
Заради ковид-мерки-
те, от месеци в Айтос 
не беше се случвал тол-
кова вълнуващ и емо-
ционален празник. Тър-
жественото честване 
на 24 май, организира-
но от Община Айтос, съ-
бра на площад "Свобо-
да" стотици айтозлии и 
гости на града. На ри-
туала за издигане на 
националното знаме и 

знамето на община Ай-
тос, до кмета Васил Ед-
рев бяха знаменни гру-
пи от СУ "Христо Ботев" 
и СУ "Никола Вапцаров". 
Водещата Лазарина Ян-
чева покани на сцената 
отличниците на Випуск 
2021 и учениците с прес-
тижни изяви в наука-
та, спорта и изкуствата 
през учебната 2020/2021 
година. Зрелостниците 
получиха цвете с поз-
драви и пожелания от 
градоначалника, а изя-
вените ученици - Поче-
тен плакет с Диплом. 

Рекорден е броят на 
отличниците на випу-

ска тази година - 38. 15 
са учениците, номини-
рани от педагогически-
те съвети за Годишни-
те награди 2021, които 
Община Айтос присъж-
да за най-добрите вся-
ка година.

Празничната програ-
ма беше със специал-
ното участие на Детския 
танцов състав "Тракий-
че" при СУ "Христо Бо-

тев", с ръководител Ро-
сица Кавръкова. След 
концерта малките тан-
цьори на "Тракийче" по-
ведоха дълги хора. Тан-
ците на открито са тра-
диция за всеки празник 
в Айтос. Тази година 
на 24 май танцуващите 
деца и възрастни не се 
пуснаха от хорото бли-
зо час. 
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

28-31 МАЙ 2021, бр. 472

Вълнуващ 24 май на площада в Айтос

ДО
УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:
ПП   ГЕРБ-СДС
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
Коал.“БСП за БЪЛГАРИЯ“
ПП   Д П С
Коал.“ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
Коал.“ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
За ОБЩИНА АЙТОС

П  О  К  А  Н  А

На основание  чл. 89-96  от Изборния ко-
декс  и решение №124-НС/26 май 21 г.на 
ЦИК    във връзка с произвеждането на 
Избори за народни представители за На-
родно събрание на 11 юли 2021 год.. на-
срочвам  консултация с  представители 
на парламентарно представените партии 
и коалиции, представени в 45-тото Народ-
но събрание за 3 юни (четвъртък) 2021 г. 

от 10.00 часа в кабинета на Кмета на Об-
щината за определяне съставите на Се-
кционни избирателни комисии  и  ПСИК 
на територията на Община Айтос.

В  консултациите могат да участват и 
други партии , които не са парламентар-
но представени.

Консултациите са публични.
При консултациите участващите партии 

и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на 

СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коали-

цията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се 

предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за 

член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удос-

товерение за актуално правно състоя-

ние на партията, издадено не по-рано от 
10.05.2021 г., или копие от решението за об-
разуване на коалицията за участие в избо-
рите за 45-то Народно събрание. С тях се 
удостоверяват имената на лицата, пред-
ставляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упъл-
номощени лица, се представя пълномощ-
но, подписано от представляващите пар-
тията/ коалицията, или заверено копие от 
такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, кои-
то да заместят предложените от партии-
те и коалициите лица за състави на СИК, 
когато правомощията на член на СИК се 
прекратят предсрочно или когато член на 
СИК не се яви в изборния ден. Замества-
нето се извършва с решение на РИК. Спи-
съкът трябва да съдържа данните, посоче-
ни в буква „а“.

За проведените консултации се съста-
вя протокол, в който се вписват имената 

на участвалите лица и в какво качество 
участват; направените предложения, въз-
ражения, особени мнения, становището 
по предложенията на другите участници, 
постигнатото съгласие или ако такова не 
е налице, в какво се изразява съгласието 
между участвалите в консултациите пред-
ставители на партиите и коалициите.

Протоколът се подписва от всички участ-
вали в консултациите лица.

Неподписването на протокола от участ-
вал в консултациите упълномощен пред-
ставител на партия или коалиция води до 
липса на постигнато съгласие за състави-
те на СИК на територията на съответната 
община или административен район.

Настоящата покана ще бъде обявена на 
интернет страницата на Община Айтос- 
http://aytos.bg

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Кметът Васил Едрев с изявените ученици на община Айтос 

ДТС "Тракийче"

Отличниците на Випуск 2021



Айтос с първенство 
по футбол 

„Авицена“ ЕООД гр. Айтос 
отчете пред Общинския съ-
вет дейността и финансово-
то си състояние през 2020 го-
дина. Общинската фирма е с 
предмет на дейност - търго-
вия на дребно с лекарства 
и консумативи. Дейността 
си развива в една аптека, 
в сградата на Общината. За 
помещенията заплаща наем 
и няма дълготрайни матери-
ални активи.

На редовното заседа-
ние на Съвета на 27 май т.г. 
стана ясно, че финансово-
то състояние на общинско-
то търговско дружество за 
2020 г. е добро. Няма нераз-
платени плащания към дос-
тавчици, наеми и дивиденти 
към Общината, към персона-
ла и институции. 

"На Община Айтос са из-
платени наеми в размер на 
11 064 лв. Счетоводната пе-
чалба е 13 000 лв., а чиста-
та печалба след плащане на 
данъците - 11 700 лв. Разхо-
дите за възнаграждения са 

123 000 лв., социални разхо-
ди  - 23 000 лв., с 4000 лв. по-
вече от 2019 г", пише в отчета 
на управителя Младен Ива-
нов. Иванов подчертава, че 
фирмата работи в обстанов-
ка на сериозна конкуренция 
на територията на общината, 
с увеличен брой на аптеки-
те и отварянето на две нови 
през 2020 г.

Става ясно още, че в ре-
зултат на засилена конку-
ренция, оперативните над-
ценки на всички аптеки, 
включително и на общин-
ската, са намалели, както и 
оборотите им. По-малко са 
и клиентите от община Руен, 
предвид факта, че там, в поч-
ти всяко село има открит ап-
течен пункт. 

Въпреки това, финансово-
то състояние на "Авицена" 
ЕООД е стабилно. Матери-
алните запаси на фирмата 
са в размер на 130 000 лв., 
към 1.01.2021 г. Вземанията 
от здравна каса са 127 000 
лв., оперативният резерв е 
от 43 000 лв.

"Община Айтос е една от 
малкото общини в България, 

които разполагат със своя 
аптека, чрез която всеобх-
ватно се задоволяват нуж-
дите на гражданите на общи-
ната и на съседни общини с 
лекарствени продукти и кон-
сумативи. Екипът на "Авице-
на" проявява изключително 
старание, за да изпълни из-
искванията на клиентите и 
да осигури всички необходи-
ми медикаменти, включител-
но и такива със специална 
доставка. Аптеката на "Ави-
цена" ЕООД продължава да 
е единствената, която изгот-
вя лекарства, и която обра-
ботва рецепти на военноин-
валиди и ветерани на тери-
торията на четири общини", 
пише още в анализа на уп-
равителя.

Младен Иванов е опти-
мист за бъдещето на фирма-
та и очаква следващата фи-
нансова година да е още по-
добра. "Ние ще допринесем 
със своята работа за улес-
няване достъпа на хората 
до необходимите им меди-
каменти, а с печалбата на 
фирмата ще сме от полза 
за доброто финансово със-
тояние на Общината", казва 
в заключение Иванов.

НП
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Стабилна финансова 2020 г. за 
общинската „Авицена“ ЕООД 

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с решение на Общинската епизоотична комисия от 
заседание, проведено на 19.05.2021 г., относно ограничаване 
разпространението на заболяванията Инфлуенца(грип) по птици-
те и Африканска чума по свинете, Община Айтос уведомява всич-
ки собственици на животновъдни обекти-лично стопанство, строго 
да спазват мерките за биосигурност при отглеждане на животни и 
птици за лични нужди. Отглеждането да става само в регистрира-
ни обекти, съгласно изискванията на Българската агенция по без-
опасност на храните.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСОПАНСКА ЦЕЛ
ТРАКИЙСКО  ДРУЖЕСТВО „1897 ПЕТЪР  КИПРИЛОВ“ ГР.АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ
Управителният съвет (УС)на Тракийското дружество 1897 Петър Кип-

рилов поканва своите членове на Годишно отчетно събрание на 24 юни 
2021 г. (четвъртък) в салона на Общински клуб на ул.„Парков“ №52,при 
следния  ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС на тракийското дружество за 2020г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020г.
3. Предложение за план–програма за дейността на Тракийското дру-

жество за 2021г. 
4. Промени в Устава.
5. Разни.
Регистрацията на делегатите започва от 16:30 ч. на 24.06.2021 г. пред 

залата, където ще се проведе общото събрание. При липса на кворум на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 18:00 
ч., на същото място и при същия дневен ред.

Участниците в работата на Годишното отчетно събрание гласуват с ре-
довна членска карта.

НАЧАЛО НА СЪБРАНИЕТО  17 ЧАСА!
Управителен съвет на Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов“

П О К А Н А
Управителният съвет на ТД „Чудни скали“ гр. Айтос на основа-

ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ кани всички членове на Дружеството на Ре-
довно Общо Събрание на 15.06.2021 г. /вторник/ от 17,30 часа в 
Заседателната зала на Община Айтос при следния:

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на дейностите на ТД „Чудни скали“ гр. Айтос за 2020 г.
2. Отчет на Контролния съвет за 2020 г.
3. Избор за делегат за Общото събрание на БТС в гр. София.
4. Предложения за дейностите на ТД „Чудни скали“ - Айтос за 2021 г.
5. Разни.
При липса на кворум в определеният час, на осн. чл.27 от ЗЮЛНЦ, 

събранието ще се проведе на същият ден от 18,00 часа на също-
то място и при същият дневен ред, независимо от броя на явили-
те се членове.

Събранието ще се проведе при спазване на противоепидемичните 
мерки от Наредбата на Министъра на здравеопазването.

На 29 май 2021 г. (събо-
та) Община Айтос, Местна 
комисия за борба с проти-
вообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни 
(МКБППМН - Айтос), съв-
местно с Туристическо дру-
жество "Чудни скали" - Айтос 
организира велопоход „Ние 
сме на пътя!“ Два са пово-
дите за атрактивната проя-
ва - празникът на просвета-
та и културата и Първи юни 
- Ден на детето.

Стартът на велопохода е 
в 8.00 часа пред сградата на 
Община Айтос.

Участниците са любите-
ли велосипедисти на въз-
раст VІІІ-ХІІ клас. За да се 
гарантира безопасността 

им на пътя, младежите ще 
преминат 12-километрово-
то разстояние до село То-
полица и обратно, орханя-
вани от патрулни автомоби-
ли на РУ-Айтос.

Отправната точка е дво-
рът на кметството в Топо-
лица. Там членове на клуб 
Българския младежки Чер-
вен кръст -Айтос (БМЧК) при 
СУ "Христо Ботев" ще пред-
ставят пред участниците ре-
ални проблеми, които мо-
гат да им се случат на пътя 
и как да реагират в критич-
ни ситуации. През това вре-
ме, членове на Младежката 
секция на ТД "Чудни скали" 
с ръководител Николай Ди-
митров ще се заеме с под-

готовката на трасе за атрак-
тивно велосъстезание, в ко-
ето ще участват само жела-
ещите велосипедисти. 

Всички участници ще но-
сят тениски с логото на про-

явата, осигурени от Община 
Айтос. Наградите, с желание 
да развива велоспортът в 
Айтос, предоставя велома-
газин "СТЕФ".  
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Николай Колев и фирма 
НИКС възстановяват една 
айтоска традиция - футбол-
ния турнир на спортна пло-
щадка “Дракон”. Начало на 
турнира е на 31.05.2021 г. Фи-
налът зависи от броя на от-

борите, които ще се включат 
в надпреварата. Засега про-
гнозната дата, която сочат 
организаторите, е 12 май.

Жребият и изготвянето на 
програмата за срещите ще е 
30.05.2021г., от 18:00ч. Фор-

матът на отборите - 10/12 
играчи - 5 полеви 1 вратар 
и 4 или 6 резервни състеза-
тели. Времетраене на мачо-
вете - 2х20/25мин, (в зави-
симост на броя участващи-
те отбори). 

Такса за участие - (12 чо-
века по 8 лв.), или общо 96 
лв. на отбор. Ще бъдат оси-
гурени купи, медали + па-
рична награда за 1-во, 2- ро 
и 3-то място. Телефон за за-
писване : 088 577 5903

77-ата годишнина от тра-
гичната гибел на семей-
ство Ченгелиеви и поета 
Атанас Манчев почето-
ха айтоските социалисти. 
На 21 май т.г. те поднесо-
ха цветя и сведоха глави 
пред родната къща на Чен-
гелиеви и пред мемориала 
в градската градина.

Общинският съвет 
прие с пълно 
мнозинство отчета 
на управителя 
Младен Иванов

Младен Иванов

Съветът заседава - 27 май 2021 г.

Младежки велопоход „Ние сме на пътя!“ на 29 май

Аптеката на "Авицена" ЕООД

77 години от 
гибелта на 

Ченгелиеви и 
Атанас Манчев



С Владислав Георгиев, уп-
равител на „ПРАЙМ КОНСУЛ-
ТИНГ“ ЕООД, разговаряме за 
изготвянето и приоритетите 
в Плана за интегрирано раз-
витие на Община Айтос 2021-
2027 г. (ПИРО). „ПРАЙМ КОН-
СУЛТИНГ“ ЕООД е фирмата, 
с която Община Айтос има 
сключен договор за подго-
товката на ПИРО Айтос 2021-
2027 г.

- Г-н Георгиев, презенти-
рахте на публично обсъж-
дане Плана за интегрира-
но развитие на Община Ай-
тос за периода 2021-2027 
г. Стана ясно, че сте събра-
ли огромна по обем инфор-
мация. Колко години назад 
трябваше да се върнете, за 
да бъде планирано бъдеще-
то на община Айтос за след-
ващите седем години?

- В различните сектори е 
различно. Например, населе-
нието сме го разглеждали 10 
години назад, а прогнозата за 
демографската тенденция - за 
20 години напред. Това е най-
големият период. Що се отна-
ся до икономическото разви-
тие на общината, върнахме се 
7-8 години назад, в един пе-
риод - от възстановяването 
след предишната икономиче-
ска криза до наши дни и вли-
янието на COVID.

- Анализирахте цялата 

тази информация. Каква е 
целта?

-. Анализът има за цел да 
намери най-точните отговори 
на въпросите: какво се е подо-
брило, къде има потенциал за 
развитие в бъдеще, и къде има 
проблеми, върху които трябва 
да се акцентира.

- Според индикативна-
та таблица, предвиждате 
100 000 000 лв. инвестиции 
в община Айтос за следва-
щите 7 години, каквато е и 
рамката на Плана. Откъде 
ще дойдат тези пари?

- Този бюджет и ресурс, кой-
то е залегнал в Плана, е сума 
от много различни възмож-
ности, които във времето мо-
гат да бъдат променяни и до-
пълвани. Защото  политиката 
на Европейския съюз и на на-
ционално ниво е свързана с 
динамика, която не може да 
бъде предвидена на 100%. Но 
към днешна дата, основните 

източници са в няколко посо-
ки. Първо, това са средства-
та по линия на ЕС, като тези 
средства могат да бъдат раз-
делени на няколко подгрупи. 
От една страна, като най-ва-
жен елемент, това ще бъде 
Програма „Региони в разви-
тие“, която изразено ще под-
крепя градските центрове в 
страната. Програмата е раз-
делена на два приоритета. 
В първия приоритет попадат 
десетте най- големи градове 
в България, сред които и Бур-
гас, а във втория приоритет -   
също големи градове с насе-
ление с над 15 хил. души в об-
щинския център. И гравитира-
щи около онези десет големи 
градове, най-често. Именно 
заради това виждаме потен-
циала на Община Айтос във 
взаимовръзките, които са из-
градени и могат да бъдат про-
дължаващо развити с Община 
Бургас. И като цяло, с общини-
те, които са в ареала на Бур-
гас. Следващата голяма про-
грама, която се очаква да под-
крепя бизнеса е "Конкурен-
тоспособност" в бъдещия пе-
риод. Тя е разделена на две, 
в две различни програми. Но-
восъздадената, е тази, която 
ще насърчава иновациите и 
продължението на съществу-
ващата програма. Тя ще е на-
сочена към подкрепа на биз-
неса и неговата технологична, 
дигитална и продуктова обез-
печеност и развитие. Програ-
ма "Човешки ресурси" е също 
много важен елемент, защото 
тя ще подкрепя не само зае-
тостта директно, но и разви-
тието на кадрите чрез квали-
фикации, чрез професионал-
ни обучения по ключови ком-
петентности и дигитални уме-
ния. Това се очаква да бъде 
един силен акцент върху бъ-
дещия период на ниво ЕС. Ди-
гиталните компетентности са 
във фокуса на усилията, кои-
то ЕС възлага на национал-
но ниво, защото се отчита, 
че ЕС има изоставане спря-
мо САЩ в тази посока. Там 
са насочени усилията. След-
ващият финансов инструмент 

е Програма „Наука“, насоче-
на към образованието, Про-
грама „Околна среда“ за водо-
снабдяване и канализация. Те 
също ще са инструменти, кои-
то ще бъдат ползвани активно. 
Има т.н. План за възстановя-
ване и развитие на Европей-
ската комисия, с бюджет над 
12 млрд. лв. за България. По-
ставени са много амбициозни 
цели за разходване на сред-
ствата. Целта на този План 
е масирана подкрепа, още в 
първия момент, в който иконо-
миката има нужда от възста-
новяване. Неговата срочност 
е по- кратка, но пък обемът му 
е достатъчно голям, за да е 
предизвикателство за нашата 
държава. Не на ниво община, 
не на ниво министерство.

От там идват калкулациите 
в ПИРО Айтос 2021-2027, които 
водят до извода, че в Община 
Айтос е реалистично да се ре-
ализира финансова Програма 
от порядъка на 100 млн.лв.  

- Каква ще е проектната 
стратегия на Община Айтос 
през следващите години?

- Стратегическата част на 
документа е разработена по 
стандарт, утвърден от Ми-
нистерството на регионално-
то развитие, но аз ще започ-
на от долу нагоре. На най- ни-
ското ниво са проектите, т.е. 
това, което директно ще бъде 
подкрепено. Те водят в йерар-
хично ниво нагоре към три из-
ведени приоритета, които са 
насочени за благоденствие на 
хора, за икономическо разви-
тие и просперитет и за еколо-
гия и климатични промени. И 
тези три приоритета, тяхната 
основна насоченост е да до-
принесат за две цели, които 
са заложени в Плана. Едната 
цел е свързана с това община 
Айтос да се утвърди като не-
изменна част от развитието 
на Бургаския регион, а втора-
та цел е да се преодолее нега-
тивната демографска тенден-
ция, намаляването на насе-
лението. Именно поради тази 
причина на ниво мерки и кон-
кретни проекти са предвиде-
ни изключително разнообраз-
ни начинания, свързани както 
със създаване на нова детска 
градина в гр. Айтос, за да мо-
гат да се насърчават хората 
да остават тук, а не да отиват 
в по-големия областен цен-
тър. В посока развитие на ин-
дустриалните зони, които съ-

ществуват - целта е подкрепа 
на свързаността между отдел-
ните територии в областта. Ця-
лата тази стратегия е насоче-
на към това, хората да оста-
нат да живеят и да работят тук 
и децата им да израстват тук. 
Т.е. в общината да има жиз-
неност, защото най- ключови-
ят и най-големият ресурс, кой-
то има една територия, това 
са хората. И ние трябва да се 
стараем да ги задържаме на 
тази територия.

- ПИРО Айтос 2021-2027 г.  
дава ли конкретна инфор-
мация за проектите, по ко-
ито трябва да кандидатства 
Община Айтос, като теми и 
проблеми? 

- Планът, на ниво изпълне-
ние, има т.н. Програма за ре-
ализация. Тя е отделно при-
ложение към Плана и в нея 
са структурирани и проекти, и 
възможни по-окрупнени теми 
или мерки, в които могат да се 
включат проектни идеи.

Конкретен пример за про-
ект - това е реновацията на 
Етнографския комплекс „Ге-
нгер“ , а за мярка - разви-
тието на туризма в община-
та. В мерките не са посочени 
задължително проект за кое 
училище или социална услу-
га ще готви Общината. Там е 
по-широко отворена ножица-
та и позволява да се включат 
различни идеи, защото не мо-
жем през 2021 да знаем как-
во ще ни хрумне и каква нуж-
да ще имаме през 2025 г.. За-
ради това мерките са дефини-
рани по такъв начин.

- Ако в Плана няма дефи-
нирана определена мярка, 
ще има ли право Общината 
да кандидатства с проекти 
в това направление?

-Тук въпросът има две осо-
бености. Първо, важно е как-
ви са условията на финанси-
ращата програма. Ако тя е за-
ложила изрично, в съответ-
ствие с общинския план, да, 
проектът трябва да фигурира в 
него. Второто, което трябва да 
се знае е, че този план подле-
жи на актуализация при необ-
ходимост. Защото динамиката 
на времето ни е толкова голя-
ма, че е силно вероятно някъ-
де в средата на периода да се 
наложи актуализация. Така че 
ПИРО не е затворен документ. 
Сега ще бъде приет, но всъщ-
ност неговия характер е да 
обхваща нуждите. Ако нужди-

те се променят, и той ще бъде 
променен.

- Това ли е документът, 
по който Общинската адми-
нистрация ще работи през 
следващите седем години?

- Искам да подчертая, че 
Планът не е наръчник на Об-
щинската администрация, по 
който тя трябва да работи. 
Планът е документ за всич-
ки - бизнес, граждани, непра-
вителствен сектор или фор-
мации. Ако хората проявяват 
инициативност, ще намерят 
своето място със своите идеи 
в Плана, и от там могат да тър-
сят реализация и да търсят 
финансиране. Всичко зависи 
от нас самите като граждани, 
като хора, като организации, 
като институции. Но не бива 
Общината да се разглежда 
единствено и само като игра-
ча, който участва в Плана. Не, 
напротив, тук могат да участ-
ват всички, всяка една, дори 
микро, фирма, един салон за 
красота, или фризьорски са-
лон, или автосервиз. Ако те 
утре кандидатстват за подкре-
па - да си купят някакво обо-
рудване или да обучат своя 
персонал. Това е елемент от 
Плана, това е приносът на все-
ки един от нас към развитие-
то на общността. 

- Каква трябва да е ко-
муникацията между Общи-
ната, бизнеса, НПО и всич-
ки, които  трябва да имат 
информация за възмож-
ностите?

- Проблемът е в това, че ако 
си с малък бизнес, ти се вто-
рачваш в бизнеса си и всеки-
дневните, ежедневните про-
блеми, и е много трудно да от-
вориш съзнанието си и да за-
почнеш да отделяш време за 
възможностите. Защото един 
малък бизнес има своите си 
ежедневни проблеми, които 
решава и трудно може да пог-
ледне напред във времето. Но 
тук Общината може да бъде ак-
тивната страна, от гледна точ-
ка на популяризиране. Но са-
мата Община като институция 
няма за цел да накара бизнеса 
просто да е активен в програ-
мите. Това трябва да се случва 
на централно ниво. Преди го-
дини бяха създадени областни 
информационни центрове на 
всяка една от областите, ко-
ито имат тази роля. Всъщност 
популяризирането на възмож-
ностите следва да се случва на 
Национално ниво, това е лич-
но мое разбиране. А на мест-
но ниво Общината би могла да 
бъде един катализатор на идеи. 
Защото ако бизнесът има идея, 
би могъл да я коментира с Об-
щината, или дори да потърси 
за мнение, как да си развие 
идеята. Но Общината сама за 
себе си няма ролята, не трябва 
да е комуникатор на информа-
ция, защото други институции 
имат тази функция.

НП

Националният статистически институт започва допълнително на-
биране на преброители за Преброяване 2021 - от 25 май до 10 
юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необ-
ходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 
хиляди от тях вече са набрани. По-голям е недостигът на пребро-
ители в големите градове. Повече от необходимия брой кандидати 
за преброители има в Северозападна България.

В периода 18 септември - 3 октомври 2021 г. преброителите 
ще имат право да посещават домакинствата в техния преброите-
лен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително съ-
бота и неделя.

При Преброяване 2021 населените места на територията на стра-
ната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще 
съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Все-
ки преброител ще може да преброи по един, два или повече учас-
тъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. Преброителите 
ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния 
статистически институт, като преди това ще преминат специално 
обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистиче-
ската тайна на получената информация. 

Заявлението за кандидатстване за преброител е по образец 
и се подава в Общината. Документите за кандидатстване могат 
да се изтеглят на сайта на Община Айтос и на Преброяване 2021 
https://bit.ly/3hsBlDG.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република 
България ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври 2021 
година, като ще премине на два етапа:

- Първи етап - чрез попълване на електронна преброителна кар-
та по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 го-
дина.

- Втори етап - чрез посещение на преброител на домакинствата 
- от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.
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Владислав Георгиев: Общинският план 2021/2027 г. не е 
наръчник за администрацията, а документ за инициативните

Стабилна финансова 2020 г. за 
общинската „Авицена“ ЕООД 

Набират допълнително 
преброители за 

Преброяване 2021

Най-важният 
ресурс, който има 
една територия, 
това са хората

Информираме гражданите, че от 31 май 2021 г. (поне-
делник) общинското търговско дружество "Айтос-Авто-
транспорт" ЕООД възстановява всички свои курсове по 
общинската и областната транспортна схема - до и от 
населените места и град Бургас.

Актуалното маршрутно разписание можете да види-
те на сайта на Община Айтос, раздел "Общински тър-
говски дружества" - "Айтос-Автотранспорт" ЕООД и на 
Автогара - Айтос.

Една от здравно-социални-
те услуги, които Община Айтос 
предоставя, и към която има 
засилен интерес е патронаж-
ната грижа за възрастни хора 
и лица с лица с увреждания. С 
цел да надгражда социалната 
подкрепа за гражданите, кме-
тът Васил Едрев поиска съгла-
сието на Общинския съвет Об-
щина Айтос да кандидатства 
по отворената нова процеду-
ра „Подкрепа за преодолява-
нето на последиците от кри-
зата, предизвикана от панде-
мията от COVID-19, и подго-
товка за екологично, цифро-
во и устойчиво възстановява-
не на икономиката” с проект-
но предложение “Патронажна 

грижа +”, за директно предос-
тавяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по Оператив-
на програма „Развитие на чо-
вешките ресурси 2014-2020“. 
Съветниците подкрепиха ини-
циативата на общинската ад-
министрация и упълномощиха 
кмета да извърши последващи 
действия, във връзка с подго-
товката и кандидатстването с 
проектно предложение

Процедурата е чрез подбор 
на проектни предложения, на-
сочени към изграждане на мо-
дел и устойчиво развитие на 
патронажната грижа за въз-
растни хора и лица с уврежда-
ния, включително и за хора с 
хронични заболявания и трай-

ни увреждания. За целта се 
предвижда продължаваща фи-
нансова подкрепа и оказване 
на здравно-социални услуги 
в домашна за потребителите 
среда. Програмата се реали-
зира се с финансовата под-
крепа на Европейския социа-
лен фонд (ЕСФ).

Проектът ще осигури про-
дължаване на подкрепата по 
осигуряване на почасови мо-
билни интегрирани здравно-
социални услуги в домове на 
лицата, които са най-застра-
шени от COVID-19. 

Предоставянето на интегри-
рани здравно-социални услу-
ги ще бъде за период от 12 ме-
сеца. Целевите групи включ-

ват: хора с увреждания, въз-
растни хора в невъзможност 
от самообслужване, лица над 
54 г., други уязвими групи, 
лица от рисковите групи за за-
разяване с COVID-19.

Определеният индикативен 
брой потребители за община 
Айтос по направление „Патро-
нажна грижа“ е 52 лица. Мак-
сималният размер на безвъз-
мездната финансова помощ 
е 104 832 лева за една годи-
на. Съгласно Условията за 
кандидатстване не се изис-
ква съфинансиране от Общи-
ната. Всички дейности следва 
да приключат не по-късно от 
30.06.2023 година.

НП

"Айтос-Автотранспорт" ЕООД 
възстановява всички курсове 
до селата и Бургас ОТ 31 МАЙ

Община Айтос подготвя нов социален проект
за почасови здравно-социални услуги в домовете на най-застрашените от ковид

Владислав Георгиев на представянето на ПИРО 
Айтос 2020-2027 г.



 Максим МОМЧИЛОВ

На 21 май т.г., в Артзалата 
на Община Айтос, със сво-
ята дебютна поетична кни-
га “Забравих да ти кажа...”, 
за първи път пред айтос-
ка публика застана млада-
та Елена Филипова. Дебю-
òъò на òаланòливаòа дама 
срещна подкрепата и ви-
соката оценка на журнали-
ста, издателя и приятеля, 
айтозлията Максим Мом-
чилов - гл. редактор на в. 
“Слънчев бряг”, Несебър. 
Залата беше препълнена с 
почитатели, много въпро-
си, отговори и автографи, а 
сред публиката бяха и екс-
депутатите Тодор Байчев и 
Николай Тишев.  

За поетичния си дебют Еле-
на Филипова е избрала загла-
вие на стихосбирката „Забра-
вих да ти кажа…”. Събрани са 
стиховете, които Елена е пи-
сала докато е учила в гимна-
зията, а след това в Бургаския 
свободен университет. А откъ-
де идва вдъхновението й, ав-
торката признава в едно ли-
рично встъпление: 

Има неизживяна любов. Лю-
бов, която е дошла в непод-
ходящ момент и не е могла 
да “оцелее” ... Силното чув-
ство в сърцето и вечната бол-
ка. Не знам колко съм вяр-

вала, че можеш да запазиш 
една емоция в сърцето си за-
винаги ... 

Да имаш щастливи момен-
ти с един, а твоята рана да 
е друг ... Но пък човек изжи-
вява онова, в което най-мал-
ко вярва ...

Поне е вдъхновяващо ... 
Дипломира се като магис-

тър по финанси и продължа-
ва да изразява себе си в сти-
хотворна форма. А ето какво 
още може да узнаете за Еле-
на: Тя е родена в Айтос. Сред-
ното си образование завърш-
ва в СУ „Христо Ботев”. През 
2014 г. се дипломира с отличие 
като Магистър по финанси към 
Бургаския свободен универси-
тет. Професионалният й опит 
е свързан с живото застрахо-

ване и банково дело. Работи-
ла е в сферата на финансови-
те услуги.

Любовта й към поезията да-
тира от ранна детска възраст, 
като първата си творба създа-
ва едва 13 годишна. Вдъхнове-
ние черпи от всичко, което я 
заобикаля, и превръща в стих 
всяко свое преживяване.

През цялото време - от пър-
вите стихове до дебютната й 
стихосбирка, Елена има под-
крепата на своите родители, 
работещи в Гърция и Испа-
ния. Стихосбирката е адре-
сирана до читателската ау-

дитория първоначално в 
Айтос, а след това, както 
се казва - и на други места 
в страната, а защо не - и в 
чужбина. 

В стихосбирката са вклю-
чени 66 стихотворения - за-
почва с „Не ме докосвай”, 
и завършва с „Търсиш ли 
ме”. Споделените стихове 
на Елена са пределно лич-
ни, сантиментално-тръпчи-
ви, отдадени на момента 
„тук” и „сега”, и … „веднага”. 
Следват законите на сърдеч-
ното движение, изпълнени 
с всекидневните изпитания 
(и драми), но и с всекиднев-
ното отвоюване на свое мяс-
то и смисъл. 

В наглед малкото думи, впе-
чатляващите стихове предста-

вят едновременния съвпад и 
разпад на настроения, съзер-
цателност, екзалтираност. В 
същото време, римите в „Заб-
равих да ти кажа…” сякаш 
„подреждат” емоционалния й 
хаос. Тематично са свързани 
с отказваната и извоюваната 
с много търпение любов, за 
онази любов, която ни раж-
да за начало. Желанието за 
себевглеждане и особено из-
питанието на чувствата, впе-
чатляват с точността на из-
каза и склонността към един 
разголващ дневник на само-
опознаването - сред други-

те, сред чуждите, които тряб-
ва да станат свои. Лирически-
ят текст не изпитва никакъв 
страх от обяснения. Словес-
ната мая на поезията й е тол-
кова характерно нейна, кол-
кото и искреността на откро-
венията й. Тя пуска на воля в 
съзнанието си „ада” и „рая”, 
които обаче не могат да раз-
мътят живата вода на битие-

то й. В свободното разпореж-
дане с пространство и време, 
Елена въвлича преживявани-
ята си и непрекъснато тран-
сформиращите се емоционал-
ни позиции на художествения 
„аз”. Тя е на „ти” със стихове-
те си, разговаряйки и пишей-
ки със себе си - несравнима 
и единствена. 

Първата стихосбирка на 

Елена вече има свое худо-
жествено поле, което може 
да се разширява според въз-
можностите на художестве-
ните сетива към конкретното 
и индивидуалното в бъдещи-
те стихове.

А на Елена сякаш е отреде-
но да страда и да мечтае – съ-
вършената дуалност за разви-
тието на лирическия текст.
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Забравих да ти кажа… 

Ден след празника на светите братя 
Кирил и Методий, на българската азбу-
ка, просвета и култура и на славянската 
книжовност, в СУ "Христо Ботев" - Айтос, 
бяха отличени учениците, постигнали ус-
пехи в различни конкурси и състезания 
през годината. Децата получиха награди 
и грамоти от "Цветолиние" на НЧ "Пробуда 
1880" Бургас, "Възстановете нашата Земя" 

на РИОСВ Бургас, "Полет над вълните" на 
Дамски клуб "Интър Уил Бургас" и "Един 
ден сред природата" на Национално лов-
но-рибарско сдружение.

Продължавайте да творите и да се раз-
вивате, беше пожеланието на директора 
Пенка Кирязова към успелите ученици, на 
тържеството за връчване на наградите.

НП

Ботевци  
с награди за участия в 
състезания и конкурси

По повод 24 май, в Излож-
бената зала СБХ в Бургас 
беше открита празнична из-
ложба на членовете на Дру-
жеството на бургаските ху-
дожници. Като член на Дру-
жеството, традиционно, в 

бургаската експозиция 
за Деня на светите бра-
тя Кирил и Методий, със 
свои картини художнич-
ката Димитрина Желе-
ва представя родния Ай-
тос. 

И тази година масле-

но платно на Желева украси 
бургаската изложба и впечат-
ли творческата общност. Та-
лантливата айтозлийка при-
съства на откриването и об-
мени идеи и опит с художници 
от различни поколения.

НП

Уважаеми творци!
Време е за АЛМАНАХ!
Градът ни е богат на хора, 

преоткриващи света с та-
лантливи творения.

Предлагам Ви да съберем 
частица от това духовно бо-
гатство и да го споделим с 
читатели от близо и далеч!

Моля, всеки творец, кой-
то е с айтоски корени, или е 
свързал живота си с Айтос, 
да откликне на призива и да 
изпрати свои творения: 

- поезия 
- проза 
- картини
За селекция и участие в 

Алманах "Айтос", изисква-
ния към творбите:

шрифт Times New Roman, размер 12, 
двустранно подравняване за прозата, 
30/60 знака. 

Изпращайте:
- до 10 стихотворения

- до две прозаични творби - до три стра-
ници едната.

- кратка творческа биография и сним-
ка на автора. 

Краен срок за изпращане на творбите - 
15.07.2021 година, на email: tati.jot@abv.
bg, тел. 0889591464, Татяна Йотова.

Алманах „Айтос“

Димитрина Желева 
представя Айтос на бургаска 

изложба за 24 май

За поетичния дебют 
на една айтозлийка

24 май

Елена Филипова

Димитрина Желева пред картината, с която 
участва в празничната експозиция


