
Бетоновози, огромни 
камиони, валяци и вся-
каква друга техника на 
„Бургаспътстрой“АД за ас-
фалтополагане и ремонт на 
улични и тротоарни настил-
ки буквално е блокирала 
тези дни центъра и улиците 
на село Пещерско. В нача-
лото на тази седмица и кме-
тът Васил Едрев пристигна в 

селото, за да се информира 
докъде са стигнали дейност-
ите по общинския проект и 
да чуе претенциите на хора-
та. Ще припомним, че след 
обявена обществена поръч-
ка с предмет „Ремонт и ре-
хабилитация на улици в село 
Пещерско”, кметът подписа 
договор с избраната фир-
ма-изпълнител. Средствата 
бяха осигурени по проект на 
Община Айтос, с решение на 
МС през това лято. Финан-
сирането е за част от ма-
щабно проектно предложе-
ние, което включва още ули-
ци в Пещерско и други насе-
лени места. 

Асфалтирането ръководи 
Георги Кънчев, с 55 години 
стаж в Пътно управление. 
Човекът е с огромен опит, 
перфекционалист и държи 
да бъде изпипан всеки де-
тайл. Местните го задяват - 
искат това, онова, той, оба-
че си знае какво точно да 

изпълни.
В центъра срещаме и Фа-

тма, на 50 години. „Не си 
спомням да е имало ремон-
ти тук - много рядко е има-
ло кърпежи. Зимно време 
беше трудно за децата. На 
гръб сваляхме болни, много 
кално става при нас. Сега си 
е по-друго, и за колите е по-
добре”, смее се Фатма. Фи-

крет Хюсеин също живее от 
50 години в селото. Питаме 
го виждал ли е толкова мно-
го машини? „Аз машини мно-
го съм виждал, но не и тук. 
Хората са доволни, само 

дето всеки дърпа към него-
вата улица. Помня как през 
70-те години ходехме с бо-
туши, целите в кал. Всички 
искат асфалт - ама как да 
стане изведнъж?”, риторич-

но пита Фикрет и разказва, 
че през 1989 г. бил започнат 
някакъв ремонт, но го спре-
ли заради промените в дър-
жавата.

(Продължава на стр. 4)
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Доживяхме да видим асфалтВ ПЕЩЕРСКО

Оперативка на крак с Георги Кънчев и общинския 
съветник Фикри Салим

Баба Гюлсюм и Хаджер в разговор с кмета Васил 
Едрев за ремонт на знаковия за селото път

Наближава краят на 2017 г. 
- време е за номинациите 
„Спортист, Треньор и Отбор 
на 2017 година”. Община Ай-
тос традиционно организира 
надпреварата на най-добрите 
в спорта - Вие определяте кои 
да са спортистът, треньорът и 
отборът, които заслужават да 
бъдат №1 на 2017 г.

И тази година номинациите 
са на спортните клубове. До 
2015 г. най-добрите се опреде-
ляха с анкетни карти - по то-
чкова система и със сравни-
телно малкия брой гласове на 
спортни деятели и треньори. 
За първи път през месец но-
ември 2016 г. Община Айтос 
взе решение, най-добрите в 
спорта да бъдат определени 
от гражданите с гласуване на 
онлайн платформата на офи-
циалния сайт aytos.bg. 

Допитването се провеж-
да за втора поредна година. 
Няма възрастови ограниче-

ния, всеки гражданин на об-
щина Айтос може да посочи 
своя фаворит за Спортист, 
Треньор и Отбор на 2017 го-
дина. 

Гласуването стартира от 15 

ноември и ще продължи до 
15 декември 2017 г. в сайта 
на Община Айтос. Резултати-
те ще бъдат официално огла-
сени на Тържествена церемо-
ния за награждаването на из-

браните Спортист, Треньор и 
Отбор на 2017 г. през месец 
декември т.г.

нП

още на стр.7

Спортист, треньор и отбор  
на Община Айтос за 2017 година

ГРАЖДАНИТЕ ИЗБИРАТ

Номинираните за 2016 г.



николай ДимиТров

Стартираха дейностите 
по младежки проект „180 
дни EUфория“. Общата 
цел на проекта е да пови-
ши информираността на 
младежите относно Пред-

седателството на Бълга-
рия на Съвета на ЕС. 

На територията на Об-
щина Айтос ще се реали-
зират няколко инициати-
ви, свързани с Предсе-
дателството на България 
на Съвета на ЕС. Специ-

фичните цели на проек-
та са: провеждане на ин-
формационна кампания 
за Председателството, 
провеждане на обучения 
за млади хора по теми, 
свързани с ЕС, Съвета на 
Европа и Председател-
ството, както и на семи-
нари и дискусии, свърза-
ни с изпълнението на ев-
ропейски политики. Про-
ектът се реализира на те-
риторията на три области 
- Сливен, Стара Загора и 
Бургас, целевата група са 
младежи на възраст от 
15 до 29 години. Участие-
то на три области е пара-
лел с „тройката” страни, 
председателстващи Съ-
вета на ЕС на ротацио-
нен принцип.

Продължителността на 
проекта е шест месеца. 
180 дни е продължител-
ността на Председател-
ството, 180 дни е и обща-
та продължителност на 
проекта. „180 дни EU фо-
рия“ е точно предаване 
на основната цел на про-
екта – чрез информира-
не и ангажиране на мла-

ди хора да им се прида-
де чувство за значимост 
и те да станат част от ди-
намичните събития, кои-
то предстоят в страната. 
Част от дейностите са ор-

ганизиране на семинари 
за младежите, излъчване 
на „младежки еврокоми-
сари“, както и организа-
ция на събития от младе-
жи в трите областни гра-

да и извън тях. Заключи-
телното събитие ще бъде 
посещение на събитие от 
официалната програма 
на Българското Предсе-
дателство.
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Стартират дейностите по проект „180 дни EUфория“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ

№ 388
По Докладна записка с вх.№ ОбС-345/09.10.2017 г. от Краси-

мир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно при-
емане на Наредба за управление на общинските пътища в Общи-
на Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.23 от 

Закона за пътищата,

Р Е Ш И :
ПРИЕМА Наредба за управление на общинските пътища в Об-

щина Айтос, която е приложена и е неразделна част от настоящ-
ия протокол.

Решението е гласувано в заседание на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-
АЙТОС:
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и /п/
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,  КРАСИМИР ЕНЧЕВ 
 
Протокол № 25, т.1. от ДР 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист „АТООС”

НАРЕДБА
зА уПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА АЙТОС

/Приета с реш.№388/25.10.2017 г., пр.№25/

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за управлението, 
специалното ползване и изграждане, ремонта, поддържането и финансирането на 
общинските пътища на територията на община Айтос, както и правомощията на 
кмета на общината по управлението на общинските пътища, включително правата 
и задълженията на общинските органи, съгласно разпоредбите на Закона за 
пътищата.

(2) Тази Наредба е неприложима за:
1. улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези 

от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;
2. селскостопански пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
3. горските пътища;
4. частни пътища, неотворени за обществено ползване.
Чл.2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и 

служат предимно за превоз на пътници и товари.
(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности 

на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на 
нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната 
среда и безопасността на движението.

(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища, частните или 
селскостопанските пътища и улиците в населените места.

ГЛАВА ВТОРА 
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛзВАНЕ НА ПЪТИЩАТА 

Чл.3. (1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване 
на реда и правилата, установени със Закона за общинската собственост и Закона 
за движение по пътищата.

(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това 
се налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието 
на собственика при договаряне на взаимоотношенията.

(3) В договора по ал.2 задължително се включват клаузи, определящи вида и 
размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането 
и ремонта на пътя.

(4) Договора по ал.2 се сключва от кмета на общината.
Чл.4. (1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях, кме-

тът на общината може да въвежда временни забрани за обществено ползване при 
извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен 
водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на 
движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.

(2) Забраните или разрешенията за въвеждане на ограничения по ал.1 по искане 
на трети лица се издават от кмета на общината, след съгласуване със сектор “Пътна 
полиция” към РУП – Айтос.

(3) Когато с разрешенията по ал.1 и 2 се въвеждат забрани за обществено ползване 
за повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут. 

Чл.5. Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще 
бъдат изградени със средства на концесионера, се предоставя при условията и по 
реда на Закона за концесиите.

ГЛАВА ТРЕТА 
уПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл.6. (1) Общинските пътища се управляват от Кмета на Общината.
(2) Управлението на общинските пътища включва: 

1. оперативно планиране на изграждането - проектиране и строителство, и 
поддържането на пътищата;
2. осигуряване на проекти и строителство на пътища, включително възлагане на 
обществени поръчки и предоставяне на концесии за тези дейности;
3. организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите, свързани 
непосредствено с проектирането, изграждането, управлението, ремонта и 
поддържането на пътищата;
4. организиране и осъществяване защитата на пътищата, включително на пътните 
съоръжения и на принадлежностите на пътя;
5. осигуряване на общественото ползване на общинските пътищата чрез регулиране и 
контрол на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на забрани 
за ползване на пътищата;
6. упражняване на контрол на превозните средства с оглед правилната експлоатация 
на пътищата и предпазването им от разрушаване;
7. осигуряване на информация и на прогнози за пътния трафик;
8. други дейности, определени с тази Наредба, ЗДП и с правилника за прилагането 
му, които не са свързани с ползване и разпореждане.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ИзГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.8. Общинска администрация ежегодно планира дейностите по изграждането, 
ремонта и поддържането на общинските пътища.

Чл.9. Съответният държавен орган и общината осъществяват съвместно, по вза-
имна договореност, дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на репу-
бликанските пътища, в чертите на населените места, при условия и ред, произтича-

щи от разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП) и Правилника за прилагане на за-
кона за пътищата (ППЗП).

Чл.10. Общината поддържа общинските пътища, съобразно транспортното им зна-
чение, изискванията на движението и опазването на околната среда.

Чл.11. (1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъ-
ществява от общината.

(2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по 
общинските пътищата се съгласува с Звено „Пътен контрол” към РУ на МВР Айтос и 
Кмета на общината и се извършва при условия и по ред, определени с наредба на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Чл.12. (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване 
на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяването на мерки за за-
щита на неговите съоръжения и принадлежности.

(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е за-
дължение на общината.

Раздел II
ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ 

Чл.13. Одобряването на инвестиционни проекти в обхвата на общинските пътища 
и всички действия свързани с това се извършват по реда на ЗУТ.

Чл.14. (1) Главният архитект на общината може да откаже одобряване на про-
екти в следните случаи:

1. ако нанасят повреди на публичната собственост или пречат на нейното използ-
ване на дейности от обществен интерес;

2. при промяна на предназначението и характеристиките на пътя или на пътна-
та връзка;

3. когато това е наложително поради преустройството на пътищата и на пътни-
те връзки;

4. когато се изисква привеждане на пътните връзки в съответствие с проекта на 
пътя или с действащия устройствен план.

(2) При отказ за одобряване на проекта, Главният архитект на общината предста-
вя писмена обосновка с мотивите за това свое решение.

Чл.15 Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на об-
щинските пътища се осъществяват от общинската администрация.

Чл.16 за общинските пътища се създава и поддържа информационна база, ко-
ято съдържа:

1. списък на пътищата
2. дължина на пътя в км.;
3. широчина на пътните платна;
4. вид на покритието;
Чл.17. Проектирането, строителството, ремонтът и поддържането на пътищата се 

извършва при спазване на техническите норми и правила, определени с наредби на 
министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Чл18. За участъците, подлежащи на ремонт, се изготвя поименен списък, вклю-
чен в годишната инвестиционна програма на общината.

Раздел III
зИМНО ПОДДЪРЖАНЕ 

Чл.19 Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към под-
дръжка на общинските пътища в зимни условия.

Чл.20. При зимно поддържане се изпълняват следните видове работи:
1. снегозащита на пътищата;
2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
3. снегопочистване;
4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на сне-

га и леда;
5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.
Чл. 21 Възлагането на дейностите по зимното поддържане на общинските пътища 

се извършва при условия и ред, определени в ЗОП и НВМОП.

Раздел IV
ФИНАНСИРАНЕ

Чл.22. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общин-
ските пътища се финансира със средства от държавния бюджет, от бюджета на об-
щината, с безвъзмездно предоставени средства и със заеми от международни фи-
нансови институции.

(2) Зимното поддържане на общинските пътища се финансира със средства от 
държавния бюджет и от бюджета на общината.

Чл.23. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към тях се пред-
ставят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от Общинския съвет.

ГЛАВА ПЕТА
СПЕЦИАЛНО ПОЛзВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел I 
ОБЩИ РАзПОРЕДБИ 

Чл.24. (1) Разрешенията за специално ползване на общинските пътищата, по сми-
съла на §1, т.8 от Закона за пътищата, се издават от кмета на общината, по искане на 
заинтересованите лица, при условията и по реда на чл.26 от ЗП и тази Наредба.

(2) При промяна на заинтересованото лице, разрешението за специално ползване 
се преиздава.

(3) Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по ред 

и образец, определен с Наредбата за специално ползване на пътищата и със срок, 
предвиден в същата Наредба.

(4) Физическите и юридическите лица заплащат такса за специалното ползване 
на общинските пътища в размер, определен от Общинския съвет, съгласно прило-
жение №1 към Наредбата. 

Чл.25. (1) Кметът на общината отказва издаване на разрешение за специално 
ползване на пътя, когато:

1. не са налице условията по чл.26, ал.7 от Закона за пътищата;
2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица 

или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и 

характеристиките на пътя;
4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен 

устройствен план.
(2) Отказите по ал.1 се мотивират писмено.
Чл.26. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при 

неспазване на условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне на повреди 
и щети на пътищата, както и не плащане на таксите по чл.24, ал.4.

(2) Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за 
своя сметка всички причинени от тях повреди и нанесени щети по пътищата или 
възстановяват разходите, направени от общината за това.

Раздел II 
ИзГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАЙПЪТНА ИНФРАСТРуКТуРА И 

РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБхВАТА НА ПЪТЯ И В ОБСЛуЖВАЩИТЕ зОНИ
Чл.27. Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура и рекламни 

съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони се осъществява по реда и 
условията на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата

Чл.28. Дължимата такса за специално ползване, чрез експлоатация на търговски 
крайпътен обект и пътни връзки към него, се определя от Общинския съвет и се 
заплаща в седемдневен срок от датата на издаване на разрешението за ползване 
на строежа.

Раздел III 
ПРОКАРВАНЕ И РЕМОНТ НА ПОДзЕМНИ И НАДзЕМНИ ПРОВОДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБхВАТА НА ПЪТЯ
Чл.29. (1) Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в 

обхвата на пътя, пресичане на пътя от подземни и надземни проводи и съоръжения, 
както и реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата 
на пътя, се извършват по реда и условията на Глава 8, Раздел III от ЗУТ и Глава 4 от 
Наредбата за специално ползване на пътищата.

(2) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата 
инфраструктура, намиращи се по обхвата на пътя – общинска собственост и 
обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага 
възстановителните работи, като уведоми за това най-близкото поделение съответната 
техническа служба на общината при условие, че е гарантирана безопасността на 
движението

ПРЕхОДНИ И зАКЛЮЧИТЕЛНИ РАзПОРЕДБИ
§ 1.Указания по прилагане на наредбата се дават от кмета на общината.
§ 2. Наредбата се приема на основание чл.23 от Закона за пътищата и е приета 

с решение № 388, от Протокол №25/ 25.10.2017 г. на Общински съвет Айтос и вли-
за в сила от деня на публикуването й във в-к „Народен приятел”.

Председател на 
Общински съвет Айтос
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

Приложение №1 
Таксите, които се събират при специално ползване на общинските пътища

 Т А Р И Ф А

За таксите, които се събират при специално ползуване на общинските пътища
1. За специално ползуване на пътя, чрез изграждане на нови и ремонт на 

съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения 
и за тяхната експлоатация в обхвата на пътя :
1.1За Новоизграждащи подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата на 

пътя еднократно - 0,50 лв на линеен метър 
1.2 Новоизграждащи отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя:            
- до 5 кв.м    еднократно в размер на 80 лв.  на брой      
- над 5 кв.м  еднократно в размер на 100 лв. на броя 
1.3.Пресичане на път с прокопаване 200 лв. на брой и възстановяване на съ-

ществуващата настилка 
1.4 Пресичане на път с надземни проводи и съоръжения - 10 лв. брой
2 За реконструкция на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата 

на пътя – 10 лв. на километър.
3. За специално ползване на пътя чрез изграждане експлоатация на реклам-

но съоръжение в обхвата на пътя за година :
до 2 кв.м площ – 50 лв.
от 2 до 4 кв.м площ -80 лв.
над 4 кв.м площ - 100 лв. 



На 15 ноември започ-
на гласуването за „Спор-
тист, Треньор и Отбор на 
2017 г.” Ето кои спортисти 
са номинирани от спорт-
ните клубове. Спортен 
клуб по спортна акроба-
тика „Орел“ - Айтос има 
три предложения за Спор-
тист №1 - Юзлем Касим 
мюмюн - Гюркан Гюнер 
Шабан - смесена двой-
ка, раиса Бурова из-
мерлиева и ростисла-
ва емилова Ковачева - 
женска двойка, и Янко 
иванов Киров - индиви-
дуален състезател.

Стрелкови клуб „Аетос” 
залага на Селин ниязи 
Али - майстор на спор-
та, а Футболен клуб „Бяла 

река” с.Тополица - на със-
тезателя по свободна бор-
ба Аксел ерол. Аксел има 
две номинации - за спор-
тист на годината го пред-
ложи и собствения му 
клуб КСБ „Айтос. Спортен 
клуб „Киокушин-Айтос” из-
бра да номинира Съби 
Здравков Христов, Фут-
болен клуб „Вихър” –Айтос 
предлага трима свои мла-
ди състезатели - Шафак 
Сунай мюмюн, Димитър 
Димчев Киряков, Злато-
мир Живков Даскалов. 
Волейболен клуб „Айтос“ 
също номинира трима - 
Траяна Стоянова, ива-
нина Стоянова, мартин 
Петров. Спортен клуб по 
борба Айтос посочи за 

приза михаил Живков 
михов и Симар рамис, 
а Лекоатлетически спор-
тен клуб „Айтос” - емил 
Филипов Филипов, иван 
Янков Георгиев, Тодор 
мильов Георгиев.

Седмина са номинира-
ните за Треньор на Об-
щина Айтос за 2017 годи-
на. СКСА „Орел” предла-
га двамата треньори Катя 
Костова Цанева и мар-
тин Бенов. Номинация-
та на ФУТБОЛЕН КЛУБ 
„БЯЛА РЕКА” - С. ТОПО-
ЛИЦА е треньорът и пре-
зидент на борците руж-
ди Хасан Ахмед. ФУТБО-
ЛЕН КЛУБ „ВИХЪР2000” - 
АЙТОС има две номина-
ции - милен Димитров 
минчев и Борис нико-
лов николов.

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ 
„АЙТОС” е оценил до-
брата работа на Дими-

тър росенов Кавръков 
- треньор  във вК „Ай-
тос“, а ЛЕКОАТЛЕТИЧЕ-
СКИ КЛУБ „АЙТОС” за 
първи път тази година но-
минира за треньор Слави 
валентинов Славчев.

За Отбор №1 ще спо-
рят Стрелкови клуб „Ае-
тос”, Спортен клуб по 
борба „Айтос”, Футбо-
лен клуб „вихър” Айтос 
- мъже, „волейболен 
клуб Айтос”, отбор „ка-
дети” (до 17 год.), во-
лейболен клуб „Айтос”, 
отбор „кадетки” (до 17 
год.) и Шахматен клуб 
„Аетос-64”.

За да можете обектив-
но да прецените кой за-
служава спортните тит-
ли на Община Айтос за 
2017-та, в следващия 
брой на НП ще прочете-
те мотивите за номина-
циите.
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Гласувайте за вашите 
фаворити на aytos.bg

Ето кои са номинираните за спортните титли 
на Община Айтос за 2017-а
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 з А П О В Е Д
 № РД-08-763

 гр. Айтос, 14.11.2017 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 общин-
ска собственост, 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 га-
ражни клетки на 4-етажна жилищна кооперация в УПИ II-58 в кв.121, север – ма-
газин промишлени стоки, юг – УПИ III-4401 в кв.121.

Началната месечна тръжна цена на имота е 1284.50 лв. /хиляда двеста осем-
десет и четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС, определена съгласно решение 
№382/30.08.2017г. на Общински съвет Айтос, обективирано в Протокол № 23, от 
заседание на ОбС-Айтос, проведено на 30.08.2017г.

2.Търгът да се проведе на 06.12.2017г. от 11:00ч. 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 двадесет и осем лева и четириде-

сет 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 04.12.2017г.

5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, опреде-
лям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигната на тър-
га, 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 01.12.2017г. 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 №1302/08.02.2006г. 
- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
7. Кандидатите, следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. 

на 04.12.2017г. 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 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 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;

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 04.12.2017г., 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 предста-
ви застрахователна полица за сключена застраховка, включително срещу природ-
ни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електрон-
ната 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

о Б Щ и н А  А Й Т о С
оБЩинСКА АДминиСТрАЦиЯ

 з А П О В Е Д
 № РД-08- 762

 гр. Айтос, 14.11.2017 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и 
ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 и ал.8 
от Закона за общинската собстве-
ност, § 12 от Закона за изменение и допълнение на 
Закона за водите, чл.13, ал.4, чл.60, ал.1 и ал.3, във 
връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общинско имущест-
во, във връзка с Решение № 150/28.06.2016г. на Об-
щински съвет Айтос, обективирано в Протокол № 9, от 
заседание на ОбС-Айтос, проведено на 28.06.2016г. и 
Решение № 246 / 27.12.2016г., обективирано в Про-
токол № 15 от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 
27.12.2016г.,

 з А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура по отдаване под наем на 

язовири – публична общинска собственост, как-
то следва:

1.1. Язовир „Аладъна” с площ от 50,777 дка, нахо-
дящ се в землището на с. Чукарка, Община Айтос, 
съставляващ имот с № 000164, ЕКАТТЕ 81640, при 
граници: имот № 000165, 000321, 000238, 000181, 
имотът актуван с Акт за публична общинска собс-
твеност № 248/05.04.1999 год. Начална тръжна 
цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 507,77 
лв. /петстотин и седем лева и седемдесет и се-
дем стотинки/ без ДДС за целия имот за една го-
дина. Определя стъпка на наддаване 50 лв. /петде-
сет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в 
процедурата – 10% от началната тръжна цена без 
ДДС или 50,78 лв. (петдесет лева и седемдесет и 
осем стотинки);

1.2. Язовир „Мъгленски път” с площ от 13,459 
дка, находящ се в землището на с. Пещерско, Об-
щина Айтос, съставляващ имот с № 000198, ЕКАТ-
ТЕ 56321, при граници: имоти № 000197 и 000199, 
имотът актуван с Акт за публична общинска собс-
твеност № 258/15.04.1999 год. Начална тръжна 
цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 134,59 
лв. /сто тридесет и четири лева и петдесет и де-
вет стотинки/ без ДДС за целия имот за една го-
дина. Определя стъпка на наддаване 13 лв. /трина-
десет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие 
в процедурата – 10% от началната тръжна цена без 
ДДС или 13,46 лв. (тринадесет лева и черитидесет 
и шест стотинки);

1.3. Язовир „Под селото” с площ от 46,866 дка, 
находящ се в землището на с. Чукарка, Община Ай-
тос, съставляващ имот с № 000167, ЕКАТТЕ 81640, 
при граници: имот № 000248, 000241, 041008, 
000122, 000238, имотът актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 255/05.04.1999 год. Начал-
на тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 
468,66 лв. /четиристотин шестдесет и осем лева 
и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС за целия 
имот за една година. Определя стъпка на наддаване 
46 лв. /четиридесет и шест лева/ без ДДС. Определя 
депозит за участие в процедурата – 10% от начална-
та тръжна цена без ДДСили 46,87 лв. (четиридесет и 
шест лева и осемдесет и седем стотинки);

1.4. Язовир „Меселим-1” с площ от 42,258 дка, 
находящ се в землището на с. Караново, Общи-
на Айтос, съставляващ имот с № 000135, ЕКАТ-
ТЕ 36381, при граници: имоти № 000125, 000132, 
038014, 000149, 000126, 000137, 000136, имотът 
актуван с Акт за публична общинска собственост 
№ 239/05.04.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./
дка без ДДС за една година, или 422,58 лв. /четирис-
тотин двадесет и два лева и петдесет и осем сто-
тинки/ без ДДС за целия имот за една година. Опре-
деля стъпка на наддаване 42 лв. /четиридесет и два 
лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в про-
цедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС 
или 42,26 лв. (четиридесет и два лева и двадесет и 
шест стотинки);

1.5. Язовир „Между реките” с площ от 6,902 дка, 
находящ се в землището на с. Караново, Община Ай-
тос, съставляващ имот с № 000265, ЕКАТТЕ 36381, 
при граници: имоти № 000217, 000190, имотът ак-
туван с Акт за публична общинска собственост № 
1719/11.08.2008 год. Начална тръжна цена 10 лв./
дка без ДДС за една година, или 69,02 лв. /шестде-
сет и девет лева и две стотинки/ без ДДС за целия 
имот за една година. Определя стъпка на наддава-

не 6 лв. /шест лева/ без ДДС. Определя депозит за 
участие в процедурата – 10% от началната тръж-
на цена без ДДС или 6,90 лв. (шест лева и деветде-
сет стотинки);

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

1.7. Язовир „Джелеб кайряк” с площ от 39,703 дка, 
находящ се в землището на гр. Айтос, Община Ай-
тос, съставляващ имот с № 000869, ЕКАТТЕ 00151, 
при граници: имоти № 000871, 000870, 000871, 
000361, 000463, 000403,землищна граница, имотът 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 
236/05.04.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка 
без ДДС за една година, или 397,03 лв. /триста де-
ветдесет и седем лева и три стотинки/ без ДДС за 
целия имот за една година. Определя стъпка на над-
даване 39 лв. /тридесет и девет лева/ без ДДС. Оп-
ределя депозит за участие в процедурата – 10% от 
началната тръжна цена без ДДС или 39,70 лв. (три-
десет и девет лева и седемдесет стотинки);

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

1.9. Язовир „Джелеб кайряк-2” с площ от 16,813 
дка, находящ се в землището на гр. Айтос, Общи-
на Айтос, съставляващ имот с № 000538, ЕКАТ-
ТЕ 00151, при граници: имоти № 000319, 000871, 
381001, имотът актуван с Акт за публична общин-
ска собственост № 548/03.11.1999 год. Начална 
тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 
168,13 лв. /сто шестдесет и осем лева и тринаде-
сет стотинки/ без ДДС за целия имот за една годи-
на. Определя стъпка на наддаване 16 лв. /шестнаде-
сет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в 
процедурата – 10% от началната тръжна цена без 
ДДС или16,81 лв. (шестнадесет лева и осемдесет и 
една стотинки). 

2. Обектите да се отдадат под наем за срок от 10 го-
дини, след провеждане на публични търгове с явно над-
даване, на оператор на язовирна стена.

3. Търговете да се проведат на 06.12.2017г. от 10:00 
часа в малката заседателна зала на Община Айтос.

4. Депозитите за участие се внасят в каса-
та на Общината /стая №10/ или по банкова смет-
ка на общината: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок до 
17:00ч. на 04.12.2017г. При внасяне на депозит по 
банков път, средствата следва да са постъпили по 
сметка на общината до 17:00ч. на 04.12.2017г.

5. За обезпечаване изпълнението на задължени-
ята по договора за наем, определям парична гаран-
ция в размер на една годишна наемна вноска, достиг-
ната на търга, която се внася преди сключване на до-
говора. Внесената парична гаранция, след изтичане 
на срока на договора се освобождава, като не се на-
числява лихва.

6. Утвърждавам тръжна документация на стойност 30 
лв. /тридесет лева/ без ДДС за всеки един от обекти-

те, която се закупува до 17:00ч. на 
01.12.2017г. в Центъра за услуги и 
информация на гражданите. Тръж-
ната документация съдържа:

- Копие от заповед за насро-
чен търг;

- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акта за общинска собственост; 
- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан 

непрозрачен плик до 17:00ч. на 04.12.2017г. в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите следни-
те документи:

7.1. Заявление за участие в търга ; 
7.2. Документ, доказващ, че участника отговаря на 

условието за оператор на язовирна стена - физичес-
ко лице хидроспециалист или юридическо лице, което 
разполага със служител хидроспециалист за осъщест-
вяване на дейностите по стопанисване, поддържане и 
експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към 
тях, възложени му от собственика 

- физическото лице представя документ, доказващ 
придобита образователно-квалификационна степен 
«магистър», със специалност Хидротехническо строи-
телство, Хидромелиоративно строителство или друга ек-
вивалентна специалност в областта на хидроинженерс-
твото, при придобиването на която в учебния план са 
изучавани предмети и са придобити умения, свързани 
с проектиране, изграждане и експлоатация на язовир-
ни стени и на съоръженията към тях.

- юридическото лице представя документ, че разпо-
лага със служител хидроспециалист с придобита обра-
зователно-квалификационна степен «магистър», със 
специалност Хидротехническо строителство, Хидро-
мелиоративно строителство или друга еквивалентна 
специалност в областта на хидроинженерството, при 
придобиването на която в учебния план са изучавани 
предмети и са придобити умения, свързани с проекти-
ране, изграждане и експлоатация на язовирни стени и 
на съоръженията към тях и документ за придобита спе-
циалност на лицето; 

7.3. Декларация за оглед на имота;
7.4. Декларация за условията на търга; 
7.5. Документ за внесен депозит;
7.6. Документ за закупена тръжна документация;
7.7. Юридическите лица – търговци, наред с посоче-

ните горе документи, представят и ЕИК – съгласно За-
кона за търговския регистър. Допустимо е представя-
нето на извадка от електронната страница на Търгов-
ския регистър; 

7.8.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;

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

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

9.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 
17:00ч. на 04.12.2017г., 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 една годишна наемна внос-
ка и една гаранция по изпълнение на договора, в раз-
мер на един годишен наем.

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

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражня-
вам лично.

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

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

о Б Щ и н А  А Й Т о С
оБЩинСКА АДминиСТрАЦиЯ

Николай Йовчев и Николай Колев - най-добрите в  
мотокроса, бяха многократно номинирани през годините
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стр.48 Животът край Славеева река

(Продължение от стр. 1)

И Юсуф Али, на 86 години, 
спира при нас. Слухът му е 
увреден и трудно се разбира-
ме, но е ясно, че човекът иска 
да похвали работниците - до-
бре си гледали работата. 60-го-
дишната Хаджер пък чула, че 
кметът е в селото и енергично 
се присъединява към групата 
в центъра, която коментира ре-
монтите. Изглежда много впе-
чатлена - сигурно, защото в 
момента слагат нови тротоар-
ни плочки пред дома й. „Имам 
внуче на 6 години. Когато беше 
на една, купихме детска колич-
ка - моторче за 200 лв. От тога-
ва е вкъщи с етикета. Сега ще 
го извеждаме”, разказва же-
ната и ни кани вкъщи да пока-
же чисто новата количка. Как-
то повечето местни, и тя до-
шла в Пещерско от руенското 
с. Снежа със семейството си. 
Била в първи клас - доживяла 
да види асфалт. 

Наследник на преселници от 
Снежа е и Осман Осман. Сре-
щаме го в момент, в който ас-
фалтират улицата пред краси-
вия му дом. „През 1964 г. сме 
се преселили тук - не помня 
да е имало такива ремонти. 
За мен не е важно в малък 
вестник да се напише похва-
ла. Трябва да изпратим бла-
годарност на кмета на Общи-
ната и на тези хора в София, 
които направиха това нещо. 
Няма да говорим за полити-
ка, а за отношението им към 
нас.”, обяснява Осман. И с 
право се радва - на фона на 
асфалтираната улица, къщата 
му изпъква като малко бижу, 
вероятно и цената й ще ско-
чи. Идеята на Осман е от чис-
то прагматични подбуди - пис-
мата ще са не само за благо-

дарност, но могат да донесат 
още ползи за селото. Млади-
те хора в Пещерско били гото-
ви да се подпишат с две ръце. 
„Тези, които нямат собствено 
мнение, може и да измислят 
някой проблем. И то, след като 
фирмата направи път като зла-
то”, коментира Осман претен-
циите на възрастен съсед, на 
който пък тротоарите му били 
твърде широки. 

Тук, разбира се, е и Фикри 
Салим Ахмед, единственият 
общински съветник на с. Пе-
щерско - човекът, който насто-
яваше за големия уличен ре-
монт. „Отначало никой в се-
лото не вярваше, защото 30 
години нищо не се е случило. 
Даже, когато техниката прис-
тигна - хората пак не вярваха. 
Дори повече от 30 години - аз 
съм вече на 45, и знам, че през 
това време нищо хубаво не се 
е случило за това село. Сега 

вече, когато асфалтът е по-
ложен - всички повярваха, че 
промяна може да се случи. По-
вярваха и аз им благодаря, че 
я поискаха. Но ние трябва да 
сме единни - говоря за цялото 
село. Може би, и нас ще кри-
тикуват, проблеми винаги има. 
Но мисля, че вече ще разберат 
накъде вървим. И заслугата е 
изцяло на кмета на Община 
Айтос Васил Едрев”, казва об-
щинският съветник, току пред 
оградата на възрастно семей-
ство. Гюлсюм и 85-годишни-
ят й съпруг Смаил Мехмедали 
пресрещат кмета Васил Едрев 
с искане. Живеят в идеалния 
център, всичко е много хуба-
во, но пред дома им тротоар-
ните плочки липсват наполо-
вина. Там е и саморъчно на-
правената 10-метрова пейка, 
на която сядат всички местни 
старци на сватби. „Ще опра-
вим плочките, но и вие си оп-

равете оградата. Не може да 
се грози центъра с ръждясали 
ламарини”, казва кметът, а по-
сле заедно с работниците хва-
ща пейката, за да е сигурен, че 
ремонтът ще се случи. Присти-
га и комшийката Фикрие, на 
63 г., за да се похвали с ви-
сокия тротоар пред дома си - 
преди водата и калта влизали 
в избата. „Когато вали, става 
море - всичко влизаше в дво-
ра и вкъщи. Сега е добре”, каз-
ва самотната жена и се радва, 
че сега ще има един проблем 
по-малко.

Ремонтите са тема номер 
едно в Пещерско. И селски-
ят кмет Мехмед Ереджеб е 
тук, за да чуе инструкциите 
на кмета Едрев. Градоначал-
никът иска нова покрита ав-
тобусна стоянка за децата и 
работниците, Ереджеб тряб-
ва да контролира строител-
ството. Ние пък тръгваме към 
горния край на една от новите 
улици. В двор с красива гра-
дина от жълти хризантеми са 
седнали три възрастни жени 
и също обсъждат асфалтира-
нето. Две от тях скачат да по-

кажат и тяхната улица - мал-
ка пресечка на главната, коя-
то, на този етап, явно няма да 
бъде ремонтирана. 70-80-го-
дишните жени признават, че 
нито са виждали, нито дори 
са се надявали да започне та-
къв генерален ремонт. И кога, 
ако не сега, трябва да защи-
тят своя и на децата си инте-
рес. „Иначе сме доволни. Ху-
баво стана селото”, присъеди-
нява се и Хабибе, на 64 г. Не 
живее на обновена улица, но 
се радва. И охотно разказва, 
че останала мома заради ди-
абета, няма свои деца, гледа 
роднинските. 

И 78-годишният Георги Вели-
ков си спомня калните ботуши 
и се радва, че доживял да види 
асфалта. Надява се, че „за 
следващите години са запла-
нувани и другите улици”. С още 
местни се срещнахме и раз-
говаряхме, а нагласите на пе-
щерци сякаш най-точно обоб-
щи Фикри Салим: „Трябва да 
сме единни и да знаем какво 
искаме. Радвам се, че всички 
видяха светлина в тунела”. 

нП

От 13 до 25 ноември т.г. 
ОУ „Светлина” - село То-
полица организира бла-
готворителна изложба 
с експонати, изработе-
ни от учениците. Иде-
ята е събраните сред-
ства да бъдат инвести-
рани в изграждането на 
модерна технологична 
среда, като част от про-
екта „Училище на бъде-
щето”.

Ако нямате 
възможност да 
пътувате до То-
полица, може-
те да се вклю-
чите в инициа-
тивата онлайн. 
На официална-
та страница на 
училището има 
приложен спи-
сък с експона-
тите, в който са 
указани номе-
рът, авторът и 
цената на всеки 
експонат. Екс-
понатите с чер-
вена точка вече 

са откупени. На лич-
ни съобщения на ор-
ганизаторите, трябва 
да посочите номера 
на вашия избор и ад-
рес за доставка с на-
ложен платеж. „Скъ-
пи приятели, не се 
колебайте, вашата 
щедрост ще подкре-
пи детския талант 
и ще сбъдне меч-
ти”, е призивът на 
училищното ръко-
водство към всич-
ки, които са съпри-
частни с новатор-
ската идея.

нП

Училищна 
благотворителност онлайн

„Примадони” на 
айтоска сцена

Пещерци в еуфория, всички  
говорят за уличните ремонти

ЗА ПЪРВИ ПЪТ

На 17 ноември т.г. Драма-
тичен театър “Адриана Бу-
девска” гостува на сцената 
на НЧ “Васил Левски 1869” с 
пиесата “Примадони” на из-
вестния американски дра-
матург Кен Лудвиг. Сюжетът 
й в голяма степен напомня 
един от незабравимите хо-
ливудски филми „Някои го 
предпочитат горещо” с Джак 
Лемън и Мерилин Монро. 
Гостуващ актьор в “Прима-
дони” на бургаската трупа 
е Александър Кадиев.

Двама гладуващи англий-
ски артисти, опитващи се да 
играят подпури от Шекспир 
в сърцето на дивия Запад, 
решават да се представят 
за любимите племенници на 
богата американка, която 

на смъртния си одър ги из-
дирва. После племенниците 
се оказват момичета и ак-
тьорите слагат перуки, рок-
ли и грим. За свое нещастие 
се влюбват в истинската на-
следница и нейната краси-
ва приятелка. В действие-
то се включва и Шекспир и 
неговата прелестна, изпъл-
нена с преобличания „Два-
найсета нощ”. След хиляди 
перипетии, любовта и теа-
търът побеждават. 

Може ли този, не особено 
изчерпателен разказ да ви 
създаде една представа за 
неподражаема театрална 
радост и хохот, които крие 
в себе си?

Елате и ще разберете 
сами!

Директорът Дора Русинова показва 
експонатите


