
Часове преди въвеж-
дане на новите, по-
строги противоепиде-
мични мерки, на 27 но-
ември Общинският съ-
вет проведе 14-ото си 
заседание. Още на 
старта на предпослед-
ното за 2020 г. редовно 
заседание кметът Ва-
сил Едрев предложи на 
общинските съветници 
да утвърдят кандидату-
рата на д-р Феим Му-
рад за нов, втори ман-
дат като управител на 
„Медицински център І“ 
ЕООД - Айтос. Едино-
душното одобрение на 
общинските съветници 
от всички политически 
групи беше съпрово-
дено с аплодисменти 
за добрата работа на 
общинското търговско 
дружество и за личния 
принос на пулмолога 
д-р Феим Мурад в бор-
бата с COVID-19.

Съветниците поиска-
ха от д-р Мурад да ги 
информира за рабо-
тата на „МЦ І“ ЕООД 
в тежките условия на 
здравна криза. “По от-
ношение на органи-
зацията и дисципли-
ната нямаме никакви 
проблеми, мисля, че 
това зависи от упра-
вителя. Искам да ко-
ментирам какво зава-
рих през 2017 г. - пълен 
хаос, безпорядък и ми-
зерия. Неработещи ка-
бинети, без регистрату-
ра и каса. В годишния 
финансов отчет за 2017 

г. бяха отчетени 700 лв. 
собствени приходи, из-
вън ЗК. Тази година, 
само до м. октомври 
имаме 160 000 лв. при-
ходи, извън ЗК. Коле-
гите са добре, защото 
трудът им е добре зап-
латен. Средната брут-
на работна заплата за 
2017 г. е била 640 лв., 
а в момента средната 
брутна работна запла-
та на лекарите специ-
алисти е 3000 лв., а на 
медицинските сестри 
- 1000 лв.”, заяви в за-
седателната зала д-р 
Мурад. Той благодари 
на общинските съвет-
ници за пълната под-
крепа и за гласувано-
то доверие.

“До 2017 г. Медицин-
ският център нямаше 
вид, според мен, беше 
една конюшня. Ние об-
новихме Центъра, кой-
то придоби вид на ле-
чебно заведение, сло-
жихме табели, напра-
вихме сайт, на който 
нашите пациенти за-
писват часове за пре-

глед. Всички кабине-
ти работят, имаме дос-
татъчно квалифицира-
ни лекари специали-
сти. Медицинският цен-
тър работи добре”, зая-
ви още управителят на 
МЦ пред общинските 
съветници.

Веднага след това 
председателят на ОбС 
Красимир Енчев изра-
зи общата оценка на 
Съвета за позитивни-
те промени в доболнич-
ната помощ и добрата 
работа на управителя 
и неговия екип. “През 
тези три години всич-
ки ние, по един или 
друг повод, сме има-
ли възможност да по-
сетим МЦ - резултати-
те са видими - от външ-
ния облик, през каби-
нетите и доверието на 
пациентите. Заплатите 

на лекарите и медсес-
трите растат, а в ус-
ловията на пандемия, 
всички виждаме огро-
мния брой от хора, ко-
ито търсят медицинска 
помощ в Центъра. И от-
зивите за работата на 
МЦ и д-р Мурад са из-
ключително позитив-
ни. Хората са доволни. 
От свое и от Ваше име 
благодаря на д-р Феим 
Мурад за всичко, което 
успя да постигне през 
последните три годи-
ни. Чрез д-р Мурад ис-
каме да предадем на-
шата благодарност и 
адмирации към всички 
медици, които се бо-
рят за живота и здра-
вето ни в условията на 
пандемия. Благодаря 
Ви, д-р Мурад”, заяви 
още Енчев. 
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Местният парламент утвърди д-р Феим Мурад  
за управител на „МЦ І“ ЕООД - Айтос

Двама обичани айтозлии се бориха до последно, 
но загубиха битката с COVID-19 - 

Фелдшерът Васил Иванов и изключително 
способният майстор Иван Джумбашлиев. 

Изгубихме честни и трудолюбиви мъже, 
които с работата си и с щедрите си сърца 

оставиха незабравима, светла диря 
в живота на Айтос и айтозлии!

Поклон!
Почивайте в мир!

Съболезнования към семействата!

in memoriam

С аплодиСменти

Д-р Феим Мурад
На старта през 2017 г. - представят управителя д-р Мурад на лекарите специ-

алисти в „МЦ І“ ЕООД

Пред Общинския съвет

При пациентите в дневния стационар на Медицински център І

Средната брутна 
заплата на 
лекарите в 
Центъра е  
3000 лв., а на 
медсестрите - 
1000 лв.
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След дълъг дебат Об-
щинският съвет не прие 
проекта на наредба за 
обема на животновъдна-
та дейност и местата за 
отглеждане на селско-
стопански животни на те-
риторията на община Ай-
тос, в представената ре-
дакция. Избрана беше 
Временна комисия, която 
да изработи нов проект, в 
който да бъдат определе-
ни местата за отглеждане 
на животни. 

Здравко Костов, Ружди 
Хасан, Ремзи Ахмед, Кра-
симир Енчев, Рамадан Бе-
хчет и Георги Янев са об-
щинските съветници, кои-
то бяха избрани за члено-
ве на комисията. Със за-
повед на кмета ще бъдат 
определени служителите 
от администрацията, ко-
ито ще влязат в състава 
на Временната комисия 
за изработване на новия 
проект. Срокът е тримесе-
чен, реши още Съветът.

Причината за непри-
емане на наредбата беше 
броят на животните, кои-
то е позволено да се от-
глеждат в регулационни-
те граници на населени-

те места. “Отглеждане-
то на 10 възрастни зай-
ци, 50 кокошки, 100 броя 
бройлери ще са причина 
за разваляне на добро-
съседските отношения в 
града. През миналия ман-
дат бяхме свидетели на 

много подписки и препи-
ски от съседи по този по-
вод”, заяви в заседател-
ната зала Ружди Хасан. 
“Да, това е така. Общин-
ска администрация също 

не е съгласна с предло-
жения брой животни, но 
това е регламентирано в 
последните промени на 
Закона за ветеринаро-ме-
дицинската дейност, кои-
то са в сила от 23.02.2018 
г. Друго предложение би 
било неспазване на за-
коновата уредба. Наред-
бата е подзаконов нор-
мативен акт и би трябва-
ло да се съобразява със 
законовия. Бройките, в 
този член на наредбата, 
се отнасят до отглеждане-

то на животни в личното 
стопанство, бройките за 
промишлено отглеждане 
са много повече”, обясни 
пред Съвета Нина Петко-
ва, началник-отдел “Об-
щинска собственост” в 
Община Айтос. 

Невъзможността да бъ-
дат променени законови-
те разпоредби и желание-
то на Съвета да не допус-
не междусъседски свади 
и напрежение, доведоха 
до решението наредба-
та да бъде отложена във 

времето. Временната ко-
мисия ще има три месеца, 
за да прецизира местата 
за отглеждане на живот-
ни за лични нужди. 

Целта на документа е да 
регламентира допустимия 
брой за всеки вид селско-
стопански животни, от-
глеждани в регулационни-
те граници на населени-
те места на територията 
на община Айтос; основ-
ните права и задължения 
на собствениците при от-
глеждането на селскосто-

панските животни и спаз-
ване на правилата и нор-
мативите за устройство 
на територията, както и на 
санитарно-хигиенните из-
исквания при отглеждане-
то на животните.

Сегашният проект на 
Наредбата за обема на 
животновъдната дейност 
и местата за отглеждане 
на селскостопански жи-
вотни на територията на 
община Айтос беше пуб-
ликуван на интернет стра-
ницата на Община Айтос 
в раздел „Съобщения“, 

както и в Портала за об-
ществени консултации на 
13.10.2020 г. Предоставе-
на беше възможност на 
всички заинтересовани 
лица в 30-дневен срок от 
публикуването да напра-
вят своите предложения и 
да изразят становище по 
изготвения проект на на-
редба. В законоустанове-
ния срок - до 13.11. 2020 г., 
предложения и станови-
ща по проекта на Наред-
бата не са постъпили.

НП

Временна комисия ще готви 
нова наредба за обема на 
животновъдната дейност

Ще определя местата за отглеждане 
на селскостопански животни на 
територията на община Айтос

О Б Я В А

Община Айтос открива процедура за 
провеждане на конкурс за избор на уп-
равител на общинското търговско друже-
ство “Генгер” ЕООД – гр.Айтос.

І. Изисквания и критерии, на които 
трябва да отговарят кандидатите:

1. Образование – висше, образовател-
на степен – минимум бакалавър;

2. Специалност – икономика;
3. Трудов стаж по специалността – ми-

нимум 5 години.
Управленски опит в ресторантьорство 

и туризъм и/или владеенето на чужд език 
е предимство.

4.Кандидатът следва да отговаря и на 
следните изисквания:

5. Да не e осъждан за умишлено прес-
тъпление от общ характер; 

6. Да не е лишен от правото да заема 
съответната длъжност;

7.Да не е обявен в несъстоятелност като 
едноличен търговец или неограничено от-
говорен съдружник в търговско друже-
ство, обявено в несъстоятелност, ако са 
останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не е бил член на управителен или 
контролен орган на дружество, съответно 
кооперация, прекратени поради несъсто-
ятелност през последните две години пре-
ди назначаването, ако са останали неу-

довлетворени кредитори;
9. Да не е съпруг/съпруга или лице във 

фактическо съжителство, роднина по пра-
ва линия, по съребрена линия – до чет-
върта степен включително, и по сватов-
ство – до втора степен включително, на 
управител или член на колективен орган 
за управление и контрол на същото пуб-
лично предприятие;

10. Да не заема висша публична длъж-
ност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от За-
кона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобито-
то имущество, не е член на политически 
кабинет и секретар на община;

11. Да не извършва търговски сделки от 
свое или от чуждо име;

12. Да не е съдружник в събирателни, 
в командитни дружества и в дружества с 
ограничена отговорност;

13. Да не е управител или член на из-
пълнителен или контролен орган на дру-
го публично предприятие; 

ІІ. Заявленията за участие в конкур-
са следва да са придружени със след-
ните документи:

1. Диплом за завършено висше обра-
зование;

2. Медицинско удостоверение – за 
кандидатите, които за срок по-дълъг от 
3 месеца са преустановили трудовата 
си дейност;

3. Свидетелство за съдимост;
4. Европейски формат на автобиогра-

фия (CV);
5. Справка с вписани в хронологичен 

ред заеманите до момента длъжности;
6. Копие от трудова / служебна книж-

ка;
7. Декларация по чл.20, ал.1 от Закона 

за публичните предприятия
8. Копие от документ за самоличност;
9. Декларация за лични данни.
ІII. Конкурсът ще се проведе на два 

етапа:Първи етап – допускане по доку-
менти; Втори етап – представяне и за-

щита на бизнес-програма.
ІV. Срок и място за подаване на доку-

ментите – до16:00ч. на 16.12.2020г.в Цен-
тър за услуги и информация на гражда-
ните.

V. Комисията ще извърши проверка по 
допустимостта на подадените документи 
на кандидатите, отговарящи на изисква-
нията на 17.12.2020г.

VІ. На 17.12.2020г . допуснатите канди-
дати ще бъдат писмено уведомени.

VІІ. В 10 - дневен срок от уведомява-
нето, допуснатите участници следва да 
представят в запечатан, непрозрачен 
плик своите бизнес-програми и предло-
жения за решаване проблемите на дру-
жеството. Бизнес-програмите се пред-
ставят в Център за услуги и информа-
ция на гражданите. В същият срок ще 
им бъде предоставен проекто- договор 
за управление и да изразят становище 
по него. Проекто-договорът се предос-
тавя от Център за услуги и информация 
на гражданите.

VIII.За датата на защита на представе-
ната програма и за провеждане на събе-
седването кандидатите ще бъдат допъл-
нително уведомени писмено. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

27 ноември 2020 г. 

Преди 38 годи-
ни големият бъл-
гарин - нашият 
баща Филип Ку-
тев, се пресели в 
другите полета. 
Светла да е па-
метта му и веч-
но богоугодно-
то му и родолю-
биво дело!

Елена и Надежда 
Кутеви

in memoriam

Филип Кутев

ФК “ВИХЪР” - АЙТОС 
НАБИРА ДЕЦА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТБОРИТЕ, 
УЧАСТВАЩИ В ПЪРВНСТВА И ТУРНИРИ ПОД 

ЕГИДАТА НА БФС:
- родени 2002, 2003 и 2004 г., треньор Б. Николов,

тел. 0884 101 096

- родени 2005, 2006, 2007 и 2008 г., треньор М. Минчев, 
тел. 0887 584 610

- родени 2009 и 2010 г., треньор М. Минчев, 
тел. 0887 584 610

- родени 2011 и 2012 г., треньор Д. Данов, 
тел. 0888 399 399

- родени 2013, 2014 и 2015 г., треньор Д. Данов, 
тел. 0888 399 399

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на 
строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  реч-
ни корита, ниви, горски територии, пътища, дерета. Наруши-
телите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да 
депонира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление 
до кмета на Община Айтос, и да получи Разрешение от кмета 
на Община Айтос за извозването на строителния отпадък до 
съответната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация 
на гражданите в сградата на Община Айтос или чрез елек-
тронна поща на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – Старши експерт, Дирек-
ция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897 992 321.



Във връзка с Решения на 
МС и заповеди на Министъ-
ра на здравеопазването за 
неразпространение на коро-
навирусната инфекция, Чети-
ринадесетото редовно засе-
дание на Общински съвет Ай-
тос се проведе на 27.11.2020 г., 
в Заседателната зала на Об-
щина Айтос ПРИ СТРИКТНО 
СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВО-
ЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ.

На заседанието на Общин-
ския съвет, освен общински-
те съветници, бяха допусна-
ти единствено представители 
на Общинска администрация - 
Айтос, които имат пряко отно-

шение към обсъжданите теми 
в дневния ред и служителите 
от звеното по чл.29а от ЗМС-
МА. При провеждане на засе-
данието стриктно бяха спазе-
ни предписанията на здравни-
те органи за лична дистанция, 
ползване на защитни сред-
ства, дезинфекция и възмож-
ност за проветряване на по-
мещенията. 

С аплодисменти общински-
те съветници единодушно гла-
суваха решение за утвържда-
ване на д-р Феим Мурад за уп-
равител на “Медицински цен-
тър І” ЕООД - Айтос. Кметът 
Васил Едрев внесе докладна 

записка след проведена про-
цедура за избор и получени-
те крайни резултати на явили-
те се кандидати.

Отложено беше предложе-
нието за приемане на Наредба 
за обема на животновъдната 
дейност и местата за отглеж-
дане на селскостопански жи-
вотни на територията на общи-
на Айтос. Сега Временна ко-
мисия ще готви нов проект за 
наредба и ще определи места-
та, където ще се отглеждат жи-
вотните. Съветниците гласува-
ха и актуализация на бюджета, 
във връзка с постъпили иска-
ния за финансова подкрепа от 

директорите на ОУ „Светлина“ 
- с. Тополица и ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“ - с. Карагеор-
гиево. Решението е двете учи-
лища да получат допълнител-
но 97 хил. лв.

Съветниците одобриха и уч-
редяването на безвъзмездно 
право на ползване от клуба 
по свободна борба “Айтос”, 
на част от недвижим имот – 
частна общинска собстве-
ност, представляваща физ-
културен салон в закрито-
то ОУ ”Любен Каравелов”, с 
площ 180 кв.м, в кв. 40 по пла-
на на гр. Айтос. Единодушно 
бяха подкрепени и двете до-
кладни записки на кмета за 

прекратяване на съсобстве-
ност - между Община Айтос 
и физическо лице в кв. 150 по 
плана на гр. Айтос, с админи-
стративен адрес ул. ”Неофит 
Рилски“ №22, и между Общи-
на Айтос и физическо лице в 
кв.27 по плана на с.Караново, 
община Айтос. 

Съветът взе решение и по 
докладната записка на Ма-
риана Димова – зам.-кмет на 
Община Айтос, за предоставя-
не на имотите – полски пъти-
ща и напоителни канали, ко-
ито не функционират, попада-
щи в масивите за ползване, 
съгласно сключените спора-
зумения между собственици-

те и/или ползвателите за сто-
панската 2020/2021 година, по 
цена в размер на средното 
годишно рентно плащане за 
землището. 

Общинските съветници одо-
бриха още искане на кмета 
за изработване на проект за 
ПУП-Парцеларен план за тра-
се на линеен обект: „Нова въз-
душна линия 1 кV от съществу-
ващ стълб пред УПИ ІV-47, кв. 
12, до нов стълб с електромер-
но табло на границата на УПИ 
І-49, кв. 12, с. Зетьово, община 
Айтос” и даване съгласие за 
преминаването му през имот 
общинска собственост.
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Временна комисия ще готви 
нова наредба за обема на 
животновъдната дейност

Актуализация на бюджета 
гласуваха общинските съвет-
ници на редовното си засе-
дание на 27 ноември т.г. При-
чината - докладни записки до 
кмета от директорите на ОУ 
„Светлина“ - с. Тополица и ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ - с. 
Карагеоргиево. В тях се сочи 
необходимостта от завишава-
не на Бюджет 2020 на учили-
щето в Тополица със 77 000 
лв. и на училището в с. Кара-
георгиево с 20 000 лв. 

Недостигът от средства на 
ОУ „Светлина“ е за запла-
ти и осигуровки - 65 000 лв., 
диференцирано заплащане - 
9000 лв. и за издръжка - 3000 
лв. Недостигът в Карагеорги-
ево е за заплати и осигуров-
ки - 8000 лв. и за издръжка - 
12 000 лв.

„След анализ на финан-
совото състояние на учили-
щата и необходимостта от 
предприемане на незабавни 
действия, считам исканията 
за основателни“, беше ста-
новището на кмета Васил Ед-
рев, който внесе докладната 
записка за гласуване в засе-
дателната зала. Градоначал-
никът предложи средствата 
да бъдат осигурени с намаля-
ване на бюджета на дирекция 
КОВЗС, дейност „Детски гра-
дини“. Възможност за това 
има - във връзка с извънред-
ната епидемична обстановка 
планираните текущи ремонти 
в размер на 80 000 лева няма 
да бъдат осъществени до края 
на годината. Нещо повече - 
през пролетта детските гра-
дини бяха затворени, вслед-
ствие на което са реализира-
ни икономии и от планирани-
те средства за храна. Пари 
за текущи ремонти ще има - 
те ще бъдат заложени в бю-
джета за 2021 година, пише 
още в докладната записка 
на кмета.  

“Ще гласуваме парите, но 
трябва да се направи сери-

озен анализ, ако трябва да 
се съберат и политически-
те сили, но нещо куца в тези 
училища - защо, иначе, ро-
дителите водят децата си на 
училище в града?!”, коменти-
ра предложението Ружди Ха-
сан. Мнение изразиха и учи-
телите общински съветници 
Бранимира Николова и Миле-
на Куртова-Радева. Николова 

поиска по-обстоен разчет за 
допълнителните средства и 
сравни работата на учители-
те в селата с тази на колеги-
те си в града, където има по 
30 ученици в клас. Според Ра-
дева, родителите имат право 
да избират къде да учат де-
цата им. “А що се отнася до 
колегите в населените места, 
мисля, че те работят толкова, 
колкото и ние в града. Спе-
циално за училището в Топо-
лица, ако някой не знае - то 
е иновативно и в него се ра-
боти с новаторски методи. И 
едва ли в друго училище в об-
щината се работи по този на-
чин”, заяви Радева. 

Женя Пеева поиска да 
бъде дадена думата на Ру-
синова, която беше в зала-
та, за да обясни мотивите за 

исканите средства. 
Пенчо Желев пък 
призна, че лично се 
свързал с директора 
на училището в То-
полица, за да чуе ар-
гументите му. В тази 
връзка, съветниците 
решиха да поканят 
за обяснения Руси-
нова. Тя беше кате-
горична в отговора 
си към Ружди Хасан, 
че в Тополица няма 
деца, които да учат 
в Айтос. “В началото 
на учебната година, 
когато се залага бю-
джетът, има единен 
разходен стандарт 
съобразно броя на 
учениците. На прак-
тика, обаче, се случ-

ва увеличение на ФРЗ и раз-
ходите - едно задължение, 
което няма как да изпълним. 
Така че ако в колективния 
трудов договор сме заложи-
ли 17% увеличение на работ-
ната заплата, реално, един-
ният разходен стандарт не 
може да покрие това увели-
чение. Защото няма как дър-
жавата да предвиди колко са 
годините прослужено време 
на учителите и служителите, 
колко са осигуровките и т.н. 
На практика, разликата се 
получава оттам, че единният 
разходен стандарт не догон-
ва това, което като цяло тряб-
ва да се заложи за издръж-
ката на училището”, обясни 
пред съветниците Русинова. 
Тя подчерта, че училището се 
намира в ситуация, при коя-
то, колкото и разумно да се 
харчи, колкото и дестриктив-
ни да са мерките по отноше-
ние на разходите, няма как 
да се излезе от ситуацията, 
защото тя е изначално зало-
жена. Стана ясно още, че та-
къв финансов проблем има 
всяко училище, с брой на уче-
ниците под 136. 

Училището в с. Тополица 
печели немалко проекти, но 
парите са за материалната 
база и иновации в обучени-
ето. Инвестирани са над 150 
000 лв. в училищната база, 
друг проект пък осигурява на 
школото 50 хил. лв. от “Аме-
рика за България”. Средно 
по 20 хил. лв. на година вли-
зат в бюджета на училището 
по проекти. 

Функционират 7 класа и 4 
полуинтернатни групи, препо-
давателите са общо 14. “Ако 
сливаме класове, това неми-
нуемо ще доведе до казаното 
от г-н Хасан - родителите ще 
изпратят децата си в града”, 
заяви още Русинова. Тя каза 
ласкави думи и за възпитани-
ците на училището - през по-
следните 10 години ученици-
те на ОУ “Светлина” са се ре-
ализирали на сто процента, и 
са завършили висше образо-
вание. “Което, мисля, е мно-
го сериозна гаранция за това, 
как се работи в с. Тополица”, 
подчерта директорката.
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С 97 000 лв. от бюджета подкрепиха  
училищата в Тополица и Карагеоргиево

Всички решения на Общинския 
съвет от ноемврийското заседание

Съветниците поискаха  
да знаят защо се налага 
финансовата инжекция 

ОУ “Светлина” с. Тополица - първото инова-
тивно училище в община Айтос

По проект - 50 хил. лв. от “Америка за България” за съ-
временна материална база на училището в Тополица

В труден момент - кметът Васил Едрев предложи, а Съветът одобри финан-
сова подкрепа за двете училища

ОУ “Св. св. “Кирил и Методий” с. Карагеоргиево - първо-
то училище в община Айтос с мултифункционален спортен 
комплекс



СЪОБЩЕНИЕ

ESTREYA Българо-испан-
ски културен център съобща-
ва за ОТСРОЧВАНЕ на кла-
совете по испански танци в 
Младежки културен център - 
гр. Бургас, заради правител-
ствените строги мерки в бор-
бата с COVID-19.

Благодарим на всички, ко-
ито пожелаха да се включат 
в класовете. Информираме 
участниците, че ако антико-
вид-мерките позволяват, ще 
започнем испанските танцо-
ви срещи с повече ентусиа-
зъм от всякога, на 15 януари 
2021 г., петък, от 18.00 часа, 
в Младежки културен цен-
тър - Бургас.

ESTREYA 
Българо-испански 
културен център

Свържете се с нас 
на тел: 0878988221

е-mail: 
estreya.eu@gmail.com

facebook: 
@Antonio Perez Moreno 

instagram: estreya800

Интервю с Румен Дими-
тров, експерт „Прилагане 
на Стратегията за Водено от 
общностите местно разви-
тие“ на Сдружение с несто-
панска цел „Местна инициа-
тивна група – Айтос “ 

- Г-н Димитров, каква го-
дина изпраща СНЦ „МИГ-Ай-
тос“? И по-конкретно, какъв 
беше интересът на бизнеса 
към мерките от Стратегия-
та за Водено от общностите 
местно  развитие и какви са 
постигнатите резултати? 

- В периода 2019 – 2020  г., 
екипът на МИГ- Айтос  подготви 
и отвори осем приема на про-
екти по всички мерки, включе-
ни в Стратегията (частни и пуб-
лични). Общият брой на одо-
брените от МИГ-Айтос проек-
ти е 19. 

През настоящата година ра-
ботата на екипа беше много ин-
тензивна,  тъй като успяхме да 
реализираме приема на проек-
ти по всички мерки от Стратеги-
ята. Искам да обърна по специ-
ално внимание на това как про-
тече приемът по частните мер-
ки и какви са до момента по-
стигнатите резултати, защото 
те не са никак малко. 

През месец декември ми-
налата година обявихме пър-
ви прием по мярка 6.4.1 „Ин-
вестиции в подкрепа на незе-

меделски дейности“. Тази мяр-
ка има за цел насърчаване на 
предприемачеството и разви-
тието на неземеделския биз-
нес. От трите частни мерки тя 
е с най-голям бюджет - 933 745 
лева. Допустими кандидати по 
мярката са: земеделски стопа-
ни или микропредприятия, ре-
гистрирани като еднолични тър-
говци или юридически лица по 
Търговския закон, Закона за ко-
операциите или Закона за ве-
роизповеданията, както и фи-
зически лица, регистрирани по 
Закона за занаятите. Допусти-
ми са само кандидати със седа-
лище и адрес на управление за 
юридически лица и еднолични 
търговци и постоянен адрес за 
физическите лица на територи-
ята на МИГ – Айтос. Допустими 
са дейности за развитие на ту-
ризъм, производство или про-
дажба на продукти, развитие 
на услуги във всички сектори 
(например: грижи за деца, въз-
растни хора, хора с уврежда-
ния, здравни услуги, счетовод-
ство и одиторски услуги, вете-
ринарни дейности и услуги, ба-
зирани на ИТ и др.), производ-
ство на енергия от възобновя-
еми енергийни източници за 
собствено потребление, раз-
витие на занаяти (включително 
предоставяне на услуги, свър-
зани с участието на посетители 
в занаятчийски дейности) и дру-
ги неземеделски дейности.

Общият брой подадени про-
екти по двата приема е 13, от 
които 11 са одобрени от МИГ, 
един е оттеглен в процеса на 
оценката, а едно проектно 
предложение бе отхвърлено на 
етап оценка на административ-
но съответствие и допустимост.  
Първият прием приключи с одо-
брени шест проектни предло-
жения с общ размер на без-
възмездната финансова помощ 
– 504 317 лева. По втория при-

ем одобрените от МИГ проект-
ни предложения бяха пет. Кла-
сирани бяха три проектни пред-
ложения с общ размер на без-
възмездната финансова помощ 
315 754 лева. Има две резервни 
проектни предложения с  раз-
мер на БФП 252 508  лева.

Основната част от проекти-
те целят оптимизиране, подо-
бряване и модернизиране на 
производствения капацитет. 

Към днешна дата проведе-
ният първи прием е одобрен 
от ДФЗ като законосъобразен. 
Очакваме същите резултати и 
по проведения втори прием. 

Работните места, които се 
предвижда да бъдат създаде-
ни, са 16, което представля-
ва 94% изпълнение на зало-
жения индикатор „Общ брой 
създадени работни места“  
по мярката от Стратегията на 
МИГ Айтос.

Задоволителен беше инте-
ресът на бенефициентите и по 
другите две мерки от Стратеги-
ята на МИГ Айтос - мярка 4.1.1 
„Инвестиции в земеделски сто-
панства“ и мярка 4.2.1 „Инвес-
тиции в преработка/марке-
тинг на селскостопански про-
дукти“. Общият размер на без-
възмездната финансова помощ 
по тези мерки е 400 000 хиля-
ди лева. Допустими кандидати 
са земеделски стопани и при-
знати групи или организации 
на производители. И тук до-
пустимите дейности са разно-
образни. Внедряване на нови 
продукти, процеси и техноло-
гии, насърчаване на сътрудни-
чеството с производителите и 
преработвателите на земедел-
ски продукти; подобряване ка-
чеството на произвежданите 
земеделски продукти; осигуря-
ване на възможностите за про-
изводство на биологични земе-
делски продукти. 

По мярка 4.1.1 в рамките 

на един прием успяхме да из-
черпим финансовия ресурс от 
200 000 лева. Подадени бяха 
две проектни предложения и 
двете бяха одобрени от МИГ. 
Проектните предложения пред-
виждат закупуване на земедел-
ска техника и оборудване. Оч-
акваме в близко време сключ-
ване на договори. Предвиж-
да се разкриване на 4 работ-
ни места, което представля-
ва 100% изпълнение на зало-
жения индикатор „Общ брой 
създадени работни места“ 
от мярката по Стратегията на 
МИГ Айтос.

По мярка 4.2.1 в рамките на 
два приема, МИГ получи две 
проектни предложения, като по 
този начин покри финансовия 
си ресурс от 200 000  лева. Про-
ектите по тази мярка са за мо-
дернизация на млекопрерабо-
твателно предприятие и техно-
логично оборудване за винарска 
изба. Предвижда се разкриване 
на 8 работни места, което пре-
покрива предвидения в Страте-
гията на МИГ индикатор „Общ 
брой създадени работни мес-
та“. Факт е първият сключен до-
говор по тази мярка. 

- Към какво се стреми 
МИГ-Айтос в процеса на при-
лагане на Стратегията за Во-
дено от общностите местно 
развитие?  

- В работата си екипът на 
МИГ-Айтос се стреми към пос-
тигането на стратегическата 
цел, заложена в Стратегията 
за местно развитие, а имен-
но подобряване качеството на 
живот чрез развитие на мест-
ните ресурси на територията 
на общината. Надяваме се, че 
ще допринесем за постигане-
то на тази цел. С всеки един 
от проектите, които предстои 
да се изпълнят, се прави по 
една крачка за постигането на 
тази цел. 
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„Местна инициативна група – Айтос“ 

в подкрепа на местния бизнес

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

Румен Димитров

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.

Всяка година хиляди деца 
изпращат писма до Дядо 
Коледа, изписани с красив 
почерк и украсени с изящ-
ни цветни картинки. В на-
вечерието на Коледните 
и Новогодишните празни-
ци НЧ ”Васил Левски 1869” 
гр. Айтос стартира инициа-
тивата:

„Моето писмо 
до Дядо Коледа”.

Очакваме писма от всич-
ки малки, големи и порасна-
ли деца със свои послания, 
стихове, рисунки и други ин-
тересни хрумки. На мястото 
на получателя можете да се 
напишете – „За Дядо Коле-
да”. А попълнилите стара-
телно своя адрес ще полу-
чат личен отговор от добрия 
стар Дядо от Лапландия,

Писмата се пускат в спе-
циално подготвената по-
щенска кутия във фоайето 
на читалището. Крайният 
срок за изпращане на пис-
мата е 18 декември 2020 го-
дина.

Пишете и чакайте отговор от Дядо Коледа!

Пощата на добрия старец е във 
фоайето на НЧ „Васил Левски 1869” 

Няма такава сила, която може да се 
противопостави на желанието на мла-
дия Инициативен комитет на дарителска-
та кампания “Подари коледна вечеря на 
човек в нужда”, да продължи една, вече 
петгодишна, благотворителна инициати-
ва. И ковид- кризата не спря младежите, 
които отново се организират в социални-
те мрежи, за да усмихнат хората в нужда. 
“Сега повече възрастни хора се нуждаят 
от нашата подкрепа, затова ще поставим 
дарителски кутии, а със събраните сред-
ства ще подготвим хранителни пакети за 
тях”, казват организаторите.

“Отново! Предаваме нататък!” - това 

е призивът на младите, а апелът към ай-
тозлии е: „Нека всеки с добро сърце да 
се включи! Всяко съдействие за нас е ра-
дост, а колкото повече млади хора проя-
вяват интерес към тази инициатива, тол-
кова по-добре за екипа на “Не за себе си, 
за тях го правим!” 

„В условията на пандемия ще бъдем 
максимално отговорни - спазвайки всич-
ки противоепидемични мерки“, казват 
още доброволците. Според тях, извънред-
ната обстановка е отнела радостта у хо-
рата. “Тук се включваме ние - да възвър-
нем част от коледния дух и положителни-
те емоции!”

„Не за себе си,  
за тях го правим!” 

Продължават 
традицията


