
Започнаха основните 
дейности по проекта на Об-
щина Айтос „Изграждане 
и възстановяване на зони 
за обществен отдих в лесо-
парк „Славеева река” - град 
Айтос.”  Общината ограни-
чи достъпа на хора до ай-
тоската забележителност, 
за да опази живота и здра-
вето им. 

Спокойно може да се 
твърди, че това е най-дъл-
го чаканият проект от ай-
тозлии. В продължение на 
повече от 30 години в парка 
са извършвани само кърпе-
жи и текущи ремонти. Бли-
зо две години пък се прото-
чи процедурата за избор на 
изпълнител.

Сега, на старта на ремон-
тите, от фирмата изпълни-
тел „Строймонтаж” ЕООД 
се надяват, че дейностите 
в основната част от пар-
ка ще бъдат завършени до 
юбилейното 50-то издание 
на фолклорните празници 
„Славееви нощи” в начало-
то на месец юни тази годи-

на. „Убеден съм, че от тази 
година „Славееви нощи” 
ще се провеждат в съв-
сем нова обстановка”, за-
яви  кметът Васил Едрев, в 
отговор на въпроса на НП, 
ще приключат ли дейност-
ите до юбилея.

Благоустрояването на 
парк „Славеева река” в 
Айтос се радва на огромен 

интерес и през февруари е 
основна тема за разгово-
ри в града. Въпреки апела 
на Общината, заклети пар-
каджии обикалят алеите и 
зорко следят къде, какво 
се случва, коментират, съ-
ветват, одобряват. И обек-
тивът на НП видя старта на 
дейностите и първите стро-
ителни площадки - сухото 

езеро, което ще се превър-
не в многофункционално иг-
рище, детската площадка с 
фитнес уредите и сцената, 
които ще бъдат изцяло об-
новени. 

Спортният комплекс ще 
събере две футболни и едно 
баскетболно игрище, скейт 
площадка, поле за бадмин-
тон и тенис на маса. За цел-
та ще бъде положена из-
куствена трева, отделните 
игрища ще бъдат заграде-
ни с ограда, а около ком-
плекса ще бъде подменена 
настилката. Ще се изгра-
ди парапет и ще се рекон-
струират стъпалата, по ко-
ито се стига до комплекса. 
Предвижда се изграждане-
то и на дренажна система 
за събиране на повърхност-
ните води.

 Ремонтите включват още 
входната арка - колоните 
ще бъдат облицовани с ес-
тествен камък. Алеите ще 
бъдат преасфалтирани, ще 
има ново парково освет-
ление. Кътът за отдих, бли-
зо до входа на парка, ще 
бъде застлан с плочи от ес-
тествен камък. Пейките ще 
бъдат подменени, ще бъ-
дат поставени нови кошче-
та за смет. Тиха крайпътна 

алея ще свързва ренови-
раната детската площад-
ка със зоната около лятна-
та естрада. Алеята ще вър-
ви по сега съществуваща-
та пътека, следваща лини-
ята на река „Славеева”. На 
детската площадка ще има 
две комбинирани детски 
съоръжения за деца от 3 
до 12 години и съоръжение 
за деца до 3-годишна въз-
раст, пясъчник и беседка. 
В подпорна каменна стена 

ще бъдат изградени пейки 
и ще бъдат поставени кош-
чета за смет, както и таб-
ла с игри.

 Вече започна основни-
ят ремонт на сградата на 
лятната естрада. Предвиж-
да се цялостна подмяна на 
настилките в съблекалните, 
баните и останалите поме-
щения, подмяна на фаян-
са по стените, на вътреш-
ната и външната дограма, 
цялостно измазване и бо-
ядисване с латекс. В мо-
мента се изгражда дренаж-
на система около сградата 
и хидроизолация по целия 

периметър на сцената. От-
падъчните води ще се от-
веждат към модулна пре-
чиствателна станция, от ко-
ято след пречистване ще се 
заустват в реката. Отвън 
сградата ще бъде изпъл-
нена с минерална мазилка 
върху шпакловка. Цокълът 
ще е облицовка със студо-
устойчив гранитогрес. 

В близост до лятната ес-
трада изграждат първа-
та обществена тоалетна. 
По продължение на алеята 
ще бъдат поставени пейки. 
До съществуващата водна 
площ, която се намира бли-
зо до лятната естрада, ще 
бъде изграден кът за отдих 
с пейки. До реконструира-
ната водна площ, от страна-
та на язовира, ще бъде из-
градена голяма комбинира-
на детска площадка. Около 
нея ще бъдат разположени 
пейки, беседка и кошчета 
за смет. 

Съществуващата стара 
детска площадка, в непо-
средствена близост до зо-
опарка, ще бъде реконстру-
ирана в кът за катерене. 
Предвижда се изграждане 
на алея от армиран щампо-
ван бетон около голям пя-
съчник, в който ще бъдат 
разположени шест детски 
катерушки. Проектирана е 
и зона за пикник, близо до 
занемареното барбекю кът-
че, което се намира между 
зоопарка и Козела. 

Проектът има претенци-
ите да даде нова визия на 
прочутата айтоска забеле-
жителност, и най-вече да 
обнови парковата инфра-
структура. Планираните 
дейности обхващат цялата 
площ на парка от 381.305 
дка, включително и подхо-
дите към него. 

Парк  „Славеева река” 
напълно заслужава инвес-
тицията, тъй като е най-го-

лемият изкуствено създа-
ден парк в Югоизточна Бъл-
гария. Той е част от един 
цялостен комплекс за от-
дих, култура, спорт, тури-
зъм и съхранени тради-
ции на територията на гра-
да. Свързаността му с Ар-
хитектурно-етнографския 
комплекс „Генгер” и мно-
гото природни, историче-
ски и архитектурни забеле-
жителности го правят при-
влекателно място за отдих 
за жителите на целия Бур-
гаски регион.
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Юбилейното 50-о издание на  
„Славееви нощи”- на обновена сцена

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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ОБЩИНА АЙТОС С ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 
ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАД АЙТОС

Ограничава се достъпа до парка заради основните 
дейности по проекта

От 12 февруари 2018 г. (понеделник) Община Айтос 
изцяло ограничава достъпа на хора до парк „Славеева 
река” - град Айтос, във връзка с присъствието на тежко-
товарна техника и стартирането на основните строител-
но-монтажни дейности по проект „Изграждане и възста-
новяване на зони за обществен отдих в лесопарк „Сла-
веева река” - град Айтос”. 

Достъпът до парка ще остане ограничен до приключва-
не на дейностите. Мярката се налага във връзка с опаз-
ване на живота и здравето на посетителите на парка.

Поднасяме извинения към гражданите и гостите на 
град Айтос за временно ограничения достъп.

Преобразяват  
парка по общински проект
Започна се!

Градят и спортния комплекс в сухото езеро

Подхванаха и лятната сцена

Макар и малко, посетители в парка не липсват

Ремонтират усилено детската и фитнес прощадка



Д-р Бойко Миразчийски 
- изпълнителен директор 
на «УМБАЛ» АД - Бургас е 
изпратил покана до кмета 
на Община Айтос с апел за 
съдействие за доброволно 
и безвъзмездно кръвода-

ряване. Медиците от Отде-
лението по трансфузионна 
хематология имат готов-
ност да организират в Ай-
тос център за кръводаря-
ване, стига сред айтозлии 
да има интерес към добро-

волния акт, който спасява 
животи, коментира за НП 
градоначалникът.

„Дарената кръв е едно от 
най-ефективните лечебни 
средства, с които разпола-
га съвременната медицина 

за спасяване на човешки 
живот. Динамичното вре-
ме, в което живеем, нало-
жи увеличаването на нуж-
дата от кръв, така жизне-
нонеобходима като лечеб-
но средство, а единствен 
източник е човекът!

В тези трудни за нас 
дни, в които преустройва-
ме всички сфери на нашия 
живот, ние се обръщаме 
към Вас с молба да пока-
ните живеещите и работе-

щите в община Айтос, за 
които не са чужди мило-
сърдието и хуманизмът, за 
кръводаряване през 2018 
година след предварител-

но уточнен и утвърден гра-
фик”, пише в писмото си 
до кмета Васил Едрев, д-р 
Миразчийски

В кампанията за кръ-
водаряване могат да се 
включат всички здрави 
хора на възраст от 18 до 
65 години. Дарилите кръв 
имат право на два дни 
платен домашен отпуск, 
съгласно чл.157 от Коде-
кса на труда и подкрепи-
телна закуска по поста-
новление на МС № 148 от 
30.06.2004 г.

Общинските медии имат 
готовност да разпростра-
нят информацията за гра-
фика, по който ще се про-
веде доброволното кръво-
даряване на територията 
на Община Айтос.

НП

Община Айтос обяви пуб-
лично състезание за «Осъ-
ществяване на физическа 
охрана и охрана със СОТ 
на обекти и имущество, 
собственост на Общината 
и второстепенните й раз-
поредители с бюджетни 
средства”. Ежедневен, но-
щен режим на охрана от 
19 до 7 часа сутринта тряб-
ва да има в Дома за стари 
хора в лесопарк „Славее-
ва река”. Ежедневно и де-
нонощно се охранява и Гро-
бищният парк. В работните 
дни е предвидена охрана и 
за Дневния център за въз-
растни с увреждания, на ул. 
„Генерал Гурко” № 3, както 
и нощна охрана за Защите-
ното жилище на ул. „Ради 
Боруков” № 20.

Ежедневен обход по ме-
сечен график има и за би-

вшето Логопедично учили-
ще. Дейностите на поръч-
ката включват осъществя-
ване на охрана със СОТ на 
обекти и имущество, соб-
ственост на Община Айтос, 
отдел „КОВЗС” и „ОЦСЗУ” 
при Община Айтос, общо 
16 обекта - административ-
ни сгради, центрове и дет-
ски градини. Прогнозната 
стойност на поръчката без 
ДДС е 73000 лв. 

Кандидатите трябва да са 
с доказан професионален 
опит и да са специализира-
ни в извършването на охра-
нителна дейност. Да разпо-
лагат с необходимата техни-
ка и персонал за осъщест-
вяването на поръчката. Не-
обходимо е да са сертифи-
цирани по ISO 9001:2008 с 
минимален обхват – охрана 
на имуществото на физиче-

ски и юридически лица, из-
граждане и поддръжка на 
сигналноохранителна тех-
ника, пожароизвестяване 
и контрол на достъпа.

Едно от изискванията е 
да притежават собствени 
или наети минимум пет ав-
томобила на територията на 
Община Айтос за изпълне-
ние на поръчката и да раз-
полагат с минимум 15 слу-
жители-охранители на до-
говор. При осъществяване 
на физическата охрана, из-
пълнителят трябва да спаз-
ва разпоредбите на Зако-
на за частната охранител-
на дейност и подзаконови-
те нормативни актове.

За срока на изпълнение 
на договора изпълнителят 
ще бъде задължен да мон-
тира необходимото тех-
ническо оборудване и об-

служване на СОТ-систе-
мите, както и да осигурява 
техническата им поддръж-
ка. Да извършва наблюде-
ние, регистрация и инспек-
ция на сигналите, получе-
ни от монтираните техни-
чески средства за защита 
и запазване на общинско-

то имущество. Друго задъл-
жение, което трябва да по-
еме по договор, е да осигу-
ри свои служители - авто-
патрули на обекта при пос-
тъпване на алармен сигнал 
и да уведоми незабавно Об-
щината и органите на МВР, 
в случаите на проникване 

или нарушаване целостта 
на обекта.

Срокът за получаване на 
офертите е 23 февруари т.г. 
Офертите ще бъдат отворе-
ни на 26 февруари т.г., за-
седанието на комисията е 
публично.

НП
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• Тел. 0889591464 - ПРОДА-
ВА двуетажна вила в местност-
та „Слънчева лъка” - мазе, та-
ван и 900 кв.м лозе и насажде-
ния. Цена по договаряне.

• Тел. 0888 41 72 67 - прода-
ва парцел от 1 дка в регулация, 
в град Айтос, до подстанцията. 
Цена по споразумение.

• Тел. 0888 41 72 67 - купува 
жп вагон - товарен, с покрив.

• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРО-
ДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, СА-
НИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР 
ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪСЕДСТВО 
МАГАЗИНИ ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО И 
ДР. - ЦЕНА 27 ХИЛ. ЕВРО.

• Тел. 0884714212 - прода-
ва парцел (празно дворно мяс-
то) в село Лясково - 842 кв. 
м, УПИ и ПУП. Цена по спора-
зумение.

• Тел. 0896 370 138 - дава 
под наем помещение за магазин 
или офис - 20 кв.м Айтос, супер 
център - 250 лв. месечно. 

• Тел. 0896885477 - прода-
ва парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на калкан, 
с височина - до стрехата -1 0 м 
и възможност за увеличение на 
параметрите.

• Тел. 0885/ 252 452 прода-
ва земеделска земя в м. „Моги-
лата”. Цена по споразумение.

• Тел. 0876 10 38 55 - про-
дава 5 дка земи в село Съдиево, 
в регулация, в края на селото, 
посока „Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос 
дава под наем нива 990 кв.м 
в местността „Провадийско 
шосе” - празно място. Цена по 
споразумение.

Малки обяви

• Бургаският съд наложи наказа-
ние от 2 години и 6 месеца на 32-
годишния айтозлия Ахмед А., об-
винен в лихварство. Младият мъж 
няма да влезе в затвора, присъда-
та е условна с изпитателен срок 
от 3 години. Според обвинението, 
до 2011 г., за период от три години, 
той отпускал заеми с лихва от 25% 
като физическо лице и без да има 
законно право за това. 

Съдът му наложи периодични 
срещи с пробационен служител 
през изпитателния период. Осъден 
е и да заплати в полза на държава-
та 13 578 лв. Присъдата на Окръжен 
съд – Бургас подлежи на обжалва-
не пред Апелативен съд -  Бургас.

• Районният съд в Айтос осъди 

условно на три месеца лишаване 
от свобода, с изпитателен срок от 
три години и 1000 лв. глоба, 48-го-
дишния Хасан И. от село Черно-
град. Присъдата е заради телето 
му, което през 2014 г. станало при-
чина за смъртта на 70-годишен мес-
тен жител. 

Хасан изпуснал едногодишно 
теле от двора си, което близо до 
селския стадион блъснало старец. 
Откарал пострадалия си съселянин 
до Спешна помощ - Айтос, а после 
и в МБАЛ-Бургас, но въпреки оп-
итите да бъде спасен, след чети-
ри дни човекът починал. Присъда-
та подлежи на обжалване пред Ок-
ръжния съд - Бургас. 

• Бургаският окръжен съд оста-

ви в ареста обвинените в брутал-
но убийство на Асен Пуров, 70-го-
дишния бездомник в Айтос, съоб-
щава БГНЕС.

20-годишният Желязко Д. и 16-го-
дишният Ясен С., след като пили, 
нанесли без никакъв мотив 32 уда-
ра с нож и удряли многократно с 
юмруци в главата възрастния чо-
век. Нападнали са Асен Пуров до-
като спи в необитавана построй-
ка.

И двамата обясняват, че са пили 
и нямат никакво обяснение за из-
вършеното убийство. Оръжието, с 
което е извършено престъпление-
то, е било открито. По него имало 
следи от жертвата и на един от об-
виняемите.

Търсят охранител на общинските 
обекти и имущество

Покана към айтозлии 
да кръводаряват

Новини от 
съдебната зала



„Прайм Консултинг“ 
ЕООД спечели публичното 
състезание за изпълнител 
на обществена поръчка с 
предмет „Сравнителен ана-
лиз на социалната система 
и законодателство в Шве-
ция и България, разработва-
не на стандарт за въвежда-
не на професия „Под-сес-
тра“ и провеждане на обу-
чения за повишаване ква-
лификацията“, по проект на 
Община Айтос и “Хомек АБ”, 
Гьотеборг, Швеция - „Соци-
ални иновации в грижата за 
възрастните хора”.

Комисия ,  назначе -
на със Заповед № РД-08-
01/03.01.2018 год. на кме-
та на община Айтос за из-
бор на изпълнител, отвори 
ценовите оферти на двама-
та участници в публично-
то състезание на 1 февру-
ари т.г. С предложена цена 
в размер на 75 000 лв. без 
ДДС, „Прайм Консултинг“ 
ЕООД е класиран на пър-
во място. Вторият участ-
ник „Атлас Травелс“ ЕООД 

е предложил цена от 76 180 
лв. без ДДС. Въз основа на 
протоколите и доклада на 
комисията, кметът на Об-
щина Айтос е издал Реше-
ние за класиране на учас-
тниците.

Ще припомним, че изпъл-
нението на проекта стар-
тира 1 ноември минала-

та година и е с продължи-
телност от 12 месеца. Одо-
брен е за финансиране по 
процедурата „Транснаци-
онални и дунавски парт-
ньорства за заетост и рас-
теж“ в рамките на Приори-
тетна ос 4 „Транснационал-
но сътрудничество“ на Опе-
ративна програма „Разви-

тие на човешките ресурси” 
2014-2020 г., съфинансира-
на от Европейския съюз 
чрез Европейския социа-
лен фонд. Общата стойност 
на безвъзмездната финан-
сова помощ е в размер на 
170 203 лв.

Проектът е разработен 
чрез партньорство между 
Община Айтос, като про-
веждаща политика в сфе-
рата на социалните услу-
ги на местно ниво, и фир-
ма „Хомек АБ“, Швеция, 
специализирана в предос-
тавянето на грижи за ста-
ри хора по техните домове, 
или в специализирани ин-
ституции. Реализацията на 
дейностите е насочена към 
Дома за стари хора „Св. Ве-
ликомъченик Димитрий Со-
лунски”- град Айтос, пилот-
на организация, където ще 

бъдат внедрени социалните 
иновации. 

Ще бъде разработен стан-
дарт за въвеждане на про-
фесия „Под-сестра“ в но-
менклатурата на персона-
ла, ангажиран с грижа за 
възрастни хора. За целта 
ще бъде проведено изслед-
ване на социалните систе-
ми в България и Швеция и 
проучване на иновациите, 
протипитиране чрез разра-
ботване на професионален 
стандарт и обучителна про-
грама към него, прилагане 
на иновациите, чрез серия 
от обучения на персонала 
в ДСХ, както и посещение 
на място за обмен на опит 
с шведския партньор. 

Очакваните резултати са 
за подобряване на адми-
нистративния капацитет на 
служители от Дома и об-

щински служители, анга-
жирани със социални дей-
ности и услуги, както и за 
създаване на условия за 
внедряване на предложени-
те социални иновации. Така 
проектът ще реализира сво-
ята основна цел - „Пови-
шаване качеството на об-
служване в домове за ста-
ри хора чрез въвеждане на 
социални иновации”. Целе-
вите групи са лица, заети в 
специализираните институ-
ции; възрастни, настанени в 
Дома за стари хора и слу-
жители от Община Айтос.

Проектът се осъществя-
ва с финансовата подкре-
па на Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020 г.”, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския со-
циален фонд
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З А П О В Е Д
№ РД-08-110

гр. Айтос, 13.02.2018 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинс-
ко имущество, във връзка с Решение №428/31.01.2018г. на Общински съвет 
Айтос, обективирано в Протокол № 28,  от заседание на ОбС-Айтос, проведе-
но на 31.01.2018г.,

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем, за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ  масивен павилион №4, с площ 12 кв.м, находящ 
се в УПИ ХІІ в кв.120 по плана на гр.Айтос, отреден за „Озеленяване и коопе-
ративен пазар”, актуван с АОС №644/10.01.2000г., при граници на целия имот: 
изток – река „Славеева”, запад – УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V, север - 
площад, юг – улица.

Начална месечна тръжна цена 48.00 лв. (четиридесет и осем лева) без ДДС, оп-
ределена съгласно базисни наемни цени, приети с решение №108/27.04.2016г.г. 
на Общински съвет Айтос.

2.Търгът да се проведе на 02.03.2018г. от 10:15ч. в малката заседателната 
зала на Община Айтос.

3. Определям стъпка за наддаване– 4.00 лв. (четири лева) без ДДС.
4. Депозит за участие в търга – 4.80 лв. (четири лева и осемдесет стотин-

ки), който се внася в касата на Общината (стая №10) или по банков път: „Али-
анц Банк България”, ІBAN: BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок до 
16:00 ч. На 28.02.2018 г.

5. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, оп-
ределям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигна-
та на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парична 
гаранция, след изтичане на срока на договора, се освобождава като не се на-
числява лихва.

6. Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна документация  за провеждане на 
търга, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие; 
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска собственост; 
- Копие от скица на имота;   
- Схема 
- Договор за наем (проект);
Тръжната  документация е на стойност 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС, 

която се закупува до 16:00 ч. На 27.02.2018 г. в Центъра за услуги и информа-
ция на гражданите.

7. Кандидатите, следва да  представят в запечатан непрозрачен плик  до 16:00 
ч. На 28.02.2018 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общи-
ната, следните документи:

7.1. Заявление за участие в търга ;
7.2. Декларация за оглед на имота;
7.3. Декларация за условията на търга; 
7.4. Документ за внесен депозит;
7.5. Документ за закупена тръжна документация;
7.6. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи, пред-

ставят и  ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представя-
нето на извадка от електронната страница на Търговския регистър; 

7.7. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез 
пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се 
предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя ори-
гинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показ-
ва за сверка;

7.8. Копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ.
8. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При учас-

тие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените документи е необходимо 
да се постави фирмения печат. 

9. Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00ч. На 28.02.2018 г., с 
представител на Общината, след представяне на платежен документ за закупе-
на тръжна документация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за 
спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и 
една гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем.

11. В 7-дневен срок от сключване на договора, наемателят следва да предста-
ви застрахователна полица за сключена застраховка, включително срещу при-
родни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електрон-
ната страница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на 
общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общината.            

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС 

З А П О В Е Д
№ РД-08-109

гр. Айтос, 13.02.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14,  ал.7 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, 
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, във връзка с Решение № 428/31.01.2018г. на Общински 
съвет - Айтос, обективирано в Протокол №28,  от заседание на ОбС-Айтос, 
проведено на 31.01.2018г.,

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем, за срок от 3 години на част от недвижим имот – публич-
на общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, с обща  
площ 21 кв.м, находящ се на първи етаж от  сграда „Родилен дом и здрав-
на служба”, в кв. 9, имот с пл.№28 по регулационния план на с. Мъглен, при 
граници на целия имот: изток-УПИ ХVІІ, запад-улица, север-УПИ ХІV, юг-ули-
ца, актувана с АПОС №728/09.11.2000г.

- Дата и час на търга – 02.03.2018г. от 10:00ч.
- Начална месечна тръжна цена – 33.60 лв. (тридесет и три лева и шест-

десет стотинки) без ДДС.
- Стъпка за наддаване – 3.00 лв. (три лева) без ДДС.
- Депозит за участие – 3.36 лв. (три лева и тридесет и шест стотинки), 

който се внася в касата на Общината (стая №10) или по банков път: „Алианц 
Банк България”, ІBAN: BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок до 
16:00 ч. На 28.02.2018 г.

3.Утвърждавам тръжна документация на стойност 30.00 лв.(тридесет лева) 
без ДДС за един комплект, която се закупува до 16:00ч. на 27.02.2018г. в 
Центъра за услуги и информация на гражданите. Тръжната документация 
съдържа:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост. 
- Копие от скица на имота;   
- Договор за наем (проект);
4. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик  до 

16:00ч. на 28.02.2018г. в Центъра за услуги и информация на гражданите 
към общината следните документи:

4.1. Заявление за участие в търга ;
4.2. Декларация за оглед на имота;
4.3. Декларация за условията на търга; 
4.4. Документ за внесен депозит;
4.5. Документ за закупена тръжна документация;
4.6. Регистрация на индивидуална практика за първична медицинска по-

мощ.
4.7. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи, 

представят и  ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е пред-
ставянето на извадка от електронната страница на Търговския регистър; 

4.8.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез 
пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да 
се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоста-
вя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът 
се показва за сверка;

4.9. Копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на 
ЮЛ.

5. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При 
участие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените документи е не-
обходимо да се постави фирмения печат. 

6. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16:00 ч. На 28.02.2018 
г., с представител на Общината, след представяне на платежен документ за 
закупена тръжна документация и предварителна заявка.

7. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, 
определям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, до-
стигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената 
парична гаранция, след изтичане на срока на договора се освобождава, като 
не се начислява лихва.

8. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за 
спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и 
една гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, елек-
тронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното 
табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на Общи-

ната.   

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНA АЙТОС 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНA АЙТОС 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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Новост в социалните услуги -  

Айтос готви стандарт за професията „Под-сестра“
По проект „Социални иновации 
в грижата за възрастните хора”

Дом за стари хора „Свети Димитър” - Айтос

Търсят охранител на общинските 
обекти и имущество

Агенция по заетостта - София
Комисията по заетостта към Областния съвет  

за развитие - Бургас

Към работодателите от Община Айтос: 
Включете се в проучване на потребностите от работна 

сила

Агенцията по заетостта и Комисията по заетостта към Област-
ния съвет за развитие - Бургас провеждат проучване на потреб-
ностите на работодателите от работна сила, по реда на Зако-
на за насърчаване на заетостта. В тази връзка, Агенцията по 
заетостта е разработила онлайн анкетен формуляр, чрез кой-
то да се проведе проучване за потребностите на работодате-
лите от работна сила във всички области. Целта е да се получи 
реална и конкретна информация за обхвата, професиите, ком-
петенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резулта-
тите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшни-
те приоритети на областната политика по насърчаване на за-
етостта и в сферата на образованието и обучението.

Анкетирането на работодателите се извършва през месец 
февруари 2018 г.. Работна група ще обработи анкетите и до 
31 .03. 2018 г. ще внесе обобщена информация в Комисията 
по заетостта към Областния съвет за развитие - Бургас за об-
съждане. В срок до 5.04.2018 г. Комисията по заетостта ще из-
прати обобщената за областта информация за потребности-
те на работодателите до централното управление на Агенци-
ята по заетостта.

Проучването на потребностите на работодателите е пилот-
но. Анкетният формуляр е публикуван на официалния сайт на 
Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване на потребно-
стите от работна сила”.

Линкът към електронния формуляр можете да намерите и в 
рубриката „Новини” на официалния сайт на Община Айтос

П К  „НаПреД” - ГраД  аЙТОС
П О К а Н а

На основание чл.16, ал.3, т.1 от ЗК, чл.23 от Устава на коопераци-
ята и с протокол № 3 от 31.01.2018 г. УС свиква годишно отчетно- из-
борно събрание на 16.03.2018 г. (петък) от 9 часа в Клуба на пенсио-
нера - град Айтос при следния

Д Н е в е Н  р е Д:

1. Утвърждаване на нови членове на кооперацията. Прекратяване 
на членство в кооперацията.

Докл.: Главният счетоводител
2. Отчет на Управителния съвет за дейността му през 2017 годи-

на.
Докл.: Председателят на ПК

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. и основните 
насоки за развитие на дейностите на ПК „Напред” - град Айтос за 
2018 година.

Докл.: Главният счетоводител
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на УС и отчет за дей-

ността му през 2017 година.
Докл.: Председателят на КС

5. Определяне средства за дейността на Контролния съвет през 
2018 година.

Докл.: Главният счетоводител
6. Вземане решение за ипотекиране на недвижимо имущество, като 

гаранция по кредити и делегиране право на председателя на ПК „На-
пред” - град Айтос да сключва договори за кредити.

Докл.: Главният счетоводител
7. Вземане решение за разпореждане с недвижимо имущество, 

собственост на ПК „Напред” - град Айтос.
Докл.: Главният счетоводител

8. Вземане решение за освобождаване от отговорност на Предсе-
дателя на кооперацията, членовете на Управителния и Контролния 
съвети поради изтичане на мандата.

Докл.: Главният счетоводител
9. Избор на председател на кооперацията, членове на управител-

ния и контролния съвети и делегати за общото годишно отчетно съ-
брание на РКС „Черноморие” - град Бургас.

Докл.: Председателят на комисията по предложенията

ЗаБеЛеЖКа: 
1. Материалите за събранието се намират в счетоводството и все-

ки член кооператор може да се запознае с тях от 01.03. до 15.03.2018 
година, без събота и неделя, от 7.30 ч. до 16 ч.

2. Всеки делегат трябва да се регистрира за участие в събрание-
то от 8.30 ч. до 9 ч. на 16.03.2018 г.

3. На основание чл.17, ал.2 от Закона на кооперациите при лип-
са на кворум, събранието ще започне 1 час по-късно, като решени-
ята ще бъдат законни независимо от броя на членовете, които при-
съствуват.

управителен съвет на ПК „Напред” - град айтос



През1868 година за пръв 
път българските деца от 
Айтос започват да учат че-
тмо и писмо на роден език. 
За първоучител айтозлии 
извикали личност, извест-
на с народополезната си 
дейност - Господин Димов 
от село Медвен, Сливен-
ско окръжие.

Първото българско учи-
лище в град Айтос някол-
ко пъти променя мястото 
и името си, докато негов 
приемник става днешното 
Средно училище „Христо 

Ботев”. В онези далечни 
времена, пробудилият се 
български дух издига свят 
храм на знанието, в което 
жадните за просвета умо-
ве попиват простите исти-
ни за човешкото битие и 
природа. Днешният при-
емник на този свят бъл-
гарски храм продължава 
да гради моста на бъде-
щето чрез просвета, нау-
ка и култура.

По повод честването на 
150 години от основава-
нето на първото училище 

в град Айтос, чийто пър-
воприемник е СУ „Хрис-
то Ботев”, се обръщаме с 
молба към всички бивши 
възпитаници, ако разпо-
лагат със стари докумен-
ти, снимки и други инте-
ресни материали, свър-
зани с живота на учили-
щето, да ни ги предоста-
вят за юбилейна изложба.  
Моля предавайте ма-
териалите в канцелари-
ята на основната сгра-
да на СУ „Христо Ботев”! 
Благодарим Ви!
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16 февруари 2018 г., 11.00 часа, 
Физкултурен салон, База 2,  
СУ „Христо Ботев”
Традиционно общинско състеза-
ние „Лъвски скок”

19 февруари 2018 г., 11.00 часа, 
храм „Св. Димитър”
- Заупокойна молитва за Апостола 
- Програма за 145 години от ги-
белта на Васил Левски, подгот-
вена от децата и учителите на  
ДГ „Здравец”
- Поднасяне на венци и цве-
тя пред паметната плоча на Ва-
сил Левски 

23 февруари 2018 г., 11.00 
часа, Ритуална зала на Общи-
на Айтос
- Откриване на изложба на посте-
ри „140 години от Освобождени-
ето на България”
- Обявяване на резултатите от Об-
щинския конкурс за постери
- Награждаване на победители-
те в конкурса

27 февруари 2018 г, 10.00 часа, 
Актова зала на СУ „Никола Ва-
пцаров”
Традиционен общински конкурс 
за поезия и песен „Моята Бълга-
рия ̀ 2018” с участието на учили-
щата от Община Айтос 

1 март 2018 г., 17.30 часа,  
НЧ „Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на худо-
жествените състави на НЧ „Ва-
сил Левски 1869”, посветен на 
140 години от Освобождението 
на България.

3 март 2018 г., 11.00 часа, пло-
щад „Свобода”
Национален празник на Репу-
блика България
- Ритуал за издигане на нацио-
налното знаме
- Празничен поздрав на кмета на 
Община Айтос
- Музикално-танцов спектакъл 
на Трупа за фолклорно изкуство 
„Танцът на вятъра” - град Ста-
ра Загора.

ОБЩИНА АЙТОС
Програма за честване на 

145 години от гибелта на Васил Левски и 
140 години от Освобождението на България

Три дами, свързани с 
Айтос, получиха награ-

ди от литературния кон-
курс „Моята малка тай-

на”, организиран от Клу-
ба на дейците на култу-

рата „Нов живец” в Ати-
на, Гърция. Татяна Йотова 
беше оценена от строгото 
жури с втората награда в 
раздел проза за разказа 
„Тайната на дядо”, а Рада 
Капралова, която от годи-
ни живее и работи в гръц-
ката столица, грабна поо-
щрителна награда в раз-
дел “Поезия”. 

В същия раздел, айтос-
ката снаха Любка Славо-
ва спечели безапелацион-
но третата награда. Сла-
вова живее в Пловдив и 
е зам.-директор на гимна-
зия в града под тепетата. 
За успешното си предста-
вяне на конкурса в Гърция, 
дамите получиха пластика 
- запазена марка на Клуба 
и грамота.

Поетесите участват и 
в литературния конкурс 
„Любовта във виното ис-
кри”, обявен от литератур-
ния сайт „Откровение” и 
с нетърпение очакват ре-
зултатите.

НП

СУ „Христо Ботев” 
подготвя юбилей

150 години българско училище празнува Айтос през май

По повод 
140 години от 
рождението 
на Васил Лев-
ски, Общо-
българският 
комитет „Ва-
сил Левски” 
- София обя-
ви конкурс за 
изработване 
на картичка 
с патриотич-
ни мотиви. 

Първоклас-
ничката от 
класа на гос-
пожа Таня 
Миткова в 
СУ „Никола 
Й. Вапцаров” 
Валерия Мит-
кова зае по-
четното трето 
място в над-
преварата и 
беше награ-
дена със сре-
бърно кюлче.

Сребърно кюлче 
за Виктория

На дневен ред -  
ремонтът на автогарата

Обществената поръч-
ка за ремонта на автога-
рата в Айтос ще бъде обя-
вена съвсем скоро. Това 
потвърди след общинска-
та сесия кметът Васил Ед-
рев, в отговор на комента-
ри във фейсбук, че проек-
тът се бавел. 

В проекта за „Бюджет 
`2018“ бяха заложени 450 
хиляди лева за основен ре-
монт на сградата и терена 
около нея. По време на гла-
суването на финансовата 
рамка, беше решено 8000 
лева от средствата за ре-
монт на Автогарата да бъ-

дат пренасочени за ремон-
та на пътя до село Чукар-
ка. Предложението беше 
на ДПС и беше подкрепе-
но единодушно от всички 
общински съветници. 

„Намаляването на стой-
ността с 8000 лева няма 
как да попречи на ремон-

та на Автогарата. Длъжни 
сме да го направим, ре-
монтът е наложителен и 
ще се случи, при това със 
собствени средства”, ко-
ментира пред общинско-
то издание градоначал-
никът.

НП

Три айтозлийки обраха 
наградите на гръцки конкурс


