
Преносим кислороден кон-
центратор, последно поко-
ление, предоставящ кисло-
род, без нужда от зареждане 
с кислородна бутилка. Това 
е новият, особено необходим 
за COVID пациентите, моби-
лен апарат, с който се сдо-
би “МБАЛ Айтос” ЕООД, бла-
годарение на щедрия жест на 
един сърцат айтозлия - Златко 
Кънев. Свързахме се онлайн с 
Кънев, за да му предадем бла-
годарностите на айтозлии, и 
за да научим повече за самия 
него, за семейството му и за  
дарението.

- Здравейте, г-н Кънев! 
Поздрави и благодарности 
от Айтос. Кажете ни повече 
за себе си, за семейството?

- Здравейте! Мисля, че по-
вечето хора от град Айтос ме 
познават. За тези, които не ме 
познават, ще кажа, че съм се-
меен, имам невероятно добра 
и любвеобилна съпруга, как-
то и един небесен ангел - това 
е моят малък син. Занимавам 
се с частен бизнес в сферата 
на хранително-вкусовата про-
мишленост, имам бизнес и в 
сферата на туризма.

- Защо решихте да дари-
телствате? 

- Реших да направя дарение 
на болницата в Айтос, защо-
то съм съпричастен към бол-
ката и страданието на хора-
та в тези тежки за държава-
та и света дни. И смятам, че 
всеки, който има възможност, 
трябва да помогне с каквото и 
колкото може.

- Защо избрахте болница-
та в Айтос?

 - Аз живея в Бургас от някол-
ко години, но съм родом от Ай-
тос. Тук са приятелите ми, тук 
е родата ми, милея за родния 
си град, и винаги, когато имам 
възможност, ще помагам на 
града и съгражданите си. 

- Как Ви посрещнаха в 
МБАЛ-Айтос?

- В болницата бях посрещ-
нат от д-р Паруш Парушев и 
неговя екип с уважение и бла-
годарност. Кметът Васил Ед-
рев, управителят на МБАЛ, ле-
карите и медицинският персо-
нал от COVID отделението пра-
вят всичко възможно, работят 
с ум и сърце, за да преминем 
пред тази криза. Заслужават 
подкрепа.

- Вие ли избрахте да дари-
те кислородния концентра-
тор, или медиците Ви посъ-
ветваха?

- След като реших да помог-
на, се допитах до нашия гра-
доначалник г-н Васил Едрев, 
от когото съм възхитен. За-
щото той не спира да търси 
варианти да помага във вся-
ко едно отношение на граж-
даните на община Айтос. Впо-
следствие той проведе разго-
вор с д-р Парушев и така раз-
брах, че нашата болница има 
нужда от такъв апарат точно в 
този момент. 

- Как върви бизнесът Ви в 

това трудно време?
- Не само моят бизнес вър-

ви трудно, като цяло, в свето-
вен мащаб, е труден момент 
за бизнеса. Но смятам, че за-
едно ще се справим. Какво ли 
не сме преживели, и през това 
ще преминем! 

- Айтозлии се радват на 
щедрия Ви жест, какво би-
хте им казали?

- На айтозлии ще кажа - па-
зете се и бъдете отговорни!
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

4-7 ДЕКЕМВРИ 2020, бр. 430

Светла 
КъРМАДжИЕВА, 
класен 
ръководител  
на 4в клас,  
СУ “Никола 
Вапцаров” - Айтос

Благодарности 
към всички, на ко-
ито кампанията за 
събиране на капач-
ки се осъществи за 
пореден път! Бла-
годарности за ен-
тусиазма, отговор-
ността на родите-
ли, баби и дядовци, 
близки и приятели 
на учениците от 4в 
клас при СУ „Нико-
ла Йонков Вапца-
ров“ град Айтос. И 

благодарение на ко-
ито голямо количе-
ство пластмаса от-
ново вместо на бок-
лука, ще бъде ре-
циклирано, а парите 
от тях ще послужат 
за напълно оборуд-
вана неонатална ли-
нейка в България. 

Специални благо-
дарности и към ГО-
ЛЯМОТО СЪРЦЕ на 
пекарна “Пеперо-
ни” - град Айтос, в 
който пункт преда-
дохме капачките. 

Благодарим на 
г-жа Росица Долап-
чиева, която лично 
се ангажира с пре-
воза до пункта. От-
ново показахме, че 
ЗАЕДНО МОЖЕМ!

Милея за родния  
си град - тук са  

приятелите, тук е родата ми... 

Скъпи граждани на община Айтос,
Живеем в трудно време. Губим най-близки хора, при-

ятели, колеги, съседи... Хора, които обичаме - ненадей-
но и завинаги ни напуснаха. Ще ги помним с добрите 
им дела и със светлите спомени, които ни оставиха! 
Поднасям съболезнования на семействата. Те най-па-
рещо ще чувстват липсата им! 

Зная, че в продължение на вече 9 месеца се умори-
хте от поучения и съвети. Затова се обръщам с мол-
ба, с гореща молба към всички Вас. Пазете се! Имай-
те грижа за себе си и за близките си. Спазвайте про-
тивоепидемичните мерки, за да не застрашавате своя 
живот и живота на околните.

Ограниченията са огромна тежест за всички нас. Но 
оставащите до Коледа дни трябва да са време на раз-
ум и отговорност. В името на здравето и живота! 

Скъпи приятели,
Добре е да си припомним, че спазвайки правила-

та, ще дадем глътка въздух на нашите медици. От нас 
зависи да ги щадим в това изключително напрегна-
то време! 

Искам от свое и от Ваше име отново да им благода-
ря за денонощния труд! За това, че се умориха, но не 
се отказаха от битката на “първа линия”.

На всички, които се борят с COVID - пожелавам бързо 
оздравяване! Нека да знаят, че мислим за тях, че сме 
заедно с тях в този труден момент от живота им!

На всички Вас пожелавам кураж и мъдрост!
Бъдете здрави!

Васил Едрев - 
кмет на община Айтос

Дните до Коледа - 
време за отговорност!

Васил Едрев - кмет на община Айтос

В името на здравето и живота! 

Бизнесменът 
Златко Кънев:

За щедрия жест на 
един сърцат айтозлия 

Снимка А
.
Снимка Б

Снимка В
, снимка Флагман.бг

Златко Кънев със съпругата и сина си

В МБАЛ-Айтос
Д-р Парушев с благодарност към Зла-

тко Кънев за скъпоструващия кислороден 
концентратор С
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Отново показахме, че ЗАЕДНО МОЖЕМ!
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Георги Ангелов от Ай-
тос е един от първите до-
броволци, оздравели от 
COVID-19, които са по-
желали да дарят кръв за 

плазма, съобщи Новатв. 
Айтозлията е дарил кръв 
за извличане реконвалес-
центна плазма още в пър-
вия ден от старта на кам-

панията в Отделението по 
трансфузионна хематоло-
гия на УМБАЛ-Бургас.

Георги разбрал за кам-
панията от медиите. Да-

рява кръв не защото ня-
кой от близките му боле-
дува в момента, а защо-
то е убеден, че ако пове-
че хора направят този ху-
манен жест, ще има дос-
татъчно кръвна плазма 
за всички нуждаещи се, 

и могат да бъдат спасени 
животи.

Стана ясно още, че про-
цедурата по даряване на 
кръв за плазма продъл-
жава не повече от поло-
вин час и не са нужни 
предварителни изследва-

ния. Кръвта се изпраща в 
Стара Загора, където се 
изследва. По график 10 са 
дните през м. декември, в 
които оздравелите могат 
да дадат кръв. Телефонът 
за повече информация е 
0879 357603.

Айтозлията Георги Ангелов 
сред първите, дарили кръв 

за лечебна плазма

Р Е Ш Е Н И Е
№ 179

Докладна записка с вх.№ ОбС-391/24.11.2020 
г. от Красимир Енчев - председател на ОбС Ай-
тос, относно приемане на Правилник за измене-
ние и допълнение на Правилника за организация-
та и дейността на Общински съвет и взаимодейс-
твието му с общинската администрация на Общи-
на Айтос, мандат 2019 – 2023 г.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 и във вр. с чл.28а от 

ЗМСМА, 
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет и взаимодействието му с об-
щинската администрация на Община Айтос, ман-
дат 2019 – 2023 г., както следва:

§1. Създава се нова глава ТРИНАДЕСЕТ, как-
то следва:

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТ
Условия и ред за свикване и провеждане на 

неприсъствени заседание на Общинския съвет 
и постоянните му комисии

Чл.92. При обявено извънредно положение, бед-
ствено положение, извънредна епидемична обста-
новка или кризисна ситуация, засягащи територи-
ята на общината или част от нея, и когато въведе-
ните мерки и наложените ограничения, свързани с 
тях, не позволяват или затрудняват провеждането 
на присъствени заседания, Общинският съвет или 
неговите комисии могат да провеждат заседания 
от разстояние /неприсъствено/ и да приемат реше-
ния по начин, който осигурява спазването на ус-
ловията за кворум и лично гласуване, и гаранти-
ра участието, идентифицирането и начина на гла-

суване на всеки общински съветник. 

Чл.93. /1/ Решението за провеждане на непри-
съствено заседание на Общинския съвет се взема 
от председателя на Общинския съвет, след като 
се съгласува по телефона с членовете на предсе-
дателския съвет.

/2/ За насроченото неприсъствено заседание на 
Общинския съвет, общинските съветници се уве-
домяват по реда на чл.31, ал.6.

Чл.94. /1/ При обявено неприсъствено заседа-
ние, общинските съветници получават на посо-
чен от тях електронен адрес материалите на засе-
данието, проект за дневен ред и формуляр за не-
присъствено гласуване, съгласно приложения об-
разец 1.

/2/ Гласуването при неприсъствено заседание 
се осъществява лично от всеки общински съвет-
ник, чрез саморъчно изписване или отбелязване 
във формуляра за гласуване, начина на гласуване 
по представения проект за решение на съответна-
та точка от дневният ред /„за“, „против“, „въздър-
жал“/ и полагане на подпис, удостоверяващ начи-
на на гласуване.

/3/ Формулярът от неприсъствено гласуване се 
представя от всеки общински съветник в звеното 
по чл.29а от ЗМСМА и/или се изпраща по електро-
нен път до края на деня, в който е обявено провеж-
дането на неприсъственото заседание.

/4/ За целите на ЗМСМА и Правилника се счи-
та, че общинският съветник е присъствал на за-

седанието, ако е представил попълнен формуляр, 
по реда на ал.3, с отразено гласуване по въпро-
сите, включени в дневния ред, в указания в пока-
ната срок.

/5/ Въз основа на формулярите за неприсъстве-
но гласуване, се отчита резултатът от гласуването, 
приемането респ., не приемането на предложения 
проект за решение, който се отразява в протокола 
на заседанието по всяка точка от дневният ред.

/6/ Когато законът изисква решението да бъде 
прието поименно, въз основа на формулярите за 
неприсъствено гласуване се съставя поименен спи-
сък на гласувалите общински съветници, съгласно 
приложения образец 2, в който председателят на 
Общинския съвет удостоверява поименно вотът на 
неприсъственото гласуване. 

/7/ Решенията, приети на неприсъственото за-
седание се обявяват на интернет страницата на 
Общински съвет. 

Чл.95 /1/ Решение за неприсъствено заседание 
на постоянните комисии се взема от председате-
ля на Общинския съвет, съгласувано с председа-
телите на постоянните комисии. 

/2/ За насрочените неприсъствени заседания на 
ПК, общинските съветници се уведомяват по реда 
на чл.26, ал.1.

Чл.96. /1/ При обявено неприсъствено заседа-
ние на постоянните комисии, общинските съветни-
ци, получават на посочен от тях електронен адрес 
материалите за заседанието и формуляр за стано-

вища, съгласно приложения образец 3.
/2/ Формулярът за становищата в ПК се предста-

вя от всеки общински съветник в звеното по чл.29а 
от ЗМСМА и/или се изпраща по електронен път до 
края на деня, в който е обявено провеждането на 
неприсъственото заседание на комисията.

/3/ Всички постъпили формуляри се изпращат 
на Председателя на съответната комисия, който, в 
срок до три дни преди провеждането на насрочено-
то неприсъствено заседание на Общинския съвет, 
съставя протокол - образец 4, в който описва взе-
тите решения на комисията, дадените становища и 
предложения и го представя в звеното по чл.29а от 
ЗМСМА и/или го изпраща по електронен път.

 /4/ Протоколът по ал.3 се изпраща по електро-
нен път и на всички общинските съветници. 

 /5/ За целите на ЗМСМА и Правилника се счи-
та, че всеки общински съветник е взел участие в 
заседанието на комисията, ако е представил фор-
муляр по реда на ал.2, със становище по точките 
в дневния ред, в указания от председателя на ко-
мисията срок.

§2. В преходните и заключителни разпоредби се 
създава нов § 3, както следва: 

 Правилника за изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията и дейността на общински 
съвет и взаимодействието му с общинската адми-
нистрация на Община Айтос мандат 2019 – 2023 
г., приет с решение №179/27.11.2020 г., пр.№14, 
влиза в сила от деня на приемането му. 

 
Решението е гласувано  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
в заседание на  ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 22 гласа ”за”,    /п/
0 „против” и  КРАСИМИР ЕНЧЕВ
0 „възд.се”, проведено 
на 27.11.2020 г.,
Протокол № 14, т.10. от ДР 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – протоколист/

ОБЯВА

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че със заповед №ОХ-949/19.11.2020 г. на 
министъра на отбраната на Република България са обявени  вакантни длъжности за 
войници, във военни формирования от състава на Съвместното командване на спе-
циалните операции в гарнизон Пловдив, завършили граждански средни или висши 
училища в страната и в чужбина, както следва:

  
1. За  В.Ф. 54120 -Пловдив – 2 (две) длъжности;
2. За  В.Ф. 48650 -Пловдив – 7 (седем) длъжности;
3. За  В.Ф. 56100 -Пловдив – 2 (две) длъжности;
4. За  В.Ф. 56110 -Пловдив – 2 (две) длъжности;
5. За  В.Ф. 56120 -Пловдив – 3 (три) длъжности;

Срок за подаване на документи – до 20.01.2021 г. 

Повече информация за останалите длъжности в страната, както и за кандидатства-
нето и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.
comd.bg/, както и в стая №14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в 
офисите за военен отчет в общините.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

“АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
Новото разписание, считано от 5.12.2020 г.

По общинска транспортна схема:

А. В делниците - отпадат следните курсове:
с. ЛЯСКОВО - 7.20 ч. и 17.15 ч.

с. КАРАНОВО - 12.50 ч.
с. ПЕЩЕРСКО/МЪГЛЕН - 13.00 ч.

Б. Събота - изпълняват се само следните курсове:
с. РАКЛИНОВО - 7.15 ч. и 17.00 ч.

с. ЧУКАРКА - 6.40 ч. и 12.00 ч.

В. Неделя - отпадат всички курсове.

ЗА ГРАД БУРГАС:
А. СъБОТА - отпадат курсовете в 6.00 ч. и 19.00 ч.
Б. НЕДЕЛЯ - изпълняват се само следните курсове - 7.00 ч, 9.00 ч., 11.00 
ч.,16.00 ч., 18.00 ч.

Новото разписание на М БУС, в сила от 02.12.2020 г.
Бургас - Айтос, в делнични дни:
От Бургас - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 12.30 ч., 14.30 ч., 16.30 ч., 
17.30 ч., 19.30 ч.
От Айтос - 6.30 ч., 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 13.30 ч., 15.30 ч., 16.30 ч., 
17.30 ч., 18.30 ч.
Бургас - Айтос - в почивни дни:
От Бургас - 7.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 10.30 ч., 13.30 ч.14.30 ч., 16.30 ч., 19.30 ч..
От Айтос - 6.30 ч., 8.30 ч., 9.30 ч., 11.30 ч., 13.30 ч., 14.30 ч.,17.30 ч., 18.30 ч.



У в а ж а е м и 
граждани на Об-
щина Айтос, 

В изпълнение 
на Закона за ре-
гионалното раз-
витие и в отго-
вор на предсто-
ящите предизви-
кателства пред но-
вия програмен пе-
риод на Европей-
ския съюз, стар-
тира разработва-
нето на План за 
интегрирано раз-
витие на Община 
Айтос за периода 
2021-2027 г. Него-
вата основна цел 
е да определи ос-
новните приорите-
ти, задачи и посо-
ката за развитие 
на общината през следващите 7 (седем) 
години. Ето защо, Вашето мнение, идеи и 
оценка за процесите и насоките за раз-
витие на общината са изключително ва-
жни и ценни за нас.

Анкетната карта е достъпна на след-
ния интернет адрес: https://forms.gle/
WDpCQsHVqYjA2uJx7 

Можете да попълните анкетната кар-
та в официалния сайт на Община Айтос 
https://aytos.bg. Мнението на всеки от 
Вас е важно за изработването на План 
2021-2027 г.!

Получените резултати ще бъдат взети 
предвид, и използвани при подготовката 
на План за интегрирано развитие на об-
щина Айтос за периода 2021 – 2027 г.

Предварително Ви благодарим за 
Вашата ангажираност, мнения и из-
разена позиция !

Защита на личните данни
Получената информация от анкетната 

карта се обобщава и представя публич-
но под формата на статистика, без връз-
ка с конкретно физическо или юридиче-
ско лице.

За провеждане на настоящето проучва-
не ние използваме услугата Google forms, 
предоставяна от страна на Google Inc. 
(“Google”). Данните събрани от анкетно-
то проучване подлежи на регламентите 
за защита на данните на Google (Google 
Inc.). За повече информация относно По-
литиката за поверителност на Google, 
моля, посетете: www.google.com/intl/en/
policies/privacy/
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Айтозлията Георги Ангелов 
сред първите, дарили кръв 

за лечебна плазма
Учениците от IV клас на 

СУ „Христо Ботев“ – Ай-
тос се включиха в пореди-
ца от занятия по кариер-
но ориентиране по МОДУЛ 
„КАРИЕРНО ОРИЕНТИРА-
НЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
НА МОН. 

Целта на програмата е 
възпитание в уважение към 
труда на всички работещи 
хора; Подкрепа за разви-
тие на личностни и социал-
ни умения, свързани с меч-
ти и проекти, насочени към 
бъдещата реализация. 

В тази връзка кариерни-
те консултанти от Център 

за подкрепа на личностно-
то развитие ЦПЛР–Бургас 
– Мария Георгакева и Сил-
вия Колдамова, проведоха 
с четвъртокласниците: 

• Презентация и интерак-
тивни игри на тема „Имена-
та на професиите“;

• Гостуване на професи-
оналист - родител.

По време на срещата бе 
представена професията 
на шивача. Учениците на-
учиха, че шивашката про-
фесия датира от древност-
та и че е една от малкото 
професии, които остават и 
до днес толкова важни за 
човечеството. В миналото 
шивачът е бил уважавана в 
обществото личност, а ра-
ботата му обхващала всич-

ки слоеве на граждански-
те класи. Днес професията 
се е превърнала в мащабно 
производство, както всяко 
производство с напредва-
нето на технологиите.

Четвъртокласниците про-
явиха голям интерес към 
основните задължения на 
шивача:

- Вземане на мерки;
- Изработка и показване 

на различни видове мате-
риали и модели;

- Шиене по съществу-
ващ модел или създаване 
на нов;

- Изчисляване на стой-
ността на материалите и 
труда;

- Съединяване на парче-
та плат за проби;

- Изпробване на облекло 
върху клиенти;

По време на занятията 
учениците демонстрираха 
завидни знания и умения. 
В заключение изработиха 
прекрасни рисунки и кола-
жи на тема „Моята мечтана 
професия“.

С любезното съдействие 
на г-жа Пенка Кирязова 
– директор на СУ „Христо 
Ботев“ – Айтос се проведе 
и методическо обучение на 
учителите, по време на кое-
то беше представен Нацио-
налният портал по кариер-
но ориентиране на МОН и 
насоки за работа с него.

СУ “Христо Ботев” - 
град Айтос

СУ „Христо Ботев“ – Айтос и ЦПЛР – Бургас участваха  
в модул „Кариерно ориентиране и консултиране” 

Важно за учениците 
и родителите!

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН

АНКЕТНА КАРТА
За изготвяне на План за интегрирано развитие (ПИРО) 

на община Айтос за периода 2021-2027 г.
Със заповед на образователния 

министър Красимир Вълчев удължа-
ват учебната година за учениците от 
1 до 7 клас. Децата в първи, втори и 
трети клас задължително трябва да 
имат по 1 седмица за проектни или 
творчески дейности и две седмици, 
в които дните да са неучебни, а да 
се използват за компенсиращи мер-
ки, занимания по интереси или обща 
подкрепа. 

В заповедта на министъра е запи-
сано, че учебната година на децата 
от 1 до 3 клас трябва да приключи 
на 23 юни 2021 г., а за тези от 4 до 11 
клас - до 30 юни.

Вторият учебен срок ще започне по 
различно време за различните кла-
сове - за учениците от 7 до 12 клас 
той ще започне на 4 февруари 2021 г., 
а за учениците от 1 до 6 клас - след 
изтичане на 18-те учебни седмици от 
първия срок, в зависимост от реше-
нието на съответното училище. 

За учениците от 1 до 6 клас минис-
търът на образованието определя 
две допълнителни седмици, в които 
дните да са неучебни, а да се използ-
ват за компенсиращи мерки, зани-
мания по интереси и/или обща под-
крепа, в т.ч. и от разстояние в елек-
тронна среда.

Вашите мнения, идеи и оценки са 
важни за развитието на община Айтос



На 19 ноември 2020 г., в 
офиса на Сдружение с несто-
панска цел „Местна инициа-
тивна група-Айтос“, г-н Стоян 
Стоянов, председател на ор-
ганизацията, и г-н Петко Ка-
царов, управител на „ХЕЛИ-
ОС МИЛК“ ЕООД (бенефици-
ент), подписаха Администра-
тивен договор за предоставя-
не на безвъзмездна финансо-
ва помощ по Стратегията за 
Водено от общностите мест-
но развитие (ВОМР) на МИГ-
Айтос, финансирана по под-
мярка 19.2 от Програмата за 
развитие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г., съ-
финансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие 
на селските райони.

Безвъзмездната финансова 
помощ се предоставя за реа-
лизирането на одобрен за фи-
нансиране проект „Модерни-
зация на млекопреработвател-
но предприятие“ по процеду-
ра BG06RDNP001-19.331 S2 по 
мярка 4.2.1 “Инвестиции в пре-
работка/маркетинг на селско-
стопански продукти” от Стра-
тегията за Водено от общно-
стите местно развитие  на те-
риторията на „МИГ-Айтос”. 

Процедурата за подбор на 
проектни предложения по 
мярка 4.2.1 от Стратегията на 

„МИГ-Айтос” приключи в ИСУН 
2020 на 10.07.2020 г. и е одобре-
на със Заповед на изпълнител-
ния директор на ДФ „Земеде-
лие“ от 28.09.2020 г.

Сумата на общо одобре-
ните разходи по проекта е 
194 650,00, а одобреният раз-
мер на безвъзмездната фи-
нансова помощ е в размер 
на 97 325,00 лева. Съфинанси-
рането е в размер на 50% от 
стойността на проекта се оси-
гурява от бенефициента. 

Целта на проекта е да се 

постигне повишаване на про-
изводителността на труда, ка-
чеството и добавената стой-
ност на продукцията. Да се въ-
ведат нови технологии в про-
изводството и модернизация 
на физическия капитал, кое-
то ще благоприятства за по-
вишаването на производител-
ността на труда, включител-
но инвестициите, свързани с 
предотвратяване и намалява-
не на замърсяването от сел-
ското стопанство и прилага-
нето на добри производстве-

ни практики.
Планираните инвестиции 

са свързани със закупуване 
и инсталиране на нови маши-
ни и оборудване, необходими 
за подобряване на производ-
ствения процес по преработ-
ка и маркетинг. По проекта се 
предвижда създаване на ус-
тойчива заетост чрез разкри-

ване на 4 нови 
работни мес-
та. С настоящ-
ия проект дру-
жеството защи-
тава принципа 
на Европейския 
парламент и ЕС 
за равенство 
между мъжете 
и жените. Про-
ектното предло-
жение на “Хели-
ос Милк” ЕООД 
предвижда уве-
личаване на ра-

ботниците в предприятие-
то, като е отворено за всич-
ки кандидати, които отгова-
рят на фирмената политика 
независимо от техния пол, 
етническа принадлежност 
или увреждане. Проектно-
то предложение ще има при-
нос за постигане на приори-

тетите и целите на Стратеги-
ята за водено от общностите 
местно развитие на „МИГ-Ай-
тос”. Срокът за изпълнение 
на проекта е 24 месеца. 

След подписване на дого-
вора, г-н Стоян Стоянов връчи 
на г-н Петко Кацаров плакета - 
символ на Сдружение с несто-
панска цел на „Местна инициа-
тивна група – Айтос“,  израбо-
тен в съответствие с местната 
културна и идентичност и изис-
кванията за публичност. Сим-
волът на „МИГ-Айтос“ е  орел 
с разперени криле. По тради-
ция плакетът се връчва при 
всяко подписване на админи-
стративен договор и символи-
зира от една страна партньор-
ството на „МИГ-Айтос“ с бене-
фициента, а от друга страна е 
носител на пожеланието за ус-
пешно изпълнение и приключ-
ване на проекта.

След 15 години борба с оби-
тателите на малък общински 
терен в сърцето на Айтос, пре-
върнат в сметище, най-сетне, 
през ноември 2020 г. Община 
Айтос успя да преобрази мяс-
тото в прекрасна зона за от-
дих. В това болно време жите-
лите на квартала бяха приятно 
изненадани от появата на пре-
красна градина, която няма 
аналог в града.

Беше неизползвано, празно 
междублоково пространство, 
често замърсявано с битови и 
растителни отпадъци - общин-
ска собственост с обща площ 
108 кв.м. Теренът беше почис-
тен и на мястото Община Ай-
тос започна изпълнението на 
проект „Почистване, озеленя-
ване и създаване на зона от-
дих на общински терен в град 
Айтос” на стойност 10 000 лв. 
Конкурсният проект спечели 
финансиране по ПУДООС към 
МОСВ, Национална кампания 
„За чиста околна среда – 2020 
г.”, за него не беше похарчен 
нито един бюджетен лев. 

В края на м. ноември т.г., зо-
ната за отдих, красива и раз-

лична, се появи в междубло-
ково пространство, там, където 
улиците “Христо Ботев” и “Фи-
лип Кутев” се пресичат. Про-
ектната идея е нетрадицион-
на - изграден е т.н. пустинеум, 
затревен и зацветен. Появиха 
се кактуси и екзотична расти-
телност, настилка от ярко оц-
ветени в червено и жълто па-
вета, градински пейки, кошче-
та за отпадъци и много декора-
тивни елементи. 

„Обичам природата - и аз 

участвам“ - това е надсловът на 
екопроекта, който хармонира с 
мерките в общинската Програ-
ма за решаване на проблемите 
с прекомерното и нерегламен-
тирано изхвърляне на отпадъ-
ците извън предназначените за 
това места. “Едно от нещата, 
които можем да се опитаме да 
променим е самосъзнанието на 
хората, като изключително ва-
жно е да осъзнаят вредата от 
замърсяването”, казват от еки-
па, подготвил проекта. 

Единствено от нас, гражда-
ните, зависи дали новата зона 
за отдих ще разцъфне напро-
лет. От Общината се надяват 
гражданите да осъзнаят колко 
е важно децата им, а и те са-
мите да живеят в чиста среда 
и да усетят нуждата да пазят и 
поддържат това, което е създа-
дено за тях. Една от основните 
цели на проекта е да събуди по-
зитивна нагласа за поддържа-
не и опазване на изградената 
с труд и средства зона.

И тази година, месец по-ра-
но, МОСВ и ПУДООС обявиха 
традиционния конкурс в рам-
ките на Националната кампа-
ния „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 
– 2021 г.“ на тема „ОБИЧАМ 

ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТ-
ВАМ“. Общини и кметства от 
цялата страна могат да канди-
датстват с проекти. За реали-
зиране на всеки от класирани-
те проекти ще бъдат предоста-
вени до 10 000 лева. 

Община Айтос много успеш-
но участва в конкурса от старта 

му преди близо десетилетие. И 
години наред целите са ренови-
ране и създаване на нови пар-
кови пространства, залесяване 
и засаждане на почистени пло-
щи, създаване и възстановява-
не на зони за отдих, ремонти-
ране на детски и спортни съо-
ръжения и др. 

За поредна година МОСВ и 
ПУДООС дават възможност за 
реализиране на екоидеи и в об-
щинските училища и детските 
градини. Обявен е конкурс в 
рамките на Националната про-

грама, в който учебните и дет-
ски заведения могат да участ-
ват със свои проектни предло-
жения. За реализацията на кла-
сираните проекти ще им бъдат 
предоставени до 5000 лв. Целта 
на кампанията „Чиста околна 
среда – 2021 г.“ е повишаване 
на екологичната култура на де-
цата и младите хора, и навлиза-
не на съвременните тенденции 
в сферата на опазване на окол-
ната среда в образователния и 
възпитателен процес.
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Първи договор с бизнеса по мярка 4.2.1 „Инвестиции  
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 
от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ-Айтос”

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

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

Традиционната за Айтос благотвори-
телна кампания “Подари коледна вече-
ря на пенсионер в нужда” продължава 
и през декември 2020 г.. Инициативни-
ят комитет разчита на доброволци, кои-
то да подпомогнат кампанията по време 
на COVID-19. 

Приканваме Ви, да се включите в ини-
циативата. Нека всички заедно бъдем част 
от кауза, носеща любов, усмивки и на-
дежда за доброто! Нека заедно да стоп-
лим сърцата на самотни възрастни хора, 
и за миг поне да забравят за неволите и 

самотата!
За съжаление, тази година няма да орга-

низираме благотворителния концерт. Ще 
разчитаме на даренията в кутиите, които 
ще поставим в хранителни вериги и ма-
газини. С дарените средства, както и до-
сега, ще закупим хранителни продукти и 
ще приготвим пакети, с които да зарадва-
ме възможно най-много хора, нуждаещи 
се от подкрепа.

Свържете се с нас в страницата ни 
“Бъди човек - гр. Айтос”.

ИК “Бъди човек - гр. Айтос”.

Кауза, носеща любов, усмивки  
и надежда за доброто!

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.

По общински проект изградиха нова 
зона за отдих в сърцето на града

Преобразиха в красива градина 
превърнал се в сметище общински терен


