
От 23 до 25 април т.г. в зала 
„Асикс Арена“- София се 
проведе Международен тур-
нир по акробатика, съпътст-
ващ Световната купа. Пока-
на за участие в престижния 
спортен форум получи клу-
бът по спортна акробатика 
"Ейнджълс" - град Айтос. Ръ-
ководството на клуба, тре-
ньорите и родителите не кри-
ят гордостта и възторга си от 
представянето на тройката 
на КСА "Ейнджълс" на меж-
дународния квадрат във въз-
растова група 8-16 години - 
Сияна Кирякова, Виктория 
Маринчева, Мелис Юмер. 

Тепърва ще чувате имена-
та на тези момичета и на ос-
таналите акробати от "Ейн-
джълс". Най-младият клуб 
на Айтос набира скорост в 
тренировки и състезания, с 
възможности и готовност да 
участва в държавни, евро-
пейски и световни спортни 
форуми. "Гордеем се с на-
шите момичета! Представи-
ха достойно спортния клуб 
по акробатика "Ейнджълс" и 
Айтос на изключително висо-
ко международно ниво", ко-
ментира за общинското из-
дание Дида Грудева - тре-
ньор и председател на клу-
ба. Ето какво още сподели 
Грудева пред НП за успеха 
на айтоските грации: 

"Едно огромно БЛАГОДА-
РЯ на Bulgarian Federation 
of Sports Acrobatics от име-
то на  клуба - за гласувано-
то доверие да участваме в 
Международния турнир в Со-
фия, съпътстващ Световната 
купа по спортна акробатика 
и за страхотната организа-
ция и добра атмосфера. Из-
ключително съм благодарна 
и на моите колеги от Спор-
тен клуб по борба - гр. Айтос 
с президент Ружди Ахмед и 
на КСA "Нефтохимик 2011" - 
Бургас, които ни предоста-

виха залите си да тренира-
ме преди голямото състеза-
ние, независимо че и на тях 
им предстояха състезания. 
Искам да БЛАГОДАРЯ и на 
дамата с голямо сърце Да-
рина Ташкова-Георгиева, ко-
ято ни подкрепи и ни даде, не 
за първи път, надежда в тези 
трудни времена! Благодаря 
на общинския съветник Геор-
ги Янев и на родителите, кои-
то са неотлъчно до нас и ни 
подкрепят. Трудно намирам 
думи, които могат да изра-
зят огромната ми БЛАГОДАР-
НОСТ към моите колеги Ли-
дия Костадинова - треньор и 
съдия, и Златина Колева хо-
реограф на КСА "Ейнджълс", 

за изключителния професи-
онализъм и за всички вълну-
ващи мигове, които отдавна 
не бях преживявала. Убедена 
съм, че когато се градят до-
бри взаимоотношения, всич-
ки ще чувстваме повече ра-
дост, щастие и удовлетворе-
ние от работата си. И резул-
татите няма да закъснеят. А 
на нашите прекрасни моми-
чета Сияна, Виктория и Ме-
лис искам да кажа: "Не се 
страхувайте от нищо и по-
вярвайте, че няма граници за 
възможностите!", заяви Дида 
Грудева, щастлива от успеха 
и трогната от изключителна-
та подкрепа за клуба.
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Първо бебе пони в исто-
рията на айтоския зоопарк 
се роди в празничните дни 
покрай Великден, съобщи 
за НП управителят Роси-
ца Златева. "Момиченце е, 
дадохме му името Рая". Ок-
раската му е в бяло и кафя-
во, като тази на майка му", 
не крие радостта си Злате-
ва. И с право - раждането 
на пони в Зоопарк - Айтос 
се очаква поне от пет го-
дини. Надеждите бяха въз-
ложени на женската Габи и 
партньора й Вихър, но през 
годините на съжителството 
им така и не се появи бебе 
в екоограждението. 

Благодарение на добрата 
комуникация на Зоопарк - 

Айтос с остана-
лите зоопарко-

ве в страната, преди година 
и половина, от Шумен в Ай-
тос пристигна женската На-
дежда. Малко по-късно бре-
менността й зарадва зоослу-
жителите и върна надеждата 
за пони поколение. Положе-
ни бяха изключителни гри-
жи, за да може гастролира-
щата майка да износи живо 
и здраво бебето. И нищо, че 
се роди през май, вързаха на 
вратлето му мартеница - за 
здраве и против уроки.

Сега бащата Вихър се 
радва на компанията на 
двете женски - Габи и На-
дежда. С бебето Рая пони-
тата в айтоския зоопарк са 
вече четири.

НП

Айтоският КСА „Ейнджълс“ премери 
сили с най-добрите в акробатиката

Роди се първото пони в 52-годишната 
история на айтоския зоопарк

Рая с мама Надежда в първите часове и... десет дни по-късно

Момиченце е, 
кръстиха го Рая

На международния квадрат в столичната зала

Сияна, Виктория и Мелис с треньорите на КСА 
"Ейнджълс" Дида Грудева и Лидия Костадинова

Щастливи, след достойното пред-
ставяне

„Хореографията е особено важна за 
успеха“, категорична е Златина Колева 
(вляво)

Ръководството на клуба не крие възторга си 
от представянето на международен турнир 
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Ако имате в дома-
кинството си непотреб-
ни електрически уреди 
или излязло от употре-
ба електронно оборуд-
ване, можете да се осво-
бодите от тях лесно, при 
това напълно безплатно. 
Услугата се предлага от 
Община Айтос, като част 
от стратегията й за опаз-

ване на околната среда. 
Мобилни екипи на „Ел-
техресурс” АД, органи-
зират събирането от до-
мовете и извозването. 

Заявки могат да се по-
дават всеки работен ден 
на единен телефонен 
номер – 0 800 14 100, 
или на e-mail: order@
makmetal.eu.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО  

ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

Ботевци на видеосреща  
с еврокомисар Мария Габриел

Деветокласниците от 
СУ "Христо Ботев" се 
включиха в инициати-
вата Европейска сед-
мица в България, коя-

то е във връзка с Деня 
на Европа и Деня на 
eTwinning. Тя се органи-
зира от националното 
звено за координация 

по дейност „eTwinning 
за България“, с подкре-
пата на Програма „Ера-
зъм+“, Програма „Ев-
ропейски корпус за со-

лидарност“, дейности-
те Европас – България, 
Еврогайдънс – Бълга-
рия, Евридика – Бълга-
рия, Евродеск – Бълга-

рия и ECVE, и е от 9 до 
16 май.

Тийнейджърите се за-
познаха с възможност-
ите на програма Ера-

зъм+, представени във 
видео от еврокомисар 
Мария Габриел, преме-
риха знания по темата 
"Европа".

Добро здраве или как да си 
го върнем по естествен път? 
Да сме в отлична форма без 
химия и без измислени дие-
ти. Това е целта, на която се 
е посветила айтозлийката То-
дорка Михайлова. Диетолог 
по призвание и квалифика-
ция, Михайлова откри каби-
нет за здравни консултации 
на ул. "Рилска" 6 в Бургас. От-
криваме я в Айтос, след един 
напрегнат и наситен със сре-
щи ден.

- Г-жо Михайлова, как 
ще формулирате кратко 
мисията си?

- Да помагам на хората да 
водят здравословен начин на 
живот. Да водят живот с по-
високо качество и да стигнат 
до столетието си. Това е мо-
ята философия.

- В какво точно се състои 
Вашата помощ?

- В здравни консултации в 
пет основни и жизненоваж-
ни направления. Не е слож-
но да си върнеш здравето, но 
трябва да имаш елементарни 
познания как да стане това. 
Малко хора знаят, но истина-
та е, че само 2 кг "отгоре", от-
варят врата за болестите.

- Кои са тези пет направ-
ления, толкова важни за 
живота и здравето ни?

- На първо място - детокси-
кацията на организма. Мно-
го важна тема са хранител-
ните нарушения и наднорме-
но тегло. Третото направле-
ние е обратимостта на забо-
ляванията, петото - правил-
ното ползване на хранител-
ните добавки.

- Каква е крайната цел?
- Да си върнем доброто 

здраве по естествен път. А 
за това не са необходими 
нито много пари, нито желяз-
на воля. Необходимо е само 
желание да се погрижим за 
самите себе си. 

- Къде е мястото на тра-
диционната медицина?

- Благодарим на медици-
ната, лекарите се грижат за 
нас, но трябва да се дове-
рим на природните закони. 
Защото природата, която ни 
е създала, е свръхестестве-
ната сила. Тя е уникалният 
лечител, който лекува окон-
чателно. Уверих се в това от 
моя личен опит. Имах 11 за-
болявания - не са малко. Бо-
рех се с тези болести и бях 
стигнала до пълно отчаяние. 

Борих се всеки ден - с една 
шепа хапчета. Да, но не. 
Ставах от зле - по-зле. Мно-
го хора знаят как изглеждах 
преди пет години и виждат 
как съм сега - в чудесна фор-
ма, без никакви здравослов-
ни проблеми.

- Какво трябва да напра-
ви човек, за да се излеку-
ва и да бъде в перфектна 
форма?

- Да тръгне по пътя към 
здравето чрез природните 
закони. Първо, да си даде 
сметка какъв режим на хра-
нене има. Трябва да има ба-
лансирана диета, а това оз-
начава, че 1/3 от днешното 
меню трябва да бъде от про-
теини. Може да бъде шепа 
сурови бадеми, които са 75 
грама - достатъчна доза на 
организма за деня. Но не 
и животински продукти, ко-
ито имат странични дейст-
вия. 1/5 от менюто да бъде 
разпределено между скор-
бяла, захар и мазнини, и 3/5 
да е живата храна - сурови 
плодове, зеленчуци, ядки, 
грудки, кълнове, тиква. Едно 
правило трябва да се спаз-
ва - семпла протеинова хра-
на плюс детоксикация. Това 
е равно на здраве. Ще бъде 
здрав всеки, който знае това 
правило и работи за изпъл-
нението му.

- Има ли една обща фор-

мула за здравето, или за 
всеки е индивидуална?

- Първо трябва да изслу-
шам човека, за да видя какви 
са проблемите му. Един идва 
за наднормено тегло, тряб-
ва да говорим точно за този 
проблем. Подходът е индиви-
дуален, макар че здравето ни 
е една система. Тя има мно-
го компоненти и е необходи-
ма конкретика.

- Коя беше причината да 
приемете здравословното 
хранене за своя мисия?

- Увереността, че храната 
лекува и храната разболя-
ва. Започнах да чета всички 
световни автори, които имат 
трудове по темата. Завър-
ших онлайн Академия Уни-
кал „Емоции и хранене”. Спе-
циализирах и получих сер-
тификати по основните на-
правления.

- Много хора са разоча-
ровани от диетите, пове-
чето са с йо-йо ефект. Как 
Вие постигнахте добрата 
си форма и категоричния 
резултат?

- Тук не говорим за диета 
в общоприетия смисъл, а за 
здравословен режим на хра-
нене, който съм изпробвала 
върху себе си. Като всички, 
и аз имах резерви, имало е 
периоди, в които сляпо съм 
вярвала на заблуди. Жива-
та храна трябва да бъде на 

първо място в хранителна-
та стълбичка на всеки човек. 
Тя трябва категорично да из-
мести животинската храна, 
която е вредна. 

- Това звучи веганско...? 
- Не е нужно всички да сме 

вегани. Можеш да консуми-
раш животинска храна, но 
трябва да имаш знанието за 
баланс, което означава да 
се изчистиш, да се детокси-
кираш. Трупаме токсини от 
мазнини, от животинска хра-
на, от лекарства - необходи-
мо е да имаме грижата да ги 
почистим. Да дадем 24 часа 
почивка на храносмилател-
ната система и на организма. 
Това е почивка, лечебен глад, 
въздържане от храна, физи-
ологична почивка - наречете 
го както искате. Ефектът е фе-
номенален, но много от хора-
та не го знаят. Всеки ден чу-
ваме „аз не ям хляб”, „аз не 
ям това, не ям онова” - и как-
во от това, ти си с 30 кг над-
нормено тегло. Това са то-
ксини, отрови, няма как ор-
ганизмът ти да функционира 
правилно. 

- Какъв е съветът Ви 
след обилното хранене по 
празниците?

- Поне от 3 до 5 дни почивка 
т.е. максимално прочистване 
-  дестилирана вода по 2,5 ли-
тра дневно. И 3 км пеша, за-
щото ходенето е най-доброто 
упражнение, което раздвиж-
ва токсините. И разбира се, 
спокоен и релаксиращ сън от 
7 до 8 часа. Ако този режим 
се спазва, няма начин да не 
бъдем по-здрави. По празни-
ците превръщаме безценния 
си стомах в торба с отпадъ-
ци, с непълноценна храна. А 
всъщност организмът гладу-
ва за хранителни вещества. 

- Проявяват ли млади-
те хора интерес към този 
здравословен начин на 
живот?

- Хора от всички възрасти 
проявяват интерес. А други 
казват - да, чел съм, знам. 
Да, в интернет има много 
информация и хората сигур-
но четат. Но има един велик 
закон, който казва: "Не мо-
жеш да очакваш нещо, ако 
не правиш нищо". Едно е да 
знаеш, друго е да го правиш. 
Защото когато правиш нещо 
за здравето си, само тогава 
можеш да очакваш положи-
телен резултат.   

НП

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Напомняме на гражданите, че на територията на об-
щина Айтос няма депо за отпадъци. Всички отпадъци от 
територията се извозват от лицензирани фирми на Ре-
гионално депо Братово.

Бъдете бдителни - не предоставяйте отпадъците си на 
фирми и лица, които нямат разрешителни за транспор-
тиране на отпадъци. Възползвайте се само от лицензи-
рани за тази дейност фирми.

Нарушителите, които изхвърлят отпадъци на нерегла-
ментирани места ще бъдат санкционирани, съгласно За-
кона за управление на отпадъците.

За повече информация и за въпроси - Катя Ива-
нова, старши експерт, Дирекция ТСУРР, стая №6, 
тел. 0897 992 321.

П  О  К  А  Н  А
За участие в ОС на ЗКПУ „Чукарка“

Управителният съвет на ЗКПУ „Чукарка” с.Чукарка 
уведомява всички член - кооператори, че на 29.05.2021 
г. от 9:00 часа в двора на ЗКПУ Чукарка с.Чукарка ще 
се проведе годишно отчетно –събрание при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д  :

1. Утвърждаване решенията  на УС за приемане на 
нови член-   кооператори  и освобождаване на член - 
кооператори по тяхна молба.

2. Приемане и гласуване отчета на УС за 2020 год.
3. Приемане и гласуване на годишния финансов от-

чет за 2020 г.
4. Приемане и гласуване заключението на  КС за 

2020 год.
Съгласно чл.26 от Устава на кооперацията, поканата 

се разпространява чрез покани до член кооператорите, 
или чрез поставяне на видни места в населеното място, 
или чрез съобщение по местната радиоуредба, или чрез 
съобщение в районен или централен вестник.

Управителен съвет на ЗКПУ „Чукарка” с. Чукарка

ЗКПУ „ЧУКАРКА“ - с.ЧУКАРКА
с.Чукарка, обл.Бургас, общ Айтос, Тел: 0899/110249, 

05533/2317, E-mail: zkpu_2013@abv.bg

Диетологът Тодорка Михайлова: 

Само 2 кг „отгоре“ 
отварят врата за болестите

Тодорка Михайлова



По покана на кмета Васил 
Едрев на 12 май 2021 г. в За-
седателната зала на Общи-
на Айтос, при спазване на 
противоепидемичните мер-
ки, се проведе публично об-
съждане на Плана за интег-
рирано развитие на общи-
на Айтос (ПИРО) за пери-
ода 2021-2027 г. За да бъдат 
информирани гражданите, 
бизнесът, НПО и всички за-
интересовани страни, доку-
ментите, свързани с разра-
ботването на ПИРО Айтос 
2021-2027 г. бяха публикува-
ни на сайта на Община Ай-
тос www.aytos.bg, в секция 
"Новини". 

ПИРО 2021-2027 г. е стра-
тегически и програмен до-
кумент, който определя 

средносрочните цели и при-
оритетите за устойчиво раз-
витие на общината. Съо-
бразен е с връзките с дру-
ги общини, в съответствие с 
всички актуални документи 
за планиране на регионал-
ното развитие, с изисквани-
ята на Закона за регионал-
но развитие, и с целите на 
кохезионната политика на 
ЕС за периода 2021-2027 г. 
Разработен е за 7-годишен 
период и служи за опре-
деляне на актуалните про-
блеми, нуждите и потенци-
алите, на целите и приори-
тетите за устойчиво разви-
тие на общината. Във взаи-
модействие е с приетия от 
Община Айтос Общ устрой-
ствен план (ОУП). 

Планът съдържа конкрет-
ни параметри за развитие-
то на територията и плани-
ра ресурсната обезпече-
ност. Като стратегически 
документ обвързва срав-
нителните предимства и 
потенциал за развитие на 
местно ниво с ясно дефи-
нирана визия, цели и при-
оритети за развитие, свър-
зани общо от стремежа към 
по-висок жизнен стандарт 
на хората в общината и ус-
тойчиво развитие на тери-
торията.

Преди да бъде одобрен 
от Общински съвет - Айтос, 
Планът за интегрирано раз-
витие на община Айтос 2021-
2027 беше публично презен-
тиран от Владислав Георги-

ев - управител на „ПРАЙМ 
КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, фир-
мата, с която Община Айтос 
има сключен договор за из-
готвянето на ПИРО. 

Визията за развитие през 
следващите седем години е 
ОБЩИНА АЙТОС - ПРИВЛЕ-
КАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИ-
ВОТ, РАБОТА И ИНВЕСТИ-
ЦИИ. Стратегическите цели 
на Плана са две - Утвържда-

ване на община Айтос като 
съществен елемент от раз-
витието на Бургаски агло-
мерационен ареал и Пре-
одоляване на негативните 
демографски процеси чрез 
продължаващо подобрява-
не на условията на живот в 
общината. От тях произти-
чат и трите приоритета за 
развитие: 1. За хората (ка-
чество на живот) 2. За прос-

перитет (икономическо раз-
витие) 3. За природата (еко-
логия и климатични проме-
ни). По трите приоритета са 
посочени конкретни мерки 
и четири зони за въздейст-
вие. Според индикативни-
те разчети в ПИРО, плани-
раните инвестиции в общи-
на Айтос за седем години са 
общо над 100 000 000 лв.

НП

Индикативната финансова таблица сочи над 100 000 000 лв. инвестиции за седем години

На 12 май 2021 г. се на-
вършиха 125 години от съз-
даването на тракийска ор-
ганизация в България. В 
защита на интересите на 
хилядите бежанци от Из-
точна и Беломорска Тра-
кия и  Мала Азия, наме-
рили през годините на-
зад подслон в Айтоска 
околия, в града възник-
ва Тракийско младежко 
емигрантско дружество. 
Организацията получа-
ва подкрепата на Варнен-
ското емигрантско друже-
ство „Странджа“, основа-
но от братята Никола и 
Петър Драгулеви и леген-
дарния тракийски водач 
Петко Киряков, по-извес-
тен ката Капитан Петко 
Войвода. По този повод 
във в-к „Тракия“, бр. 9/13 
май 2016 г., видният тра-
кийски деятел, историкът  
проф. Иван Филчев отбе-
лязва: „Важни постанов-
ки  се съдържат в уводна-
та статия на в. „Странджа“ 
от 15 февруари 1897 г. под 
заглавие: Първи конгрес 
на преселниците и еми-
гранти от Одринска Тра-

кия, проведен  
в гр. Бургас 
на 15 декември 
1896 г. По вре-
ме на заседа-
нията делега-
тите са въоду-
шевени от па-
триотични чув-
ства и с подо-
баваща сери-
озност се отна-
сят към всички 
обсъждани въ-
проси. Конгре-
сът подчерта-
ва, че целта 
на дружество-
то се поста-
вя по-високо 
от всяка пар-
тизанска при-
щявка. Това 
означава, че 
на тракийска-
та организация 
са нужни хора 
действени и патриоти, а не 
привърженици на разните 
партии.“

Водено от завета на уч-
редителите на Тракийска-
та организация в България, 
ръководството на Тракий-

ско дружество "1897 Пе-
тър Киприлов" проведе 
честване на юбилейна-
та 120-годишнина от на-
чалото на организирано-
то тракийско движение в 
Айтос. Днес в навечерие-
то на 125-годишнината на 

Тракийската организация 
в България, Тракийското 
дружество в Айтос отчи-
та консолидиране на ро-
долюбивите българи от 

община Айтос, потомци 
на бежанците от Източна 
и Беломорска Тракия, от 
Мала Азия, Северна Доб-
руджа и Македония. Всич-
ки те подкрепиха родолю-
бивата идея за изгражда-
не паметен знак на учите-
ля, свещеника и револю-
ционера Петър (Пею) Кип-
рилов, свързал завинаги 
името си с населението 
на нашия град. 

Паметникът да бъде  
мястото, където на 26 март 
- Деня на Тракия, ще под-
насяме цветя и венци и ще 
скланяме глави пред  де-
лото на свещеник Кипри-
лов и в памет на хилядите 
бежанци, намерили под-
слон при своите братя в 
Айтос и региона. 

Нека не забравяме за-
вета на Петър Киприлов, 
произнесен пред деца и 
тракийци в края на зем-
ния му живот: „Деца, не 
забравяйте Тракия, за ко-
ято България проля толко-
ва кръв! Бог бди над Тра-
кия! Имайте вяра в све-
товната правда! Истината 
рано или късно ще възтър-
жествува!“ 

Да носим заедно кау-
зата „Тракия“ в сърцата 
си  и тя да бъде за всич-
ки нас не само символ, но 
и съдба! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Управителен съвет на 
Тракийско дружество 
"1897 Петър Киприлов" 
гр. Айтос 
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Представиха публично Плана за интегрирано 
развитие на община Айтос до 2027 година

Ботевци на видеосреща  
с еврокомисар Мария Габриел

Да носим каузата „Тракия“ в сърцата

В Тракийския център в Айтос е подредена уникална изложба на документи, 
карти, знамена, снимки, награди. Събирал ги е през годините почетният пред-
седател на дружеството Димитър Ошавков

ТД "1897 Петър Киприлов" - гр. Ай-
тос е удостоено със сребърен плакет 
"120 години организирано тракий-
ско движение в България"

Айтоските тракийци грижливо пазят броевете на НП с публикации за историята и настоящето на Тра-
кийското дружество
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ОБЯВА
за прием на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО 
КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС-МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 
СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Подобряване на качеството на живот и на услугите за местните общ-

ности. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с 
финансова подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони.

2. Допустими кандидати:
• Община Айтос- за всички допустими дейности и разходи.
• Юридически лица с нестопанска цел - за дейности, свързани със 

социалната и спортната инфраструктура, образованието и културния 
живот;

• Читалища – за дейности, свързани с културния живот.
Важно! 
Kaндидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на те-

риторията на МИГ-Айтос.
3. Допустими дейности:
• Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съ-

ществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и 
принадлежностите към тях;

• Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени по-
требности;

• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеж-
дане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които 
не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, 
включително транспортни средства;

• Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се пре-
доставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност.

• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавежда-
не на спортна инфраструктура;

• Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на 
оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния жи-
вот, включително мобилни такива, включително и дейности по верти-
калната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

• Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общин-
ска образователна инфраструктура с местно значение.

Мобилни обекти са моторни превозни средства, които не позволя-
ват използването им за други цели освен изключително и само за осъ-
ществяване на дейности за предоставяне на услуги, свързани с култур-
ния живот.

4. Допустими разходи:
1. строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обно-

вяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или 
друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане 
дейности;

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеж-
дане до пазарната им стойност, вкл. чрез финансов лизинг, съгласно 
допустимите за подпомагане дейности;

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, 
лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архите-
кти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологич-
на устойчивост на проекта, извършени, както в процеса на подготовка на 
проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време 
на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от об-
щия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

Разходите за консултации, включени в рамките на допустимите раз-
ходи по т.4 не следва да надхвърлят 5% от стойността на допустими-
те разходи по т.1, 2 и 3.

Транспортните средства са допустими за закупуване само за дей-
ности по т. 3, а мобилните обекти - само за дейности т. 6. от раздел 
13.1 Допустими дейности от Условията за кандидатстване. Транспорт-
ните, включително превозните средства следва да се използват за це-
лите на инвестицията.

Допустими са авансови плащания в размер до 50 % от публичната 
помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, аван-
совото плащане е допустимо както следва:

- до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта 
за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно 
изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

- разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по 
проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор 
за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Междинно плащане е допустимо, ако бъде заявено от кандидата в 
проекта и неговата стойност бъде посочена в ТДИД. Междинно плаща-
не е допустимо ако бъде заявено не повече от един път за периода на 
изпълнение на проекта

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на 
възстановяване в съответствие с националното законодателство в об-
ластта на ДДС.

5. Период за прием и място на подаване на проектните предло-
жения:

Процедура на подбор на проекти е с 3 крайни срока за кандидат-
стване, както следва:

Трети прием:
Начална дата за подаване на проектните предложения: 

12.05.2021г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 30.06.2021 г., 

17.00 часа.
В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да пода-

ват своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 
2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Важно!
Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения кра-

ен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.
6. Бюджет на процедурата
7. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящ-

ия трети прием по процедурата е: 461530, 30 лева
8. Минимален и максимален размер на финансовата помощ за 

конкретен проект:
• Минималният размер на допустими разходи и на безвъзмездната 

финансова помощ за конкретен проект е 20 000,00 лева
• Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездна-

та финансова помощ за конкретен проект е 391 000,00 лева
• Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на до-

пустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след 
извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;

• В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвес-
тициите е в размер до 50 000 евро ( превалутирани в лева при курс 
1,9558 лева за 1 евро = 97 790,00 лева) за един обект, който е с уста-
новен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране 
в размер на 100 %;

• Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извърш-
ване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз 
основа на анализ „разходи-ползи” (финансов анализ), изготвен по об-
разец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ. Разликата между 
пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 
размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „раз-
ходи-ползи“ се осигурява от кандидата, като участието му може да бъде 
само в парична форма.

При изпълнението на проект, включващ само нестопански дейности 
и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридически-
те лица с нестопанска дейност или по Закона за народните читалища 
не се прилагат чл.107 и 108 от Договора за функциониране на Евро-
пейския съюз.

9. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии за избор на проекти Точки
1. Дейностите по проекта се осъществяват:
- на територията на населено място/населени места с общо насе-
ление до 500 дущи - 20 т.
- на територията на населено място/населени места с общо насе-
ление от 501 до 1500 дущи - 25т.
- на територията на населено място/населени места с общо насе-
ление над 1501 дущи – 30 т.
по данни на НСИ към 31.12. на годината, предхождаща годината 
на кандидатстване.

30

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качест-
вото на живот в района 10

3. Интервенциите по проекта са за обект от културна и/или, 
спортна и/или обществена значимост за територията 10

4. Кандидатът е община 4
5. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище 6
6. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата 
дейност по други програми 5

7. Дейностите по проекта са за облагородяване на градска среда 
за уязвими групи от населението 10

8. Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна ин-
фраструктура за хора с увреждания 10

9. Проектът включва дейности с позитивен принос към околна-
та среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазва-
щи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 
околната среда - 5 т

5

10. Проектът предвижда използването на местни доставчици на 
стоки и/или услуги 5

11. Проекта ще създаде работни места при изпълнение на допус-
тимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка:
- до 2 души - 2 т.
- над 2 души – 5 т.

5

ОБЩО 100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, об-
щата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е рав-
на на или по-голяма от 20 точки.

10. Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проек-

ти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран елек-
тронен подпис (КЕП ) като се използва

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 
ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://eumis2020.government.bg

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни 
разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване по съответния прием на следния електронен адрес: mig_
aytos@abv.bg

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване 
на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ-Айтос 
няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на 
конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на ус-
ловията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на 
МИГ – Айтос: http://mig-aytos.com/bg/ и на https://eumis2020.government.bg

11. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Лице за контакт: Марийка Георгиева – Изпълнителен директор на СНЦ 

„МИГ-Айтос“ Адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Васил Левски“ № 2
Телефон: 0886396816
Адрес на електронна поща: mig_aytos@abv.bg
Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Ус-

ловия за изпълнение и приложенията към тях) са публикуван на следните 
интернет адреси: http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://
eumis2020.government.bg

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

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

Писателката Неда Антонова представи 
историческите си романи в Айтос

В Деня на светите 
братя Кирил и Методий 
писателката Неда Анто-
нова плени сърцата на 
учениците от СУ "Хрис-
то Ботев". Пред жадни-
те за знания очи, автор-
ката разказа човешка-
та история на Христо 
Ботев и царица Елеоно-
ра, втората съпруга на 
княз Фердинанд. 

Неда Антонова е ав-
тор на повече от двай-
сет романа, по-голяма-
та част от тях сюжет-
но свързани със съби-
тия от българската ис-
тория. На особен чита-
телски интерес се рад-
ва трилогията „Възкре-
сените“: „Царица Еле-
онора Българска“, „Не-
говата любима. Ботев 
и Венета – баладата на 

века“, „Съвършената. 
Преподобна Стойна – 
неканоничната свети-
ца“, а също романът за 

Васил Левски „Любо-
вта и смъртта на пър-
вия след Бога“.

Нейни книги са преве-

дени на френски, руски, 
чешки и полски. Неда 
Антонова е единстве-
ната жена, удостоена с 

литературната награда 
„Златен меч“. Днес пи-
сателката живее и ра-
боти в Търговище.

Интервюто на НП с пи-
сателката Неда Антоно-
ва, четете в следващия 
брой, на 18 май т.г.


