
Двата басейна в Градска-
та градина, които четири 
лета се рушат, да бъдат от-
дадени под наем, предлага 
кметът Васил Едрев на Об-
щинския съвет. Басейните 
и прилежащите площи са 
публична общинска соб-
ственост. Големият басейн 
е с размери 12,5х25х1,5 м, 
малкият, кръгъл детски ба-
сейн е с диаметър 4,85 м и 
с дълбочина 0,85 м, а при-
лежащата площ - 2239,03 
кв. м. На 28 юли Съветът 
ще решава съдбата на во-
дните съоръжения.

Стана ясно, че има жела-

ещи да наемат водните съо-
ръженията, които се нами-
рат в общински имот, от-
реден за „Спорт и развле-
чения” с площ 6565 кв.м. 
Имотът е публична общин-
ска собственост и се нами-
ра на територията на Град-
ската градина. Басейните и 
площта около тях са вклю-
чени в Годишната програ-
ма за управление и раз-
пореждане с имотите – об-
щинска собственост през 
2017 г. в раздел ІІ, буква А, 
т.8  като „Имоти, които Об-
щина Айтос има намерение 
да предостави под наем 

или аренда”.
През последните четири 

години, след предсрочно-
то прекратяване на дого-
вора за концесия на Град-
ската градина през 2013 
год., водните съоръжения 
не работят. Поради липса 
на финансови средства за 
поддръжка се рушат и са с 
неугледен вид. „Използва-
нето им по предназначение 
изисква както значителни 
инвестиции, така и доста-
тъчно дълъг период за въз-
становяване. Община Ай-
тос не разполага с финан-
сов  ресурс в капиталова-

та си програма за рекон-
струкция и възстановяване 
на басейните. Затова счи-
там за целесъобразно да 
бъде проведена процедура 
за отдаването им под наем. 
Това ще реши въпроса с 
опазването и стопанисва-
нето на басейните, ще до-
веде до по-голям ръст на 
приходите от управлението 
на имотите, общинска соб-
ственост, а от  друга страна 
- ще осигури функционира-
щи съоръжения за децата, 
младите хора, за гражда-
ните и гостите на град Ай-
тос”, пише в предложение-
то си до Общинския съвет 
кметът Васил Едрев.

Предложението на гра-

доначалника е в синхрон 
с един от основните прин-
ципи на Закона за общин-
ската собственост - „имо-
тите и вещите общинска 
собственост да се използ-
ват съобразно предназна-
чението им, и да се упра-
вляват в интерес на насе-
лението на общината.” Със 
свое решение от 27 април 
2016 г., Общински съвет - 
Айтос е определил базис-
ни наемни цени за отда-
ване под наем на обекти и 
имоти общинска собстве-
ност, за  водни съоръжения 
и обекти, басейни, канали 
и други. В конкретния слу-
чай, определената годиш-
на наемна цена е в раз-

мер  на  2 000 лв. без ДДС.  
Пак по решение на Съвета, 
“свободни имоти или части 
от тях - публична общинска 
собственост, могат  да  се  
отдават  под  наем за срок 
до 10 години, след решение 
на Общинския съвет, чрез 
провеждане на публичен 
търг или публично оповес-
тен конкурс”.

На 28 юли т.г. предстои 
да разберем ще приемат 
ли общинските съветни-
ци кметското предложе-
ние, ако го приемат - за 
какъв срок и наем, и има 
ли надежда айтозлии от-
ново да плажуват в род-
ния си град.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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И шанс за айтозлии 
да плажуват в родния град 

три години айтоски третокласници 
събират капачки с желанието да помагат

За трета поредна годи-
на учениците от ІІІ “в” клас 
на айтоското СУ „Никола 
Вапцаров” събират пласт-
масови капачки с идеята 
да помагат. В І и ІІ клас 
събирали пластмасовите 
отпадъци за кампанията 
„Умната капачка”. Учител-
ката Димитринка Михова 
подробно разяснила на 
децата, че постоянството 
и търпението им ще за-
радва деца сираци с об-
лекла и учебници.

През цялата учебна 
2016/2017 година малчу-
ганите събират капачки 

за друга благотворител-
ка кауза. Учителката и 
децата разбрали, че Об-
щина Айтос се включва в 
кампанията „Дари капач-
ка - спаси живот!” Научи-
ли още, че чрез рецикли-
рането на капачките ще 
бъде закупен кувьоз за 
болницата в Бургас. И че 
кувьозът е апарат, който 
спасява живота на недо-
носените бебета. Общото 
решение на малкия колек-
тив било да подпомогнат 
усилията на общинарите 
в събиране на още и още 
капачки.

Така започнало поред-
ното голямо събиране, в 
което активно се включи-
ли и родителите, разказ-
ва Димитринка Михова. 
На 26 юли огромното ко-
личество пластмасови ка-
пачки, събрани от децата 

през годината, беше пре-
дадено на Община Айтос. 
Към него ще бъдат приба-
вени и събраните капачки 
от общинарите и гражда-
ните, посещаващи сграда-
та на Община Айтос.

На последния за учеб-
ната година педагогиче-
ски съвет в СУ „Никола 
Вапцаров”, и други клас-
ни ръководители заяви-
ли желание да организи-
рат учениците в подкре-
па на чудесната инициа-
тива. „Очаква се през но-
вата учебна година и уче-
ниците от горен курс да 
се включат в кампания-
та. А нашият, вече ІV „в“ 
клас през септември, има 
добър опит и ще даде тон 
на общоучилищната ини-
циатива”, казва още Ми-
хова.
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Големият басейн в градската градина преди четири години

На 28 юли Съветът ще решава съдбата на рушащите се водни съоръжения

Димитринка Михова и нейните възпитаници със събраните през тази учебна 
година пластмасови капачки.

В кампанията 
активно се 
включили и 
родителите



Както вече НП Ви инфор-
мира, с решение №ОП-17-28 
от 21.07.2017 г. беше опреде-
лен изпълнител на общест-
вена поръчка на Община Ай-
тос с предмет „Проектиране 
и изпълнение на строител-
ство по проект „Пречиства-
телна станция за отпадъчни 
води гр. Айтос”, по две обо-
собени позиции, финанси-
ран по ОП „Околна среда 
2014-2020”  

На първо място по обосо-
бена позиция 1 е класиран 
участникът КА Айтос ДЗЗД. 
Членове на обединението са 
„Каро Трейдинг“ ООД и „Ак-
вариус Ен Ди“ ООД. Предло-
жената цена е в размер на 

11 972 475,00 лв. без ДДС. 
Предложеният срок за из-
пълнение на дейностите по 
изпълнение на поръчката 
е 640 календарни дни като 
срокът за изпълнение на 
строителството е 566 кален-
дарни дни, а срокът за изгот-
вяне на работните проекти – 
46 календарни дни.

На І място по обособена 
позиция 2 е класиран участ-
никът ДЗЗД Водоканал Ай-
тос 2017. Членове на обеди-
нението са „Артстрой“ ООД 
и „Хидрокан“ЕООД. Предло-
жената цена е в размер на   
1 683 635,77 лв. без ДДС.
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ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕ-
ДАНИЕ на Общински съвет – 
Айтос свиква  Председателят 
Красимир Енчев, на 28.07.2017 
г. /петък/ от 09.30 ч.  в  Засе-
дателната  зала  на  Община  
Айтос. Според предварител-
ния дневен ред, юлското засе-
дание ще стартира с предло-
жение от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, за приема-
не на Наредба за изменение 
на Наредбата за определяне и 
администриране на местните 
такси и цени на услуги на те-
риторията на община Айтос. 
Следва предложение от градо-
началника за определяне на 
представител на Община Ай-
тос на редовното общо събра-

ние на „БУРГАСИНВЕСТ”ООД 
– гр. Бургас.

Традиционно Станка Гос-
подинова – Директор на Ди-
рекция „Финанси и Бюджет” 
в Община Айтос ще иска одо-
брение на разходите за ко-
мандировки на Кмета на Об-
щина Айтос. Красимир Енчев 
– Председател на ОбС Айтос, 
ще представи пред Съвета за 
одобрение, отчет и анализ за 
дейността на Общински съ-
вет Айтос за периода януари-
юни 2017 г.  След проведен 
конкурс, кметът Васил Едрев 
внася предложението на ко-
мисията по избора за утвър-
ждаване на Младен Иванов 
за управител на общинското 

търговско дружество „Авице-
на” ЕООД. 

Акцентът на заседанието в 
петък е шестмесечният отчет 
на градоначалника за състо-
янието на общинската соб-
ственост за периода януари 
- юни 2017 година. По искане 

на МИГ - Айтос, кметът внася 
и предложение за учредява-
не на безвъзмездно право на 
ползване на част от недвижим 
имот – частна общинска соб-
ственост - три помещения от 
сграда „Младежки дом и биз-
несцентър” на ул. “В.Левски” 

№2, гр. Айтос. 
В дневния ред е включена и 

докладна записка за отдава-
не под наем на част от недви-
жим имот – публична общин-
ска собственост - воден обект: 
басейн, с размери 12,5х25х1,5 
м и кръгъл басейн (детски) с 
диаметър 4,85 м и дълбочи-
на 0,85 м, ведно с прилежаща 
площ  от 2239,03 кв.м.-ид. част 
от УПИ VІІІ, кв.253 по плана на 
гр. Айтос, находящ се в Град-
ска градина - гр. Айтос.

Мариана Димова – Зам.-
кмет на Община Айтос ще 
предложи на Съвета отказ 
от закупуване на едноетаж-
на жилищна сграда със за-
строена площ от 76 кв. м, 
построена в общински УПИ 
кв.187 по плана на гр. Айтос, 
с адрес ул. „Яне Сандански” 
№17. Съветниците ще реша-
ват още казуса с предоставя-

нето на земеделски земи, съ-
гласно чл.45ж от ППЗСПЗЗ. 
Ще се иска прекратяване на 
съсобственост между Общи-
на Айтос и физическо лице в 
м. „Набожната къща”, както 
и продажба на имот на соб-
ственик на законно построе-
на сграда, с площ от 1029 кв. 
м., в местността „Набожната 
къща”. Има и предложение 
за отдаване под наем, арен-
да на общински земеделски 
земи - частна общинска соб-
ственост, в землищата на с. 
Мъглен и с. Тополица. Мариа-
на Димова – Зам.-кмет на Об-
щина Айтос, внася и докладна 
записка за продажба на осем 
недвижими имота - земедел-
ски земи, частна общинска 
собственост, чрез провеж-
дане на публичен търг с явно 
наддаване.

НП
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Общинският съвет ще заседава на 28 юли

Вижте какво включва 
предварителния дневен ред:

Шестмесечен отчет за 
дейността на Общински съ-
вет - Айтос ще представи 
в заседателната зала на 28 
юли т.г. Председателят Кра-
симир Енчев. Отчетът-ана-
лиз е за периода януари - 
юни 2017 г. и е в изпълне-
ние на Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация. Според раз-
поредбите на закона, Пред-
седателят на Oбщинския съ-
вет изготвя и внася за раз-
глеждане периодично отче-
ти за дейността на Съвета и 
на неговите комисии, който 
се разглежда на открито за-
седание и се разгласява на 
населението на общината.

От началото на 2017 г. до 
края на м. юни, Общинският 
съвет е провел общо 6 редов-
ни заседания, няма проведени 
извънредни заседания, пише 
в отчета. Разгледани са общо 
84 предложения,  докладни за-
писки, становища и отчети. 57 
от тях са внесени от кмета на 
общината, 11 - от Председателя 
на Общински съвет - Айтос, 14 
- от Зам.-кмета на Община Ай-
тос. По един брой предложения 
са внесени от общински съвет-
ник и от Временна комисия. Ре-
шенията на Общинския съвет 
са най-важните актове, които 
той приема на своите заседа-
ния. Те се публикуват на сай-
та на Община Айтос, за да мо-
гат с тях да се запознаят всич-
ки граждани. От внесените 84 
предложения, Съветът е приел 
83 решения. По едно от пред-
ложенията не е прието реше-
ние, няма отложени решения 
за следващи заседания. ОбС 

Айтос не е приел проекта за 
решение по Докладната запис-
ка за продажба на недвижим 
имот № 000161, с площ 6.018 
дка, в землището на с. Карано-
во, с начин на трайно ползва-
не „Нива”, чрез провеждане на 
публичен търг с явно наддава-
не. Приетите решения на ОбС 
са изпълнени, с изключение на 
тези, които са в процес на из-
пълнение, поради изчакване на 
определени процедури. 

Общо 31 са решенията на Съ-
вета, отнасящи се до придоби-
ване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество. 
Девет са свързани с приема-
нето и актуализацията на бю-
джета и други предложения, 
свързани с него. Решенията за 
ползване и разпореждане със 
земеделски земи са четири. Че-
тири са и структурно-организа-
ционни решения. Решенията, с 
които се приемат, изменят или 
допълват наредби, правилни-
ци, планове, програми и стра-

тегии   са  общо 8, а тези, свър-
зани с дейността на общински-
те търговски дружества, - 7. Де-
сет решения е гласувал Съве-
тът във връзка с промяната на 
Плана за регулация и застрой-
ка и други решения, отнасящи 
се до териториално и селищно 
устройство и строителство. За 
училищата, детските градини 
и читалищата на територията 
на Община Айтос, решенията 
са две. По две са и решенията 
за язовирите, за проектите на 
Община Айтос и приватизаци-
ята. Три от решенията са в гра-
фата “други” от компетенцията 
на Общинския съвет.

Решенията  на  ОбС подле-
жат на административен и съ-
дебен контрол. През отчетния 
период Областният управител 
не е върнал за ново обсъждане 
нито едно от взетите решения, 
както и не е оспорил нито едно 
от приетите решения. Кметът на 
Общината също не е върнал ре-
шение на ОбС Айтос за ново об-
съждане, и не е оспорил нито 
едно от приетите решения. 

Всички молби от граждани и 
от фирми, постъпили до Пред-
седателя на ОбС Айтос, са из-
пратени до Общинска админи-
страция за отговор и изпълне-
ние по компетентност. 

Всички постоянни комисии 
към Общинския съвет са про-
вели по шест заседания, само 
ПК „Установяване на конфликт 
на интереси” /УКИ/ не е прове-
ла заседание. През шестте ме-
сеца няма непроведено засе-
дание на Постоянна комисия 
поради липса на кворум, което 
показва, че общинските съвет-
ници се отнасят сериозно към 

работата на комисиите.
По преценка на председате-

лите на Постоянните комисии в 
комисиите се канят и вносите-
лите, специалистите от Общин-
ската администрация. По този 
начин се обсъждат възникна-
ли въпроси, въз основа на кое-
то се прави точна преценка, от-
носно целесъобразността и за-
коносъобразността на предло-
жения от вносителя проект за 
решение. Така се улеснява ра-
ботата и на самото заседание 
на Общинския съвет. Спестява 
се ценно време в заседателна-
та зала, а дебатите се съсредо-
точават за разглеждане по съ-
щество на предложения проект 
за решение. 

На 21-то заседание на ОбС 
Айтос, проведено на 28.06.2017 
г., клетва като общински съвет-
ник положи Рашид Куру, който 
влиза на мястото на общинския 
съветник от ДПС Севим Али, 
избран за народен представи-
тел в 44-то Народно събрание 
на Република България.

Подготовката и предоставя-
нето на материалите за засе-
данията се извършва в съот-
ветствие с приетия Правилник 
на ОбС. Работи се в спокойна 
обстановка с Общинската ад-
министрация. На електронни-
те си пощи всички общински 
съветници получават проекта 
за дневен ред за заседанието 
и обсъжданите въпроси. Мате-
риалите, които са много обем-
ни, се предоставят на предсе-
дателите на ПК преди провеж-
дането на заседанието на съот-
ветната комисия, пише още в 
отчета на Председателя Кра-
симир Енчев.

Председателят Красимир Енчев 
с отчет за работата на Съвета

ПРЕДСТОЯЩО

Красимир Енчев

Изграждат пречиствателната 
станция за 640 дни

СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява гражданите, че на 27.07.2017 г. от 

9.00 часа ще се извърши пръскане с препарата „ДИМИЛИН” сре-
щу листоминиращ молец по кестеновите дървета в жилищната 
зона на гр. Айтос.

Препаратът е разрешен за използване и е подходящ за борба 
с пълзящи и летящи насекоми.

При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се из-
върши съответно на  28.07.2017 год.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д
№ РД-08-479

гр. Айтос, 24.07.2017 г.
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 придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
във връзка с Решение № 265/31.01.2017г. на Общински съ-
вет - Айтос, обективирано в Протокол № 16,  от заседание на 
ОбС-Айтос, проведено на 31.01.2017г.,

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 годи-
ни на недвижими имоти – публична общинска собственост, 
представляващи:

1.1 Лекарски кабинет с площ 13 кв.м и манипулационна 
с площ 12 кв.м, находящи се в Здравна служба с.Чукарка,  
в УПИ ІІІ, кв. 16  по плана на с. Чукарка, актувани с АПОС 
№ 3681/04.07.2014г., при граници на целия имот: изток – 
УПИ ІІ-47, запад – улица, север – УПИ ІV-49 и УПИ V-48, юг 
– улица.

- Начална месечна тръжна цена – 35.00 лв.  /тридесет 
и пет лева/ без ДДС, определена съгласно базисни наем-
ни цени, приети с решение №108/27.04.2016г.г. на Общин-
ски съвет Айтос.

- Стъпка за наддаване - 3.00 лв. /три лева/ без ДДС.
- Депозит за участие – 3.50 лв. /три лева и петде-

сет 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 16:00ч. 
на 17.08.2017г.

1.2 Стоматологичен кабинет с площ 34 кв. м, находящи се 
в Здравна служба с.Караново,  в УПИ І, кв. 28  по плана на 
с.Караново, актуван с АПОС № 27/25.04.1997г., при граници 
на целия имот: изток – УПИ ІІ-75, запад – УПИ V, север – ули-
ца, юг – УПИ ІV-74.

- Начална месечна тръжна цена – 47.60 лв.  / четири-
десет и седем лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, опре-
делена съгласно базисни наемни цени, приети с решение 
№108/27.04.2016г.г. на Общински съвет Айтос.

- Стъпка за наддаване – 4.00 лв. /четири лева/ без ДДС.
- Депозит за участие – 4.76 лв. /четири лева и седемде-

сет 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 16:00ч. 
на 17.08.2017г.

2.Търговете да се проведат на 21.08.2017г. от 9:20ч. в мал-
ката заседателната зала на Община Айтос.

3.Утвърждавам 2 /два/ комплекта тръжна документация 
на стойност 30.00лв. /тридесет лева/ без ДДС за един ком-
плект, която се закупува до 16:00 ч. на 16.08.2017г. в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите. Тръжната доку-
ментация 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 непрозра-

чен плик  до 16:00ч. на 17.08.2017г. в Центъра за услуги и ин-
формация 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 помощ.
4.7. Юридическите лица – търговци, наред с посочените 

горе документи, представят и  ЕИК – съгласно Закона за тър-
говския регистър. Допустимо е представянето на извадка от 
електронната страница на Търговския регистър; 

4.8.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;

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

5. 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. 

6.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16:00ч. 
на 17.08.2017г., с представител на Общината, след предста-
вяне на платежен документ за закупена тръжна документация 
и предварителна заявка.

7.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.

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 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

О Б Щ И Н А  А Й Т О С
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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В петък, на 28 юли, Об-
щинската администрация 
ще предложи на Общински 
съвет - Айтос проект за На-
редба за изменение  на На-
редба за определяне и ад-
министриране на местни-
те такси и цени на услуги 
на територията на община 
Айтос. Причините са настъ-
пилите промени в организа-
цията по сметосъбирането 
на твърдите битови отпа-
дъци на територията на об-
щината. 

С  Д о г о в о р  № 5 8 / 
18.05.2016г. за „Сметосъ-
биране и сметоизвозване 
на твърди битови отпадъ-
ци, поддържане чистотата 
на териториите за общест-
вено ползване в урбанизи-
раните територии на общи-

на Айтос”, сключен с Астон 
сервиз ООД, след прове-
дена обществена поръч-
ка, е въведено изискване-
то сметосъбирането да се 
осъществява само в един 
вид съдове за смет -  тип 
„Бобър” 1.1м3. 

Използването на кофи, 
тип „Карнобатски” 0.11м3,  
е изключено и не се при-
лага при сега действащия 
договор. Мотивите - из-
ползването на този вид съ-
дове за смет е икономиче-
ски неоправдано, тъй като 
стойността за извозването 
на единица смет (обем или 
тегло) при по-малкия съд е 
по-голяма. 

В наредбата, предмет на 
изменение е записано, че 
в случаите, когато общи-

ната не предоставя дадена 
услуга и не извършва раз-
ходи по нейното предоста-
вяне, такса не се събира. В 
Наредбата за определяне и 
администриране на местни-
те такси и цени на услуги 
на територията на община 
Айтос съществуват тексто-
ве, свързани с определяне 
на такса смет за кофи тип 
„Карнобатски” 0.11м3. След 
като този вид услуга и на-
чин на събиране на отпадъ-
ците е отпаднал, необходи-
мо е и разпоредбите в мест-
ната наредба да се приве-
дат в съответствие с ново-
установения ред, пише още 
в предложението за при-
емане на промените в на-
редбата.

НП

9
Карнобатската кофа аут и от наредбатаОбщинският съвет ще заседава на 28 юли

Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освобо-
дена доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за данъка върху 
добавената стойност).

2. Търгът да се проведе на 21.08.2017 г., от  09:30 часа 
в  малката заседателна зала  на Община Айтос, ул. „Цар 
Освободител” №3.

3. Началната тръжна цена за отдаване под наем/арен-
да e определена, съгласно Тарифа за отдаване под наем 
и аренда на общински земи в Община Айтос, неразделна 
част от Наредбата за стопанисване, управление и разпо-
реждане със земи от общинския поземлен фонд и е при-
ета с Решение на ОбС - Айтос  № 329 от 30.05.2017г., из-
менено с Решение №340 от 28.06.2017г.

4. Определям стъпка на наддаване  - 10 % от начална-
та тръжна цена на декар.

5. Определям депозит за участие в размер на  10 % от 
началната тръжна цена за целия имот, вносими в брой 
в касата на Община Айтос (стая 10), или по банков път 
по сметка на общината BG27BUІN95613300447527  BІC: 
BUІNBGSF при Алианц Банк България  в срок до 16:00 часа 
на  17.08.2017г. 

6. Сключването на договор за наем/аренда за ползва-
не на обявената по този ред земеделска земя, не гаран-
тира подпомагане на земеделските производители по схе-
мите и мерките на Общата селскостопанска политика. 

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

8. Утвърждавам  15 (петнадесет) комплекта тръжна до-
кументация за всеки един имот по отделно и проекти на 
договори към нея, съдържащи следните документи:

- Копие от Заповед за насрочен търг.
- Заявление за участие.
- Декларация за оглед.
- Декларация за приемане условията на търга.
- Тръжни условия.
- Копие от скица на имота.
- Копие от Акт за общинска собственост.
- Договор за наем/аренда (проект)

9. Тръжната документация е на стойност  30.00 лв. без 
ДДС за един комплект и може да се закупи  в Центъра за 
услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ на общината 
до 16:00 ч. на 16.08.2017 г.

10. Документи за участие в запечатан плик, да се при-
емат до 16:00 ч. на 17.08.2017 г., в ЦУИГ на общината. В 
него се поставят следните документи:

10.1. Заявление за участие в търга
10.2. Документ за внесен депозит
10.3. Документ  за закупена тръжна документация
10.4. Декларация  за оглед на имота 
10.5. Декларация за приемане условията на търга
10.6. Копие от лична карта – на физическото лице или 

на управителя на ЮЛ
10.7. Юридическите лица – търговци, наред с посочените 

горе документи представят и ЕИК – съгласно Закона за тъ-
рговския регистър. Допустимо е представянето на извадка 
от електронната страница на Търговския регистър.

10.8. Нотариално заверено пълномощно – ако участни-
кът не присъства лично на търга. Допустимо е пълномощ-
ното да не се постави в плика, а да се предаде на коми-
сията на нейното заседание. На комисията се предоставя 
оригинал или заверено за вярност копие, като в този слу-
чай оригиналът се показва за сверка.

11. До участие в търга ще се допускат физически и юри-
дически лица. При участие на кандидат, регистриран като 
ЮЛ на приложените документи е необходимо да се поста-
ви фирмения печат.

12. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16:00ч. 
на 17.08.2017 г. с представител на Общината след пред-
ставяне на платежен документ за закупена тръжна доку-
ментация и предварителна заявка.

13. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в 
сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кан-
дидат следва да внесе един годишен наем /арендна вноска и 
една гаранция по изпълнение на договора в размер на една 
годишна наемна/ арендна вноска, достигната на търга. 

14. Настоящата заповед да се обяви във в-к „Наро-
ден приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос и на определени-
те за целта места в сградата на съответното кметство и 
в общината на таблото в Центъра за услуги и информа-
ция на гражданите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражня-
вам лично.

Допълнителна информация: кметството по местонахож-
дение на земеделската земя и Община Айтос - тел. 2-57-
81 и 2-77-45

  
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ИМОТ-НТП ПЛОЩ
/дка/

ЗЕМЛИЩЕ/
МЕСТНОСТ

КАТЕ-
ГОРИЯ

Нач. тръжна 
цена 

лв./дка

Форма и срок на 
отдаване/год./

гр.Айтос
1 478002-изост. нива ОПФ 49.244 Хамам дере ІІІ 27,00 Аренда – 10 г.
2 478003-изост. нива ОПФ 22.670 Хамам дере ІІІ 27,00 Аренда – 10 г.

с. Лясково
1 060009-изост. нива УПФ 8.113 Кипри дере ІV 25,00 Аренда – 10 г.
2 068018- изост. нива УПФ 5.409 Дуванджата ІІІ 27,00 Аренда – 10 г.
3 070009- изост. нива УПФ 10.000 Дуванджата ІІІ 27,00 Аренда – 10 г.
4 121004- изост. нива УПФ 16.900 Кеси кору ІV 25,00 Аренда – 10 г.

с. Мъглен
1 070008 – нива УПФ 30.000 Керезлик ІV 25,00 Аренда – 10 г.

с. Пещерско
1 192001 – нива УПФ- за 

създ. на тр. насаждения
257.037 Фуражите VІ 40,00 Аренда-25 г.

с. Пирне
1 065004 – нива УПФ 23.435 Копана могила ІІІ 27,00 Аренда – 10 г.
2 089009 – нива УПФ 13.500 До селото ІV 25,00 Аренда – 10 г.

с. Съдиево
1 041009 – нива УПФ 45.831 Дюзлюка V 23,00 Аренда – 10 г.
2 044001 – нива УПФ 37.590 Дюзлюка V 23,00 Аренда – 10 г.
3 049002 – нива УПФ 18.747 Дюзлюка V 23,00 Аренда – 10 г.
4 087021 – нива ОПФ 3.001 Азмака ІІІ 27,00 Аренда – 10 г.

с. Чукарка
1 010006 – нива УПФ- за 

създ. на тр. насаждения
275.729 Ачмака ІV 45,00 Аренда – 20 г.

З А П О В Е Д
№ РД-08-481

гр. Айтос, 24.07.2017г.

На основание на чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с 
чл.57, т.4 от Наредба за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинско имущество, 
във връзка с чл.6 и чл.8 от Наредба за стопанисва-
не, управление и разпореждане със земи от общин-
ския поземлен фонд и в изпълнение на  Решение на 
ОбС - Айтос  № 329 от 30.05.2017г., обективира-
но в Протокол №20, т.7 от ДР, изменено с Решение 
№340 от 28.06.2017г., прот. №21, т.8 от ДР

Сметосъбирането - само в „Бобър”

Сметосъбирането само в „Бобър”

З А П О В Е Д                                  
№ РД-08-480

гр. Айтос, 24.07.2017 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМС-
МА, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност, 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 имуще-
ство, във връзка с Решение №265/31.01.2017г. 
на Общински съвет Айтос, обективирано в Про-
токол № 16,  от заседание на ОбС-Айтос, прове-
дено на 31.01.2017г.,

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане на публи-

чен търг с явно наддаване за отдаване под наем, 
за срок от 5 години на недвижими имоти – част-
на общинска собственост, представляващи  ма-
сивни павилиони №3; №4; и №7, с площ на все-
ки един от тях 12 кв.м, находящи се в УПИ ХІІ в 
кв.120 по плана на гр.Айтос, отреден за „Озеле-
няване и кооперативен пазар”, актувани 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, за всеки отде-
лен павилион 48.00 лв. /четиридесет и осем лева/ 
без ДДС, определена съгласно базисни наемни 
цени, приети с решение №108/27.04.2016г.г. на 
Общински съвет Айтос.

2.Търговете да се проведат на 21.08.2017г. 
от 9:10ч. в малката заседателната зала на Об-
щина Айтос.

3.Определям стъпка за наддаване, за все-

ки отделен павилион  – 4.00 лв./четири лева / 
без ДДС.

4.Депозит за участие в търга, за всеки отделен 
павилион – 4.80 лв./четири лева и осемдесет сто-
тинки/, който се внася в касата на Общината /стая 
№10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, 
ІBAN: BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, 
в срок до 16:00ч. на 17.08.2017г.

5.За обезпечаване изпълнението на задължени-
ята по договора за наем, определям парична га-
ранция в размер на една месечна наемна вноска, 
достигната на търга, която се внася преди сключ-
ване на договора. Внесената парична гаранция, 
след изтичане на срока на договора, се освобож-
дава като не се начислява лихва.

6.Утвърждавам 3 /три/ комплекта тръжна до-
кументация  за провеждане на търга, съдържащи 
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 собстве-

ност;
- Копие от скица на имота;   

- Схема 
- Договор за наем /проект/;
Тръжната  документация  за всеки отделен па-

вилион е на стойност 30.00 лв./тридесет лева/ 
без ДДС за един комплект, която се закупува до 
16:00ч. на 16.08.2017г. в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите.

7. Кандидатите, следва да  представят в запеча-
тан непрозрачен плик  до 16:00ч. на 17.08.2017г. 
в Центъра за услуги и информация на гражданите 
към общината, 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 докумен-

тация;
7.6. Юридическите лица – търговци, наред с по-

сочените горе документи, представят и  ЕИК – съ-
гласно Закона за търговския регистър. Допусти-
мо е представянето на извадка от електронната 
страница на Търговския регистър; 

7.7.Пълномощно с нотариална заверка на под-
писа, когато се участва чрез пълномощник. До-
пустимо е пълномощното да не се постави в пли-
ка, а да се предаде на комисията на нейното за-

седание. На комисията се предоставя оригинал 
или заверено за вярност копие, като в този слу-
чай оригиналът се показва 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 участие на кандидат, ре-
гистриран 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 17.08.2017г., с представител на Об-
щината, след представяне на платежен документ 
за закупена тръжна документация и предвари-
телна заявка.

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

11.В 7-дневен срок от сключване на договора, 
наемателят следва да представи застраховател-
на полица за сключена застраховка, включително 
срещу природни бедствия и земетресения. 

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

Контрол по изпълнение на заповедта ще уп-
ражнявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 
40 или в ЦУИГ на Общината.            

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

З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на пуб-

личен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем/аренда  на общински и училищни земе-
делски земи -  частна общинска собственост, за 
стопанската 2017/2018 година, съгласно прило-
жената таблица:



Вероятно, хиляди са мла-
дите хора от Айтос, кои-
то се образоват в Евро-
па и САЩ. Една айтозлий-
ка обаче, е избрала друга 
географска посока. Преди 
осем-девет години Светла 
Любомирова Петрова по-
ела към Австралия, за да 
продължи образованието 
си, с желанието да се раз-
вива в една друга среда, 

където възможно най-обек-
тивно се ценят способно-
стите. Срещнала любовта 
на живота си, и след вълну-
ваща сватба на континен-
та, на 22 юли 2017 г. роди-
ла момченце.

В България се е връща-
ла не повече от четири-
пет пъти, затова история-
та й за НП разказа нейна-
та баба, дългогодишната 

учителка Стефка Фотева. 
Фотева пристигна в редак-
цията с новината, че вече 
е прабаба на българо-ав-
стралийско внуче. Все още 
умували за името на бебе-
то, което се родило 3.100 кг 
в болница в град Пърт, За-
падна Австралия. Млади-
те родители, Светла и съ-
пругът й Даниел, вече по-
казали младенеца по ви-
деовръзка на родата в Ай-
тос. Обещават, че на Нова 
година лично ще доведат 
малчугана в България.

Светла завършила ус-
пешно Бургаската англий-
ска гимназия и Софийския 
университет „Климент Ох-
ридски”, специалност „Со-
циология”. Останала ня-
колко години в столицата, 
където, мислила си, въз-
можностите за кариер-
но развитие са далеч по-
големи. Преживяла труд-
ностите, които съпътстват 
мнозинството млади спе-
циалисти в България, и за 
късмет, попаднала на обя-
ва за конкурс - стипендия 
за докторантура в Австра-
лия. Търсели се образо-
вани млади хора от бал-
канските страни за петго-
дишно обучение по специ-
алността „Устойчиво раз-
витие и политики” в град 
Пърт, Австралия. 

Светла се представила 
блестящо и скоро се озо-
вала на 13800 км от род-
ния дом. Тръгнала с амби-
цията да покаже на света, 
че може да се пребори и с 
най-сериозната конкурен-
ция, при това в една напъл-
но непозната среда. 

Два дни и една нощ пъ-
туване със самолет разде-
лят девет години Светла от 
близките й. Но в Австралия 
Светла е сред първите по 

успех, преди две години 
я удостоили със званието 
„Доктор по устойчиво раз-
витие и политики“. Препо-
давател е в Университета 
в Пърт, в който родители-
те на съпругът й са профе-
сори. Щом бебето порасне, 
и Светла ще защитава про-
фесорска титла. 

През годините чувства-
ла огромна подкрепа от 
българската диаспора в 
австралийския град. Зава-
рила общност от 800 бъл-
гари, които й помогнали 
да се адаптира към особе-
ностите на живота на мал-
кия континент. В тази общ-
ност открила още една ай-
тозлийка – проф. Дора Кур-
тева от известната мест-
на лекарска фамилия Кур-
теви.

Младата майка няма на-
мерение да се завръща 
в България, защото вече 
знае какво означава да 
имаш свободен избор и 
неподозирани за тукашни-
те условия възможности. 
Обиколила е света на на-
учни конференции и фору-
ми, била е в Чили, в Аржен-
тина, Парагвай, Бразилия, 
Шри Ланка, Великобрита-
ния, Франция, Холандия, 
Португалия.

Айтоското бебе ще рас-
те в Западна Австралия. 
Със сигурност ще учи и 
български, и английски 
език, предполага прабаба 
му. „Разстоянията са ог-
ромни, Светла ни липсва, 
а сега - и бебето. Успокоя-
ва ме единствено мисълта, 
че попадна на точното мяс-
то, където оценяват въз-
можностите й, и че живее 
в един по-спокоен и подре-
ден свят”, не крие радост-
ните си сълзи Фотева.
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Айтоско бебе се роди в Австралия
Светла каза „да” на австралиец, след май-
чинството ще защитава професорска титла

В чест на 180-годишнина-
та от рождението на Апос-
тола на свободата, Васил 
Левски, туристите-ветера-
ни от ТД „Чудни скали” - 
Айтос, с ръководител Ири-
на Николова, проведоха 
поход до хижа „Равнец” в 
Карлово, и обратно. 

В родния град на Апосто-
ла качихме тежките рани-
ци на катъри и поехме по 

стръмната, скалиста и не-
равна пътека към хижата. 
Не беше лесно - мореше 
ни не само трудният път, 
но и ужасната жега. Който 
е вървял по този път, знае 
за какво става дума и към 
това прибавете възрастта 
на групата - от 60 до 83 го-
дини. И когато вече се бя-
хме почти отчаяли от дълго-
то вървене в непоносимата 

горещина, - ето ни в хижа-
та, носеща името на връх 
„Равнец”, сгушена в живо-
писна местност в Калофер-
ския дял на Стара планина. 
Малка, кокетна, приветли-
ва, на 1260 м н. в. Изгледът 
към равнината и далечни-
те възвишения на Средна 
гора е чудесен. А посре-
щането – като на най-скъ-
пи гости - с ароматен гор-

ски чай, топла баня, чис-
ти чаршафи... Предоста-
вят ни ги хижарят Камен и 
помощничката му Надя, не 
само добра готвачка, но и 
отличен планински водач 
и билкар. След като опита-
хме вкусните й гозби, умо-
рата изчезна и бяхме гото-
ви за танци. Вторият ден 
посветихме на изучаване 

на околностите и събира-
нето на билки. Надя ни по-
веде към билото на плани-
ната и находищата на аро-
матни билки. 

С неохота си тръгнах-
ме от това приятно мяс-
то, с вече олекнали рани-
ци на гърба поехме пеша 
до ловния заслон в нача-
лото на Карлово. Напада-

лите шишарки подхлъзна-
ха не един и двама, но ус-
пяхме да се завърнем бла-
гополучно в Айтос, защото 
това нелеко пътуване пос-
ветихме на най-великия 
българин.

Станка Данова
КТВ, ТД „Чудни скали” - 

Айтос

нависоко, с името на апостола 

Високо в планината ти трябва не само любов към природата, но и младеж-
ки дух

Две айтозлийки, успели в Австралия - Светла спо-
деля радостта си с проф. Дора Куртева

Светла преди да потегли за Австралия

Церемонията, на която е удостоена със званието 
„Доктор по Устойчиво развитие и политики”


