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Старият Айтос в изложба
на айтоски художници
Откриха експозиция на фонда „С Айтос в сърцето”

Айтос предпразнично

Най-старата картина в изложбата „Портрет на сестра ми” - Петър Станев
Фондът на Художествената галерия на НЧ „Васил
Левски `1869” - Айтос пази
богата колекция от картини
на айтоски художници, дарили талантлив спомен на
родния си град. Затова експозициите с платна от фонда винаги вълнуват и ни връщат към корените. Създават
много истинска, айтоска атмосфера, и носят малко носталгия по отминалото време, в което са творили десетки местни дарования.
Затова и тазгодишната
изложба, организирана от

читалищните дейци преди
празника на Айтос - Димитровден, беше галерия от
спомени за стария и днешния Айтос, рисуван през
различни години, но с еднаква привързаност и любов.
Цветелина Драгиева - Секретар на НЧ „Васил Левски `1869” откри изложбата. Присъстваха кметът Васил Едрев, общински съветници, културни дейци, много
граждани и ученици, „Подредени са 32 творби на 10
автори. 21 от тях са картини
- живопис, акварел и масло.
Има графики, скици и скулптура на Борис Станев. Тази

година се навършват 110 години от рождението на Борис Станев и 120 години от
рождението на Петър Станев - двете негови картини „Портрет на сестра ми”
и „Смъртта на музиканта”
са най-старите в експозицията. Двамата братя-творци са участвали и в освободителното движение. Помалкият брат Борис е учил
в Каменоделното училище в
Айтос - представени са негови работни скици и проекти от Каменоделното училище в Айтос през 30-те години.”, каза Драгиева на откриването.
Изложбата е с наслов „С
Айтос в сърцето”, тъй като
всички художници са с айтоски корен. Много от тях
са напуснали Айтос, но всеки един има картини, свързани с родния град, такъв,
какъвто го е видял и запомнил. Цигулковите изпълнения на Богомил Кралев пък
бяха романтичен музикален
фон, на който сякаш по-ярко
изпъкнаха платната на айтоските майстори на четка-

Много млада публика на първото културно събитие, с което Айтос откри празниците за Димитровден `2017

тю Недялков присъства с
традиционните си графики, този път с „Пейзаж от
Айтос” и картини из цикъла „Каменоделци”. За първи път на изложба е показана картината на вече покойния айтозлия Димитър Тончев - “Асфалтова база”. Художникът Димитър Карабашев участва в експозицията с пейзажи, „Панаир в Айтос”, „Площадът”.
И е чудесно, че картините не залежават в хранилището на фонда, а греят с
нова светлина в навечерието на най-айтоския празник. За по-възрастното пота. Учителят по история Николай Димитров доведе в
изложбената зала ученици
от СУ „Христо Ботев”, които с огромно любопитство
разглеждаха картините, на
които са изобразени вече
несъществуващи сгради и
събития.
Няма къде другаде да видите толкова айтоски картини на едно място - като се
започне от маслените картини на Петър Станев, през
„Улица Чортленска”, „Старата община”, „Старият родилен дом”, „Айтос”, „Улица
Шипка” на Георги Попгеоргиев и се стигне до маслената „Джамия” на най-младата
от съвременните ни художници - Димитрина Мургова.
Техниката и погледът към
Айтос са различни, но чувството за привързаност не
се е отмило с годините.
Художникът Яни Петров,
който е бил и кмет на Айтос, присъства с картините
„Винпром” и „Квартал Кариерите”. Спомен за рано починалия Желю Желев, който познаваме от монументите му по централната град-

Талантливата Галимира в разговор с Цветелина
Драгиева и художничката Димитрина Мургова
ска улица, са акварелните
и маслените картини, подарени на Фонда приживе
- „Мостът до ресторант Република”, „Парка”, „Варови
фабрики”.
И самоукият художник-турист Тодор Янчев не е забравен - тази година на изложбата е подредена картината му „Профсъюзният дом”. Художникът Кръс-

Флотилен адмирал Мален Чубенков приема
строя на почетния караул на Димитровден
На 26 октомври 2017 г. –
Димитровден, военнослужещи от военно формирование 54950 – Бургас и
Представителният духов
оркестър /ПДО/ на Военноморските сили на Република България от град Варна ще участват в тържествено отбелязване на празника на град Айтос.
Празненствата ще започнат с изпълнения на ПДО
на ВМС с диригент капитан ІІІ ранг Мирослав Трифонов. Военнослужещи от
Флотилия бойни и спомагателни кораби ще носят
иконата на „Св. вмчк. Димитрий Солунски” на Литийно шествие до центъра
на града.
Участници във военните
ритуали ще бъдат офицери,
старшини и матроси от военните формирования, дислоцирани в пункт за бази-

Димитровден `2016
ране Бургас от състава на
Флотилия бойни и спомагателни кораби – ВМС.
Строят на почетния караул ще бъде приет от началника на гарнизон Бургас и командир на Флотилия бойни и спомагателни
кораби – ВМС флотилен адмирал Мален Чубенков.
Празникът ще продъл-

жи с ритуал по тържествено издигане на националното знаме на Република
България, знамето на Европейския съюз и знамето на община Айтос. След
ритуала, Представителният
духов оркестър на ВМС на
ВМС ще изнесе празничен
концерт за айтозлии и гостите на Айтос.

коление изложбата е вълнуваща среща със спомените.
А за децата и младите хора възможност да видят Айтос,
такъв, какъвто вече не съществува. Такъв, какъвто е
сега, ще го рисуват младите
таланти, като шестокласничката Галимира, която вече
има вече десетки награди от
конкурси и пленери.
НП

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - АЙТОС
ЩЕ ЗАСЕДАВА
ПРЕДПРАЗНИЧНО
Дневният ред
на заседанието
на 25 октомври
2017 г., на
страница ІІ
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Октай Якуб е новият
кмет на село Чукарка
25-годишният Октай Якуб,
кандидат на ДПС, стана
кмет на село Чукарка, след
оспорван балотаж с кандидата на ГЕРБ Сюлейман Садула миналата неделя. На
финала, разликата между
двамата кандидати, получили най-висок резултат
на първия тур на частичните избори беше 33 гласа. Якуб получи 180 гласа,
опонентът му Садула събра

147. Невалидните бюлетини
бяха три, „не подкрепям никого” бяха отбелязали трима гласоподаватели.
Право да гласуват за нов
кмет на 8 и на 15 октомври
имаха 483-ма избиратели.
Правото си на втория тур
упражниха 333-ма.
Чукарка беше единственото село в община Айтос, в което се проведоха
извънредни избори, след

като кметът Джемил Хамид
избяга във Франция, без да
информира никого. Функциите му, след неочакваното заминаване, изпълняваше секретарят на Кметство Чукарка.
Кметът на Чукарка Октай
Якуб е работил като механизатор, завършил е Професионалната гимназия по
селско стопанство „Златна нива” в Айтос. Якуб е
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най-младият, измежду 16те кметове и кметски наместници в община Айтос, брат е на общинския
съветник от ДПС - Якуб
Якуб. Младият кмет обещава да свърши за две години работата за цял един
мандат.
НП
Октай Якуб

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
АЙТОС
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ДВАДЕСЕТ
И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на
25.10.2017 г. /сряда/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния
проект за

Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-345
/09.10.2017 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за управление на общинските пътища в Община Айтос.
2. Предложение с вх.№ ОбС-344/05.10.2017 г.
от Станка Господинова – директор дирекция
„Финанси и бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на
Кмета на Община Айтос.
3. Докладна записка с вх.№ ОбС-358
/16.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците – регион
Бургас 2017 - 2020 г.
4. Докладна записка с вх.№ ОбС-356
/13.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор
за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Дермен дере” с обща
площ 39,636 дка, находящ се в землището на
с. Поляново, Община Айтос, включващ имот

Малки обяви
• Тел. 0896885477 продава парцел в центъра на град Айтос за застрояване, на калкан, с височина - до стрехата
- 10 м и възможност за увеличение на параметрите.
• Тел. 0877139647 продава „Dacia Logan” - сребристочерен металик, 1.2 бензин, 43 хил. км реални, първи собственик /пенсионер/, закупена - октомври `2010 от магазин. Перфектна. Екстри - климатик, серво, ABS кожен
волан, регулируем колан, нисък данък. Цена 14 500 лв.
• Тел. 0885/ 252 452 продава земеделска земя в м. „Могилата”. Цена по споразумение.
• Тел. 0876 10 38 55 продава 5 дка земи в с. Съдиево,
в регулация, в края на селото, посока „Аязмото”.
• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос дава под наем нива 990 кв.м
в местността „Провадийско шосе” - празно място. Цена
по споразумение.
Обява
Професионална гимназия по селско стопанство
„Златна нива” - град Айтос
ОБЯВЯВА
Свободни работни места за МЕХАНИК ОГНЯР и СЧЕТОВОДИТЕЛ
на постоянен трудов договор. Документи за кандидатстване се приемат при Завеждащия административна
служба в гимназията до 02.11. 2017 година.
Мястото е свободно от 03.11. 2017 година.
Телефон за връзка и информация: 0888206682

№000072, ЕКАТТЕ 57426, с площ 31,258 дка, при
граници: ПИ № 020009 и ПИ № 000073, имотът
е актуван с Акт за публична общинска 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 публична общинска собственост №263/20.04.1999 г.”.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-346
/11.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на имот № 000388, с НТП „храсти”, находящ се в землището на с.Карагеоргиево и
промяна начина на трайно ползване на имот
с проектен № 000389, с площ 0,664 дка.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-350
/11.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно придобиване право на собстве5. Докладна записка с вх.№ ОбС-348 ност върху имот № 082001, с площ 4,836 дка,
/11.10.2017 г. от Мариана Димова – зам.-кмет находящ се в землището на с.Мъглен.
на Община Айтос, относно прекратяване на
съсобственост между Община Айтос и физи11. Докладна записка с вх.№ ОбС-359
ческо лице в УПИ VІІІ-71, кв.15 по плана на с. /16.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на ОбщиМалка поляна, община Айтос.
на Айтос, относно предоставяне на земеделски земи, съгласно чл.45ж от Правилника за
6. Докладна записка с вх.№ ОбС-349 прилагане на Закона за собствеността и полз/11.10.2017 г. от Мариана Димова – зам.-кмет ването на земеделските земи.
на Община Айтос, относно прекратяване на
съсобственост между Община Айтос и фи12. Докладна записка с вх.№ ОбС-351
зическо лице в УПИ ІХ-71, кв.15 по плана на /11.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
с.Малка поляна, община Айтос.
Айтос, относно продажба на недвижими имоти
- земеделски земи, представляващи частна об7. Докладна записка с вх.№ ОбС-352 щинска собственост, чрез провеждане на пуб/12.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Общи- личен търг с явно наддаване – 11 бр.
на Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица
13. Докладна записка с вх.№ ОбС-357
в УПИ VІ-138, кв.24 по плана на с.Пирне, об- /16.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Общищина Айтос.
на Айтос, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за
поземлен имот № 132 и обособяване на нов
8. Докладна записка с вх.№ ОбС-347 УПИ VІІ-132, кв. 20 по плана на с. Раклиново,
/11.10.2017 г. от Мариана Димова – зам.-кмет община Айтос.
на Община Айтос, относно отказ от закупуване на ид. част от 1000 кв.м от ПИ № 538, нахо14. Питания.
дящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, целият с площ 1228 кв.м.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
КРАСИМИР ЕНЧЕВ/

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЯВА

Община Айтос открива процедура за провеждане на
конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество “Медицински център I” ЕООД – гр. Айтос.
І. Изисквания и критерии, на които трябва да отговарят кандидатите:
1. Образование – висше, образователна степен – магистър;
2. Специалност: медицина с призната специалност
или стоматология и квалификация по здравен мениджмънт.
3. Трудов стаж като лекар, съответно като лекар по
дентална медицина – минимум 5 години.
ІІ. Заявленията за участие в конкурса следва да са
придружени със следните документи:
1. Диплом за завършено висше образование;
2. Медицинско удостоверение – за кандидатите, които за срок по-дълъг от 3 месеца са преустановили трудовата си дейност;
3. Свидетелство за съдимост;
4. Европейски формат на автобиография / CV /;
5. Справка с вписани в хронологичен ред заеманите
до момента длъжности;
6. Копие от трудова / служебна книжка;
7. Декларация по чл.16, ал.2 от Наредба № 3 от 2008г.
за реда и условията за упражняване правата на Общи-

на Айтос в търговски дружества с общинско участие в
капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел;
8. Копие от документ за самоличност;
ІII. Конкурсът ще се проведе на два етапа: Първи етап
– допускане по документи; Втори етап – представяне и
защита на бизнес-програма.
ІV. Срок и място за подаване на документите –
до16:00ч. на 03.11.2017г.в Център за услуги и информация на гражданите.
V. Комисията ще извърши проверка по допустимостта на подадените документи на кандидатите, отговарящи на изискванията на. 06.11.2017г.
VІ. На 06.11.2017г . допуснатите кандидати ще бъдат
писмено уведомени.
VІІ. В 10-дневен срок от уведомяването, допуснатите
участници следва да представят в запечатан, непрозрачен плик своите бизнес-програми и предложения за
решаване проблемите на дружеството. Бизнес-програмите се представят в Център за услуги и информация
на гражданите. В същия срок ще им бъде предоставен
проектодоговор за управление и да изразят становище по него. Проектодоговорът се предоставя от Център за услуги и информация на гражданите.
VIII.Защитата на представената програма и събеседване ще се извърши на 17.11.2017г.
IХ. След изслушване на кандидатите в 3-дневен срок
комисията ще извърши класиране и състави протокол, който ще се връчи на Кмета на община Айтос за
утвърждаване.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос
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Сенсей Гергана Апостолова:

7

Клуб „Киокушин - Айтос”
показва отлични резултати

Гергана Апостолова
По повод спортните празници за Димитровден `2017,
Сенсей Гергана Апостолова
гостува в Айтос, за да участва в Демонстративна тренировка на Клуб „Киокушин Айтос” на централния площад в града. Сенсей Апостолова е Генерален секретар на Българска киокушин
асоциация, Световна шампионка по Карате Киокушин - ката, трикратна европейска шампионка, многократна шампионка на Америка и многократно номинирана в топ 10 на най-добрите
спортисти на Бургас.
- Г-жо Апостолова, как-

во Ви доведе в Айтос?
- Тук съм с част от колегите и възпитаниците на
Клуб „КИОКУШИН СПИРИТ”- Бургас, за да подкрепим инициативата на
Клуб „Киокушин - Айтос”,
по повод празника на града. Ще участваме заедно с
тях в демонстративна тренировка.
- Каква е оценката Ви
за айтоския клуб?
- Като Генерален секретар на БКА с Председател
Световния шампион Шихан
Емил Костов, считам, че
Клуб „Киокушин - Айтос” с
инструктор Борислав Калчев, който членува в нашата асоциация, се развива
много добре. Показва отлични резултати в национален план и има и участия в международни първенства, където каратеките от Айтос показват завидни качества в някои от дисциплините. Това, което мен
ме е впечатлило е, че каратеките от Айтос имат голям
хъс и желание, и с добрия
пример ще продължават да
се развиват.
- Вие сте здравата
връзка на клуба с асоциацията?
- Да, ако се върна в годините назад - преди „Айтос” да се сформира като
самостоятелен клуб, неговите членове бяха част от
клуба, който аз представлявам - „Киокушин Спирит” Бургас. Много се радвам,

ти за повишаване на степен. Предстои ни Европейско първенство в Румъния,
зимен семенар през февруари догодина, отново в
Кранево, и Балканско първенство. Всички тези мероприятия са за подготовка на
предстоящото Европейско
първенство през 2018 година във Варна. Нашата асоциация в лицето на Шихан
Емил Костов ще бъде домакин на двудневно европейско първенство от много висок ранг.
- Това ли е първото за
БКА, Европейско първенство в България?
- За наше щастие, това

че беше сформиран такъв
клуб във вашия град, благодарение на желанието и
амбицията на Борислав да
популяризира това бойно
изкуство тук. Защото, ако
няма желание и стремеж
към развитие - няма да има
и успехи. В Айтос ги има и
двете.
- Какво предстои на
Българската киокушин

Айтос и айтозлии

Тодор Янков: Не бих
се сбил на улицата!

Тодор Янков и Сенсей Гергана Апостолова
Тодор Янков е ученик в
ХІ клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий” в Бургас, в
профилирана паралелка по
„Информационни техноло-

гии и английски език”. 17годишният фаворит на Клуб
„Киокушин - Айтос” е в залата за тренировки от 9-годишна възраст.

Най-запомнящото се
участие на Тодор е в международното състезание в
Иран, в състава на националния отбор. В Иран, нашето момче се изправи
пред двама по-тежки противници, за щастие ги пребори и зае първото място в
своята категория.
Тодор признава, че в живота му е имало ситуации, в
които е можело да упражни уменията си извън залата, но никога не се е изкушавал да го направи. Защото киокушин е бойно изкуство, което възпитава първо психическа устойчивост.
„Не съм човек, който ще се
сбие на улицата”, скромно
признава тийнейджърът,
който за осем години има
в актива си десетки медали от национални и международни състезания.
- Тошко, чувстваш ли
се по-силен от връстниците си?
- Не се определям така,
ако другите могат да го кажат - добре.
- Ще продължаваш ли
да се занимаваш с киокушин?
- Да, за щастие, все още
имам голямо желание.
- Какво ще се случи след като завършиш
гимназия?
- Ще кандидатствам във
Варна, там има добър отбор, на Шихай Емил Костов - може там да тренирам. Засега мисля да кандидатствам стоматология,
но времето ще покаже.
НП

ще е трето издание на първенството в България. Перфектният начин, по който
се представихме предните две години, ни даде право отново да организираме първенството и догодина. Повечето състезатели на „Киокушин - Айтос” и
„Киокушин Спирит” - Бургас
се готвят усърдно най-вече за това първенство. Ще
вземат участие над 650 състезатели от Европа, от Русия и Иран. Така че всички
участия и изяви на нашите
каратеки са един вид подготовка и трупане на опит за
това голямо събитие.
НП

асоциация?
- На 28 и 29 октомври, в
Кранево ще има Държавно първенство по “комите”
за състезатели от 10 години
нагоре, и по “ката” - за всички възрасти. Разбира се, и
Клуб „Киокушин - Айтос” ще
вземе участие в това много
сериозно държавно състезание. Като цяло, в близък
план ни предстоят и изпи-

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАПОВЕД
№ РД-08-698
гр. Айтос, 13.10. 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
№108//27.04.2016г. на Общински съвет Айтос,
обективирано в Протокол № 7, от заседание на
ОбС-Айтос, проведено на 27.04.2016г.,
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, представляващ „Търговски обект - закусвалня” в партерен
етаж на жилищна сграда, находяща се на ул.
„Свобода” №5, кв.119а, имот пл. №2059 по плана на гр.Айтос, с търговска площ 55 кв.м, складови и спомагателни помещения, в това число мазе - 82 кв.м, при граници на целия имот :
изток-ул.“Свобода”, запад-вътрешен двор, север-вход на ЖСК „Комуна”, юг-вход за канцелариите на дружеството, актуван с АЧОС
№155/08.12.1998г.
Началната месечна тръжна цена на имота е
494.00 лв. /четиристотин деветдесет и четири
лева/ без ДДС, определена съгласно Решение
№108//27.04.2016г. на Общински съвет Айтос
2.Търгът да се проведе на 08.11.2017г. от
9:30ч. в малката заседателната зала на Община Айтос.
3.Определям стъпка за наддаване – 40.00 лв./
четиридесет лева / без ДДС.
4.Депозит за участие в търга – 49.40 лв./четиридесет и девет лева и четиридесет 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 06.11.2017г.
5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора 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.
6.Утвърждавам тръжна документация на
стойност 30.00 лв./тридесет лева/ без ДДС за
един комплект, която се закупува до 16:00ч.
на 03.11.2017г. в Центъра за услуги и информация на гражданите. Тръжната документация съдържа:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;

- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска собственост №155/08.12.1998г.
- Копие от скица на имота;
- Договор за наем /проект/;
7. Кандидатите, следва да представят в
запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на
06.11.2017г. 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 представянето на извадка от електронната страница на Търговския регистър;
7.7.Пълномощно с нотариална заверка на
подписа, когато се участва чрез пълномощник.
Допустимо е пълномощното да не се постави в
плика, а да се предаде на комисията на нейното
заседание. На комисията се предоставя 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 06.11.2017г., 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, наемателят следва да представи застрахователна полица за сключена застраховка,
включително срещу природни бедствия и земетресения.
Настоящата заповед да се обяви във вестник
„Народен приятел”, 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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И волейбол за
празника на Айтос
Cyan Magenta Yellow Black

Двудневен турнир по волейбол организираха в навечерието на Димитровден
Община Айтос и Волейболен клуб - Айтос. Традиционно в турнира участват
училищни отбори на трите
гимназии в града.
СУ „Никола Вапцаров” и
СУ „Христо Ботев” се явиха с по два отбора в две
възрастови групи - ІХ-Х
клас и ХІ-ХІІ клас. Професионалната гимназия по
селско стопанство „Златна
нива” излъчи един тим.
Срещите се играят от
вчера сутринта, днес ще
е награждаването и закриването на турнира в
17.30 часа в Спортната
зала „Аетос” в градската
градина.
НП

Обич и признание за учителя
Димитрина Алексиева празнува юбилей с колеги и приятели
За айтозлии, името на Димитрина Алексиева е своеобразен символ на педагогически талант. На учител,
посветил 38 години от живота си, за да даде начални знания на хиляди айтоски деца.
Днес, нейните учениците
са зрели хора, някои от тях с внуци. Но всички те са запазили през десетилетията
огромната признателност,
уважението и доверието
към първия си учител. Защото г-жа Алексиева не просто
учи децата да четат и пишат.
Славата й е на професионалист, който е изпипвал всеки детайл в преподаването
и подготовката на малките
ученици - с желание, с отдаденост и с обич.
Димитрина Алексиева
празнува 70-годишен юбилей с близките си на 7 септември 2017 г. Но през септември, колегите й ветерани от Клуб „Вяра” - Айтос
бяха в традиционна лятна
ваканция. Затова педагогическата общност на учителите пенсионери сподели празника на Димитрина
Алексиева на 17 октомври -

осми клас.
„Да бъдеш колега с преподавателите, които са те
учили - това е изключителна школа. Защото книгите са само част от преподавателското майсторство,
практиката и ежедневната
среща с учениците изграждат учителя като личност.
Това ми даде училище “Св.
св. Кирил и Методий”, в което, оказа се, е преминал
половината от живота ми цели 25 години”, признава
днес г-жа Алексиева.
Трудно й е да пресметне

с топли думи, с цветя, с радостни сълзи.
На празненството научихме, че г-жа Алексиева е започнала педагогическата си
кариера в училището на с.
Пещерско. Останала там в
продължение на 13 години,
за да докаже, че да си учи-

колко точно деца са стоели
пред нея на чиновете през
годините, но помни всяко
едно от тях. И сега може да
ви каже, кой какви заложби
е имал, какво е пропуснал и
как се е развивал през годините. „Децата - те са моите книги - писани, четени,
харесвани, пръснати в България и по света. Моите ученици! Познавам и днешните деца - моите внуци, последните ми ученици, с които много се гордея”, признава учителката.
Търсили са опита й - най-

вече приятели, начални учители. Други, днес я гледат
„отвисоко”, недокоснали се
до харизмата й на възпитател, който знае как да влезе в света на детето. „И аз
не вярвах, че ще стана „ветеран”, но се случи. Ще се
случи на всеки. По-важно
е да останем учители цял
живот”, призна Димитрина
Алексиева на юбилея си, на
който получи признание и
искрена обич от заслужилата гилдия на айтоските учители - ветерани.
НП

тел е мисия. Авторитетът на
преподавател с опит и с амбицията да надскочи написаното в учебниците, й отваря вратите на едно от найдобрите училища в Айтос по
това време - “Св. св. Кирил
и Методий”, в което Димитрина Алексиева е учила до

Спомоществователи с дарителски
жест за Димитровден ’2017
Благодарим Ви!
„АЛЕКСИЯ-АЙТОС” ЕООД ЯНИ АЛЕКСИЕВ
„АВИЦЕНА“ ЕООД - АЙТОС МИЛЕН ИВАНОВ
КООПЕРАЦИЯ „ВККЧЗС АЕТОС“ ДЯНКО ДЯНКОВ
ЗК „СИЛА“ - С. ПИРНЕ
„МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД
„БОШНАКОВ“ ЕООД
„СИМПТО“ - АД
„ДЕМЕТРА“ ООД - АЙТОС
„МБАЛ - АЙТОС“ ЕООД
„КОКАЛА“ ЕООД - АЙТОС
ЗСК „ЛОЗОВО“ АД
ПК “АТАНАС МАНЧЕВ” - АЙТОС
“ДЪНАК” ООД - АЙТОС
ИК “АНУБИС” ООД
СТЕФАНОВИ ООД - АЙТОС
“АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ”
ЕООД
“БУЛВЕСТ - 2000” ООД

“БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ”
ЕООД
НОТАРИУС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
“СКЛС СОКОЛ” - АЙТОС
“ДЕСИЙ” ЕООД
“ДИ ЕМ ЖИ 72” ЕООД
“ДЯДО ДАНЧО” ЕООД
“ГЕНГЕР” ЕООД - АЙТОС
“НИКС” ЕООД
„НИКС“ ЕООД
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І
АЙТОС“ ЕООД
„ОРИЕНТ ТРЕЙДИНГ
ПРОПЪРТИС“ ЕООД
„БУРГСТРОЙ“ ООД
„МУРАД 61“ ООД
ТОДОР ЙОРАНОВ МАНЕВ
„ОГИ СТАРТ“ ЕООД

Улица “Станционна” през октомври

ЗКПУ - МЪГЛЕН
ЗКПУ „ЖИТЕН КЛАС“

