
На 26 март, Тракийско 
дружество „1897 Петър Кип-
рилов“ - град Айтос отбе-
ляза тържествено Деня на 
Тракия с двучасов концерт 
в салона на НЧ „Васил Лев-
ски 1869”. В концерта по по-
вод празника на наследни-
ците на тракийските бежа-
нци участваха Фолклор-
на група „Българка” и при-
ятели. 

Досегашният председа-
тел на дружеството Дими-
тър Ошавков прочете па-
триотично слово за дълбо-
кия смисъл на тракийската 
идея и традиции. Защо 26 
март е Ден на Тракия и кои 
са събитията, очертали зна-
чимостта на този ден, бяха 
акцентите в празничното 
обръщение на Ошавков към 
айтоските тракийци.

По време на концерта 
беше и официалното пред-
ставяне на новия предсе-

дател на „1897 Петър Кип-
рилов” - град Айтос, 36-го-
дишният Пламен Михайлов. 
Михайлов скромно се пред-
стави, като подчерта родо-
вата си връзка, по линия на 
един от прадядовците си - 
Атанас Палеников, с па-
трона на айтоското друже-
ство Пейо (Петър) Кипри-
лов. Младият председател е 
наследник на един прогре-
сивен тракийски род. Дру-
гите му прадядовци Паруш 

Ив. Парушев и Тодор Ива-
нов участват в Балканска-
та война за освобождение-
то на Тракия. Първият заги-
ва в Междусъюзническата 
война край град Щип (Ма-
кедония), а вторият е ранен 
и почива месец по-късно от 
раните си.

С поздравителен адрес и 
цветя за заслугите му към 
тракийското движение в Ай-
тос, достойно беше изпра-
тен експредседателят Ди-

митър Ошавков, който ос-
тава в ръководството като 
член на Управителния съвет 
на „1897 Петър Киприлов” - 
град Айтос.

В центъра на големия 
концерт по повод Деня на 
Тракия беше тракийската 
фолклорна певческа гру-
па „Българка” с ръководи-
тел Стойка Тодорова и гла-
совитите солистки Славка 
Иванова, Златка Вълева и 
Мария Иванова. Участваха 
още две възрастови групи 
на Фолклорния танцов със-
тав „Славейче” с ръководи-
тел Милка Рускова, Битови-
ят хор на НЧ „Васил Левски 
1869”, Татяна Кънева - уче-

ничка от СУ „Христо Ботев”, 
водеща беше талантлива-
та Лорета Стефанова от  
СУ „Никола Вапцаров”.

„1897 Петър Киприлов” 
- град Айтос благодари на 
всички родолюбиви българ-
ски граждани, които подпо-
могнаха изработването на 

народни носии за фолклор-
ния състав на дружеството. 
Благодарност поднасяме 
на спонсорите, които под-
крепиха организирането и 
провеждането на Коледния 
концерт и честването на 26 
март - Деня на Тракия.

НП

На 28 март т.г. Общински-
ят съвет проведе ХХХ-то ре-
довно заседание с дневен 
ред от 17 точки, пет от тях, 
свързани с дейността на об-
щинските търговски друже-
ства през 2017 година.

Съветниците одобриха 
доклада на Койчо Пенчев - 
управител на „Айтос - Авто-
транспорт” ЕООД, който от-
чете близо милион приходи 
и 45 хиляди лева счетовод-
на печалба на дружеството 
през м.г. От „Генгер” ЕООД 
също се оплакаха от липса 
на средства за поддръжка 
на Етнографския комплекс, 
управителят Любомир Тата-
ров отправи апел към съвет-

ниците „за заделяне на ре-
сурс” за саниране на сгра-
дите и обновяване на обза-
веждането на хотелската 
част на комплекса. По-спо-
коен за финансовото със-
тояние на «Авицена” ЕООД 
беше управителят Младен 
Иванов, който представи 
счетоводна печалба за м.г. 
в размер на 17 670 лева.

Екипът на управителя на 
Многопрофилната болница 
за активно лечение - Ай-
тос ЕООД д-р Паруш Па-
рушев е имал трудна го-
дина и неизплатени общо  
64 663 лева надлимитна дей-
ност за три години назад. 
Д-р Парушев е заявил на-

мерение да заведе съдебно 
дело срещу НЗОК за въз-
становяване на тези сред-
ства. Управителят на „Ме-
дицински център І“ ЕООД - 
Айтос д-р Феим Мурад, кой-
то съвсем скоро зае ръко-
водния пост, отчете загу-
ба от 20 323 лева, с изво-
да, че „кризисното финан-
сово-икономическо състо-
яние на дружеството е ре-
зултат на вътрешнофирме-
ните решения”. 

(За дейността и резул-
татите на медицински-
те търговски дружества 
през м.г., четете в броя на 
НП на 2 април т.г.).
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Петте общински фирми 
се отчетоха Пред съвета 
Медицинските дружества работят на загуба, 

останалите – със символична печалба

ТД „1897 Петър Киприлов“ с голям концерт за Деня на Тракия

Целогодишно в Айтос

Участваха 
фолклорна група 

„Българка” и 
приятели, 

представи ги 
новият 

председател

Настоящият млад тракийски лидер и експредседа-
телят на читалищната сцена в Деня на Тракия 

Фолклорна група „Българка” към ТД „1897 Петър Киприлов” - АйтосПриемственост

Танцов състав „Славейче”



Ново занаятчийско попъл-
нение ще има в Алеята на 
старите занаяти в „Генгер” 
ЕООД. Майстор, който рису-
ва гравюри върху стъкло, под-
готвя работилницата си за но-
вия туристически сезон лято 
- 2018. Това научи НП от от-
чета на управителя Любомир 
Татаров за дейността на об-
щинското търговско друже-
ство през 2017 година. 

Акцентът в работата на дру-
жеството през годината - по-
пуляризиране на Етнограф-
ския комплекс с участие в 
туристически изложения, ра-
ботни срещи и форуми, с цел 
повече туристи в „Генгер”. 
„Инсталирана е реално дейст-
ваща складова програма за 
следене на продажбите и на-
личността на стоките в кафе-
то. Бонусите, които са дого-
варяни с доставчиците, се из-
плащат по банков път или са 
включени като отстъпки в тър-
говските документи, което га-
рантира финансова прозрач-
ност”, пише още в отчета.

Всички наети на работа в 
дружеството през 2017 го-
дина са с уредени трудово-
правни отношения. Продъл-
жава и доброто взаимодейст-
вие по програмите за заетост 
с Дирекция „Бюро по труда” 
в Айтос и с Бургас. Усвоени-
те средства са в размер на 
14 хиляди лева, което е поз-
волило наемане на трайно 
безработни айтозлии, основ-

но през летния сезон.
Приходите на дружеството 

за 2017 година са 321 хиляди 
лева, разходите - 318 хиляди 
лева, а счетоводната печалба 
- 3 хиляди лева. Приходите от 
ресторанта и кафето са общо 
286 хиляди лева, от хотела - 20 
хиляди лева, от програми за 
заетост - 14 хиляди лева. Раз-
ходите за заплати през 2017 
година са 119 хиляди лева, за 
осигуровки - 22 хиляди лева, 
14 е средносписъчният брой 
на служителите в „Генгер” 
ЕООД, средната брутна за-
плата през миналата година 
е била 560 лева.

Въпреки оскъдните свобод-
ни средства са направени не-
малко инвестиции за поддър-
жане на сградния фонд, пред-
вид възрастта му и сериоз-
ната амортизация. Изграде-
на е нова ограда, ремонти-
рани са голяма част от външ-
ните пейки, маси и дървена-
та тераса, извършен е дълго 
отлаган ремонт на пералното 
помещение. Ремонтирани са 
част от фасадите на сгради-
те на администрацията и ох-
раната, подменена е хидрои-
золацията на част от покри-
вите на сградите. Обновено е 
част от оборудването на рес-
торанта, освежени са интери-
орът и осветлението. Голяма 
част от каменната настилка 
на двора е фугирана, поради 
лошото й състояние, ремон-
тирана е и Винарната.

„Старата техника в кухнята, 
климатиците, ВиК-системата 
и др. изискват постоянно да 
се заделят значими за огра-
ничения бюджет средства за 
поддръжка. В тази насока има 
много какво да се направи, но 
без допълнително финанси-
ране, то няма как да се слу-
чи, тъй като приходите не са 
достатъчни заради силно из-
разената сезонност на рабо-
тата. В ролята си на собстве-
ник, Общинският съвет е до-
бре да инициира заделяне на 
ресурс, който да се насочи 
за саниране на сградите, под-
мяна на хотелското обзавеж-
дане, реновиране интериора 
на стаите, модернизиране на 
оборудването в кафето и ме-
ханата”, са изводите на упра-
вителя за дейността на друже-
ството през 2017 година.

Според Татаров тези дей-
ности са напълно задължи-
телни и спешни, поради на-
маляващия пазар на друже-
ството през последните две-
три години. Най-ясно това се 
вижда от спада на приходи-
те от хотела с над 30% - от 
30 хиляди лева през 2016 го-
дина, на 20 хиляди лева през 
2017 година. „Ако бъдат ини-
циирани тези дейности, бъ-
дещият управител би имал 
по-голям успех в работата 
си за развитието на Етног-
рафски комплекс „Генгер””, 
е заключението на управите-
ля, който само от година ръ-
ководи общинското търгов-
ско дружество, но вече е за-
явил желание да се оттегли, 
затова тече конкурс за негов 
заместник.

НП
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в „Генгер” еоод – приходи, равни на разходите
ресурс за поддръжка и обновяване 

на комплекса иска управителят 

ЗАПОВЕД
№ РД- 08-199/26.03.2018г.

гр. Айтос, 
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 

от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 
1 от Закон за общинската собственост, във връз-
ка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество, във връзка с Решение 
№381/30.08.2017г., Решение № 408/29.11.2017г. и 
Решение №424/21.12.2017г. обективирани в Прото-
кол №23, т.21, Протокол №26, т.8 и Протокол №27, 
т.12 от ДР на заседания на ОбС – Айтос, 

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на пуб-

лични търгове с явно наддаване за продажба на 
недвижими имоти - частна общинска собственост, 
представляващи:

1.1. ПИ № 413, находящ се в землището на град 
Айтос, местността „Набожната къща”, с площ 
от 0,946 дка, четвърта категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: Полски 
път, ПИ №414, ПИ №397, ПИ №412, актуван с АОС 
№ 2635/04.05.2011г. 

Начална тръжна цена: 1949,00 лeва (хиляда де-
ветстотин четиридесет и девет лева).

1.2. ПИ №29, находящ се в землището на село 
Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ от 
1,167 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: ДПФ, Път, ПИ 
№69, Път, ПИ №71, ПИ №72, ПИ №28, актуван с 
АОС № 4125/29.07.2015 г.

Начална тръжна цена: 853,00 лева (осемстотин 
петдесет и три лева).

1.3. ПИ №116, находящ се в землището на село 
Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ от 
0,447 дка, пета категория, с начин на трайно полз-
ване – изоставено лозе, при граници на имота: Път, 
ПИ №46, ПИ №117, ПИ №155, ПИ №115, актуван с 
АОС № 4461/24.01.2017г.

Начална тръжна цена: 327,00 лв. (триста дваде-
сет и седем лева).

1.4. ПИ № 117, находящ се в землището на сeло 
Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ от 
0,844 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – изоставено лозе, при граници на имота: ПИ 
№46, ПИ №118, Път, ПИ №155, ПИ №116, актуван 
с АОС № 4452/23.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 616,00 лв. (шестстотин и 
шестнадесет лева).

1.5 ПИ №98, находящ се в землището на село 
Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ от 
0,920 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – овощна градина, при граници на имота: ПИ 
№97, Път, ПИ №173, ПИ №96, актуван с АОС № 
4457/23.01.2017г.

Начална тръжна цена: 925,00 лева (деветстотин 
двадесет и пет лева).

1.6. ПИ № 242, находящ се в землището на село 
Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ от 
0,812 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – овощна градина, при граници на имота: ПИ 
№238, ПИ №241, Път, Път, Път, актуван с АОС № 
4456/23.01.2017 г. 

Начална тръжна цена: 820,00 лева (осемстотин 
и двадесет лева).

1.7. ПИ № 250, находящ се в землището на село 
Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ от 
0,537 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – овощна градина, при граници на имота: ПИ 
№240, ПИ №210, ПИ №251, Път, актуван с АОС № 
4450/23.01.2017 г. 

Начална тръжна цена: 590,00 лева (петстотин и 
деветдесет лева).

1.8. ПИ № 276, находящ се в землището на село 
Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ от 

0,566 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – овощна градина, при граници на имота: ПИ 
№266, ПИ №271, ПИ №274, ПИ №275, Полски път, 
актуван с АОС № 3798/17.09.2014 година.

Начална тръжна цена: 486,00 лева (четиристо-
тин осемдесет и шест лева).

1.9. ПИ № 277, находящ се в землището на село 
Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ от 
0,972 дка, пета категория, начин на трайно ползва-
не – лозе, при граници на имота: ПИ №265, Път, ПИ 
№353, Дере, актуван с АОС № 4451/23.01.2017 г. 

Начална тръжна цена: 1068,00 лева (хиляда 
шестдесет и осем лева).

1.10. ПИ № 293, находящ се в землището на 
село Тополица, местността „Кокар бунар”, с 
площ от 0,395 дка, пета категория, начин на трай-
но ползване – овощна градина, при граници на 
имота: ПИ №246, ПИ №247, ПИ №249, ПИ №291, 
ПИ №292, Полски път, ПИ №294, актуван с АОС № 
4460/24.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 400,00 лева (четирис-
тотин лева).

1.11. ПИ № 294, находящ се в землището на 
село Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ 
от 0,303 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – овощна градина, при граници на имота: ПИ 
№246, ПИ №293, Път, ПИ №295, актуван с АОС № 
4453/23.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 312,00 лева (триста и два-
надесет лева).

1.12. ПИ № 295, находящ се в землището на 
село Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ 
от 0,414 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – овощна градина, при граници на имота: ПИ 
№245, ПИ №246, ПИ №294, Път, ПИ №296, актуван 
с АОС № 4455/23.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 415,00 лева (четиристо-
тин и петнадесет лева).

1.13. ПИ № 296, находящ се в землището на 
село Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ 
от 0,394 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – овощна градина, при граници на имота: ПИ 
№244, ПИ №295, Път, ПИ №297, актуван с АОС № 
4454/23.01.2017 г. 

Начална тръжна цена: 399,00 лева (триста де-
ветдесет и девет лева).

1.14. ПИ № 311, находящ се в землището на 
село Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ 
от 0,300 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – овощна градина, при граници на имота: 
ПИ №312, Път, Път, ПИ №310, , актуван с АОС № 
4459/24.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 310,00 лева (триста и де-
сет лева).

1.15. ПИ № 312, находящ се в землището на 
село Тополица, местността „Кокар бунар”, с 
площ от 0,395 дка, пета категория, начин на трай-
но ползване – овощна градина, при граници на имо-
та: Път, Път, ПИ №311, ПИ №310, актуван с АОС № 
4458/23.01.2017г. 

Начална тръжна цена: 400,00 лева (четирис-
тотин лева).

1.16. ПИ № 318, находящ се в землището на 
село Тополица, местността „Кокар бунар”, с площ 
от 1,383 дка, пета категория, начин на трайно полз-
ване – овощна градина, при граници на имота: ПИ 
№317, ПИ №316, ПИ №339, ПИ №338, ПИ №319, 
актуван с АОС № 3806/25.09.2014г. 

Начална тръжна цена: 1345,00 лева (хиляда трис-
та четиридесет и пет лева).
Посочените начални тръжни цени са без ДДС 
(освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона 

за данъка върху добавената стойност).
2. Търговете да се проведат на 

18.04.2018 г. от 10:00 часа в малка-
та заседателна зала на Община Айтос, 
ул.»Цар Освободител” № 3.

3. Определям стъпка на наддаване – 10% от 
началната тръжна цена, за всеки отделен имот.

4. Определям депозит за участие - 10 % от на-
чалната тръжна цена, за всеки отделен имот, вно-
сим в брой в касата на Община Айтос (стая № 
10), или по банков път по сметка на община-
та BG 27BUIN95613300447527, BIG-BUINBGSF в 
„Алианц Банк България” в срок до 16:00 часа на 
16.04.2018 година.

5. Утвърждавам 16 (шестнадесет) комплекта 
тръжна документация за провеждането на търга, 
съдържащи следните документи:

- Копие от Заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за приемане условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за продажба (проект); 
6. Закупуването на тръжната документация на 

стойност 36.00 лeва с ДДС да става от Центъра за 
услуги и информация на гражданите в Община Ай-
тос до 16:00 часа на 13.04.2018 г.

7. Кандидатите следва да представят в запеча-
тан непрозрачен плик до 16:00 часа на 16.04.2018 
г. в Центъра за услуги и информация на граждани-
те, следните документи:

- заявление за участие в търга;
- декларация за оглед на имота;
- декларация за приемане условията на търга;
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
- копие от лична карта – на физическото лице 

или на управителя на ЮЛ;
- юридическите лица – търговци, наред с посоче-

ните горе документи представят и ЕИК съгласно За-
кона за търговския регистър, или извадка от елек-
тронната страница;

- нотариално заверено пълномощно – ако участ-
никът не присъства лично на търга. Допустимо е пъл-
номощното да не се постави в плика, а да се пре-
даде на комисията на нейното заседание. На коми-
сията се предоставя оригинал или заверено за вяр-
ност копие, като в този случай оригиналът се по-
казва за сверка;

8. До участие в търга се допускат физически и 
юридически лица. При участие на кандидат, регис-
триран като ЮЛ, на приложените документи след-
ва да се постави фирмения печат.

9. Оглед на имотите може да се извърши всеки 
работен ден до 16:00 часа на 16.04.2018г., след 
представяне на документ за закупена тръжна доку-
ментация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане - в 14-дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, спе-
челилият кандидат следва да внесе пълната сума и 
дължимите данъци и такси, и да се яви за сключ-
ване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във вестник 
„Народен приятел”, електронната страница на Об-
щина Айтос и да се постави на информационното 
табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам 
на отдел „Общинска собственост”.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 
45, 0558/2 57 81.

Контрол по изпълнение на заповедта ще уп-
ражнявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос  

Любомир Татаров

ЗАПОВЕД
№ РД- 08-200/26.03.2018г.

гр. Айтос, 
 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна-

та администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, във 
връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 456/28.02.2018г., 
обективирано в Протокол № 29, т.14 от ДР на заседание на ОбС – Айтос, 

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продаж-

ба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ №000389, 
с площ 0,664 дка, находящ се в местността „Маревица”, в землището на с. Караге-
оргиево, категория четвърта, с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, при гра-
ници на имота: имоти №045004, №049037, №000390, №000387, актуван с АОС № 
5056/01.02.2018г.

Начална тръжна цена: 679,00 лева (шестстотин седемдесет и девет лева).
Посочената начална тръжна цена е без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от 
Закона за данъка върху добавената стойност).

2. Търгът да се проведе на 18.04.2018 г. от 09:50 ч. в малката заседателна зала 
на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.
3. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена.
4. Определям депозит за участие - 10% от началната тръжна цена, вносим в брой в 
касата на Община Айтос (стая № 10), или по банков път по сметка на общината BG 
27BUIN95613300447527, BIG-BUINBGSF в „Алианц Банк България” в срок до 16:00 часа 
на 16.04.2018г.
 5. Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна документация за провеждането на търга, 
съдържащ следните документи:

- Копие от Заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за приемане условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за продажба (проект); 
 6. Закупуването на тръжната документация на стойност 36.00 лева с ДДС да ста-

ва от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос до 16:00 часа 
на 13.04.2018г.

7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00 часа на 
16.04.2018г. в Центъра за услуги и информация на гражданите, следните документи:

- заявление за участие в търга;
- декларация за оглед на имота;
- декларация за приемане условията на търга;
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
 - копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ;
 - юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и ЕИК 

– съгласно Закона за търговския регистър или извадка от електронната страница;
 - нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства лично на тър-

га. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисия-
та на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за вяр-
ност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка;
 8. До участие в търга се допускат физически и юридически лица. При участие на 
кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените документи следва да се постави 
фирмения печат.
 9. Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден до 16:00 часа на 16.04.2018г., 
след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна 
заявка.

 10. Начин на плащане - в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спече-
лил участник, спечелилият кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъ-
ци и такси, и да се яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електронната стра-
ница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на отдел „Общинска собственост”.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45, 0558/2 57 81.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос  

О Б Щ И Н а   а Й т О С
ОБЩИНСКа  аДмИНИСтраЦИЯ

О Б Щ И Н а   а Й т О С
ОБЩИНСКа  аДмИНИСтраЦИЯ

ПОКаНа
За СВИКВаНЕ На ОБЩО СЪБраНИЕ

На СНЦ „таНЦОВ КЛУБ „ГЕНГЕр“ -ГраД аЙтОС”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителният съвет на СНЦ „ТАНЦОВ КЛУБ „ГЕНГЕР“ - 

ГРАД АЙТОС” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Ус-
тава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете 
на Сдружението, което ще се проведе на 02.05.2018 година от 
19.00 часа в град Айтос, в репетиционната зала на сдружени-
ето, при следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на УС през 2017г.
2. Приемане на годишен доклад и финансов отчет на Сдру-

жението за 2017 г. 
3. Приемане на основни насоки и програма за дейността на 

Сдружението през 2018 г.
4. Приемане бюджета на Сдружението за 2018 г.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени 
представители да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 
30 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се про-
веде в същия ден, на същото място и при същия дневен ред, 
от 20 часа.

ПрЕДСЕДатЕЛ На УС: р. Кавръкова

Хотелската част се нуждае от саниране и обзавеждане, твърди Татаров



Търговия на дребно с лекарства и 
консумативи - такъв е предметът на 
дейност на общинското търговско 
дружество „Авицена” ЕООД - Айтос. 
Дейността си развива в помещения, 
за които плаща наем. Въпреки това, 
финансовото състояние на фирмата 
за 2017 година е добро. Няма нераз-
платени задължения към доставчи-
ци, нито дължими наеми и дивиден-
ти към Общината, към персонала и 
други институции.

През м.г. дружеството се е отчело 
на Общината с 11064 лева наеми, и в 
резултат на добрата си работа ще й 
изплати дивиденти в размер на 3952 
лева, което е почти два пъти в повече 
от предходната 2016 година, пише в 
отчета си управителят Младен Ива-

нов.  „Авицена” ЕООД отчита сче-
товодната печалба за м.г. - 17 670 
лева и данъчна печалба в размер на 
18 620 лева. Внесен е данък печалба 
към Държавния бюджет в размер на 
1862 лева. Разходите за осигуровки 
са 15 000 лева, а начислените бруто 
заплати - общо 81 000 лева.

„Фирмата работи в икономическа 
обстановка на доста сериозна кон-
куренция на територията на община-
та, което се потвърждава от увели-
чения брой аптеки.  През изминала-
та година беше отворена и нова ап-
тека, на софийска фирма. В резул-
тат на тази засилена конкуренция, 
оперативните надценки на всички 
аптеки в общината намаляха, как-
то и оборотите им. И на територи-
ята на Община Руен в почти всяко 
село има открита аптека или „апте-
чен пункт”, което допълнително на-

малява броя на клиентите, пазарува-
щи от аптеките в нашия град.”, сочи 
проблемите Иванов.

В отговор на изострената конку-
ренция, общинската аптека също е 
намалила процента на надценка на 
лекарствата и консумативите, а от 
там и годишната си печалба.

„Община Айтос е една от малкото 
общини в България, които разпола-
гат със своя аптека, и чрез която да 
могат всеобхватно да бъдат задово-
лени нуждите от лекарствени проду-
кти и консумативи на гражданите от 
общината и съседни общини.” под-
чертава управителят. Според него, 
колективът на „Авицена” се старае 
по всякакъв начин да изпълни изис-
кванията на клиентите и да осигуря-
ва всички необходими медикаменти, 
включително и тези със специална 
доставка. „Трябва да се похваля, че 

останахме единствената аптека, коя-
то продължава да изготвя лекарства 
на територията на четири общини. 
Нашата аптека е единствената, коя-
то обработва рецепти на военноин-
валиди и военноветерани на терито-
рията на четири общини” подчертава 
и безспорните успехи на дружество-
то управителят.

Младен Иванов е оптимист за раз-
витието на фирмата и очаква следва-
щата финансова година да е още по-
добра за „Авицена” ЕООД във финан-
сово отношение. „Очаквам, със сво-
ята работа да допринесем за улесня-
ване на достъпа на хора до необходи-
мите медикаменти, както и с печал-
бата си да сме от полза за доброто 
финансово състояние на Общината”, 
са перспективите за дружеството в 
отчета на Иванов.
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на територията на четири общини

Подари великденска вечеря 
на пенсионер в нужда

Здравейте, скъпи съграждани! Даваме старт за пореден път 
на тази невероятна Великденска кауза, която за 4-а поред-
на година ще стопли сърца на нашите драги баби и дядовци!  
Тази година решихме да не правим концерт понеже се забавихме 
с включването. Ще оставим всичко във вашите ръце и онези от 
вас, които желаят да се включат с продукти от първа необходи-
мост или средства, са добре дошли до 6-и април включително!

Винаги съм го казвала и ще го кажа отново: Никое добро, дори 
и най-малкото, не е напразно! Бъди човек, включи се и ти! 

Ваша Ива

Професионална гимназия по селско стопанство 
„Златна нива” - град Айтос

ул. „Славянска” № 50, тел. 0888/ 206 682
ОБЯВА

Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива” - 
град Айтос обявява свободно работно място за Главен счетоводи-
тел на постоянен трудов договор.

Документи се подават при Завеждащ административна служба 
на училището в срок до 30.03.2018 година включително.

Кандидатите трябва да имат висше икономическо образование 
- степен бакалавър или магистър.

Телефон за справки: 0888/ 206 682. 

Обявяване на влязло в законна сила
Р Е Ш Е Н И Е

Номер 115, 29.01.2018 година, град Бургас
В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIХ–ти административен състав, в публично заседание 

на осемнадесети януари, две хиляди и осемнадесета година, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Христов
ЧЛЕНОВЕ: 1. Чавдар Димитров 
2. Марина Николова
Секретар: Й. Б.
Прокурор: Андрей Червеняков
като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров административно дело номер 3059 

по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас 

против чл.62, ал.2, чл.70, ал.2 и чл.85, т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество (Наредбата), приета с решение № 188 от протокол № 
18/20.02.2009 г. на Общински съвет – Айтос, изм. с реш. № 206/ 09.04.2009 г., Пр. № 20; 
Изм. с реш. № 171/20.09.2012 г., пр. № 12; Изм. с реш. № 201/23.11.2012 г., пр. № 14; Изм. и 
доп. с реш. № 681/28.01.2015 г., пр. № 45; Изм. и доп. с реш. № 713/24.03.2015 г., пр. № 48; 
Изм. и доп. с реш. № 43/27.01.2016 г., пр. № 4, в сила от 18.02.2016 г.; Изм. и доп. с реш. № 
107/27.04.2016 г., пр. № 7, в сила от 26.05.2016 г.; Доп. БНЦ (Прил.№1) съгл. §4 от НРРППО-
ТОА, с реш.№ 226/30.11.2016 г., пр.№ 14, публ. – в.”НП”, бр.87 от 2016 г., в сила от 03.01.2017 
г.; Изм. БНЦ (Прил.№1) с реш.№ 246/27.12.2016 г., пр.№ 15, в сила от 19.01.2017 г.; Изм. БНЦ 
(Прил.№1) с реш.№ 366/30.08.2017 г., пр.№ 23, в сила от 20.09.2017 г.

В протеста се излагат доводи за незаконосъобразност на протестираните разпоредби на На-
редбата, като противоречаща на разпоредби от нормативен акт от по-висока степен, а имен-
но с Конституцията на Република България (КРБ) и Закона за ограничаване на административ-
ното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Иска 
се тяхната отмяна.

В съдебно заседание протестът се поддържа от прокурор при Окръжна прокуратура – Бур-
гас, който иска същият да бъде уважен. Претендира разноски.

Ответникът – Общински съвет – Бургас, редовно и своевременно призован не изпраща пред-
ставител и не взема становище по протеста.

Административен съд - Бургас, като взе предвид доводите на страните, съобрази събрани-
те по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е 
приета с решение № 188 от протокол № 18/20.02.2009 г. на Общински съвет – Айтос.

Производството по приемането на наредбата е инициирано от кмета на Община Айтос, 
който е внесъл за разглеждане пред Общински съвет – Айтос предложение с изх.№ 61-00-
41/09.02.2009 г. (л.10) за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, ведно с проект на нормативния акт (л.10-22). В предложени-
ето е посочено, че във връзка с дадените в ДВ бр.54 от 13.06.2008г. указания, относно Закона 
за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, следва общинските съвети в 
3-месечен срок от влизане в сила на закона да приведат в съответствие местните наредби. По 
тази причина предлага отмяна на действащата наредба и приемане на нова такава. Към пред-
ложението е приложен проект на наредбата. Видно от Протокол № 18 за заседание на Общин-
ски съвет Айтос, проведено на 20.02.2009 г., по т.2 от дневния ред е гласувано така направе-
ното предложение, като е приета Наредба за реда за придобиване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество (л.33-34). Решението е прието с 22 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 
гласа „въздържал се”, т.е. налице е необходимото квалифицирано мнозинство - повече от по-
ловината от общия брой съветници, в съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА. Приетата Наредба е публикувана в местен вестник (л.35-36).

От административната преписка се установява, че от периода на приемане на Наредбата до 
образуване на настоящото административно дело, същата е многократно изменяна в отделни 
нейни разпоредби, а именно: изменена с решение № 206/ 09.04.2009 г., Протокол № 20; Изме-
нена с решение № 171/20.09.2012 г., протокол № 12; Изменена с решение № 201/23.11.2012 
г., протокол № 14; Изменена и допълнена с решение № 681/28.01.2015 г., протокол № 45; 
Изм. и доп. с реш. № 713/24.03.2015 г., пр. № 48; Изм. и доп. с реш. № 43/27.01.2016 г., 
пр. № 4, в сила от 18.02.2016 г.; Изм. и доп. с реш. № 107/27.04.2016 г., пр. № 7, в сила 
от 26.05.2016 г.; Доп. БНЦ (Прил.№1) съгл. §4 от НРРППОТОА, с реш.№ 226/30.11.2016 г., 
пр.№ 14, публ. – в.”НП”, бр.87 от 2016 г., в сила от 03.01.2017 г.; Изм. БНЦ (Прил.№1) с 

реш.№ 246/27.12.2016 г., пр.№ 15, в сила от 19.01.2017 г.; Изм. БНЦ (Прил.№1) с реш.№ 
366/30.08.2017 г., пр.№ 23, в сила от 20.09.2017 г.

По отношение на протестираните разпоредби от Наредбата - чл.62, ал.2, чл.70, ал.2 и чл.85, 
т.2, същите са били изменени с решение №681/28.01.2015 г. от протокол № 45/27.01.2015 г. 
С докладна записка с изх.№ 61-00-273/5.12.2014 г. кмета на Община Айтос е информирал об-
щинските съветници относно необходимостта от изменение на действащата наредба, като ве-
дно с нея са представени проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата и мо-
тиви към него (л. 94-101). Проектът, ведно с мотивите към него са публикувани на интернет- 
страница на Община Айтос (л.120 и л.125). Предложението на кмета на Община Айтос е раз-
гледано на заседание на Общински съвет – Айтос на 27.01.2015 г. видно от представени по 
делото протокол № 45 от същата дата (л.114-119). Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е при-
ета от Общински съвет Айтос с решение по т.14, взето със 25 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 
гласа „въздържали се“ (л.117).

При така установените факти се налагат следните правни изводи:
Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съда е регламентирано в 

дял трети, раздел III чл. 185-194 от АПК.
Протестът е процесуално допустим, като подаден от надлежна страна, имаща право и инте-

рес от направеното оспорване, а разгледан по същество е основателен.
Съгласно чл. 186, ал.1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражда-

ните, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или 
могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения, а съгласно ал.2 проку-
рорът може да подаде протест срещу акта.

Според чл.187, ал.1 от АПК, упражняване на процесуалното право на протест в този случай 
не е обвързано с преклузивен срок.

Съобразно чл.168, ал. 1 от АПК, приложим в настоящото производство по силата на пре-
пращащата разпоредба на чл. 196 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на осно-
ванията, посочени от оспорващите, а е длъжен въз основа на представените от страните дока-
зателства да провери законосъобразността на оспорените разпоредби на Наредбата, на всич-
ки основания по чл. 146 от АПК.

При проверката за законосъобразност на издадения подзаконов нормативен акт в обжалва-
ната му част съдът следва да провери издаден ли е от компетентен орган и в предписаната от 
закона форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби. 

На първо място, настоящият съдебен състав намира, че самата Наредба е издадена от ком-
петентен орган - това е Общински съвет - Айтос, който съгласно чл. 8 от Закона за нормативни-
те актове (ЗНА) и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА) притежава правомощия да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните 
актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

На второ място, при приемането на наредбата не се установи да са допуснати съществени 
нарушения на административно-производствените правила, включително и на протестираните 
разпоредби, като такива не се твърдят и в протеста на прокурора. Спазени са императивните 
норми на чл.26 и чл.28, ал.2 от ЗНА (в относимата към казуса редакция). Спазена е и предви-
дената от закона форма. В приетата като доказателство административната преписка по изда-
ване на оспорения подзаконов нормативен административен акт не са налични данни за пуб-
ликуване на проекта на цялата Наредба, както и мотивите към него. Въпреки това, с протеста 
се оспорва не целия подзаконов нормативен акт, а само отделни негови разпоредби - чл.62, 
ал.2, чл.70, ал.2 и чл.85, т.2, при изменението на които е направен опит този порок да бъде 
саниран, а именно проектът за Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата е публи-
куван на интернет-страницата на Община Айтос, заедно с мотивите към него преди внасянето 
на проекта за приемане от компетентния орган. Публикуване на предложението за изменение 
обаче не може да санира изначалния дефект по приемане на Наредбата, тъй като смисълът на 
това действие е обсъждането й в цялост, включително и взаимовръзката на отделните разпо-
редби и общия им ефект върху адресатите. 

По отношение съответствието на протестираните разпоредби на Наредбата с материалния 
закон съдът намира за установено следното:

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета 
с решение № 188 от протокол № 18/20.02.2009 г. на Общински съвет – Айтос е издадена на ос-
нование чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) съгласно който (в приложимата 
редакция) „Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 
предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска соб-
ственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметове-
те на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет 
при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област, ос-

вен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство.“
Протестираните разпоредби от Наредбата имат следното съдържание:
Чл.62, ал.2 - Комисията декласира участник ако установи, че участникът е лице, неиз-

правно по правоотношение с общината или системно нарушава актове на Общинския съвет, 
както и лице, некоректно по отношение на община Айтос, през последните две години.

Чл.70, ал.2 - Комисията декласира участник ако установи, че участникът е лице, неиз-
правно по правоотношение с общината или системно нарушава актове на Общинския съвет, 
както и лице, некоректно по отношение на община Айтос, през последните две години.

Чл.85, т.2 - Комисията не допуска до участие кандидати ако установи:
т.2 участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината или нарушава ак-

товете на общинския съвет.
Според изложените в протеста аргументи, разпоредбите са в противоречие с принципа на 

свободна стопанска дейност, съобразно ЗОРАКСД, както и принципите, залегнали в чл.6, ал.1 
и ал.2 от КПР за правно равенство пред законите и институциите в Република България. Посоч-
ва се, че с въведеното с протестираните разпоредби ограничение на кръга от лица, които мо-
гат да кандидатстват за участие в търг или конкурс, се облагодетелстват други заявители, тези, 
които са без задължения към общината.

Съдът намира тези възражения за основателни.
В разпоредбите на чл.4, ал.2 и ал.3 от ЗОАРАКСД е разписано, че всички изисквания, необ-

ходими за започването и за осъществяването на дадена стопанска дейност, както и за извърш-
ването на отделна сделка или действие, се уреждат със закон. С подзаконов нормативен акт, 
посочен в закон, могат да се конкретизират изискванията по ал.2, като се спазва чл.3, ал.3 от 
същия закон, който предвижда, че при административно регулиране и административен контрол 
върху стопанската дейност, административните органи и органите на местното самоуправление 
не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на 
закона. От тези разпоредби следва и извод, че с подзаконов нормативен акт не могат да се въ-
веждат ограничения и забрани върху стопанска дейност, непредвидени в закон. В случая е на-
лице такова ограничение на кръга от лицата, които могат да вземат участие в публични търгове 
или публично оповестени конкурси за вещи и имоти общинска собственост, което освен че не 
е предвидено в закон, не е необходимо за постигане на законовата цел.

Нормите на чл.62, ал.2, чл.70, ал.2 и чл.85, т.2 от Наредбата на практика дават възможност 
индиректно Община Айтос да принуждава физическите или юридическите лица да изпълняват 
задължения по различни договори или задължения, възникнали на различни други основания, 
което е недопустимо, тъй като тези задължения имат специален ред за събиране – било уреден 
в самия договор или от възникналото правоотношение, както и по реда на различни нормативни 
актове в зависимост от това дали общинската собственост е публична или частна по смисъла 
на Закона за общинската собственост. Това води до извод, че Общинският съвет е създал един 
нов начин за събиране на дължими общински вземания, който не е регламентиран и за който 
Общинският съвет не притежава правомощия да бъде въвеждан. В този смисъл основателно е 
твърдението на протестиращата прокуратура, че тези норми противоречат на норми от по-висш 
порядък, поради което съществуването им в правния мир е неприемливо.

При така изложените обстоятелства, настоящият съдебен състав намира, че протестът на 
Окръжна прокуратура - Бургас е основателен и следва да бъде уважен.

При този изход на спора в полза на Окръжна прокуратура - Бургас следва да се присъдят 
направените в производството разноски, които са в размер на 20.00 (двадесет) лева, предста-
вляващи заплатената такса за обнародване на оспорването в ДВ.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.193, ал.1 АПК, Административен съд - Бур-
гас, ХIХ- ти състав

РЕШИ:
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.62, ал.2, чл.70, ал.2 и чл.85, т.2 от Наредба за реда за придо-

биване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 188 от про-
токол № 18/20.02.2009 г. на Общински съвет – Айтос.

ОСЪЖДА Общински съвет – Айтос да заплати на Окръжна прокуратура - Бургас разноски 
в размер на 20,00 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред тричленен състав на Върховния административен 
съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по начина, по който е била обя-
вена Наредба за условията и реда за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Айтос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
 2.

Общинската аптека 
единствена обработва  

и рецепти на ветерани 
от войната

Младен Иванов

ОБЯВА
Тел. 0895/ 410 436 и 0594/ 9 90 05 – Стефка - ПРОДАВА  в село Вресово:
- 2 броя железни плуга за кон и магаре;
- 2 женски заплодени юници и 1 млада черна крава;
- керемиди втора употреба - 750 броя по 0,30 лева;
- ниви - 27 дка - 5 ниви за 15 000 евро в село Вресово;
- ниви в село Череша - 60 дка за 20 хиляди евро.
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стр.48 Айтос и айтозлии

Интервю на  
трендафилка  
ЯНЕВа - аПОСтОЛОВа 

- Цвета, малък семеен ал-
бум ме доведе при теб. В 
него има няколко снимки от 
концерт на детски камерен 
хор „Ян Бибиян”, подготвен 
от теб и представен пред съ-
гражданите ни във Военния 
клуб на 28.11.1995 година. 
Помниш ли го? 

- Разбира се. Беше първата 
ми изява в града като музика-
лен педагог, вълнувах се .

- Един от многото солисти 
в хора беше моят внук Сте-
фан ангелов, тогава на 11 го-
дини, сега - вече на 33, жи-
вее и работи в София, баща 
на две малки момчета. Пом-
ниш ли и него?

- Не само Стефко помня. С 
обич си спомням всички деца, 

но само няколко от тях продъл-
жиха да се изграждат като пе-
вци и правят кариера:

ИВАН АНГЕЛОВ - дълги го-
дини пееше в хора на Опера-
та в София.

ВАЛЕРИ МАРКОВСКА - учи 
оперно пеене в Консерватори-
ята в София.

ГАЛИНА РОМИЛ -ПЕЮ НЕГО-
ЗОВА - тя беше дълги години ос-

новен солист на „Ян Бибиян” и 
въпреки че не учи музика, надя-
вам се да продължи своята му-
зикална пътечка.

ТРАЯНА КИШИШЕВА - също 
завърши Музикалната акаде-
мия, понастоящем е в Англия.

ПАВЕЛ МИХОВ - солист на 
хора, завърши Музикалната 
академия, има много телевизи-
онни участия.

ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА - со-
лист на хора, продължава да 
учи детска педагогика в момен-
та. Надявам се да носи музика-
та в душата си и да я предаде 
на децата.

- Цвета, как се роди идея-
та за хора?

- Аз съм музикален педагог, 
учител по музика, подбирах 
деца с певчески заложби...

- От 1995-а досега са из-
минали 23 години. много ли 
са, малко ли са 23 години да 
работиш с деца? Сигурно не 
е лесно? 

- Като време е много, но като 
емоция - малко. Те са най-голя-
мата ми награда, че съм ги нау-
чила и дала криле. Но и най-го-
лямата ми болка...

- ти си от Карлово. Какво 
те доведе в айтос и защо ос-

тана тук?
- Причината да дойда в Ай-

тос е Паун Андреев, с кого-
то освен музиката ни свърза и 
любовта .

- Покрай контактите с раз-
лични хора и от града, и от 
страната, пък и от чужбина, 
сигурно имаш много прияте-
ли. Има ли между тях някол-
ко, на които да разчиташ по 
всяко време на денонощие-
то, ако имаш проблем?

- „Нямам нужда от много при-
ятели, стигат ми двама-трима, 
ала само такива, които в сър-
цата си рани от моите болки да 
имат“ - това пее Георги Христов 
и мисля, че това казва всичко.

- Цвета, аз те познавам 
по-добре, отколкото ти мен. 
Слушала съм и гледала деца, 
подготвени от теб, по различ-

ни поводи в града. Как ус-
пяваш да компенсираш „от-
литането” на добре подгот-
вените?

- С много работа и търпение 
към новите деца.

- а какви са промените в 
професионален план около 
Цвета андреева? Ще ни спо-
делиш ли какво е новото при 
теб и какво то ти дава?

- Новото около мен е вече на 
цели 5 години и това е творче-
ският полет като асистент на 
режисьора Христо Симеонов - 
един букет от много спектакли, 
концерти, срещи и творческа 
работа за истински голямата 
сцена! Винаги ще му бъда бла-
годарна за този летеж! А сега 
целият ни екип е зареден с из-
ключително важното и значимо 
предизвикателство - 150 години  
СУ „Христо Ботев” - Айтос! Заед-
но с ръководството и цялата ко-
легия се готвим с душа и сърце! 
Ще ви очакваме на 15 май...! 

- На първи април, неделя-
та преди Великден, е Връбни-
ца, или както народът нарича 
този празник - Цветница. По 
традиция ще си вземем осве-
тени върбови клонки от църк-
вата. Случайно или не, и две-
те с теб сме именици. Поже-
лай си нещо.

- Единствено - здраве!
- а на читателите на вест-

ник „Народен приятел”?
- Да им е светло и пълно в ду-

шите. Низ от цветни дни, поси-
пани с вяра и надежда.

...Тази година, както раз-
брахте, пред екипа на СУ 
„Христо Ботев”има предиз-
викателство - 150 години от 
създаването му . С усмивка и 
любов, с вещата консултация 
на Цвета Андреева цялата ко-
легия в училището се готви за 
предстоящите тържества...

 
Снимките са от личния ар-

хив на Цвета Андреева и ар-
хива на Трендафилка Янева - 
Апостолова

децата са най-голямата ми  
награда, че съм ги научила и дала криле

На 30 март т.г.  СУ „Хрис-
то Ботев” - Айтос органи-
зира поредния си благот-
ворителен базар – „С обич 
и добрина – век и полови-
на”. Тази година училището 
има една специална кауза 
– да помогне на един боте-
вец, който има нужда от под-
крепа. „Какво по-хубаво от 
това, да подарим надежда, 

а ние, ботевци, бихме могли 
да се превърнем в надежда. 
Нека бъдем единни в наби-
рането на средства за лече-
нието на нашия съученик и 
да му вдъхнем сила и сме-
лост, за да сбъдне мечтите 
си! Вярваме в добрината Ви! 
Вярваме, че ще успеем!”, е 
обръщението на организато-
рите към айтозлии.

Жасмина 
ПрОДаНОВа

Отбелязването на Све-
товния ден на числото 
„Пи“ (март, 14 по ана-
логия с 3,14) се състоя в 
часовете по Математи-
ка в шестите класове на  
СУ „Никола Й. Вапца-
ров“. В часовете беше 
организирано състеза-
ние - кой може да изброи 
най-много цифри след 
запетайката на числото 
„Пи“ по памет? Имаше 
огромен интерес и към 
представянето на стихо-
творение или есе на тема 
„Пи“. Да не пропусна - и 
викторина с въпроси, от-

носно история и забеле-
жителни факти за число-
то „Пи“. Най-вкусен беше 
конкурсът „Най-сладко 
„Пи“, на който учениците 
представиха предвари-
телно приготвени сладки 
изкушения с формата на 
„Пи“. Представяни бяха 
и изработени модели на 
числото „Пи“, под наслов 
„Голямо „Пи“ и изложе-
ни в коридора на третия 
етаж на СУ „Никола Й. 
Вапцаров“. Отбелязва-
нето на този така интере-
сен за математиката ден 
се случва за втора годи-
на, което е предпоставка 
да се превърне в тради-
ция за училището.

Денят на числото 
„Пи“ във „Вапцаров“

С обич и добрина – 
век и половина!

ЦВЕТА АНДРЕЕВА:

Благотворителен базар  
в „Ботев”

от 7 април до архангелова задушница - 
безплатен транспорт до Гробищния парк

Както всяка година, Община Айтос и общинското тър-
говско дружество „Айтос - Автотранспорт” ЕООД орга-
низират за айтозлии безплатен транспорт до Гробищ-
ния парк от 7 април 2018 година до Архангелова задуш-
ница през месец ноември, включително. Всяка събо-
та айтозлии могат да ползват услугите на общинската 
транспортна фирма напълно безплатно. Автобусът ще 
тръгва в 8.30 часа от Автогара - Айтос и ще се движи 
по обичайния маршрут. Обратният курс към града ще 
е в 9.30 часа.

НП

ЦВЕТА АНДРЕЕВА е преподавател по музика 
в Средно училище „Христо Ботев”- град Айтос от 
1995 година, вече 23 години. Родена е в град Кар-
лово на 13.10.1964 година, една дъщеря на майка 
и баща, орисана да прилича на тях. Майка й сви-
ри на акордеон, а баща й - на цигулка, и двамата 
надарени от природата. От малка посещава музи-
калната школа в читалището. Завършва Музикал-
ното училище в Пловдив, а след него и Музикал-
ната академия в Пловдив през 1983 година, спе-
циалност „Музикална педагогика“. До 1994 годи-
на работи като учител по музика, корепетитор и 
преподавател по пиано в родния си град.

Цвета Андреева с Детския камерен 
хор „Ян Бибиян”

Стефан Ангелов като солист на „Ян 
Бибиян”

Цвета Андреева


