
Тази година айтоските деца не посрещ-
наха Дядо Коледа и Снежанка на площа-
да. Нямаше ги и палавите читалищни джу-
джета, които всяка година, в началото на 
м. декември с много танци и весел шум 
дават тон за празнично настроение в Ай-
тос. Нямаше празник и коледни песни, но 
елхата грейна и празниците са в ход. Жи-
вото коледно дръвче в центъра ще създа-
ва усещането за празник, макар и по-раз-
личен този път. 

Дните до Коледа тази година са време 
и за благодарност - на лекарите, медицин-
ския и немедицински персонал на общин-
ската болница за тяхната всеотдайна ра-
бота всеки ден, всеки час. За нашата бла-
годарност към всички учители, полицаи, 
социални работници, кметове, които са 
на първа линия при хората, тогава, кога-
то се налага. 

Не случайно елхата в Айтос грейна в 
деня на св. Амвросий, извършил много и 
различни чудеса. Без фойерверки и тър-
жество, но с много вяра и надежда. Нека 
си пожелаем да бъдем здрави, смирени, 

добри! 
Приятна атракция за деца и възрастни 

и тази година е светещата коледна шей-
на на Дядо Коледа с еленчета, която ще 
бъде запечатана в много снимки и фото-
сесии. Има и пощенска кутия, в която мал-
чуганите могат да пуснат своето писмо до 
Дядо Коледа и да очакват отговор от до-
брия старец. Ако, разбира се, са написа-
ли името и адреса си!
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

8-10 ДЕКЕМВРИ 2020, бр. 431

Интервю със  
Стоян Стоянов, 
председател на 
Управителния  
съвет на „Местна 
инициативна  
група - Айтос“

МИГ-Айтос в подкрепа на 
инвестициите за 

обновяване на публичната 
инфраструктура 

Стоян Стоянов

Без празник и фойерверки запалиха 
коледните светлини в Айтос

Скъпи граждани, мили деца,
Традиция за Айтос е заедно да запалим светлините на коледната елха и 

заедно да сложим началото на най-чаканите празници. За първи път, на 7 
декември тази година запалихме празничните светлини и коледната елха 
без шумен детски празник и фойерверки. Площадът остана пуст, но спази-
хме традицията - елхата грейна като символ на надеждата и очакването ни 
за по-добри дни. 

Вярвам, че коледните светлини ще ни вдъхнат кураж, ще огреят вярата ни 
в доброто и ще отворят сърцата ни за милосърдие и подкрепа. Извънредна-
та ситуация промени живота на всеки от нас. Затова очакването на празни-
ците е време да си припомним кое е истински важното.

Ще изпратим една трудна година с надеждата новата да е по-здрава и 
по-успешна. 

Най-хубавите празници предстоят. Затова, въпреки ограниченията, нека ги 
посрещнем с усмивка. Нека заедно да повярваме, че 2021 година ще донесе 
повече здраве, късмет и благополучие във всеки дом в община Айтос!

Пожелавам Ви спокойни и весели празници!

Бъдете здрави!
Васил Едрев - кмет на община Айтос

Eлхата грейна като символ на 
очакването ни за по-добри дни

На площад “Свобода” - 8 декември 2019 г.

От 1 декември всеки 
ден работещи в „МБАЛ-
Айтос“ ЕООД получават 
топъл обяд от фирма “Ал-
мар Сийфуд“АД – Айтос, 
собственик на завода за 
скариди в Айтос, научи 
НП от управителя д-р Па-
руш Парушев. 

Стана ясно, че в под-
готовката на обяда за 
заводските служители 
и работници са включе-
ни всички лекари, ме-
дицинският и помощни-
ят персонал на общин-
ската болница. Медици-
те ще получават тристе-
пенното меню до празни-

ците, а след тях - и през 
януари.

“Високо оценяваме 
този жест към екипа на 
болницата и горещо бла-
годарим за грижата на 
“Алмар Сийфуд“АД – 
Айтос, с управител г-н 
Ивайло Русинов, който 
от 01.12.2020 г. осигурява 
топъл обяд за всички ме-
дици на първа линия. На 
г-н Русинов и неговите 
служители пожелаваме 
здраве, много късмет и 
професионални успехи” 
каза за „Народен прия-
тел“ д-р Парушев.

НП

Топъл обяд за айтоските 
медици от завода за скариди

На страница 4
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Спасяват айтоското 
село Карагеоргиево от 
наводнения със спешна 
реконструкция на дере-
то в населеното място. 
Средствата за проекта са 
на стойност 652 хил. лв. и 

са отпуснати с постано-
вление на Министерски 
съвет към бюджета на об-
щина Айтос. 

При поройни дъждове 
през есента и лятото де-
рето, което се намира в 
регулацията на селото, не 
може да отведе водите и 
те заливат квартала око-
ло него. Последствията са 
наводнени жилищни сгра-
ди, унищожена реколта и 
напълно заличени улици. 

Това се повтаря всяка го-
дина и вече представля-
ва сериозен проблем за 
жителите на с. Караге-
оргиево.

Проектът е за рекон-
струкция на западното 

дере. Ще бъдат изграде-
ни пасарелки, дерето ще 
бъде уширено. Има две 
улици, които буквално са 
пропаднали заради вода-
та от дерето, която ги за-
лива. Ще бъдат изградени 
и мостове за нормалното 
преминаване на автомо-
били и пешеходци.

Тъй като дерето минава 
през селото, предвидено 
е и изграждането на сто-
манена предпазна огра-

да. Дейностите по проект-
ното предложение включ-
ват още прочистването на 
храстите и тревите, които 
усилват ефекта на прели-
ване на водите.

Местните отдавна оч-
акват този проект, най-
вече - хората с уврежда-
ния, тъй като безопасно 
ще бъдат свързани ули-
ците от двете страни на 
дерето.

НП

“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 кур-
сове:

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 курсо-
ве - 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.

ФК “Вихър” набира деца за 
попълване на отборите, 

участващи в първенства 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

СЪОБЩЕНИЕ

ESTREYA Българо-испански културен център съ-
общава за ОТСРОЧВАНЕ на класовете по испански тан-
ци в Младежки културен център - гр. Бургас, заради пра-
вителствените строги мерки в борбата с COVID-19.

Благодарим на всички, които пожелаха да се вклю-
чат в класовете. Информираме участниците, че ако ан-
тиковид мерките позволяват, ще започнем испанските 
танцови срещи с повече ентусиазъм от всякога, на 15 
януари 2021 г., петък, от 18.00 часа, в Младежки култу-
рен център - Бургас.

ESTREYA Българо-испански културен център
Свържете се с нас та тел: 0878988221
е-mail: estreya.eu@gmail.com
facebook: @Antonio Perez Moreno 
instagram: estreya800

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне 
на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпа-
дъци, речни корита, ниви, горски територии, пътища, де-
рета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на Община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка. 

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

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, 
дирекция ТСУРР, стая №6, тел. 0897 992 321.

Община Айтос с пореден проект в 
Карагеоргиево, за над 650 хил. лв.

с. Карагеоргиево

Многофункционален спортен комплекс в с. Карагеоргиево

Проектът е за 
корекция на западното 
дере в селото, обявена 
е обществена поръчка

Участвайте в попълването на анкетна карта за изготвяне на План за интегрирано 
развитие (ПИРО) на община Айтос за периода 2021-2027 г., на сайта aytos.bg

Уважаеми дами и господа,
Попълването на анкетата ще Ви отнеме около 10-15 минути. 
Екипът ни ще Ви бъде признателен, ако отделите време и отговорите на въпросите, 

включени в анкетното проучване. 
Предварително Ви благодарим за участието!

Онлайн анкета за гражданите 
на община Айтос

Скърбим за колегата  
и приятеля

АХМЕД АКИФ 
АХМЕД

Винаги ще пазим 
спомена за твоето 
голямо сърце, 
трудолюбие и 
професионализъм!
Почивай в мир!

От колегите
Общинска 
администрация - 
Айтос



Традиционната за Айтос благотворителна кам-
пания “Подари коледна вечеря на пенсионер в 
нужда” продължава и през декември 2020 г.. Ини-
циативeн комитет “Бъди човек - гр. Айтос”разчита 
на доброволци, които да подпомогнат кампания-
та по време на COVID-19. 

Приканваме Ви да се включите в инициатива-
та. Нека всички заедно бъдем част от кауза, но-
сеща любов, усмивки и надежда за доброто! Нека 
заедно да стоплим сърцата на самотни възраст-
ни хора, и за миг поне да забравят за неволите 
и самотата!

За съжаление, тази година няма да организира-
ме благотворителния концерт. Ще разчитаме на 
даренията в кутиите, които ще поставим в храни-
телни вериги и магазини. С дарените средства, 
както и досега, ще закупим хранителни проду-
кти и ще приготвим пакети, с които да зарадваме 
възможно най-много хора, нуждаещи се от под-

крепа.
Свържете се с нас в 

страницата ни “Бъди 
човек - гр. Айтос”.

ИК “Бъди човек - 
гр. Айтос”

Точно седмица време 
остава до крайния срок, 
в който гражданите на 
община Айтос могат да 
избират Спортист, Тре-
ньор и Отбор на 2020 г. 
Годишните награди за 
най-добрите в спорта 
са особено престижни, 
тъй като гражданите, а 
не определен кръг от 
спортни специалисти, 
решават кой заслужа-
ва да ги получи.

Ще припомним, че 
гласуването започна на 
16 ноември и в продъл-
жение на месец всеки 
гражданин на община-
та, без възрастови огра-
ничения, може да изби-
ра своите фаворити. Ре-
зултатите ще са извест-
ни в края на деня, на 16 
декември, и ще бъдат 
огласени веднага след 
като това бъде техниче-
ски възможно.

За първи път тази го-
дина церемонията по 
връчването на Годиш-
ни награди 2020 няма 
да се състои в традици-
онния формат. Празнич-
ната среща на кмета Ва-
сил Едрев с номинира-
ните за Спортист, Тре-
ньор и Отбор на 2020 го-
дина се отлага за 2021 г., 
пред вид строгите про-
тивоепидемични мерки 
в страната.

Въпреки ситуация-
та, всички номинира-
ни ще получат награди-

те на Общи-
на Айтос още 
тази година, 
Председате-
лите на УС 
и треньорите 
на клубовете 
ще решават 
как това да се 
случи. Пред-
вид извънред-
ните мерки, кме-
тът Васил Едрев 
лично ще се срещ-
не и ще връчи награ-
дите само на класира-
лите се на първо мяс-
то Спортист, Треньор и 
Отбор на 2020 г. НП ще 
ви информира за деня 
и часа на събитието в 
един от следващите си 
броеве.

До момента за Спор-
тист №1 са гласували 
общо 2622 души. Значи-
телно изостават резул-
татите от гласуването 
за Треньор и Отбор, за 
които са подадени съ-
ответно 507 и 100 гла-
са. Затова побързайте и 
гласувайте на платфор-
мата в aytos.bg, като не 
забравяте преди това 
да се информирате за 
спортните постижения 
на номинираните. Ин-
формацията за всеки 
един от спортистите, 
треньорите и отборите 
е предоставена на сай-
та на Община Айтос от 
спортните клубове.

НП

стр. 3Народен приятел8-10 ДЕКЕМВРИ 2020 7×ô

Остава седмица до избора на спортист, 
треньор и отбор на 2020 г.

Кауза, носеща любов,  
усмивки и надежда за доброто!

Община Айтос с пореден проект в 
Карагеоргиево, за над 650 хил. лв.

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. 

Над 2600 са гласували 
за Спортист №1

Гордост за СУ “Хр.Ботев” - Айтос са 
многобройните златни, сребърни, брон-
зови медали и грамоти от международ-
ното математическо състезание “Мате-
матика без граници”. Почти няма участ-

ник от 1-5 клас, който да не е удосто-
ен с приз! 

Поздравления, Ботевци-математици! 
Отново доказахте, че с много труд се 
извоюват успехи!

СУ „Христо Ботев” 
с гордост за 

математиците си



Интервю с Стоян Сто-
янов, председател на 
Управителния съвет на 
„Местна инициативна 
група – Айтос “ 

Стоян Стоянов е адво-
кат по професия. От 2016 
год. е председател на 
Управителния съвет на 
„МИГ-Айтос“. Има дъл-
гогодишен опит и екс-
пертиза в прилагането на 
подхода ЛИДЕР/ВОМР. 

- Г-н Стоянов, като 
председател на Управи-
телния съвет на МИГ-Ай-
тос, каква е вашата рав-
носметка за дейността 
на сдружението за 2020 
година? 

- 2020 година е една ди-
намична и трудна годи-
на, свързана с много пре-
дизвикателства във връз-
ка с COVID-19. Новата си-
туация доведе до свиване 
на местния бизнес, загу-
ба на работни места, пре-
дприемане на нетрадици-
онни решения и мерки за 
справяне със създалата се 
ситуация. С оглед на това, 
подкрепата за финансира-
не на проекти чрез Страте-
гията за Водено от общно-
стите местно развитие е из-
ключително важна и придо-
бива още по-голямо значе-
ние като ефективен инстру-
мент за подкрепа на мест-
ната общност.

През 2020 год., въпреки 
трудностите, Местна ини-
циативна група-Айтос успя 
да реализира приеми по 
всички мерки от Стратеги-
ята за Водено от общности-
те местно развитие. Екипът 
на МИГ реализира и множе-
ство дейности, свързани с 
популяризиране на Страте-
гията за Водено от общно-
стите местно развитие. 

За популяризиране на на-
шата дейност организирах-
ме активна информационна 
кампания, в която използ-
ваме различни комуника-
ционни средства - публи-
кации, информационни сре-
щи, информационни бюле-
тини, информационни таб-
ла, обмен на успешни прак-
тики от България и ЕС, кои-
то са приложими за наша-
та територия.

За бенефициентите и 
местните лидери органи-
зирахме обучения за из-
пълнение и отчитане на 
проекти.

Електронната страница 
на МИГ-Айтос, също е един 
много важен и удобен ин-
струмент за комуникация и 
съдържа подробна инфор-
мация в полза на бенефи-
циентите.

- Като представител на 
Община Айтос в Общото 
събрание, как бихте оп-
редели нейната актив-
ност във връзка с кан-
дидатстването с проек-
ти по мерки от Страте-
гията за Водено от общ-
ностите местно развитие 
към МИГ?

- Община Айтос има го-
лям потенциал, защото раз-
полага с отдели, които се 
занимават с европроекти, 
с обществени поръчки. Има 
натрупан опит в реализаци-
ята на такива проекти и на 
национално ниво. Оцени-
телните комисии на МИГ-
Айтос не са по-различни от 
тези, които действат на на-
ционално ниво. Имам пред-
вид - професионален опит 
и квалификация. Изисква-
нето да бъдат сформира-
ни комисии, които да отго-
варят на същите изисква-
ния, е много важен момент 
от нашата практика. Оцен-
ките на проектните пред-
ложения, които се подават, 
показват, че Община Айтос 
се справя добре.

- По кои мерки и с какви 
проекти е кандидатства-
ла община Айтос?

- Община Айтос кандидат-
ства с проектни предложе-
ния по две от мерките от 
СВОМР. Това са:

Мярка 7.2. „Инвести-
ции в създаването, подо-
бряването или разширя-
ването на всички видове 
малка по мащаби инфра-
структура“, с проведени 
два приема.

По тази мярка Община 
Айтос е подала общо три 
проектни предложения:

Проект “Подобряване 
на уличните настилки 
на населените места в 
община Айтос”/Улици с. 
Поляново и с. Малка по-
ляна/”

Oбщo допустимите разхо-бщo допустимите разхо-o допустимите разхо- допустимите разхо-
ди са в размер на 334 957.38 
лева. Безвъзмездната фи-. Безвъзмездната фи-

нансова помощ e 100�. Ос- e 100�. Ос-e 100�. Ос- 100�. Ос-
новната цел на проекта е 
подобряване на физическа-
та и жизнената среда чрез 
подобряване на публична-
та и техническата инфра-
структура - улици в две от 
малките населени места на 
територията на община Ай-
тос – с. Поляново и с. Мал-
ка поляна.

Проектното предложение 
предвижда подобряване на 
настилките на улица №3 в 
село Поляново и улици №6 
и №7 в село Малка поля-
на. Инвестицията е приори-Инвестицията е приори-
тетна за община Айтос, тъй 
като рехабилитацията на 
съответните улици е крайно 
необходима за осигуряване 

на условия за безопасност 
на преминаване.

Обновената транспортна 
инфраструктура ще подоб-
ри достъпа на населението 
до обществени услуги, ще 
се създадат условия за не-
прекъснат, удобен и безо-
пасен транспорт.

Строежите, предвидени в 
проекта, попадат изцяло в 
урбанизираната територия 
на населените места и съ-
гласно техническите про-
екти са съобразени с из-
искванията на Наредба №4 
от 01.07.2009 г. за проекти-
ране, изпълнение и поддър-
жане на строежите в съот-
ветствие с изискванията за 
достъпна среда за населе-
нието, включително за хо-
рата с увреждания. Бордю-
рите в зоната на кръстови-
щата са понижени за оси-
гуряване на достъпна среда 

за хората в неравностойно 
положение. Реализацията 
на проекта ще осигури по-
голяма сигурност за хора-
та в неравностойно поло-
жение, които имат затруд-
нения с придвижването, по-
ради лошото състояние на 
пътните настилки.

Този проект е одобрен 
от Държавен фонд „Земеде-
лие“. На 09.06.2020 г. склю-
чихме първия администра-
тивен договор за получа-
ване на безвъзмездна фи-
нансова помощ с Общи-
на Айтос.

Срокът за изпълнение на 
проекта е 36 месеца. Към 
настоящия момент проек-
тът се изпълнява.

Проект „Реконструкция 
и рехабилитация на тро-
тоарни настилки на улици 
в гр. Айтос“.

Проектът е насочен към 
реконструкция на тротоарни 
настилки на едни от главни-
те транспортни и пешеход-
ни направления в гр. Айтос, 
по които има голям пешехо-
ден и автомобилен поток, а 

именно: ул. „Братя Милади-
нови“, ул. „Богориди“ и ул. 
„Софроний“.

Всички дейности по про-
екта ще се осъществяват в 
гр. Айтос и ще бъдат насо-
чени към 19 327 души, което 
представлява почти 70� от 
населението на общината.

По проекта се предвиж-
да осигуряване на достъпна 
среда за хората в неравнос-
тойно положение. Въздейст-
вието на проекта върху тези 
уязвими групи ще е положи-
телно поради факта, че ще 
бъде улеснено придвижва-
нето на тези лица в самото 
населено място. На терито-
рията на гр. Айтос хората с 
увреждания, в т.ч. и хора с 
двигателни увреждания, са 
1468 души (по данни на Об-
щина Айтос).

Общият размер на допус-
тимите разходи, одобрени 
от „МИГ-Айтос“ е 389 982.66 
лева.

Безвъзмездната финан-
сова помощ е в размер на 
100�. 

Срокът за изпълнение е 
36 месеца.

Проектът е на етап про-
верка от Държавен фонд 
„Земеделие“

Проект “Благоустро-
яване и реновация на 
спортна зала към стади-
он в УПИ I, кв. 50 по плана 
на гр. Айтос”

Проектът предвижда пре-
устройство и благоустроява-
не на съществуваща спорт-
на зала към стадион, част 
от спортен комплекс “Крум 
Делчев”, находяща се в УПИ 
I, кв. 50 по плана на гр. Ай-
тос.

Спортната зала е един-
ствената в община Айтос 

към стадион с възможности 
за развитие на различни 
видове спорт (акробатика, 
лека атлетика, футбол и др.). 
В годините на експлоатация 
на сградата и помещенията 
в нея са правени само час-
тични, козметични / освежа-
ващи ремонти. Това налага 
предприемането на по-гло-
бални мерки, които да до-
ведат до модернизиране на 

спортната база и до създа-
ване на условия за пълно-
ценното й използване.

Целта на проекта е да се 
осигури по-достъпна сре-
да за физическото възпита-
ние и спорт за всички въз-
растови групи, чрез благо-
устрояване и реновация на 
съществуваща спортна зала 
към спортен комплекс “Крум 
Делчев” - гр. Айтос. Да се 
създадат условия за пъл-
ноценното използване на 
спортната зала и да се га-
рантира висока функционал-
ност и максимална сигур-
ност при експлоатация, чрез 
възстановяване и модерни-
зиране на инфраструктура-
та й, съгласно съвременни-
те технологии в областта на 
спорта.

Одобрените от „МИГ-Ай-
тос“ допустими разходи са 
на стойност 390 517.84 лева. 
Безвъзмездната финансова 
помощ е 100�. Предвижда 
се и разкриване на 1 ново 
работно място. Срокът за 
изпълнение на проекта е 36 
месеца.

Към днешна дата и този 
проект се проверява от Дър-
жавен фонд „Земеделие“.

Мярка 7.5. „Инвестиции 
за публично ползване в 
инфраструктура за от-
дих, туристическа инфра-
структура”

Проект „Вътрешно пре-
устройство на кафе-апе-
ритив в партерния (пър-
ви) етаж от съществу-
ваща административна 
сграда №9 от Общински 
комплекс „Алея на за-
наятите”, находяща се в 
ПИ №000783, мест. „Ле-
сопарк”, землището на 
гр. Айтос в Посетителски 

център”
Проектното предложение 

е насочено към обновяване 
на туристическата инфра-
структура на територията 
на община Айтос, чрез из-
граждане на туристически 
посетителски център, който 
ще допринесе за развитие 
на устойчив туризъм, уве-
личаване на ползите от ту-
ризма и разнообразяване 
на туристическото предла-
гане. Центърът ще бъде фо-
кусна точка за туристиче-
ска информация и място за 
провеждане на туристиче-
ски атракции – изложения 
и демонстрации на местни 
занаяти, обичаи, кулинария 
и фолклор.

Одобрените от „МИГ-Ай-
тос“ допустими разходи са 
на стойност 194 250.00 лева. 
Безвъзмездната финансо-
ва помощ е 100�. Срокът за 
изпълнение на проекта е 30 
месеца. И по този проект е 
планирана да бъде разкрито 
1 ново работно място.

Проектът е на етап про-
верка от Държавен фонд 
„Земеделие“.

Важно е да уточним, че 
за голяма част от проекти-
те, това все още не са дого-
ворени средства, а одобре-
ни и предложени за финан-
сиране, от Управителния съ-
вет, на база оценителни до-
клади от Комисиите за под-
бор на проекти предложе-
ния. Надяваме се, разбира 
се, че след проверката на 
извършения подбор на про-
ектни предложения, по кои-
то се финансират разходи от 
ЕЗФРСР, от страна на Дър-
жавен фонд “Земеделие“, 
ще бъдат сключени и след-
ващите договори, предос-
тавящи безвъзмездна фи-
нансова помощ по подмяр-
ка 19.2 „Прилагане на опе-
рации в рамките на страте-
гии за водено от общности-
те местно развитие“.

- Какво предстои на 
МИГ-Айтос през новата 
2021 год.?

- През следващата година, 
след като приключат прие-
мите и оценките, ще запо-
чне и процесът на монито-
ринг по изпълнение на про-
ектите. Ще оказваме под-
крепа и съдействие на на-
шите бенефициенти в одо-
бряването на техните заяв-
ки за разплащане. Планира-
ли сме и множество инфор-
мационни събития и обуче-
ния с цел развитие капаци-
тета на местната общност и 
на „МИГ-Айтос“.

По всяка вероятност ни 
предстои и стартиране на 
процеса на подготовка на 
нова многофондова страте-
гия за програмния период 
2021-2027 год.
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МИГ – АЙТОС в подкрепа на инвестициите за 
обновяване на публичната инфраструктура 
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