ПриятеЛ
народен

Cyan Magenta Yellow Black




Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

23 ноември 2017, бр. 168

Д-р Феим Рамадан Мурад печели конкурса
за управител на „МЦ I“ ЕООД – Айтос
Съветът има последната
дума на 29 ноември
На предпоследното за
2017 г. заседание на Общински съвет - Айтос, което ще се проведе на 29 ноември, е внесено предложение за утвърждаване на
кандидатурата на нов управител на общинското търговско дружество „Медицински център I” ЕООД –
гр.Айтос.
В изпълнение Наредбата за реда и условията за
упражняване правата на
Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в
граждански дружества и
сдружения с нестопанска
цел, със Заповед № РД-08691/11.10.2017 г. на Кмета на
Община Айтос е организирана и проведена конкурсна процедура за избор на
управител на общинското
търговско дружество „Медицински център I” ЕООД
– гр.Айтос.
След проведените заседания на комисията и получените крайни резултати на явилите се кандидати, въз основа на представените Протоколи на комисията за провеждане на
конкурса, предложението

„Медицински център І“ ЕООД - Айтос

Д-р Феим Рамадан Мурад
е досегашният управител
на „Медицински център I”
ЕООД гр.Айтос, д-р Светла
Пенчева Михова, да бъде

СЪОБЩЕНИЕ
Със стремеж за обслужване на най-високо ниво
и с желанието да подобри и оптимизира качеството на предлаганите услуги, с цел максимална удолетвореност на клиентите, „Електроразпределение-Юг” ЕАД, ще извърши кастрене на клони,
вплетени в проводниците по въздушна линия
ниско напрежение в с. Съдиево, община Айтос, в периода от 27 ноември до 7 декември
2017 година.
Почистването на клони е в изпълнение на задължения по чл. 15, ал. 4 от Наредба №16 от 9.06.2004
година за намаляване на авариите, избягване на
възможни нещастни случаи от скъсани проводници и възникване на пожари.
Почистването ще бъде извършено съгласно рамков договор, сключен с фирма „Електроизграждане” ЕООД - град Бургас.
Инж. Зл. Златанов,
Ръководител КЕЦ - Карнобат

освободена от отговорност, а за управител на общинското търговско дружество да бъде утвърдена кан-

дидатурата на д-р Феим Рамадан Мурад.
НП научи, че медицинските специалности на
д-р Мурад са „Вътрешни
болести“ и „Пневмология и
фтизиатрия“. Според данни в сайта „CredoWeb”, досега д-р Мурад има индивидуална медицинска практика в с. Руен, община Айтос
и в Бургас.

Съветът ще трябва да определи възнаграждението
на управителя като процент
от средната месечна брутна работна заплата в търговското дружество. Ако
кандидатурата получи картбланш, общинските съветници трябва да възложат
на Кмета на Община Айтос
да сключи договор за управление с д-р Феим Му-

рад, съгласно решението
на Общински съвет – Айтос,
и при спазване разпоредбите на Наредба за реда
и условията за упражняване правата на Община Айтос в търговски дружества
с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.
НП

ОБЩИНА АЙТОС
Празнична програма
ноември - декември 2017 г.

24 ноември 2017 г., 18.00 часа,
НЧ „Васил Левски 1869”
Танцова формация „Петлите“ - гр.
Бургас представя „Циганката”
Вход свободен.
30 ноември 2017 г., 10.00 часа,
Спортни игрища на стадион „Крум
Делчев” /при лошо време в Спортна зала „Аетос”/
Традиционен общински училищен
турнир по футбол на малки врати за
наградите на Община Айтос.
1 декември 2017 г., Ресторант
„Аетос”
Празник на Дружеството на инвалидите „Рай” - Айтос, по повод 3 декември, Международен ден на хората с увреждания.
8 декември 2017 г., 17.00 часа,
площад „Свобода”/при лошо време в салона на Читалището/
МИНА В ЧАСА НА СИНЯТА МЪГЛА».
Да запалим Коледните светлини! - Билети на касата на Читалището.
Предколеден празник за деца и възрастни с участието на художествени
17 декември 2017 г., 10.00 ч.,
състави на НЧ „Васил Левски 1869”. Физкултурен салон СУ „Никола
Вапцаров”
12 декември 2017 г., 17.30 часа,
Коледен турнир по волейбол „ПреСпортни площадки на градския дизвикай родителите си!”, за деца и
стадион
родители.
Коледен турнир по футбол на малки врати - мъже
20 декември 2017 г., 13.00 часа,
НЧ „Васил Левски 1869»
13 декември 2017 г., 18.30 часа,
Традиционен Коледарски празникНЧ «Васил Левски 1869»
конкурс с участието на представителТеатрално-музикален център - Со- ни групи от училищата и читалищата
фия представя «ЯВОРОВ, ЛОРА И на територията на Община Айтос.

21 декември 2017 г., 17.30 часа,
НЧ „Васил Левски 1869”
Коледен концерт на НЧ „Васил Левски 1869”.
22 декември 2017 г., 10.00 часа,
Ритуална зала на Община Айтос
Коледарски поздрав към Общинска
администрация от децата от ДГ „Здравец” - Айтос.
23 декември 2017 г., 10.00 часа,
Заседателна зала на Община Айтос
Коледен шахматен турнир за деца
и възрастни.
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Правнук пише книга за живота на Сава Катрафилов
Айтоските краеведи помагат,
впечатлени от идеята

Николай ДИМИТРОВ

та чета заклева четниците, стъпили на българска
земя. За неговата храброст
се разказват легенди. Знае
се, че той е един от най-активните членове на Айтоския революционен комитет. Много сведения и документи разкриват смелостта на тази светла борческа личност, която разгръща будния си ум като учи-

тел и свещеник.
Така тръгнал по следите на славното минало на
своя прадядо, Георги Катрафилов получи много ценни материали за дейността
му в Айтоския край, които
ще му помогнат за написването на книга за поп Сава
Катрафилов.
Подпомагайки една ро-

През миналата седмица
силата на родовия дух доведе в Айтос правнука на
поп Сава Катрафилов - Георги Катрафилов. Той гостува в Айтос заедно със
своята съпруга Илка Катрафилова. Поводът на посещението на потомъка в града е да издири материали
за живота и дейността на
своя прадядо поп Сава
Катрафилов. Предан
на своите предци, Георги Катрафилов се е заел
ентусиазирано с нелеката задача да извършва собствени проучвания
за своя прадядо. От архиви, читалища и библиотеки той събира документи
и сведения, разкриващи
патриотичните дела, които е извършвал неговият родственик.
Революционната дейност на поп Сава Катрафилов е известна на повечето айтозлии. Мнозитев” - село
а на ОУ „Христо Бо
на знаят , че той е бил учитната плоча в двор
ме
Па
тел в айтоското село Пирне, а като четник в Ботева- Пирне

С алкохол и канабис
зад волана

• На 11 ноември т.г. около 19.55 ч. по пътя Айтос Бургас, в района на КПП
– Орловец, служители от
Районно управление - Айтос са спрели за проверка л.а. «Хонда Сивик», с
бургаска регистрация, управляван от 33-годишния
Г.П., от Айтос. Полицаите констатирали, че водачът шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1,59 промила.
Г.П. е задържан за срок
от 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.
• На 17 ноември т.г.,
около 14.00 ч., на КПП Орловец, служители от
Районно управление Айтос спрели за проверка л.а. „Пежо 307“, с бургаска регистрация, упра-

вляван от 18-годишния
И.И., от Айтос, и констатирали, че младият шофьор
е седнал зад волана след
употреба на наркотични
вещества (канабис). И.И.
е задържан за срок от 24
часа. По случая е образувано бързо полицейско
производство.
• На 20 ноември т.г.,
на кръстовището на улиците „Паскал Янакиев”
и „Паисий”, лек автомобил „Форд Фокус”, управляван от 69-годишния Г.Г
от Айтос, отнема предимството и блъска пресичащия пешеходната пътека Д.С, на 33 години, от
Айтос. Пострадалият е с
контузия в поясната област, без опасност за живота. Настанен е за лечение в УМБАЛ - Бургас.

Във връзка с изпълнение на проект „Твоята първа EURESработа”, по който Агенцията по заетостта е партньор на
службите по заетост на Италия и Германия

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - АЙТОС
УВЕДОМЯВА ЗА СЛЕДНОТО
Целта на проекта е подпомагане мобилността на младите хора на България и е насочен към лица на възраст между 18 и 35 години, както и към малките и средни предприятия от всички държави от Европейския съюз, които биха
ги наели.
По проекта се предвиждат редица дейности, които да подпомогнат процеса на подбор и наемане на работници. Финансовата подкрепа ще покрива част от разходите на участниците, свързани с
пътуване за интервю в други държави от ЕС /+Норвегия, Исландия
и Лихтенщайн/, разходи за преместване в друга страна, езиково обучение, признаване на квалификация, допълнителна помощ за преместване, предварително обучение за повишаване на общите компетенции и адаптивност на кандидатите.
Финансова помощ по проект „Твоята първа EURES-работа” също
така могат да получат малки и средни предприятия, наемащи млади работници или специалисти. Финансовата помощ представлява
фиксирана сума за покриване на някои разходи за интеграционна програма на новонаетите младежи.
Освен посредничество за работа, проектът включва и стажуване. При него се предвижда минимум тримесечно интензивно обучение за развиване на технически и професионални умения за усъвършенстване на опита на младежите.
Подробности за проекта може да намерите на националния сайт
на EURES: http://eures.bg/Схеми за мобилност/Your first EURES job.
За повече информация: стая 3 на ДБТ Айтос.

долюбива кауза със споделените сведения, ние,
айтоските краеведи, се
надяваме книгата, която
ще напише Георги Катрафилов да съхрани спомена за великия революционер поп Сава Катрафилов, не само като видна
личност в рода Катрафилови, но и като патриот с
особени заслуги за славното минало на българския род.

ОБЯВА
Професионална гимназия по селско стопанство
„Златна нива” - град Айтос, ул. „Славянска” №50
Събира оферти за закупуване на нов малогабаритен трактор с мощност до 80 к.с. и прикачен инвентар дискова брана с работна ширина до 1900 мм, брой дискове - до 20.
Офертите се получават в запечатани, непрозрачни
пликове до 16.30 часа на 30.11.2017 г.. За допълнителна
информация: тел. 0888206682.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - АЙТОС
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИЯ EURES-САЙТ
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос набира СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ ВЪВ ФЕРМА ЗА БРАНЕ НА ЦВЕТЯ В Южна Англия. С всяко одобрено лице ще бъде сключен сезонен договор от януари до април, с възможност за удължаване. Настаняването е осигурено от
работодателя.
Записване в стая 3 на Дирекция „Бюро по труда” - Айтос
до 20 декември 2017 г.
***
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос набира СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ ВЪВ ФЕРМА ЗА БРАНЕ НА АСПЕРЖИ В Англия. С всяко одобрено лице ще бъде сключен сезонен договор от януари до април, с възможност за удължаване. Настаняването е осигурено от
работодателя.
Записване в стая 3 на Дирекция „Бюро по труда” - Айтос
до 15 декември 2017 г.
***

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В ИСПАНИЯ

ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИЯ EURES-САЙТ
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос набира СЕЛСКОСТОПАНСКИ
РАБОТНИЦИ /ЖЕНИ МЕЖДУ 25 и 40 г. / ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В
ИСПАНИЯ, провинция Уелва. С одобрените лица ще бъде сключен
сезонен трудов договор от началото на месец февруари 2018 г. Настаняването е безплатно и се осигурява от работодателя.
Записване в стая 3 на Дирекция „Бюро по труда” Айтос
до 10 януари 2018 г.

Малки обяви
• Тел. 0888 41 72 67 продава парцел от 1 дка в регулация, в град Айтос, до
подстанцията. Цена по
споразумение.
• Тел. 0884714212 продава парцел /празно
дворно място/ в с. Лясково - 842 кв. м, УПИ и ПУП.
Цена по споразумение.
• Тел. 0896 370 138 дава
под наем помещение за
магазин или офис - 20
кв.м Айтос, супер център
- 250 лв. месечно.
• 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.

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 ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на
29.11.2017 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. Предложение с вх.№ ОбС-364/23.10.2017 г. от Васил
Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Айтос.
2. Докладна записка с вх.№ ОбС-383/17.11.2017 г. от
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на община Айтос за 2017 г.
3. Докладна записка с вх.№ ОбС-380/14.11.2017 г. от
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на Запис на заповед от Община Айтос в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
проект BG05M9OP001-4.001-0030 „Социални иновации в
грижата за възрастните хора”, сключен между Община
Айтос и Министерството на труда и социалната политика
по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
4. Предложение с вх.№ ОбС-385/20.11.2017 г. от Васил
Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване
на управител на общинското търговско дружество „Медицински център I” ЕООД – гр.Айтос.
5. Докладна записка с вх.№ ОбС-379/10.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ ХХІІ-2366, кв.51 по плана на гр. Айтос.
6. Докладна записка с вх.№ ОбС-378/10.11.2017 г. от
Мариана Димова – зам.-кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-85, кв.29, по плана на
с.Съдиево, община Айтос.
7. Докладна записка с вх.№ ОбС-384/17.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на
съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища
и напоителни канали, които не функционират, попадащи
в масивите за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017/2018 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището.
8. Докладна записка с вх.№ ОбС-381/15.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба
на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване, 18 броя.
9. Докладна записка с вх.№ ОбС-376/08.11.2017 г. от
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване
на разрешение за проектиране и изработване на ПУППарцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Нов
кабел 20 кV от ТП „Иван Златев”, находящ се в УПИ І,
кв. 248, гр. Айтос, до нов трафопост, тип МТП 1х400кVА
в УПИ VІІІ, кв. 20 по плана на ЗОЖ - гр. Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имот общинска
собственост.
10. Докладна записка с вх.№ ОбС-382/15.11.2017 г. от
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване
на разрешение за проектиране и изработване на ПУППарцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Уличен водопровод за УПИ І-16, масив 179, м. „Могилата”,
землище на гр. Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имот общинска собственост.
11. Докладна записка с вх.№ ОбС-387/20.11.2017 г. от
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване
на разрешение за проектиране и изработване на ПУППарцеларен план за линеен обект /трасе/: „Външен водопровод до УПИ І-494, м. „Азмака”, землище на с. Съдиево, община Айтос, област Бургас” и даване съгласие за
преминаването му през имот общинска собственост.
12. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: КРАСИМИР ЕНЧЕВ
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Актуализират входна такса „зоопарк“
От 1 януари догодина,
гражданите и гостите на
Айтос, навършили 18 години, да плащат 2.00 лв.
входна такса за зоопарка.
Малчуганите до 7 години
да се радват на животните безплатно, както и досега, а таксата за децата
от 7 до 18 години да е 1.00
лв. Такова е предложението на Общинската администрация, което Съветът
ще дебатира и гласува на
29 ноември т.г. Във връзка с евентуалната промяна, на редовното си заседание, съветниците трябва да одобрят изменение
и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Айтос.
Мотивите са, че таксата от
левче за посещение на Зоопарк-Айтос е въведена още
през 2007 г. и оттогава не е

променяна. Тя вече не съответства на настъпилите през
последните 10 години немалко промени. „Налице е основание и необходимост от
увеличение на таксата за посещение на Зоопарк-Айтос.
През този период от 10 години, значително са се увеличили разходите, които формира Общината във връзка
с предоставянето на услугата. Издръжката на Зоопарка е изцяло от бюджета на
Общината. Приходите, които
се получават от такса вход в
Зоопарк-Айтос, влизат като
приход в бюджета и служат
за покриване на макар и
малка част от разходите за
издръжка. Действащият размер на таксите е определен
преди значително голям период от време и не съответства на настъпилите промени в административното обслужване на населението и
не отчитат разходите, които
Общината прави при пре-

доставянето на услугата,”
са другите мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община Айтос.
Ще припомним, че през
последните години значител-

но се увеличи броят на животните и видовото им разнообразие в айтоския зоопарк. Разширени са местообитанията на някои видове,
изградени са нови волиери
за животните, за удобство
на посетителите са създадени кътове за отдих и развлечения с вендинг- автомати за

кафе и безалкохолни напитки. Сега целта е актуализиране на наредбата в раздела, регулиращ предоставянето на тази услуга, и възстановяването на по-голяма
част от разходите, които извършва Община Айтос.
Проектът на Наредба
за изменение и допълне-

ние е публикуван в сайта на община Айтос на
21.09.2017 г., публикуван
е и в портала за обществено обсъждане отново на
21.09.2017 г., като е осигурен 30-дневен срок за
представяне на предложения и становища.
НП

Издигнаха беседка с доброволен труд в Дрянковец
С общински средства за материали и с доброволен труд
на местните хора, в Дрянковец издигнаха беседка, точно до селската градинка с паметника, в центъра на селото.
Идеята била на дрянковлии, а
кметицата Севие Пехливанова
още щом получила картбланш
от кмета Васил Едрев за материалите, мобилизирала цялото
трудоспособно население да
се включи в градежа.
„Беседката е много необходима, особено през есента и
зимата. През целия ден на това
място има хора - сутрин са децата, през деня - бабите, а вечер - младите, колкото ги има в
селото. Като прибавим и тези,
които работят извън селото хората са доволни. Не беше

Вие избирате
на aytos.bg
1400 вече гласуваха за „Спортист ’2017”
За малко повече от седмица, 1400 айтозлии гласуваха за своя фаворит
в Годишната класация за
„Спортист на 2017 г.”. 17 са
номинираните спортисти,
някои от клубовете са посочили по двама или трима свои състезатели, което
на практика разделя гласовете на привържениците на
съответния спорт. 20.20% е
най-високият резултат сред
кандидатите за общинския
приз. Община Айтос дава
възможност на гражданите от всички възрасти да
направят своя избор на онлайн-платформата на официалния й сайт aytos.bg до
15 декември 2017 година
включително, когато гласуването ще бъде преустановено. Веднага след това
ще започне организацията
на традиционната годишна
церемония за връчване на
наградите в Заседателната
зала на Община Айтос.
Гражданите ще определят най-добрите и в кате-

гориите „Треньор и Отбор
на 2017 г.”
По-слабо върви гласуването за „Треньор на 2017
г.”, до 23 ноември т.г., електронния си вот са упражнили само 133-ма. Водачът
измежду седмината номинирани е с 42.11%. За „Отбор на 2017 г.” са гласували
177, почти половината гласове са подадени за един
от шестте номинирани тима
- водачът е с 46.33%.
Айтозлии имат изключителния шанс да защитават във фейсбук своя фаворит, да излагат мотивите за своя избор и да водят
кампания в негова подкрепа. Вярваме, че всеки ще
има своите поддръжници в
спортсменската надпревара, за да можем всички заедно, след възможно найдемократичния избор, да
поздравим победителите,
които ще получат трофеите
и паричните награди, осигурени от Община Айтос.
НП

ОБЯВЛЕНИЕ
За инвестиционно предложение
От „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория -„ЛИНА“ ЕООД, ЕИК-102227599, гр. Бургас,
жк „Зорница“, бл.75 – партер
Уведомяваме Ви, че „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - „Лина“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: изграждане на самостоятелно
сградно водопроводно отклонение към изградена „сграда за обезвреждане на медицински отпадъци с автоклавна система“ в недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ I-494 , местност „Амзака“, землище на с. Съдиево, община Айтос.
Лице за контакти: Татяна Кръстева, 0888946484

въпрос за средства, а за желание и обща работа”, твърди
Пехливанова.
А докато дрянковлии събират средства за чисто нов
християнски параклис в селото, кметицата решила да постегне камбанарията, издигната преди години на мястото на
съборената стара църква. Пак
с доброволен труд и подръчни
средства.
Вече никой не се изненадва,
че в Дрянковец от „нищо, могат
да направят нещо”. Защото се
знае, че там хората са заедно
и в добри и не толкова добри
моменти, подкрепят се и заедно решават какво да е следващото им общо начинание, което да е от полза за всички.
НП

ЗАПОВЕД
№ РД- 08-777
гр. Айтос, 21.11.2017г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и
ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл.
45, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 240, обективирано в Протокол № 14,
т.15 от ДР на заседание на ОбС – Айтос, проведено на
30.11.2016г. и Решение № 399, обективирано в Протокол № 25, т.12 от ДР на заседание на ОбС – Айтос, проведено на 25.10.2017г.,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1.1. ПИ №375 с площ 0,552 дка, находящ се в м.
„Провадийско шосе”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при
граници на имота: Път, Път, ПИ №372, ПИ №374, актуван с АОС № 4364/14.10.2016г.
Начална тръжна цена: 1112,00 лв. /хиляда сто и дванадесет лева/.
1.2. ПИ №655 с площ 0,467 дка, находящ се в м.
„Провадийско шосе”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при
граници на имота: Полски път, ПИ №657, Полски път, ПИ
№656, актуван с АОС № 3496/01.08.2013г.
Начална тръжна цена: 900,00 лв. /деветстотин
лева/.
1.3. ПИ №656 с площ 0,629 дка, находящ се в м.
„Провадийско шосе”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при
граници на имота: Полски път, ПИ №657, ПИ №655, ПИ
№669, актуван с АОС № 3498/01.08.2013г.
Начална тръжна цена: 1213,00 лв. /хиляда двеста и
тринадесет лева/.
1.4. ПИ №321 с площ 1,040 дка, находящ се в м.
„Набожната къща”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при
граници на имота: ПИ №320, Път, ПИ №322, ПИ №460,
актуван с АОС № 3287/10.08.2012г.
Начална тръжна цена: 2078,00 лв. /две хиляди седемдесет и осем лева/.
1.5. ПИ №344 с площ 1,032 дка, находящ се в м.
„Набожната къща”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при
граници на имота: ПИ №343, ПИ №342, Път, ПИ №346,
актуван с АОС № 4927/11.09.2017г.
Начална тръжна цена: 2062,00 лв. /две хиляди шестдесет и два лева/.
1.6. ПИ №355 с площ 0,743 дка, находящ се в м.
„Слънчева лъка”, в землището на гр. Айтос, категория шеста, с начин на трайно ползване – нива, при
граници на имота: ПИ №474, ПИ №475, ПИ №476, ПИ
№348, Път, ПИ №1548, ПИ №356, актуван с АОС №
4929/11.09.2017г.

документация за провеждането
на търга, съдържащи следните
документи:
- Копие от Заповед за насроОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
чен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
Начална тръжна цена: 1313,00 лв. /хиляда и трина- Декларация за приемане условията на търга;
десет лева/.
- Тръжни условия;
1.7. ПИ №66 с площ 3,043 дка, находящ се в м. „Ляс- Копие от Акт за общинска собственост;
ката”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с
- Копие от скица на имота;
начин на трайно ползване – нива, при граници на имо- Договор за продажба /проект/;
та: Път, ПИ №65, ПИ №67, ПИ №68, ПИ №69, Път, акту6. Закупуването на тръжната документация на стойван с АОС № 1866/09.01.2009г.
ност 36.00 лв. с ДДС да става от Центъра за услуги и
Начална тръжна цена: 6105,00 лв. /шест хиляди сто информация на гражданите в Община Айтос до 16:00
и пет лева/.
часа на 08.12.2017г.
1.8. ПИ №2911 с площ 0,825 дка, находящ се в м.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан не„Трите братя”, в землището на гр. Айтос, категория чет- прозрачен плик до 16:00 часа на 11.12.2017г. в Ценвърта, с начин на трайно ползване – нива, при граници търа за услуги и информация на гражданите, следнина имота: ПИ №2909, ПИ №2912, Път, ПИ №2910, акту- те документи:
ван с АОС № 4940/26.09.2017г.
- заявление за участие в търга;
Начална тръжна цена: 1655,00 лв. /хиляда шестсто- декларация за оглед на имота;
тин петдесет и пет лева/.
- декларация за приемане условията на търга;
1.9. ПИ №2914 с площ 1,091 дка, находящ се в м.
- документ за внесен депозит;
„Трите братя”, в землището на гр. Айтос, категория чет- документ за закупена тръжна документация;
върта, с начин на трайно ползване – нива, при граници
- копие от лична карта – на физическото лице или
на имота: Път, ПИ №2913, ПИ №2915, ПИ №2762, акту- на управителя на ЮЛ;
ван с АОС № 4943/26.09.2017г.
- юридическите лица – търговци, наред с посочениНачална тръжна цена: 2189,00 лв. /две хиляди сто те горе документи представят и ЕИК – съгласно Закоосемдесет и девет лева/.
на за търговския регистър или извадка от електронна1.10. ПИ №2771 с площ 1,038 дка, находящ се в м. та страница;
„Трите братя”, в землището на гр. Айтос, категория чет- нотариално заверено пълномощно – ако участникът
върта, с начин на трайно ползване – нива, при граници не присъства лично на търга. Допустимо е пълномощнона имота: Път, ПИ №2768, ПИ №2769, ПИ №2770, ПИ то да не се постави в плика, а да се предаде на комиси№2772, актуван с АОС № 4942/26.09.2017г.
ята на нейното заседание. На комисията се предоставя
Начална тръжна цена: 2082,00 лв. /две хиляди осем- оригинал или заверено за вярност копие, като в този
десет и два лева/.
случай оригиналът се показва за сверка;
1.11. ПИ №2685 с площ 1,933 дка, находящ се в м.
8. До участие в търга се допускат физически и юри„Трите братя”, в землището на гр. Айтос, категория чет- дически лица. При участие на кандидат, регистриран
върта, с начин на трайно ползване – нива, при граници като ЮЛ, на приложените документи следва да се посна имота: ПИ №2686, ПИ №2681, ПИ №2682, ПИ №2684, тави фирмения печат.
Път, актуван с АОС № 4930/12.09.2017г.
9. Оглед на имотите може да се извърши всеки раНачална тръжна цена: 3878,00 лв. /три хиляди осем- ботен ден до 16:00 часа на 11.12.2017г., след предстастотин седемдесет и осем лева/.
вяне на документ за закупена тръжна документация и
1.12. ПИ №3020 с площ 1,065 дка, находящ се в м. предварителна заявка.
„Трите братя”, в землището на гр. Айтос, категория чет10. Начин на плащане - в 14-дневен срок от влизане
върта, с начин на трайно ползване – нива, при граници в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият
на имота: ПИ №3021, Път, ПИ №3019, ПИ №3029, акту- кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите даван с АОС № 4944/26.09.2017г.
нъци и такси, и да се яви за сключване на договор.
Начална тръжна цена: 2137,00 лв. /две хиляди сто
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Натридесет и седем лева/.
роден приятел”, електронната страница на Община Ай2. Търговете да се проведат на 13.12.2017 година, тос, и да се постави на информационното табло на обот 09:30 ч., в малката заседателна зала на Община щината.
Айтос, ул. “Цар Освободител” № 3.
Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на
3. Определям стъпка на наддаване – 10% от начал- отдел „Общинска собственост”.
ната тръжна цена, за всеки отделен имот.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45,
4. Определям депозит за участие - 10 % от начална- 0558/2 57 81.
та тръжна цена, за всеки отделен имот, вносим в брой
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражв касата на Община Айтос (стая № 10), или по банков нявам лично.
път по сметка на общината BG 27BUIN95613300447527,
BIG-BUINBGSF в „Алианц Банк България” в срок до 16:00
ВАСИЛ ЕДРЕВ
часа на 11.12.2017г.
Кмет на Община Айтос
5. Утвърждавам 12 /дванадесет/ комплекта тръжна

ОБЩИНА АЙТОС
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Детски инициативи в Пирне по случай Световния
ден за възпоменание на жертвите от катастрофи
Cyan Magenta Yellow Black
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Учениците от Основно училище „Христо Ботев” - с. Пирне взеха
участие в националната инициатива, свързана с безопасността на
движението по пътищата. Училищната комисия
по безопасност на движението проведе заседание и стартира инициатива за отбелязване на събитието. Всички
деца, заедно с класните ръководители, поставиха цветя на пешеходната пътека пред училището, за да почетат паметта на без време загиналите по пътищата и

Животът край Славеева река
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да изкажат съболезнования на техните близки, да споделят мъката
на хората, породена от
неразумното поведение
и пропуските в системата на безопасността на
движението.
В проведените часове
на класа учениците бяха
запознати с правилата за движение по пътищата и ролята на всички
участници в движението
за безопасност. Учениците подредиха изложба, свързана с темата
и последствията от пътнотранспортните произшествия.

През декември в Айтос
„ЯВОРОВ, ЛОРА И МИНА В ЧАСА
НА СИНЯТА МЪГЛА”
Автор: Бойко Илиев
Постановка: Бойко Илиев
Сценография и костюми: Нина Пашова
Участват: Иван Радоев, Елена Петрова, Мариела Топалова.
Спектакълът се посвещава на 100-годишнината от кончината на гениалния
български поет П.К. Яворов.
Любовта на Лора и Яворов, нейният трагичен край, ни напомнят за древна поема
за любовта и смъртта. Мина остава като
един блян за поета, като едно поетично видение, което той не смее да приземи. В своето женско величие Лора се издига до висотата на героиня от легендите, която със
собствената си смърт спечелва любовта на
любимия човек. Писмата и на двете, сами
по себе си са произведения на изкуството, те ни ги разкриват като необикновени
човешки същества, създадени извън всякакви мерки, предизвикващи света и хората около себе си. Техните две имена са
се слели завинаги, обкръжени от светлините на поезията и легендата. Яворов, окаяният слепец, отхвърленият от обществото,
сиромахът без средства за съществуване,
опозореният от мълвата, заподозреният в
убийство, не престава да повтаря до смъртта си: „милата ми Лора”. В мрака на своята слепота той вижда неизмеримото величие на любовта, по-силна от живота и смъртта...
Спектакълът Театрално-музикален център - София “ЯВОРОВ, ЛОРА И МИНА В
ЧАСА НА СИНЯТА МЪГЛА” ще бъде представен на сцената на НЧ “Васил Левски”,
на 13 декември 2017 г., от 18.30 часа. Билети на касата на Читалището.

Вход свободен

На 24 ноември,
в Читалището - „Циганката”
По повод Деня на толерантността, Община Айтос, Местна комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ откупи спектакъла “Циганката” на Танцова формация „Петлите“ гр. Бургас. Спектакълът,
който ще бъде представен на айтоска сцена на
24 ноември 2017 г., от 18.00
часа, е създаден в рамките на 10 месеца и е премиерно представен в Бургаската опера на 19 октомври т.г..
Режисьор на страхотното танцово представление е Станимир Карагьозов, хореографията е дело
на Десислава Скъкълова,
Николай Паружев, Марияна Трифонова и Катя Йорданова.
“Циганката” – красива,
магнетична, непокорна,
изящна! Такава са я виждали не един поет и художник. Такава ли я виждаме
ние днес? Можем ли да я

приемем като равна, можем ли да бъдем приятели, можем ли да я обичаме? Това са само част от
въпросите, които задават
младите танцьори на “Петлите”. Да подкрепим та-

ланта им!
Танцова формация „Петлите“ - гр. Бургас, е създадена през 2006 г. с подкрепата на Фондация “Детство за децата”, Асоциация “Деметра” и на г-жа

Петя Чакърова, с участието на деца, лишени от родителска грижа от Бившия
интернат ДДЛРГ “Александър Г.-Коджакафалията” гр. Бургас.
НП

