
Пет информационни 
събития в пет общини, 
посветени на предсто-
ящото председателство 
на страната ни на Съве-
та на ЕС, ще се прове-
дат на територията на 
област Бургас, съобщи-
ха от Областна админи-
страция - Бургас. Ини-
циативата е на Минис-
терството на Българ-
ското председателство 
в партньорство с об-
ластните администра-
ции, общини, непра-
вителствения сектор. 
Информационните съ-
бития в областта ще 
стартират от Община 
Айтос с „Час по Европа 
- Ефективни партньор-
ства в Бургаска област 
– заедно можем повече 
в ЕС“ на 9 октомври, от 
11.00 часа, с участието 
на дванадесетокласни-
ци от трите средни учи-
лища в града. В обнове-
ната Актова зала на СУ 
„Никола Вапцаров” ще 
бъде представена пре-
зентация по повод 10-та 
годишнина от членство-
то на България в Евро-
пейския съюз и пред-
стоящото председател-
ство в Съвета на ЕС. 

Областният управи-
тел на област Бургас 
Вълчо Чолаков ще от-
крие събитието, и заед-
но с кмета на Община 
Айтос Васил Едрев ще 
участва в разговор-дис-
кусия с айтоските аби-
туриенти.

Срещата има за цел 

да насочи вниманието 
на младата аудитория 
върху ползите за Бъл-
гария от членството й 
в ЕС и подготовката и 
приоритетите на стра-
ната ни за ротацион-
ното председателство 
на Съвета на ЕС през 
2018 година, каза за НП 
Областният управител 
Вълчо Чолаков. 

В инициативата „Час 
по Европа” дванадесе-
токласниците ще имат 
възможност да се за-
познаят с икономиче-
ски и социални ефек-
ти от пълноправното 
ни членство в Съюза и 
присъединяването на 
страната ни към един-
ния европейски пазар, 
достъпа до европей-

ски средства и трайна-
та тенденция за нара-
стване на инвестици-
онния интерес към Бъл-
гария. Как европейски-
те фондове подпома-
гат развитието на Об-
щина Айтос, дванадесе-
токласниците ще научат 
от кмета Васил Едрев. 
В рамките на презента-
цията, по достъпен за 
младежите начин ще 
бъдат представени ев-
ропейските институции, 
както и ключовите пос-
лания в програмата на 

ротационното предсе-
дателство на България 
на съвета на ЕС. Идея-
та е губернаторът и гра-
доначалникът да комен-
тират с младите хора 
реалните възможности 
за страната ни в рам-
ките на председател-
ството, както и резул-
тати от него.

Освен ученици и учи-
тели в срещата участие 
могат да вземат всички, 
за които темата пред-
ставлява интерес.

НП

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Милена  
КуРТоВа - РадЕВа

В СУ „Христо Ботев“ - Айтос вече 
ежегодно се отбелязва Деня на ев-
ропейските езици - 26-и септември. 
Учениците от 11а клас със засиле-
но изучаване на английски език, с 
класен ръководител Нели Димитро-
ва, разказаха на по-малките учени-
ци за историята на празника. 

За да разкрият богатството от 
езици в Европа, тийнейджърите 
представиха някои факти. Офици-
алните езици на Европейската ко-
мисия са три – английски, немски 
и френски. 24 са официалните ези-
ци на Европейския съюз. В Европа 
има около 225 местни езици. Пора-
ди прилива на имигранти и бежа-
нци, Европа става все по-многое-
зична. Само в Лондон се говорят 
около 300 езика. Според тях ези-
ците разделят, но преди всичко 
обединяват хората, защото евро-
пейските народи споделят еднак-
ви ценности и добродетели. Уче-
ниците раздадоха стикери с лю-
бими думи на много езици и пока-

заха знания, свързани с народна-
та митология на България, Англия, 
Германия и Русия. „УЧЕТЕ ЧУЖ-
ДИ ЕЗИЦИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!“ 
беше посланието, което те отпра-
виха към своите съученици. Мла-
дите хора са уверени, че в съвре-
менния свят умението да говорим 
на много езици е необходимо, за да 

бъдем мобилни и да можем да об-
щуваме свободно, да опознаваме 
чужди култури и да преодоляваме 
нашите културни различия. Езици-
те ще им позволят свободно да пъ-
туват по света и намират нови при-
ятели, да учат в чужбина, да наме-
рят престижна работа или създа-
дат успешен бизнес.

Ботевци отбелязват 
Европейския ден на езиците

Информационно събитие, 
посветено на предстоящото 

председателство на 
България в Съвета на ЕС

Кметът на Община Айтос Васил Едрев и Областният управител Вълчо Чолаков



З А П О В Е Д
№ РД-08-654

гр. Айтос, 25.09.2017г.

На основание чл. 60, ал.1 и ал.3, 
във връзка с чл. 57, т.3 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имуще-
ство, във връзка с чл.11 от Наред-
бата за стопанисване, управление и 
разпореждане със земи от общин-
ския поземлен фонд, във връзка с 
чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ и в изпъл-
нение на Решение на ОбС – Айтос 
№284/27.02.2017 год., обективира-
но в протокол № 17, т.9 от ДР

З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за про-

веждане на публичен търг с явно над-
даване за отдаване под наем за срок 
от 1 стопанска година (за стопанска-
та 2017/2018г.) на свободните имо-
ти - пасища и мери от общинския по-
землен фонд (Приложение №1), оп-
ределени за индивидуално ползване, 
в който да бъдат допуснати до учас-
тие собственици на пасищни селско-
стопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ, и лица, които поемат 
задължение да поддържат пасищата 
и мерите в добро земеделско и еко-
логично състояние. 

2. Търгът да се проведе на 
18.10.2017 год. от 9:50 часа в мал-
ката заседателна зала на Община Ай-
тос, ул. “Цар Освободител” №3.

3. Началната тръжна цена е опре-
делена с решение на ОбС – Айтос № 
284 / 27.02.2017 год., обективира-
но в протокол № 17, т.9 от ДР и по-
сочена в Приложение №1.

Посочената начална тръжна цена 
е без ДДС (освободена доставка 
съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка 
върху добавената стойност).

4. Определям стъпка на наддава-
не –10 % от началната 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 об-
щината BG27BUIN95613300447527 

BIC: BUINBGSF при Алианц Банк 
България в срок до 16:00 часа на 
16.10.2017г. 

6. За обезпечаване изпълнение-
то на задълженията по договора за 
наем, определям парична гаранция 
в размер на една годишна наемна 
вноска, достигната на търга, която 
се внася преди сключване на дого-
вора. Внесената парична гаранция, 
след изтичане на срока на догово-
ра се освобождава, като не се на-
числява лихва.

7. Утвърждавам тръжна докумен-
тация за провеждането на търга:

- Копие от заповед за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване

- Заявление за участие
- Декларация за оглед на имота
- Декларация за условията на 

търга
- Тръжни условия
- Договор проект. 
8. Тръжната документация е на 

стойност 5.00 лв. /пет лв./ без 
ДДС за всеки отделен имот и може 
да се закупи в Центъра за услу-
ги и информация на гражданите /
ЦУИГ/ на общината до 16:00 часа 
на 13.10.2017 г. 

9. Документи за участие се при-
емат до 16:00 ч. на 16.10.2017 г., в 
ЦУИГ на общината. В запечатан, не-
прозрачен плик се поставят следни-
те документи:

- Заявление за участие в търга
- Документ за внесен депозит
- Документ за закупена тръжна 

документация
- Декларация за оглед на имота 
- Декларация за приемане усло-

вията на търга
- Актуална справка за наличните 

животни в ОЕЗ /обект с епизоотич-
но значение/, издадена от Официа-
лен ветеринарен лекар (за собстве-
ници на пасищни селскостопански 
животни).

- Копие от лична карта – на фи-
зическото лице или на управите-
ля на ЮЛ

- Юридическите лица, наред с по-
сочените горе документи представят 
и ЕИК – съгласно Закона за търгов-
ския регистър. Допустимо е предста-

вянето на извадка от електронната 
страница на Търговския регистър.

- Нотариално заверено пълно-
мощно – ако участникът не при-
съства лично на търга. Допустимо 
е пълномощното да не се постави в 
плика, а да се предаде на комисия-
та на нейното заседание. На коми-
сията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в 
този случай оригиналът се показ-
ва за сверка.

10. Оглед на имотите да се из-
вършва всеки работен ден до 16:00ч. 
на 16.10.2017 г. с представител на 
Общината след представяне на пла-
тежен документ за закупена тръж-
на документация и предварител-
на заявка.

11. До участие в търга се допускат 
физически и юридически лица, соб-
ственици на пасищни селскостопан-
ски животни, регистрирани в Интег-
рираната информационна система 
на БАБХ и лица, които поемат задъл-
жение да поддържат пасищата и ме-
рите в добро земеделско и екологич-
но състояние. При участие на канди-
дат, регистриран като ЮЛ на прило-
жените документи е необходимо да 
се постави фирмения печат.

12. Начин на плащане: в 14- дне-
вен срок от влизане в сила на запо-
ведта за спечелил участник, спечели-
лият кандидат следва да внесе един 
годишен наем и гаранция по изпъл-
нение на договора в размер на една 
годишна наемна вноска, достигна-
та на търга. 

13. Настоящата заповед да се 
обяви във в-к „Народен приятел”, Ра-
диовъзел – гр.Айтос, сайта на общи-
на Айтос и на определените за цел-
та места в сградата на съответното 
кметство и на информационното таб-
ло на общината.

Контрол по изпълнение на запо-
ведта ще упражнявам лично.

Допълнителна информация: кмет-
ството по местонахождение на имо-
та и Община Айтос - тел. 2-57-81 и 
2-77-45

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос
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• Професионална гимназия по селско стопанство „Златна 
нива” град Айтос, ул. „Славянска” № 50, продава стари строи-
телни материали: тухли на цена 0.10 лв./бр., греди - 1.50 лв./
л.м, камъни- 3.00 лв./бр., дървен материал - летви и дъски- 
10 лв./кубик, дървени скари- 4.00 лв./бр. Телефон за справ-
ки: 0888/206 682.

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

Малки обяви

о Б Щ И Н а   а Й Т о С
оБЩИНСКа адМИНИСТРаЦИЯ

С Ъ о Б Щ Е Н И Е

община айтос уведомява собствениците на домашни 
любимци на територията на общината:

Съгласно чл. 172, т.2 от ЗВМД /Закона за ветеринарноме-
дицинската дейност/ собствениците на кучета са длъжни да 
вземат мерки животните да не създават опасност за хора или 
други животни. 

Съгласно чл.177, ал.1, т.3 от ЗВМД се забранява извежда-
нето на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без на-
мордник.

Съгласно чл.35, ал.2 от Закона за защита на животните соб-
ственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необос-
нована агресия на кучето, проявена на обществени места и 
при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и 
животни.

Съгласно чл.15, ал. 1 от Наредба №3/2006год. за опазване на 
обществения ред в Община Айтос, който пусне и остави без 
надзор домашни животни и птици по улиците, зелените площи, 
градинките и парковете в населените места на територията на 
общината, като с това ги уврежда, се наказва с глоба. 

Съгласно чл.21, ал.1,  т.18 от Наредба №3/2006год. за опаз-
ване на обществения ред в Община Айтос е забранено раз-
хождането на кучета и други домашни животни на територи-
ята на училища, детски градини, спортни и детски площадки, 
паркове и зелени площи. 

Съгласно чл.36 от Наредба №3 за опазване на обществе-
ния ред в Община Айтос, който разхожда куче в пределите 
на населените места, с което създава опасност за хора, или 
други животни, без да го държи вързано за повод, се наказ-
ва с глоба.

На всички собственици на домашни любимци, които 
не спазват изискванията на действащата нормативната 
уредба, ще им бъде търсена строга административно на-
казателна отговорност. 

о Б Щ И Н а   а Й Т о С
оБЩИНСКа адМИНИСТРаЦИЯ

Кметът Васил Едрев: Няма как да продадем 
терен на собственик на незаконна сграда

ПК „атанас Манчев” поиска да купи 2.5 дка в центъра - не казва за какво
С 19 гласа Общинският съ-

вет подкрепи предложение-
то на кмета Васил Едрев и не 
даде съгласие за продажбата 
на терен от 2619 кв. м около 
бившата градска баня, на ПК 
„Атанас Манчев”, представля-
вана от Гичо Господинов. Ко-
операцията претендира за те-
рена като собственик на сгра-
дата, на заседанието на Съве-
та на 27 септември т.г.

Съветът изслуша предсе-
дателя Гичо Господинов, кой-
то се опита да обори мотиви-
те за несъгласие в докладна-
та записка на кмета, но не от-
говори на най-важния въпрос, 
зададен няколко пъти в засе-
дателната зала - защо иска 
терена и какво възнамерява 
да строи на него ПК „Атанас 
Манчев”?

По плана на град Айтос, въ-
просният терен е отреден „за 
баня и пералня” с акт за об-
щинска собственост от април 
2016 г. Според Наредбата за 
реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общин-
ско имущество, продажбата 
на нежилищни имоти, частна 
общинска собственост, се из-

вършва след решение на Об-
щинския съвет от кмета на об-
щината, без търг или конкурс 
на физически, или юридически 
лица, собственици на законно 
построена сграда. Оказа се 
обаче, че сградата има соб-
ственик, но не е законна.

Дамян Денев от РБ - пред-
седател на постоянната коми-
сия по общинска собственост 
изнесе пред Съвета заповед 
на екскмета Евгени Врабчев 
от 2007 г., в която е записано, 
че поради „допусната факти-
ческа грешка”, имотът - сгра-
да баня, пералня и машинно с 
акт за общинска собственост, 
буквално се подарява на ПК 
„Атанас Манчев”. Кооперация-
та придобива имота с нотариа-
лен акт от 2008 г. - сградата има 
собственик, но не е законна - 
няма акт 16”, заяви Денев. 

Позицията си против про-
дажбата заяви и Петър Янев от 
БДЦ. Той попита, как екскме-
тът е решил съдбата на общин-
ския имот без решение на Об-
щинския съвет? „Върху всич-
ки имоти, които са продаде-
ни от 2003 до 2011 г., няма и 
една тухла поставена”, каза 

още Янев. Съветникът поиска 
всички разпоредителни сдел-
ки от 2003 до 2011 г. да бъдат 
разгледани, като изреди про-
дажби на терени, върху които 
нищо не е построено, въпреки 
клаузата за определен срок, 
в който да бъдат осъществени 
заявените инвестиционни на-
мерения. „Ако разчепкаме ра-
ботата, ще стане ясно плаща-
ли ли сте наеми на общината 
до 2007 г. Изходът е да си взе-
мете керемидите и да премах-
нете тази рушаща се сграда”, 
заяви още Петър Янев.

Ружди Хасан от ДПС заяви, 
че Светът е арбитър и поис-
ка нов подробен устройствен 
план. „Да се огледат нещата, 
да има диалог и да се намери 
решение”, беше предложение-
то на съветника от ДПС. „Ние 
като Общински съвет сме соб-
ственик, а не арбитър и тряб-
ва да знаем какво ще се случ-
ва на този терен. Не чухме от 
Господинов мотивите за заку-
пуването на земята,” опони-
ра му Димо Парушев от ГЕРБ. 
Според него има общинска 
наредба, според която всеки 
собственик, който не поддър-

жа сградата си трябва да бъде 
глобен, какъвто, е случаят с ба-
нята. „Какво ви пречеше да по-
строите една хубава сграда и 
тогава да поискате терена?”, 
попита още Парушев.

Липсата на инвестиционно 
намерение от страна на коо-
перацията беше най-сериоз-
ният аргумент за 19-те съвет-
ници, които подкрепиха кмет-
ското предложение. Съветни-
ците на БСП и ДПС бяха на 
друго мнение - гласуваха про-
тив и „въздържал се” по до-
кладната за несъгласие. От 
тяхно име Панайот Которов от 
БСП предположи, че ПК „Ат. 
Манчев” може да заведе дело 
като собственик на сградата, 
на който не е уважено иска-
нето за закупуване на тере-
на. Кметът Васил Едрев сложи 
край на дебата. „Законът каз-
ва - собственикът на законно 
построена сграда може да за-
купи прилежащата площ. Ако 
собственикът беше предста-
вил редовни документи за за-
конността на сградата, тогава 
можехме да водим дебат”, за-
яви градоначалникът.

НП
Градската баня, чийто собственик е ПК „Атанас 

Манчев“, “не къпе” айтозлии вече близо 20 години

Гичо Господинов пред Съвета
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ЗАПОВЕД
№ РД- 08-651

гр. Айтос, 25.09.2017г.
 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за мест-

ното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собстве-
ност, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, във връзка с Решение 
№ 381, обективирано в Протокол № 23, т.21 от ДР на за-
седание на ОбС – Айтос, проведено на 30.08.2017г.,

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публични тър-

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

1.1. ПИ №413 с площ 0,946 дка, находящ се в м. 
„Набожната къща”, в землището на гр. Айтос, катего-
рия четвърта, с начин на трайно 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 лв. /хиляда деветсто-
тин четиридесет и девет лева/.

1.2. ПИ №33 с площ 0,939 дка, находящ се в м. 
„ЗОЖ”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с 
начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: 
ПИ №35, ПИ №36, Общинско място, ПИ №31, ПИ №30, 
ПИ №34, актуван с АОС № 4900/27.07.2017г.

Начална тръжна цена: 2034,00 лв. /две хиляди три-
десет и четири лева/.

1.3. ПИ №151 с площ 0,732 дка, находящ се в м. 
„ЗОЖ”, в землището на гр. Айтос, категория четвър-
та, с начин на трайно ползване – нива, при граници на 
имота: ПИ №152, УПИ VIII, УПИ VII, ПИ №154, ПИ №164, 
актуван с АОС № 4899/26.07.2017г.

Начална тръжна цена: 1546,00 лв. /хиляда петстотин 
четиридесет и шест лева/.

1.4. ПИ №152 с площ 0,598 дка, находящ се в м. 
„ЗОЖ”, в землището на гр. Айтос, категория четвър-
та, с начин на трайно ползване – нива, при граници на 
имота: Път, УПИ IV, ПИ №151, ПИ №164, актуван с АОС 
№ 4898/26.07.2017г.

Начална тръжна цена: 1263,00 лв. /хиляда двеста 
шестдесет и три 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 18.10.2017 год. 
от 09:30 ч. в малката 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 началната 
тръжна цена, за всеки отделен имот, 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 16.10.2017г.

 5. Утвърждавам 4 /четири/ 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 лв. с ДДС да става от Центъра за услуги 
и информация на гражданите в Община Айтос до 16:00 
часа на 13.10.2017г.

7. Кандидатите следва да представят в запечатан не-
прозрачен плик до 16:00 часа на 16.10.2017г. в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите, следни-
те 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 посочени-

те горе документи представят и ЕИК – съгласно Зако-
на за търговския регистър или извадка от електронна-
та страница;

 - нотариално заверено пълномощно – ако участникът 
не присъства лично на търга. Допустимо е пълномощно-
то да не се постави в плика, а да се предаде на комиси-
ята на нейното заседание. На комисията се предоставя 
оригинал или заверено за вярност 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 имотите може да се извърши всеки 
работен ден до 16:00 часа на 16.10.2017г., 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 спечелил участник, спечелилият 
кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите да-
нъци и такси, и да се яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к „Народен 
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да 
се постави на информационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на от-
дел „Общинска собственост”.

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

Контрол по изпълнение на заповедта ще упраж-
нявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос 

З А П О В Е Д
№ РД-08-661

гр. Айтос, 26.09.2017 г.
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 №382//30.08.2017г. на Общински съвет Айтос, 
обективирано в Протокол № 23, от заседание на ОбС-
Айтос, проведено на 30.08.2017г.,

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 5 години на недвижим имот – частна общинска соб-
ственост, представляващ Банков офис на един етаж 
със застроена площ 91,75 кв.м, находящ се в УПИ 
II-58, кв.121 по плана на гр.Айтос, актуван с АЧОС 
№1302/08.02.2006г., с граници на целия имот: изток – 
улица, запад - зид на гаражни клетки на 4-етажна жи-
лищна кооперация в УПИ II-58 в кв.121, север – магазин 
промишлени стоки, юг – УПИ III-4401 в кв.121.

Началната месечна тръжна цена на имота е 1284.50 
лв. /хиляда двеста осемдесет и четири лева и петде-
сет стотинки/ без ДДС, определена съгласно реше-
ние №382/30.08.2017г. на Общински съвет Айтос, 
обективирано в Протокол № 23, от заседание на ОбС-
Айтос, проведено на 30.07.2017г.

2.Търгът да се проведе на 18.10.2017г. от 9:15ч. в 
малката заседателната зала на Община Айтос.

3.Определям стъпка за наддаване – 100.00 лв./сто 
лева / без ДДС.

4.Депозит за участие в търга – 128.45 лв./сто два-
десет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/, 
който се внася в касата на Общината /стая №10/ 
или по банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок до 
16:00ч. на 16.10.2017г.

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

6.Утвърждавам тръжна документация на стойност 
30.00 лв./тридесет лева/ без ДДС за един комплект, 
която се закупува до 16:00ч. на 13.10.2017г. в Центъра 
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 частна общинска собственост 
№1302/08.02.2006г. 

- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
7. Кандидатите, следва да представят в запечатан не-

прозрачен плик до 16:00ч. на 16.10.2017г. 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 документация;
7.6. Юридическите лица – търговци, наред с 

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

7.7.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, 
когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пъл-
номощното да не се постави в плика, а да се предаде на 
комисията на нейното заседание. На комисията се пре-
доставя оригинал или заверено за вярност копие, като 
в този случай 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, регистриран 
като ЮЛ, на приложените документи е необходимо да 
се постави фирмения печат. 

9.Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00ч. 
на 16.10.2017г., 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 влизане 
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият 
кандидат следва да внесе един месечен наем и една 
гаранция по изпълнение на договора, в размер на един 
месечен наем.

11.В 7- дневен срок от сключване на договора, на-
емателят следва да представи застрахователна полица 
за сключена застраховка, включително срещу природ-
ни бедствия и земетресения. 

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

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам 
лично.

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

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

З А П О В Е Д
№ РД-08-655

гр. Айтос, 25.09.2017г.
На основание на чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.4 от Наредба за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.6 и чл.8 от Наредба за стопанисване, управление и 
разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на Решение на ОбС - Айтос № 380 от 
30.08.2017г., обективирано в Протокол №23, т.20 от ДР 

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

земеделска земя - частна общинска собственост, за стопанската 2017/2018 година, съгласно приложената таблица

ИМОТ-НТП ПЛОЩ
/дка/

ЗЕМЛИЩЕ/
МЕСТНОСТ

КАТЕ-
ГОРИЯ

Нач. тръжна 
цена лв./дка

Форма и срок на отдава-
не/год./

с. Карагеоргиево
010001 - изост. нива 
ОПФ

9,279 „Биюк хасан” IV 45,00 Аренда–25 г. за създаване 
на трайни насаждения

З А П О В Е Д
№ РД-08-660

гр. Айтос, 26.09.2017 г.
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 
№315/27.04.2017г. и Решение №366/30.08.2017г. на 
Общински съвет Айтос, 

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 собстве-
ност, представляващ Обществена тоалетна със застрое-
на площ 81,48 кв.м, находяща се в УПИ III в кв.119 „в” по 
плана на гр.Айтос, актуван с АЧОС №1297/27.12.2005г., 
при граници на целия имот: североизток – улица „ Ал. 
Стамболийски”, изток – ул.”Д. Зехирев”, юг – УПИ I в 
кв.119в, запад – УПИ I в кв.119в.

Началната месечна тръжна цена на имота е 122.22 лв. 
/сто двадесет и два лева и двадесет и две стотинки/ без 
ДДС, определена съгласно Решение №366/30.08.2017г. 
на Общински съвет Айтос

2.Търгът да се проведе на 18.10.2017г. от 9:15ч. в 
малката заседателната зала на Община Айтос.

3.Определям стъпка за наддаване – 10.00 лв./десет 
лева / без ДДС.

4.Депозит за участие в търга – 12.22 лв./дванадесет 
лева и двадесет и две стотинки/, който се внася в касата 
на Общината /стая №10/ или по банков път: „Алианц 
Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: 
BUINBGSF, в срок до 16:00ч. на 16.10.2017г.

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

6.Утвърждавам тръжна документация на стойност 
30.00 лв./тридесет лева/ без ДДС за един комплект, 
която се закупува до 16:00ч. на 13.10.2017г. в Центъра 
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 частна общинска собственост 

№1297/27.12.2005г. 

- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
7. Кандидатите, следва да представят в запечатан не-

прозрачен плик до 16:00ч. на 16.10.2017г. 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 документация;
7.6. Юридическите лица – търговци, наред с 

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

7.7.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, 
когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пъл-
номощното да не се постави в плика, а да се предаде на 
комисията на нейното заседание. На комисията се пре-
доставя оригинал или заверено за вярност копие, като 
в този случай 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, регистриран 
като ЮЛ, на приложените документи е необходимо да 
се постави фирмения печат. 

9.Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00ч. 
на 16.10.2017г., 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 влизане 
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият 
кандидат следва да внесе един месечен наем и една 
гаранция по изпълнение на договора, в размер на един 
месечен наем.

11.В 7- дневен срок от сключване на договора, на-
емателят следва да представи застрахователна полица 
за сключена застраховка, включително срещу природ-
ни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник 
„Народен приятел”, електронната страница на Общи-
на 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

о Б Щ И Н а   а Й Т о С
оБЩИНСКа адМИНИСТРаЦИЯ

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 18.10.2017 г., от 9:40 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 № 380 от 30.08.2017г.

 4. Определям стъпка на наддаване - 10 % от 
началната 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 BG27BUIN95613300447527 BIC: 
BUINBGSF при Алианц Банк България в срок до 16:00 
часа на 16.10.2017г. 

6. Сключването на договор за наем/аренда за 
ползване на обявената по този ред земеделска земя, не 
гарантира подпомагане на земеделските производители 
по схемите и мерките на Общата селскостопанска 
политика. 

7. За обезпечаване изпълнението на задълженията 
по договора за аренда, определям парична гаранция 
в размер на една годишна арендна 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. Утвърждавам тръжна документация и проект на 
договора към нея, съдържаща 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 аренда (проект).
9. Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. 

без ДДС и може да се закупи в Центъра за услуги и 
информация на гражданите /ЦУИГ/ на общината до 16:00 
ч. на 13.10.2017 г.

10. Документи за участие в запечатан плик, да 

се приемат до 16:00 ч. на 16.10.2017 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 търговския регистър. Допустимо е 
представянето на извадка от електронната страница на 
Търговския регистър.

10.8. Нотариално заверено пълномощно – ако 
участникът не присъства лично на търга. Допустимо е 
пълномощното да не се постави в плика, а да се пре-
даде на комисията на нейното заседание. На комисията 
се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, 
като в този случай оригиналът се показва за сверка.

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

12. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 
16:00ч. на 16.10.2017 г. с представител на Общината 
след представяне на платежен документ за закупена 
тръжна документация и предварителна заявка.

13. Начин на плащане: в 14- дневен срок от влизане 
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият 
кандидат следва да внесе един годишен наем/аренд-
на 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 „Народен 
приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос, сайта на Община Ай-
тос и на определените за целта места в сградата на 
съответното кметство и в общината на таблото в Центъра 
за услуги и информация на гражданите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам 
лично.

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

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

о Б Щ И Н а   а Й Т о С
оБЩИНСКа адМИНИСТРаЦИЯ



Директорът на Югоизточното държав-
но горско предприятие инж. Пейчо Вър-
банов участва в работна среща с кме-
товете на 16-те населени места в общи-
на Айтос по покана на кмета Васил Ед-
рев. На срещата присъства и Директо-
рът на Държавно горско стопанство - 
Айтос инж. Костадин Вретенаров. Не-
достатъчните количества дърва за ог-
рев за населението в селата беше по-
водът за визитата на горския шеф. 1800 
куб. са проблемните количества, които 
ще бъдат осигурени до края на м. ок-
томври, стана ясно на срещата.

Квотата за община Айтос е 10 хил. 
куб, недостатъчни да задоволят потреб-
ностите на местното население. „Нала-
га се да искаме допълнителни количе-
ства за всяко село. Необходимо е кво-
тата да е поне 16 хил. куб. Трябва да 
сме наясно още в началото на кампа-
нията, че разполагаме с необходимите 
количества и да сме сигурни, че хора-
та ще имат дърва за зимата”, обобщи 
проблемите на местните кметове гра-
доначалникът. 

Оказа се, че има няколко проблемни 
села, в които дърва са осигурени само 
за половината от жителите. Кметът на 
Черна могила Юсеин Юсеин се оплака, 
че от м. май е събрал парите на хора-
та, но дърва няма. „Всяка вечер по 3-4 
души идват вкъщи и питат - кога?”, каза 
още Юсеин. Дърва не достигат още в 

Караново, Дрянковец, Мъглен, Зетево, 
Пещерско, Поляново.

„Това е първата задача на Прави-
телството, значи тя е първа задача и 
на кмета, и моя задача, и ваша. И ако 
се наложи, ще сечем в гората, която 
сме планирали за следващата годи-

на, но хората трябва да бъдат осигуре-
ни. Няма страшно.”, успокои кметовете 
инж. Върбанов. Според него, не може 

територията на едно силно стопанство 
като айтоското, с отличен финансов ре-
зултат, да бъде оставена без достатъч-
но дърва за огрев.

Въпросът с проблемните села ще 
бъде решен на сто процента до края на 
м. октомври, категоричен беше Горски 
№1 на Югоизточна България. „Нямам 
специално отношение към Айтос - оти-
вам там, където има проблем. Разбрах 
какъв е проблемът тук - ще бъде решен”, 
заяви пред НП, инж. Върбанов.

По-сериозен според него е проблемът 
с хилядите дка иглолистни гори, засег-
нати от корояди. Те ще бъдат изсечени 
на територията на Югоизточно държав-
но предприятие със седалище в Сливен, 
което стопанисва държавните горски 
територии в пет административни об-
ласти – Бургас, Сливен, Стара Загора, 
Хасково и Ямбол. Част от тях са изсъх-
нали вследствие на други болести, има 
и декари, които са унищожени от абио-
тични фактори, като промени в почвата 
и климата. Инж. Върбанов обеща много 
скоро среща с журналистите от облас-
тта, за да им обясни, че на територия-
та на Бургаска област нападенията не 
са толкова много, по-големи територии 
са засегнати в останалите четири об-
ласти. „Първо, ще предприемем дейст-
вия да изнесем заразената дървесина 
- да не остава в гората и след това - да 
я пласираме на тези потребители, кои-
то са на иглолистна дървесина, на кон-
курентни цени. Защото остане ли в го-
рата - първо, ще изсъхне и второ - ще 
разпространи болестта”, каза още инж. 
Върбанов в Айтос.

НП
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„Фестивал на 
надеждата” в Айтос

На 30 септември 2017 го-
дина на площада над авто-
гарата в Айтос ще се про-
веде „Фестивал на надеж-
дата”. Това е празник за 
всички жители и гости на 
града, организиран от Еван-
гелска петдесятна църква 
„Бъдеще и надежда” и „Кон-
вой на надеждата” с любез-
ното съдействие на Общи-
на Айтос.

Фестивалът е мястото, на 
което хората могат да се 
насладят на добра музика, 
послание за надеждата на 
християните, да ползват на-
пълно безплатно различни 
услуги – фризьор, маникю-
рист, забавления за деца-
та, снимки за деца, меди-
цинска консултация, храна 
и напитки и много други.

„Конвой на надеждата” е 
световна хуманитарна орга-
низация с нестопанска цел, 
която е помогнала на пове-
че от 80 милиона души по 
целия свят чрез храни, по-

мощ за общности, постра-
дали от различни природ-
ни бедствия, обучение на 
земеделие, подготовка на 
хора и общности да водят 
независим живот. Всичко 
това организацията пра-
ви от своето основаване 
през 1994 година чрез при-
вличането на десетки хиля-
ди доброволци всяка годи-
на, партньорство с местни-
те църкви, бизнес, хумани-
тарни организации, орга-
ни на местната власт, пъл-
на прозрачност на дейност-
та. „Конвой на надеждата” 
е организация, която е въз-
приела в основата на свое-
то съществуване и дейност 
християнските ценности.

Евангелска петдесятна 
църква „Бъдеще и надежда” 
е част от град Айтос от 1931 
година, когато е била осно-
вана. От 1947 година се по-
мещава в собствена сгра-
да на ул. „Цар Асен” № 5. 
Църквата е активна и участ-
ва в различни дейности, ко-
ито имат обществена значи-
мост – концерти, мероприя-
тия за деца в партньорство 
с различни институции.

На 30 септември всич-
ки жители и гости на Айтос 
ще могат напълно безплат-
но да посетят „Фестивал 
на надеждата” от 10:00 до 
15:00 часа. Мястото на про-
веждане е мястото на паза-
ра в сряда.

Днес, на 28 септември, четирима състезатели на Клуб „Киокушин Айтос“ с тре-
ньор Борислав Калчев заминават за Сърбия, за да участват в международната над-
превара за Купа „Сърбия”. Това стана възможно благодарение на субсидията, коя-

то тази година клубът получава от Община Айтос”, коментира за НП Калчев.
Ще очакваме завръщането на айтоските каратеки, за да ви разкажем за участие-

то им в престижното състезание.

инж. пейчо Върбанов: 

ЩЕ осигурим проблЕмнитЕ сЕла с дърВа 
за огрЕВ до края на октомВри

инж. Пейчо Върбанов

инж. Костадин Вретенаров


