакет. Псевдолека-
рят му казал да не отваря 
пратката, тъй като в нея 
имало спринцовки, от кои-
то може да се зарази.

И 89-годишна жена от ру-
сенското село Пиперково е 
дала всичките си спестява-
ния, за да спаси роднина, 
заразен с Ковид-19. Жи-
вотоспасяващата ваксина 
срещу коронавирус стру-
вала на възрастната жена 
6 600 лева. 

И това не са единствени-
те случаи на измамени въз-
растни хора. От РУ-Айтос 
съветват младите в семей-
ството да разговарят с въз-
растните и да ги предупре-
дят за опасността да ста-
нат жертва на измама.

Ръстът на заболели през 
последните седмици акти-
визира ало-измамниците. 
Лечението на коронави-
рус вече е част от позна-
тите до момента схеми. От 
полицията съветват, при 
получаване на телефон-
но обаждане, което гласи, 
че: близък е пострадал или 
болен и се нуждае от лече-

ние; имаме да получава-
ме колет със скъпи вещи 
от чужбина или друг подо-
бен сценарий, ТЕЛЕФО-
НЪТ незабавно трябва да 
бъде затворен. Не се до-
верявайте на лица от те-
лефонни позвънявания - 
не трябва да назовавате 
имена и лични данни, да не 
давате адрес или телефо-
нен номер на мобилен те-
лефон, да не споменава-
те децата или други близ-
ки на непознати или дори 
привидно познати гласове 
в телефонната слушалка; 
Първата реакция при по-
падане в подобна схема е 
да ПОЗВЪНИТЕ на БЛИЗ-
КИТЕ! ПОТЪРСЕТЕ КОН-
ТАКТ с посочените за по-
търпевши в разигравaния 
сценарий. Пазенето на 
тайна (често това е усло-
вие) е НАПЪЛНО ПОГРЕШ-
НО и трябва да е сигурен 
знак, че се касае за ИЗМА-
МА. При всички случаи на 
телефонна измама трябва 
незабавно да се обърнете 
към РУ на МВР.  Не се до-
верявайте лесно на хора, 
представящи се за лека-
ри, полицейски служители, 
куриери или други длъж-
ностни лица, особено по 
телефона. 

Нека не омаловажа-
ваме възможността да 
станем жертва на из-
мамници по телефона. 
Преди да дададем каквато 
и да било сума пари трябва 
ДА СЕ СВЪРЖЕМ задължи-
телно с БЛИЗКИТЕ СИ! 

В далечен Непал името на ай-
тоското село Тополица се про-
изнася с особено уважение и 
благодарност. Два пъти за една 
година, тополчани даряват сред-
ства за изграждането на сонда-
жи за питейна вода в две непал-
ски селища. Те се намират на 
границата с Индия, една област, 
в която местните изпитват огро-
мно затруднение да си осигурят 
питейна вода. 

Непалците трябва да извличат 
водата от десетки метра под зе-
мята, а по тамошните стандарти 
- сондажите са особено скъпи. 
Снимки, изпратени от благодар-
ните жители на непалското се-
лище, показват мястото на но-
вия сондаж и потеклата вода, на 
която се радват жителите. 

Както и при първия топол-
чански жест, до сондажа е по-
ставена и плоча, с изписана 
благодарност към дарителите 
от село Тополица, Община Ай-
тос. От написаното на плоча-

та става ясно още, че сонда-
жът е направен със средства, 
събрани от жителите на Топо-
лица, общо 1400 лв, научи НП 
от организатора на дарител-
ската инициатива Мюмюн Ха-
лил. “Кампанията, на която от-
кликнаха тополчани, е на Глав-
ното мюфтийство, в която се 

включва и Районното мюфтий-
ство в Айтос, под ръководство-
то на Селятин Мухарем - Райо-
нен мюфтия. Ние, жителите на 
с. Тополица можем да бъдем 
горди, че сме дали нещо на све-
та. Благодарим на всички, кои-
то бяха съпричастни към кау-
зата Непал”, коментира за НП 
Мюмюн Халил.

Друга традиционна кампа-
ния на Главното мюфтийство 
за подпомагане на деца сираци 
също среща разбиране сред то-
полчани. Кампанията стартира-
ла през 2013 година, с подкре-
па за пет деца. Пподпомагани-
те малчугани са вече 313. Дари-
телски фонд осигурява за вся-
ко от децата месечна финансо-
ва помощ от 60 лв, научи още 
„Народен приятел“.

нП

Юзджан Юмер e 44-го-
дишен, с висше образо-
вание, бакалавър по Биз-
нес администрация и ма-
гистър по Публична ад-
министрация, женен, с 
двама синове. 

- Г-н Юмер, как при-
ехте доверието на сво-
ите съпартийци, и как се 
чувствате като лидер на 
ДПС?

- Искам да благодаря на 
всички членове, активисти 
и делегати на X-та отчет-
но-изборна конференция 
на ДПС-Айтос за довери-
ето, което ми гласуваха и 
да ги уверя, че ще положа 
максимални усилия да оп-
равдая доверието на суве-
рена – хората и делегатите, 
които ме избраха за пред-
седател на Общински съвет 
на ДПС-Айтос.

- Кои са вашите прио-
ритети през следващите 
години?

-  Ние, от ДПС, като сис-
темен политически фак-
тор на местно и национал-
но ниво, сме си направи-
ли своят задълбочен ана-
лиз, относно проблемите 
на партийната структура, 
по населени места и в гра-
да. Въз основа на полити-
ческия анализ, за послед-
ните години от партияни-
ят живот на ДПС, има и та-
кива проблеми, създавани 
изкуствено и целенасоче-
но, срещу целостта и един-
ството на партията от опре-
делени кръгове, насажда-
щи омраза и противопоста-
вяне между хората. Но въ-
преки нашите «доброжела-
тели», ние сме и ще бъдем 
последователна и отговор-

на със своите решения по-
литическа сила, обърната 
с лице към проблемите на 
хората, защото знаем, че 
местната власт, е и трябва 
да бъде най-близка до про-
блемите на жителите на об-
щина Айтос.

Един друг приоритет вър-
ху, който ще акцентираме, 
е да утвърдим авторитета и 
целостта на партията по на-
селинте места, въпреки на-
тиска и репресиите, на кои-
то са подложени наши акти-
висти и членове на ДПС.

Заедно с моя екип ще ра-
ботим за възстановяване 
на диалога между отделни-

те партии и местната власт, 
в лицето на кмета на общи-
ната, за да не се взимат ед-
нолични решения, които ка-
саят бъдещето на жителите 
на цялата община.

- Парламентарните из-
бори през м. март дого-
дина ще бъдат първият 
тест за вашето лидер-
ство?

- Да, така е. На избори се 
вижда добрата организа-
ция на една партия. Мога да 
Ви уверя, че вече работим, 
за това членовете и симпа-
тизантите на ДПС без страх 
и притеснение поради ред 
причини в нашата община, 

да упражнят своето право 
на глас за успеха на тези 
избори. Една от основни-
те ми цели е пълна моби-
лизация на членовете на 
ДПС. Реално, ДПС е воде-
ща политическа сила, кол-
кото и да не се харесва на 
нашите „доброжелателите” 
в община Айтос, доказвали 
сме го не веднъж в години-
те назад, ще продължим да 
го доказваме и да бъдем в 
полза на жителите на об-
щина Айтос, без да ги де-
лим на наши и Ваши.

- вие, от кога сте член 
на ДПС? Какво ви даде и 
на какво ви научи ДПС?

-  Член съм в ДПС от 2000 
година, като от тогава до 
настоящия момент съм за-
емал различни позиции в 
партийната йерархия и съм 
работил за утвърждаване 
на авторитета и единство-

то на ДПС и хората през 
годините.

Моята партия ме научи 
на толерантност, уважение 
и това да не деля хората 
на етнически и религиозен 
принцип. Да не използвам 
езика на омразата и про-
тивопоставянето, който за 
съжаление се превърна в 
действащ политически ин-
струмент, ползван от всич-
ки, извън ДПС за правене 
на политика, противопос-
тавяйки хората едни сре-
щу други, с цел извличане 
на политически дивиденти. 
Този модел на правене на 
политика, е бич на съвреми-
ето и ще се отрази пагомно 
на отношенията между хо-
рата. Именно това, заедно 
трябва да преодолеем.

- от колко членове се 
състои новото ръковод-
ство на ДПС-Айтос? и 

ново ли е наистина ново-
то ръководство?

- Първото, което искам да 
кажа, е че в новото ръко-
водство на ДПС-Айтос има 
приемственост между мла-
ди и стари, между опитни 
и такива с по-малко опит.  
В ръководството има много 
нови лица - хора, с образо-
вание и професии, които не 
жалят силите и свободното 
си време, за да работят за 
каузата и идеологията на-
речена ДПС, защото ДПС 
в България се превърна в 
символ на демокрацията, 
символ на толерантността 
и символ на равнопоставе-
ност между хората. Силно 
вярвам, че сме добър екип, 
който предстои да се доказ-
ва с идеи и упорита рабо-
та, в полза на жителите на 
община Айтос.

нП

Юзджан Юмер, новият лидер на ДПС-Айтос:

ВНИМАНИЕ! АЛО ИЗМАМНИЦИ 
ПРЕДЛАГАТ ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19 

ПО ТЕЛЕФОНА
Тополчани дариха средства 
за втори сондаж в Непал

Селото за пореден път събира 1400 лв. 
за питейна вода в непалско селище

Силно вярвам, че сме добър екип, който 
предстои да се доказва с идеи и упорита работа

Юзджан Юмер - лидер на ДПС-Айтос

X-а отчетно-изборна конференция на ДПС-Айтос



На прага сме на месец 
декември. Идва Коледа - 
най-приказното време от 
годината! Време на чуде-
са и вълшебства, време 
за сбъдване на мечти. Но 
тази година във въздуха не 
се носи очакване за праз-
ник. Въпреки това, ние оч-
акваме декември, за да 
сложи край на тази шан-
тава 2020 година, беляза-

на от COVID-19, с надеж-
да за повече здраве, ра-
дост и късмет през новата 
година. Екипът на НЧ „Ва-
сил Левски 1869” е убеден, 
че малките детайли на Ко-
леда зареждат с вълшеб-
но настроение, а празнич-
ната украса й дава супер-
сила. Заповядайте във фо-
айето на Читалището. На-
правете си снимка на фона 

на нашия празничен декор 
и разбира се - пуснете пис-
мо до Дядо Коледа.

Моля посочете адрес, за 
да получите и отговор от 
Добрия старец.

И не забравяйте: Коледа 
е Рождество!

Ново начало и упование 
за спасение!

Коледа е надежда и 
сбъдване!

Сдружение с нестопанска 
цел „Местна инициативна гру-
па - Айтос“ проведе трето пла-
нирано обучение, насочено към 
бенефициенти и кандидати по 
мерки от Стратегията за Воде-
но от общностите местно раз-
витие и местни лидери за из-
пълнение и отчитане на проек-
ти. Обучението се състоя на 19 
ноември  2020 година в Конфе-
рентната  зала на „МИГ-Айтос“ 

в град Айтос , улица „Васил Лев-
ски“ № 2.

Основните цели на обучени-
ето са превенция и минимизи-
ране на рисковете за налагане 
на финансови корекции на бе-
нефициенти по проекти, финан-
сирани от Стратегията за Воде-

но от общностите местно разви-
тие на МИГ-Айтос, както и раз-
витие на капацитета на мест-
ните лидери за осъществява-
не на граждански мониторинг 
при изпълнението на проекти. 
Участието на местните лидери 
от територията е изключител-
но важно в процеса на реали-
зиране на Стратегията за Воде-
но от общностите местно раз-
витие и е свързано с прилага-

не на мерките за публичност и 
прозрачност.

Обучението беше открито от 
господин Румен Димитров, екс-
перт по прилагане на Страте-
гията за Водено от общностите 
местно на МИГ-Айтос. Той бла-
годари на участниците за тър-

пението и разбирането, което 
проявяват в изчакване на про-
верките на процедурите и про-
ектните предложения, извърш-
вани от Държавен фонд „Зе-
меделие“. Димитров съобщи 
на участниците в обучението, 
че със Заповед № 03-РД/3367 
от 23.10.2020 г. на изпълнител-
ния директор на ДФ „Земеде-
лие“ е одобрена като законо-
съобразна процедура за при-

ем на проектни предложения с 
код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-
19.270-S1 по мярка 6.4.1 „Инвес-
тиции в подкрепа на неземе-
делски дейности” (първи при-
ем).  Одобрена е и  проведе-
ната процедура за прием на 
проектни предложения с код 

в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19
.321-S2 по мярка 4.2.1 „Инвес-
тиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти” 
(втори прием). Той направи и 
кратък обзор на реализираните 
дейностите от МИГ-Айтос през 
2020 година. 

Основни участници в обуче-
нието бяха представители на 
бенефициенти и местни лиде-
ри от стопанския и нестопан-
ския сектор от територията на 
МИГ- Айтос. 

Лектор на обучението беше 
г-жа Кети Котева - експерт с 
опит в  управлението на про-
екти по „Програма за разви-
тие на селските райони“ за пе-
риода 2014-2020 година. В рам-
ките на работните сесии учас-
тниците се запознаха с основ-
ните моменти при сключването 
на административен договор за 
предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ, процеса 
на изпълнение на проекти към 
Стратегията за ВОМР, възлага-
не на дейности по проектите на 
получатели на финансова по-
мощ от Стратегията за ВОМР, 
информираност и публичност 
при изпълнението на проекти,  

към Стратегията за ВОМР. Бяха 
представени и обсъдени раз-
лични практически казуси. 

Всички участници в събити-
ето получиха информационни 
материали и бюлетини. Обуче-
нието се проведе при спазване 
на мерките за предотвратяване 
на заразата с COVID-19.

Еднодневното обучение е 
част от дейностите по Спо-
разумение за изпълнение на 
Стратегия за ВОМР №РД 50-
146/21.10.2016 г. по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Воде-
но от общностите местно раз-
витие” и подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие” на мяр-
ка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програма-
та за развитие на селските ра-
йони за периода 2014-2020 год.
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Местна инициативна група (МИГ) - Айтос  

развива капацитета на бенефициенти и местни 
лидери за управление и отчитане на проекти 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от група граждани от град Айтос

На фона на негатив-
ната картина, отра-
зяваща българското 
здравеопазване д-р 
Феим Мурад и него-
вият екип от специа-
листи от „МЦ І“ ЕООД 
заслужават достой-
но уважение. Всички 
те са приели за своя 
съдба да помагат на 
хората.

Независимо от труд-
ностите, които всички 
ние изпитваме в мо-
мента, медиците от 
„МЦ І“ - град Айтос се 
справят съвестно със 
задълженията си да 
обслужват пациентите 
бързо и качествено.

Знанията, богатия 
опит и човещината, ко-

ято излъчва д-р Мурад, в съчетание с добра и стегната организация, можем да опре-
делим само с думите: ПЪЛНА ОТДАДЕНОСТ НА ПРОФЕСИЯТА!

Поклон пред професионализма ви!
Град Айтос, 19.11.2020 г.

Всеки ден, десетки пациенти пред кабинета на д-р Мурад

Поща за Дядо Коледа

Пишете и чакайте отговор 
от Добрия старец
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