
Изпълнителят на общест-
вена поръчка на Община Ай-
тос с предмет „Реконструк-
ция и рехабилитация на 
улична мрежа на територи-
ята на община Айтос“, ДЗЗД 
“Стройстийл” тази седмица 
стартира уличните ремонти. 
На улица „Станционна” тех-
никата вече работи, предви-
дени за реконструкция и ре-
хабилитация по проекта на 
Община Айтос са още град-
ските улици: „Панайот Во-
лов”, „Васил Левски”, „Сте-
фан Караджа”, „Паскал Яна-
киев”, „Димчо Карагьозов” 
(до улица „Цар Освободи-
тел“), „Цар Освободител” 
(от ДСК до Автогара). 

Айтозлии бяха нетърпели-
ви в очакване на уличните 
реконструкции, но нека не 
забравяме, че това е един 
от най-мащабните проек-
ти за Айтос от години на-
сам. Уличните ремонти ще 
бъдат на площ от 25 229,95 

кв.м, а тротоарната площ 
за ремонти е 16 224,06 кв.м. 
Финансирането е съглас-
но договор на Община Ай-
тос с Държавен фонд „Зе-
меделие” за отпускане на 
безвъзмездна финансова 
помощ по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони 2014-2020 г. Средства-
та, които Общината добави 
в бюджета си по този про-
ект са в размер на 1 948 716.  

44 лв. и са по подпомярка 
7.2. „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби ин-
фраструктура“. 

Това е първата безвъз-
мездна финансова помощ 
за основен ремонт на ули-
ците в града от промените 
насам. Общата сума за ре-
монтите през 2019 година е 
в пъти повече, сравнено с 
годишните суми, заделяни 

за тази цел от много години 
насам, взети заедно.

„Народен приятел“ беше 
пред блоковете на улица 
„Станционна” на старта 
на ремонтните дейности. 
Представител на изпъл-
нителя потвърди пред об-

щинското издание, че ще 
се работи нонстоп за по-
чистването и извозването 
на пръстта от тротоарите, 
от които бяха свалени ста-
рите плочки. В срокове ще 
тече и подготовката за по-
лагане на нови тротоарни 
настилки на „Станционна”, 
за да бъдат преодолени не-
удобствата за живеещите и 
за гражданите.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

23 май 2019, бр. 300 

Започнаха от „Станционна”! В ход е 
ремонтът на основни градски улици в Айтос

Общински съвет на БСП-Айтос

СЪОБЩЕНИЕ
На 24 май, от 16.00 часа в Заседателната зала на Об-

щина Айтос ще се проведе среща с кандидата за пред-
ставител в Европейския парламент от листата на Коали-
ция „БСП за България - Велизар Енчев“.

ДО УЧаСТНИЦИТЕ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРаТЕЛНИ КОмИСИИ

ОБЩИНа айТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Напомняме Ви за задължението Ви за участие в ра-
ботата на Секционните избирателни комисии в пре-
дизборния ден 25 май 2019 г.

Получаването на изборните книжа и материали ще 
бъде: на 25 май (събота) от 15.30 часа СИК от града 
от 16.00 часа СИК от селата.

Председателите на СИК получават материалите от 
Общината, а членовете изчакват на място в избира-
телните секции.

Тръгване за селата за членовете на СИК 26 май 2019 
(неделя) от 6.00.

ВаСИЛ ЕДРЕВ
КмЕТ На ОБЩИНа айТОС

2 млн. лв. инвестира Община Айтос за 
улични и тротоарни настилки в града

Пред улица „Станци-
онна” откъм Колелото

Ремонтните дейности пред СУ «Христо Ботев” 

На 22 май, кандидатът за евродепутат от ПП „ГЕРБ“ Иве-
лина Василева се срещна с жители на град Айтос в открита 
приемна, на площад „Свобода”. Ивелина Василева отговори 
на въпроси на граждани и разговаря с посетителите на при-
емната за реализираните и предстоящите проекти на Общи-
на Айтос. Акцент в разговорите с айтозлии бяха проектите, 
свързани с опазване на околната среда. 

Кандидатът за представител на България в Европейския 
парламент получи в Айтос и благодарности, тъй като в ка-
чеството на Министър на околната среда и водите, Василе-
ва имаше изключителен принос за финансиране на проек-
та за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни 
води, на стойност 19 млн. лв.

За да подкрепят кандидата за евродепутат на ПП „ГЕРБ“, 
гости на Айтос бяха кметът на Бургас и зам.-председател на 
ГЕРБ Димитър Николов, Диана Саватева - народен предста-
вител от ПП „ГЕРБ“ в 44-то Народно събрание, Галя Желяз-
кова -също народен представител  и Веселин Пренеров - об-
щински съветник от ПП „ГЕРБ“ в Община Бургас.

Купуването и продаването на гласове е престъпле-
ние.

Ивелина Василева - бургаският 
кандидат за Европарламента!

Кандидатът с опит, който 
работи за успехите на 
Общината и познава 
проблемите на Айтос



СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведо-
мява гражданите, че на 
22.05.2019г. и 23.05.2019г. 
ще се извърши пръскане 
с препарата „ДИМИЛИН” 
срещу листоминиращ мо-
лец по кестеновите дър-
вета в жилищната зона на 
гр.Айтос.

Препаратът е разрешен 
за използване и е подхо-
дящ за борба с пълзящи и 
летящи насекоми.

При неблагоприятни ат-
мосферни условия, пръс-
кането ще се извърши съ-
ответно на 27.05.2019г. и 
28.05.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 

от Правилника за организацията и дейността на Общин-
ския съвет и взаимодействието му с Общинската админи-
страция на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕ-
ТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 29.05.2019 
г. /сряда/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Ай-
тос при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-167/13.05.2019 г. от Ва-

сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно провеждане 
на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – 
Бургас” АД – гр. Бургас.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-178/21.05.2019 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на 
представител на Община Айтос в Oбщо събрание на съдруж-
ниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-170/15.05.2019 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно трансформи-
ране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви 
трансфер за текущ ремонт.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-179/21.05.2019 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализа-
ция на бюджета и капиталната програма на Община Ай-
тос за 2019 г.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-177/20.05.2019 г. от 
Красимир Енчев - председател на Общински съвет Ай-
тос, относно даване на съгласие за допускане разработ-
ването на проект за изграждане на Паметник на загина-
лите във войните от гр. Айтос върху поземлен имот общин-
ска собственост.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/15.05.2019 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Автогара в 
град Айтос, находяща се в УПИ ІІ, кв.21г по плана на гр. Ай-
тос в полза на „Айтос-Автотранспорт”ЕООД.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-174/16.05.2019 г. от 
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване 
под наем на недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ Обществена тоалетна със застроена 
площ 81,48 кв.м, находяща се в УПИ ІІІ в кв.119 „в” по пла-
на на гр.Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-168/15.05.2019 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване 
на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице 
в УПИ V, кв.263 по плана на гр. Айтос.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-173/15.05.2019 г. от Ма-
риана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между Община Айтос и фи-
зическо лицe в УПИ VІІ-2381, кв.51 по плана на гр. Айтос, 
с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Антон Страшими-
ров” № 39. 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/15.05.2019 г. от Ма-
риана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно пре-
кратяване на съсобственост между Община Айтос и физиче-
ски лица в ПИ № 2934, находящ се в землището на гр.Айтос, 
м. „Трите братя”.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-171/15.05.2019 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на 
общински и училищни земеделски земи, които ще се отдават 
под наем или аренда за стопанската 2019/2020 година.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-176/17.05.2019 г. от Ва-
сил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на раз-
решение за проектиране и изработване на ПУП за промяна 
предназначението на имоти № 649,650 ЗЗП местност „Слън-
чева лъка”, землище на гр. Айтос.

13. Питания.
ПРЕДСЕДаТЕЛ На ОбС: КРаСИмИР ЕНЧЕВ

З а П О В Е Д 
 № РД-08-306

 гр. айтос, 21.05.2019г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 
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 придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
във връзка с Решение №659 на Общински съвет Айтос, обек-
тивирано в Протокол №44 от заседание на ОбС-Айтос, прове-
дено на 24.04.2019г., 

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 
недвижим имот – частна общинска собственост, представля-
ващ „Търговски обект” в партерен етаж на жилищна сграда, 
находяща се на ул.”Свобода” №5, кв.119а, имот пл. №2059 по 
плана на гр.Айтос, със застроена площ 137 кв.м, в това число 
търговска площ 55 кв.м., складови и спомагателни помещения 
82 кв.м, актуван с АЧОС №155/08.12.1998г., при граници на целия 
имот: изток-ул.”Свобода”, запад-вътрешен двор, север-вход на 
ЖСК ”Комуна”, юг-вход за канцелариите на дружеството.

 Имотът се отдава под наем за извършване на търговска 
дейност с промишлени стоки.

 2.Търгът да се проведе на 11.06.2019г. от 10:00ч. в малката 
заседателната зала на Община Айтос

3.Начална месечна тръжна цена 494,00 лв. /четиристотин 
деветдесет и четири лева/ без ДДС, определена съгласно ба-
зисни наемни цени, приети с решение №108/27.04.2016г. на Об-
щински съвет Айтос.

4.Определям стъпка за наддаване– 40,00 лв./четиридесет 
лева лева / без ДДС.

5.Депозит за участие в търга – 49,40 лв./четиридесет и де-
вет лева и четиридесет стотинки/, който се внася в касата на 
Общината /стая №10/, или по банков път: „Алианц Банк Бълга-
рия”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 10.06.2019г.

6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по дого-
вора за наем определям парична гаранция в размер на една 
месечна наемна вноска, достигната 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.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръжна документация за 
провеждане на търга, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1; 
- Декларация за оглед на имота – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – 

приложение №3;
 - Декларация за съгласие за събиране, използване и об-

работване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;

- Копие от Акт за общинска собственост; 
 - Копие от скица на имота; 
 - Договор за наем /проект/;
 Тръжната документация е на стойност 30.00 лв./тридесет 

лева/ без ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 07.06.2019г. в 
Центъра за услуги и информация на гражданите.

8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозра-
чен плик до 16:00ч. на 10.06.2019г. в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите към общината следните документи:

8.1. Заявление за участие в търга - приложение №1; 
8.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
8.3. Декларация за условията на търга и проекто-догово-

ра - приложение №3;
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и об-

работване на лични данни - приложение №4;
8.5. Документ за внесен депозит;
6.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе 

документи, представят и ЕИК – съгласно Закона за Търговския 
регистър. Допустимо е представянето на извадка от електрон-
ната страница на Търговския регистър; 

8.8.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, кога-
то се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощно-
то да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на 
нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се 
показва за сверка.

9. До участие в търга ще се допускат физически и юриди-
чески лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ, 
на приложените документи е необходимо да се постави фир-
мения печат. 

10. Оглед на имота да се извършва всеки работен ден до 
16:00ч. на 10.06.2019г. с представител на Общината след пред-
ставяне на платежен документ за закупена тръжна докумен-
тация и предварителна заявка.

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

12.В 7- дневен срок от сключване на договора наемате-
лят следва да представи застрахователна полица за склю-
чена застраховка, включително срещу природни бедствия и 
земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен при-
ятел”, електронната страница на Община Айтос и да се поста-
ви на информационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лич-
но.

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-08-305

 гр. айтос, 21.05.2019г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 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 общинско имущество, във връзка с 
Решение №599 на Общински съвет Айтос, обективирано в Прото-
кол №41 от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2019г., 

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-частна общинска собственост, пред-
ставляваща :

- Офис помещение с площ 13,60 кв.м 
- Две преходни спомагателни помещения с обща площ 

19,50 кв.м,
находящи се в едноетажна, паянтова сграда с конструк-

ция от дърво на ул.”Щерю Русев” №4, кв.136, УПИ І по плана на 
гр.Айтос, актуван с АЧОС №2537/24.02.2011 год ., при граници 
на помещенията: изток-коридор, запад-външен зид, север-са-
нитарни помещения, юг-външен зид и граници на целия имот: 
от всички страни улици. 

 Имотът се отдава под наем за офис.
 2.Търгът да се проведе на 11.06.2019г. от 10:15ч. в малката за-

седателната зала на Община Айтос
3.Начална месечна тръжна цена 124,50лв. /сто двадесет и че-

тири лева и петдесет стотинки/ без ДДС, определена съгласно 
базисни наемни цени, приети с решение №108/27.04.2016г. на 
Общински съвет Айтос.

4.Определям стъпка за наддаване– 10,00 лв./ лева / без 
ДДС.

5.Депозит за участие в търга – 12,45 лв./дванадесет лева и 
четиридесет и пет стотинки/, който се внася в касата на Об-
щината /стая №10/, или по банков път: „Алианц Банк Бълга-
рия”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 10.06.2019г.

6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по догово-
ра за наем определям парична гаранция в размер на една ме-
сечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася пре-
ди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след 
изтичане на срока на договора се освобождава, като не се на-
числява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръжна документация за 
провеждане на търга, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1; 
- Декларация за оглед на имота – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – 

приложение №3;
 - Декларация за съгласие за събиране, използване и обра-

ботване на лични данни – приложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост; 
- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стойност 30.00 лв./тридесет лева/ 

без ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 07.06.2019г. в Центъра 
за услуги и информация на гражданите.

8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозра-
чен плик до 16:00ч. на 10.06.2019г. в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите към общината следните документи:

 8.1. Заявление за участие в търга - приложение №1; 
8.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
8.3. Декларация за условията на търга и проекто-договора 

- приложение №3;
 8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и об-

работване на лични данни - приложение №4;
8.5. Документ за внесен депозит;
6.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе 

документи, представят и ЕИК – съгласно Закона за Търговския 
регистър. Допустимо е представянето на извадка от електрон-
ната страница на Търговския регистър; 

8.8.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 ней-
ното заседание. На комисията се предоставя оригинал или за-
верено за вярност копие, като в този случай оригиналът се по-
казва за сверка.

9. До участие в търга ще се допускат физически и юриди-
чески лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ, 
на приложените документи е необходимо да се постави фир-
мения печат. 

10. Оглед на имота да се извършва всеки работен ден до 
16:00ч. на 10.06.2019г. с представител на Общината след пред-
ставяне на платежен документ за закупена тръжна документа-
ция и предварителна заявка.

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

12.В 7- дневен срок от сключване на договора наемате-
лят следва да представи застрахователна полица за сключе-
на застраховка, включително срещу природни бедствия и зе-
метресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен при-
ятел”, електронната 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
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6
Гражданска инициатива за паметник на загиналите във 
войните влиза в заседателната зала

На заседание, на 29 май 
т.г., ще се иска съгласието 
на Общински съвет - Ай-
тос за допускане на разра-
ботването на проект за из-
граждане на Паметник на 
загиналите във войните от 
град Айтос върху поземлен 
имот общинска собстве-
ност. Искането внася пред-
седателят Красимир Енчев 
по постъпило предложение 
от Инициативен комитет 
„Воинска памет” с предсе-
дател Иван Иларев за из-
граждане на Паметник на 
загиналите във войните от 
град Айтос. Предложение-
то е придружено с подпи-
ска, събрана от ИК, създа-
дена при условията и реда 
на Закона за прякото учас-
тие на гражданите в дър-
жавната власт и местното 
самоуправление.

Инициативният комитет 
е създаден след прове-
дено Общо събрание на 
25.02.2019 г., което утвър-
ди образец на подписка, 
съгласуван с кмета на Об-
щина Айтос. Подписката 
беше изпратена в структу-
риран електронен вид на  

ГД „ГРАО” към Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, чрез териториал-
ното й звено в Бургас, за 
извършване на служебна 
проверка. За резултатите 
от проверката, Главна ди-
рекция „Гражданска регис-
трация и административ-
но обслужване” е изпрати-
ла протокол, според който 
подписката съдържа 703 
броя коректни записи. 

Инициативният комитет 
„Воинска памет” - град Ай-
тос, представя идеен про-
ект и скица-предложение, 

и при спазване изисквани-
ята на Наредбата за реда 
за подаване предложения 
и вземане на решения от 
Общинския съвет, за из-
граждане на паметници, 
мемориални обекти и други 
възпоменателни знаци вър-
ху поземлени имоти общин-
ска собственост на тери-
торията на Община Айтос. 
Предложението е изпрате-
но за становище от Общин-
ския експертен съвет за ус-
тройство на територията, 
който дава положително 
становище за предложено-
то местоположение на па-

метника на загиналите във 
войните от град Айтос.

Съгласно общинската 
Наредба, производството 
по приемане на решение за 
изграждане на паметник е 
двуетапно. За първия етап 
са необходими гласовете 
на повече от половината от 
общия брой на съветници-
те, за да бъде стартирана 
процедурата. На 29 май, съ-
ветниците трябва да дадат 
съгласие „да бъде допусна-
то разработването на про-
ект за изграждане на Па-
метник на загиналите във 
войните от град Айтос вър-

ху поземлен имот общин-
ска собственост в УПИ I, кв. 
119 В, град Айтос от името 
и за сметка на Инициатив-
ния комитет „Воинска па-
мет” - град Айтос”.

Ще припомним, че на 17 
април 2019 година беше да-
ден стартът на кампанията 
за набиране на средства за 
построяване на паметника 
на загиналите във войните 
айтозлии. Решението беше 
взето на среща на Иници-

ативния комитет с предсе-
дател Иван Иларев с кме-
та на Община Айтос Васил 
Едрев.

Открита е банкова смет-
ка за реализиране на иде-
ята. Има изготвен и рабо-
тен проект, който поне за-
сега, еднакво се харесва 
от всички, и за първи път 
обединява патриотичните 
организации, гражданите 
и Общината.

НП

ИК “Воинска памет” при кмета Васил Едрев

На 20 май се проведе акция за кръводаряване в 
един от кабинетите на МЦ І ЕООД - Айтос. Добро-
волците не бяха много, но пък дойдоха, водени от 
увереността, че кръвта, кръвните продукти и про-
изведените от тях биопрепарати са незаменими 
лечебни средства и досега няма създаден изкуст-
вен аналог. 

Инициативен комитет “ВОИНСКА ПАМЕТ” - град Айтос

Към айтозлии!
Скъпи айтозлии, родолюбци и приятели от цяла Бълга-

рия и по света, обръщам се към Вас с призив за финан-
сова подкрепа, в качеството ми на председател на Ини-
циативен комитет “ВОИНСКА ПАМЕТ” - град Айтос.

Дългогодишна мечта на поколения айтозлии е постро-
яването паметник на загиналите във войните от град Ай-
тос. Поради различни по характер причини, през годи-
ните това досега не е осъществено. Днес всички ние, 
без значение на етнос, религия или политическа при-
надлежност, обединени от святата идея за увековеча-
ване на героизма и саможертвата на 180 синове на 
град Айтос, паднали по бойните полета, сме готови да 
доведем делото до успешен край. Всеки, отворил сър-
цето си за тази идея, може да даде своята лепта като 
го направи: в брой в касата на Инициативния комитет 
на улица „Станционна» 29 - Военен клуб - Айтос, или по 
банкова сметка: 

ИК ”ВОИНСКА ПАМЕТ” гр.АЙТОС
IBAN : BG16STSA93000025945847

BIC : STSABGSF
БАНКА ДСК - ЕАД ГР. АЙТОС



 З а П О В Е Д
 № РД-08- 309

 гр. айтос, 22.05.2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 
14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, 
§ 12 от Закона за изменение и допълнение на Зако-
на за водите, чл.13, ал.4, чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка 
с чл.57, т.1 от Наредба за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение № 150/28.06.2016г. на Общински съвет 
Айтос, обективирано в Протокол № 9, от заседание на 
ОбС-Айтос, проведено на 28.06.2016г. и Решение № 246 
/ 27.12.2016г., обективирано в Протокол № 15 от заседа-
ние на ОбС-Айтос, проведено на 27.12.2016г., 

З а П О В Я Д В а м:
1. Откривам процедура по отдаване под наем 

на язовири – публична общинска собственост, как-
то следва:

1.1. Язовир „Аладъна” с площ от 50,777 дка, нахо-
дящ се в землището на с. Чукарка, Община Айтос, със-
тавляващ имот с № 000164, ЕКАТТЕ 81640, при грани-
ци: имот № 000165, 000321, 000238, 000181, имотът ак-
туван с Акт за публична общинска собственост № 
248/05.04.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без 
ДДС за една година, или 507,77 лв. /петстотин и седем 
лева и седемдесет и седем стотинки/ без ДДС за це-
лия имот за една година. Определя стъпка на наддава-
не 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Определя депозит 
за участие в процедурата – 10% от началната тръжна 
цена без ДДС или 50,78 лв. (петдесет лева и седемде-
сет и осем стотинки);

1.2. Язовир „Мъгленски път” с площ от 13,459 дка, 
находящ се в землището на с. Пещерско, Община Ай-
тос, съставляващ имот с № 000198, ЕКАТТЕ 56321, при 
граници: имоти № 000197 и 000199, имотът актуван с Акт 
за публична общинска собственост № 258/15.04.1999 
год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една 
година, или 134,59 лв. /сто тридесет и четири лева и 
петдесет и девет стотинки/ без ДДС за целия имот за 
една година. Определя стъпка на наддаване 13 лв. /
тринадесет лева/ без ДДС. Определя депозит за учас-
тие в процедурата – 10% от началната тръжна цена 
без ДДС или 13,46 лв. (тринадесет лева и черитиде-
сет и шест стотинки);

1.3. Язовир „Под селото” с площ от 46,866 дка, на-
ходящ се в землището на с. Чукарка, Община Айтос, 
съставляващ имот с № 000167, ЕКАТТЕ 81640, при гра-
ници: имот № 000248, 000241, 041008, 000122, 000238, 
имотът актуван с Акт за публична общинска собстве-
ност № 255/05.04.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./
дка без ДДС за една година, или 468,66 лв. /четирис-
тотин шестдесет и осем лева и шестдесет и шест сто-
тинки/ без ДДС за целия имот за една година. Опре-
деля стъпка на наддаване 46 лв. /четиридесет и шест 
лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в про-
цедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДСи-
ли 46,87 лв. (четиридесет и шест лева и осемдесет и 
седем стотинки);

1.4. Язовир „Меселим-1” с площ от 42,258 дка, на-
ходящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, 
съставляващ имот с № 000135, ЕКАТТЕ 36381, при гра-
ници: имоти № 000125, 000132, 038014, 000149, 000126, 
000137, 000136, имотът актуван с Акт за публична об-
щинска собственост № 239/05.04.1999 год. Начална 
тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 
422,58 лв. /четиристотин двадесет и два лева и петде-
сет и осем стотинки/ без ДДС за целия имот за една 
година. Определя стъпка на наддаване 42 лв. /четири-
десет и два лева/ без ДДС. Определя депозит за учас-
тие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без 
ДДС или 42,26 лв. (четиридесет и два лева и двадесет 
и шест стотинки);

1.5. Язовир „Между реките” с площ от 6,902 дка, на-
ходящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, 
съставляващ имот с № 000265, ЕКАТТЕ 36381, при гра-
ници: имоти № 000217, 000190, имотът актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 1719/11.08.2008 год. 
Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една го-
дина, или 69,02 лв. /шестдесет и девет лева и две сто-
тинки/ без ДДС за целия имот за една година. Опре-
деля стъпка на наддаване 6 лв. /шест лева/ без ДДС. 
Определя депозит за участие в процедурата – 10% от 
началната тръжна цена без ДДС или 6,90 лв. (шест 
лева и деветдесет стотинки);

1.6. Язовир „Чатала/Широката река” с площ от 
38,325 дка, находящ се в землището на с. Пещерско, 
Община Айтос, съставляващ имот с № 000205, ЕКАТТЕ 
56321, при граници: имот № 000206, имотът актуван с Акт 
за публична общинска собственост № 259/15.04.1999 
год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една 
година, или 383,25 лв. /триста осемдесет и три лева и 
двадесет и пет стотинки/ без ДДС за целия имот за 
една година. Определя стъпка на наддаване 38 лв. /
тридесет и осем лева/ без ДДС. Определя депозит за 
участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена 
без ДДС или 38,33 лв. (тридесет и осем лева и триде-
сет и три стотинки);

1.7. Язовир „Джелеб кайряк” с площ от 39,703 дка, 
находящ се в землището на гр. Айтос, Община Айтос, 
съставляващ имот с № 000869, ЕКАТТЕ 00151, при гра-
ници: имоти № 000871, 000870, 000871, 000361, 000463, 
000403,землищна граница, имотът актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 236/05.04.1999 год. 
Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една го-
дина, или 397,03 лв. /триста деветдесет и седем лева 
и три стотинки/ без ДДС за целия имот за една годи-
на. Определя стъпка на наддаване 39 лв. /тридесет и 
девет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие 
в процедурата – 10% от началната тръжна цена без 
ДДС или 39,70 лв. (тридесет и девет лева и седемде-
сет стотинки);

1.8. Язовир „Джелеб кайряк-1” с площ от 5,383 дка, 
находящ се в землището на гр. Айтос, Община Айтос, 
съставляващ имот с № 000884, ЕКАТТЕ 00151, при грани-
ци: имоти № 000883, 000882, 000957, 000956, 000319, имо-
тът актуван с Акт за публична общинска собственост № 
547/03.11.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без 
ДДС за една година, или 53,83 лв. /петдесет и три лева 
и осемдесет и три стотинки/ без ДДС за целия имот за 
една година. Определя стъпка на наддаване 5 лв. /пет 
лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в проце-
дурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС или 
5,38 лв. (пет лева и тридесет и осем стотинки);

1.9. Язовир „Джелеб кайряк-2” с площ от 16,813 
дка, находящ се в землището на гр. Айтос, Община 
Айтос, съставляващ имот с № 000538, ЕКАТТЕ 00151, 
при граници: имоти № 000319, 000871, 381001, имотът 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 
548/03.11.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без 
ДДС за една година, или 168,13 лв. /сто шестдесет и 
осем лева и тринадесет стотинки/ без ДДС за целия 
имот за една година. Определя стъпка на наддаване 
16 лв. /шестнадесет лева/ без ДДС. Определя депозит 
за участие в процедурата – 10% от началната тръжна 
цена без ДДС или 16,81 лв. (шестнадесет лева и осем-
десет и една стотинки);

1.10. Язовир „Алана” с площ от 11,761 дка., находящ 
се в землището на с. Пирне, Община Айтос, съставля-
ващ имот с № 000295, ЕКАТТЕ 564388, при граници: имот 
№ 000292, 048008, 000050, 000297, 000285, 094014, 000274, 
098011, имотът актуван с Акт за публична общинска соб-
ственост № 252/05.04.1999 год.”. Начална тръжна цена 
10 лв./дка без ДДС за една година, или 117,61 лв. /сто 
и седемнадесет лева и шестдесет и една стотинки/ без 
ДДС за целия имот за една година. Определя стъпка 
на наддаване 11 лв. /единанадесет лева/ без ДДС. Оп-
ределя депозит за участие в процедурата – 10% от на-
чалната тръжна цена без ДДС или 11,76 лв. (единана-
десет лева и седемдесет и шест стотинки);

1.11. Язовир „Дермен дере” с обща площ 39,636 
дка., находящ се в землището на с. Поляново, Общи-
на Айтос, включващ имот №000072, ЕКАТТЕ 57426, с 
площ 31,258 дка, при граници: ПИ № 020009 и ПИ № 
000073, имотът е актуван с Акт за публична общин-
ска собственост №264/20.04.1999 г., и имот №000073, 
ЕКАТТЕ 57426, с площ 8,378 дка., при граници: ПИ № 
000072, ПИ № 020009, ПИ № 018012, ПИ № 018013, ПИ 
№ 000037, ПИ № 000038, ПИ № 018014, ПИ №018015, ПИ 
№ 018016, ПИ № 020009, имотът е актуван с Акт за пуб-
лична общинска собственост №263/20.04.1999 г. Начал-
на тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 
396,36 лв. /триста деветдесет и шест лева и тридесет 
и шест стотинки/ без ДДС за целия имот за една го-
дина. Определя стъпка на наддаване 39 лв. /тридесет 
и девет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие 
в процедурата – 10% от началната тръжна цена без 
ДДС или 39,64 лв. (тридесет и девет лева и шестдесет 
и четири стотинки);

1.12. Язовир/вътрешна река „Боаза-2” с площ от 
15,564 дка., находящ се в землището на с. Малка поля-
на, Община Айтос, съставляващ имот с № 000008, ЕКА-
ТТЕ 46440, при граници: имоти № 000005, 000030, 000011, 
000012, 003001, 000027, 000014, 000015, 000007, 000009, 
000010, имотът актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 247/05.04.1999 год.”. Начална тръжна 
цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 155,64 лв. 
/сто петдесет и пет лева и шестдесет и четири стотин-
ки/ без ДДС за целия имот за една година. Определя 
стъпка на наддаване 15 лв. /петнадесет лева/ без ДДС. 
Определя депозит за участие в процедурата – 10% от 
началната тръжна цена без ДДС или 15,56 лв. (петна-
десет лева и петдесет и шест стотинки);

1.13. Язовир „Мъгленски път 2” с площ от 13,774 дка., 
находящ се в землището на с. Пещерско, Община Ай-
тос, съставляващ имот с № 000169, ЕКАТТЕ 56321, при 
граници: имот № 000134 - дере, имотът актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 256/15.04.1999 год.”. 
Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една го-
дина, или 137,74 лв. /сто тридесет и седем лева и се-
демдесет и четири стотинки/ без ДДС за целия имот 
за една година. Определя стъпка на наддаване 13 лв. /
тринадесет лева/ без ДДС. Определя депозит за учас-
тие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без 
ДДС или 13,77 лв. (тринанадесет лева и седемдесет и 
седем стотинки);

2. Обектите да се отдадат под наем за срок от 10 
години, след провеждане на публични търгове с явно 
наддаване, на оператор на язовирна стена.

3. Търговете да се проведат на 11.06.2019г. от 10:30 
часа в малката заседателна зала на Община Айтос.

4. Депозитите за участие се внасят в каса-
та на Общината /стая №10/ или по банкова смет-
ка на общината: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок до 16:00ч. 
на 10.06.2019г. При внасяне на депозит по банков път, 

средствата следва да са постъпили по сметка на об-
щината до 16:00ч. на 10.06.2019г.

5. За обезпечаване изпълнението на задължени-
ята по договора за наем, определям парична гаран-
ция в размер на една годишна наемна вноска, дос-
тигната на търга, която се внася преди сключване на 
договора. Внесената парична гаранция, след изтича-
не на срока на договора се освобождава, като не се 
начислява лихва.

6. Утвърждавам тръжна документация на стойност 
30 лв. /тридесет лева/ без ДДС за всеки един от обек-
тите, която се закупува до 16:00ч. на 07.06.2019г. в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите. Тръжна-
та документация съдържа:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Приложение № 1 - Заявление за участие;
- Приложение № 2 - Декларация за оглед на имо-

та;
- Приложение № 3 - Декларация за условията на 

търга;
- Приложение № 4 - Декларация за съгласие за съ-

биране и обработване на лични данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Акта за общинска собственост; 
 - Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан 

непрозрачен плик до 16:00ч. на 10.06.2019г. в Центъ-
ра за услуги и информация на гражданите следни-
те документи:

7.1. Приложение № 1 - Заявление за участие;
7.2. Документ, доказващ, че участника отговаря на 

условието за оператор на язовирна стена - физиче-
ско лице хидроспециалист или юридическо лице, ко-
ето разполага със служител хидроспециалист за осъ-
ществяване на дейностите по стопанисване, поддър-
жане и експлоатация на язовирни стени и на съоръже-
нията към тях, възложени му от собственика 

- физическото лице представя документ, доказващ 
придобита образователно-квалификационна степен 
“магистър”, със специалност Хидротехническо строи-
телство, Хидромелиоративно строителство или друга 
еквивалентна специалност в областта на хидроинже-
нерството, при придобиването на която в учебния план 
са изучавани предмети и са придобити умения, свърза-
ни с проектиране, изграждане и експлоатация на язо-
вирни стени и на съоръженията към тях.

- юридическото лице представя документ, че разпо-
лага със служител хидроспециалист с придобита об-
разователно-квалификационна степен “магистър”, със 
специалност Хидротехническо строителство, Хидро-
мелиоративно строителство или друга еквивалентна 
специалност в областта на хидроинженерството, при 
придобиването на която в учебния план са изучавани 
предмети и са придобити умения, свързани с проек-
тиране, изграждане и експлоатация на язовирни сте-
ни и на съоръженията към тях и документ за придоби-
та специалност на лицето; 

7.3. Приложение № 2 - Декларация за оглед на 
имота;

7.4. Приложение № 3 - Декларация за запознаване 
и приемане условията на търга; 

7.5. Приложение № 4 - Декларация за съгласие за 
събиране и обработване на лични данни; 

7.5. Документ за внесен депозит;
7.6. Документ за закупена тръжна документация;
7.7. Юридическите лица – търговци, наред с посо-

чените горе документи, представят и ЕИК – съгласно 
Закона за търговския регистър. Допустимо е предста-
вянето на извадка от електронната страница на Тър-
говския регистър; 

7.8. Пълномощно с нотариална заверка на подпи-
са, когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е 
пълномощното 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 показ-
ва за сверка;

8. До участие в търга ще се допускат физически и 
юридически лица. Когато участникът е юридическо 
лица, върху приложените документи следва да бъдат 
положени подпис на управителя и печат. 

9. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 
16:00ч. на 10.06.2019г., с представител на Общината, 
след представяне на платежен документ за закупена 
тръжна документация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влиза-
не в сила на заповедта за спечелил участник, спече-
лилият кандидат следва да внесе една годишна наем-
на вноска и една гаранция по изпълнение на догово-
ра, в размер на един годишен наем.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „На-
роден приятел”, електронната страница на Общи-
на Айтос и да се постави на информационното таб-
ло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упраж-
нявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558 / 25786 или 
в Центъра за услуги и информация на гражданите при 
Община Айтос. 

ВаСИЛ ЕДРЕВ
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Милевски

7×ô

Гражданска инициатива за паметник на загиналите във 
войните влиза в заседателната зала

Централната избирател-
на комисия определи 3000 
избирателни секции в стра-
ната за машинно гласуване 
на изборите за членове на 
Европейския парламент от 
България на 26 май. 

Ето къде избирателите от 
Община Айтос могат да гла-
суват машинно:

Район № 02 – БУРГАС, 
град АЙТОС

Бивше ОУ „Св.св.Кирил 
и Методий” - СИК 18

Заседателна зала до Об-
щината - СИК 15

Клуб на улица „Паркова” 
52 - СИК 9

ОУ „Атанас Манчев” - 
СИК 21

ОУ „Атанас Манчев” - 
СИК 30

СОУ „Никола Вапцаров” 
- СИК 6, СИК 27

СОУ „Христо Ботев” - 
СИК 3, СИК 12

СОУ „Христо Ботев” - 
СИК 24

Район № 02 – БУРГАС, 
село КАРАГЕОРГИЕВО 

ОУ „Кирил и Методий” – село 
Карагеоргиево - СИК 41 
Район № 02 – БУРГАС, село 
ЧУКАРКА 

Детска градина село Чу-
карка

Район №02 - БУРГАС, 
село ПЕЩЕРСКО 

Бивше ОУ „Отец Паисий” 
- СИК 38

В 10 секции в града и в 3 в селата 
ще гласуват машинно на 26 май

Преди 24 май



10-километров поход по 
маршрута Силистар - Ре-
зово организира Турис-
тическо дружество “Чуд-
ни скали” - Айтос през ми-
налия уикенд. В прехода 

се включиха 70 туристи и 
граждани на различна въз-
раст - от деца до ветерани, 
които без усилие изминаха 
разстоянието до най-юго-
източната точка на ЕС. В 
похода участваха и учени-
ците от Младежката турис-
тическа секция с ръководи-
тел Николай Димитров. 

Бистра Костова - се-
кретар на ТД “Чудни ска-
ли” - Айтос благодари на 
управителя на „Айтос-Ав-

тотранспорт” ЕООД Кой-
чо Пенчев за осигурения 
транспорт до Силистар и 
на кмета Васил Едрев за 
съдействието при органи-
зиране на поредната ту-
ристическа проява. „Беше 
невероятно преживяване. 
Открихме плажния сезон, 
сбирахме билки, опитахме 
местната рибена чорба”, 
обобщи впечатленията на 
групата Костова.

НП

Уважаеми учители, 
културни дейци, учите-
ли ветерани,

По повод 24 май - Ден 
на българската просве-
та и култура и на сла-
вянската писменост, 
Община Айтос покани 

на айтоска сцена Ма-
риус Куркински с мо-
носпектакъла „Черно-
то пиле”. 

Кметът на Община Ай-
тос изпрати покани и 
билети за представле-
нието, което трябваше 

да се състои на 21 май в 
читалището. За съжале-
ние, поради заболява-
не, Мариус Куркински 
не успя да пристигне в 
Айтос, и моноспектакъ-
лът беше отложен.

Съобщаваме Ви, че оч-

акваната театрална сре-
ща с таланта на Мариус 
Куркински ще се състои 
на 27 май (понеделник), 
от 19.00 часа, в НЧ “Ва-
сил Левски 1869”. 

Билетите няма да се 
презаверяват.
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„Вихър“ е шампион 
на „А“ областна група

ШЕСТВИЕ 
ЗА 24 МАЙ 
В АЙТОС!

8
Моноспектакълът „Черното 

пиле“ се отлага
Поради заболяване на актьора ще се играе на 27-и май

Програма
май 2019

24 май 2019 г., 10.00 часа, площад “Свобода”
Празнично шествие на училищата и детските градини 

послучай 24 май - Ден на българската просвета и култу-
ра и на славянската писменост.

24 май 2019 г., 11.00 часа, ресторант “Рандеву”
Празнична среща на Кмета на Община Айтос с учи-

телите-ветерани.
25 май 2019 г., Спортен комплекс в Парк “Славе-

ева река”
Мини баскетбол - турнир за деца 8-10 г.
28 май 2019 г., Лятна естрада в Парк “Славеева 

река”, Зоопарк - айтос
“50 години Зоопарк - Айтос!” - Рожден ден с децата от 

детските градини! 
31 май 2019 г., 11.00 часа, Заседателна зала на 

Община айтос
Отчитане на резултатите от общински ученически 

конкурс на тема “Тютюнопушене”, организиран от МК-
БППМН - Община Айтос.

31 май 2019 г., 17.30 часа, НЧ “Васил Левски 
1869”

Концерт на четвъртите класове на СУ 
„Н.Й.Вапцаров” 

Станимир ГЕНЕВ

Мъжкият отбор на ФК 
„Вихър” - Айтос официал-
но е Шампион за 2019 го-
дина на „А“ Областна гру-
па на БФС Бургас. Преди 
да получат купата, шам-
пионите играха срещу от-
бора на „Балкан” Плани-
ница. В мач, освободен 
от всякакво напрежение, 
още в шестата на първото 
полувреме, „Вихър” полу-
чи правото на дузпа. Гол-
майсторът на отбора Руси 
Христозов пропусна, но 
само няколко минути по-
късно, след извеждащо 
подаване от Йоджан Ма-
хмуд, Христозов отбеляза 
първия си гол. Малко по-
късно, с два голови паса 
на Емрах Ферад, първо Ро-
сен Йовев, и след него, от-
ново Руси Христозов, за-
радваха айтозлии с резул-

тат 3:0. Последваха още 
по-вихрени атаки на „Ви-
хър”, а за спъване на Йоз-
джан Махмуд беше отсъ-
дена втора дузпа за вих-
рушките. Зад топката за-
стана капитанът Костадин 
Лалев, който сътвори ис-
тински съспенс. След уда-
ра, вратарят изби топка-
та, Костадин Лалев отново 
се добра до нея, и отново 
удар и... отново няма гол. 
С третия си удар Лалев не 
пропусна и вкара топката 
във вратата на „Планини-
ца“, като се записа сред 
голмайсторите за 4:0.

След хубав пас на Ни-
колай Дянков, Христозов 
се записа с трети гол. За 
6:0 точен в изпълнение-
то на дузпа беше най-дей-
ният в мача Йозджан Ма-
хмуд. През второто полу-
време голове нямаше. На 
церемонията по връчване 

на купата присъства де-
легатът на срещата Дими-
тър Костов, бивш съдия от 
национално ниво и насто-
ящ директор на Спортно-
то училище в Бургас. Купа-
та получи капитанът Коста-
дин Лалев и празненствата 
започнаха. 

За поредна година и за 
пореден път благодарим 
на Община Айтос и на кме-
та й Васил Едрев за помо-
щта и финансирането на 
отбора, без което нямаше 
да постигнем нищо. Бла-
годарим и на верните фе-
нове на „Вихър”, които са 
винаги до отбора и го под-
крепят. Благодарим на тре-
ньорския екип, на старши 
треньора Милен Минчев и 
помощник- треньора Ма-
рин Маринов, както и на 
всички състезатели, които 
през годината допринесо-
ха за този успех.

Красивите момичета на 12б от СУ „Христо Ботев” - Айтос, с класен ръководител Бра-
нимира Николова, с последна ученическа фотосесия, в парк „Славеева река”, преди бала 
на 24 май в ресторант „Водопада”

Младите туристи на Николай Димитров на морския бряг

„Вихър” с купата на областната група

Айтозлии пеша от 
Силистар до Резово


