
На 9 май, на градския ста-
дион в Айтос, се проведе ХV-
то районно състезание на мла-
дежките противопожарни отря-
ди „Млад огнеборец 2018”. „Цел-
та на движението на младеж-
ките отряди „Млад огнеборец” 
е младите хора да са готови и 
да се справят с предизвикател-
ствата и опасностите. Постига-
ме го чрез повишаване на фи-
зическата им дееспособност и 
развиване на трайни практичес-
ки умения и готовност за адек-
ватни действия. Състезанието 
на младежките противопожар-
ни отряди от община Айтос е ва-
жна част от тази подготовка за 
оцеляване. “, заяви на открива-
нето инж. Мариян Маринов, На-
чалник на РСПБЗН - Айтос.

 Организатори на традицион-
но оспорваната надпревара и 
тази година бяха РСПБЗН- Ай-
тос и Община Айтос. Кметът Ва-
сил Едрев даде старта, с поже-
ланието шампион да бъде най-
подготвеният отряд. Градона-
чалникът пожела още републи-
канска титла на фаворита, кой-
то достойно да представя Ай-
тос в спора с клубове от цяла-
та страна.

Отблизо бързите реакции 
на младите огнеборци наблю-
даваха още Красимир Енчев - 
председател на Общински съ-
вет - Айтос, Борислав Мицов – 
началник-сектор ПГСД в РД-
ПБЗН - Бургас, главен инспек-
тор Янко Тодоров – началник-
сектор ДПК и ПД при РДПБЗН 
- Бургас, главен инспектор Ни-
колай Николаев - началник на 
РСПБЗН.

Състезанията са част от На-

ционалния спортен календар 
на Министерството на образо-
ванието и науката и са свое-
образен финал на превантив-
ната дейност сред подраства-
щите, която районната служба 
в Айтос извърши през учебна-
та 2017/ 2018 година.

 През 2018 година, РСПБЗН 
- Айтос продължава развитие-
то и работата с пет МПО „Млад 
огнеборец”, с общо 58 членове. 
През 18-годишната история на 

движението, малки-
те огнеборци са спе-
челили 13 първи мес-
та на областни състе-
зания и са предста-
вяли област Бургас 
на 13 републикански 
състезания. Значи-
телни и запомнящи 
остават успехите им 
на републиканските 
състезания и турни-
ри през изминалите 
години:

- 2009 г.- І-во мяс-
то в дисциплината 
„Бойно разгръщане 
на състезателна пъ-
тека” на МПО „Орел 
- 160”;

- 2010 г. и 2012 г.- ІІІ-
то място в комплекс-
ното класиране на 
МПО „Орел- 160”;

- 2011 г.- ІІ-ро място в ком-
плексното класиране на МПО 
„Орел- 160”;

- 2011 г. и 2012 г.- МПО „Орел- 
160” - двукратни победители и 
носители на предходна купа 
„Юлиан Манзаров”;

- 2013 г.- МПО „Орел - 160” 
VІ-то място на републикански 
състезания и сребърни меда-
листи на турнира „Юлиан Ман-
заров”;

- 2014 г.- МПО „Орел - 160” - 

ІІІ-то място на републикански 
състезания и на турнира „Юли-
ан Манзаров”;

- 2015 г.- ІІ-ро място на тур-
нир за купа Свиленград и VІІ-мо 
място в международни състе-
зания в Република Беларус;

- 2016 г.- ІІ-ро и ІІІ-то място 
на областни състезания в град 
Приморско;

- 2017 г.- І-во и ІІ-ро място на 
областни състезания в град 
Средец.

 Сериозните успехи през го-

дините са плод на задълбочена-
та работа с децата на младши 
инспекторите Костадин Лалев, 
Данаил Чорио, Стоян Стоянов и 
инспектор Николай Преснаков 
- служители в РСПБЗН - Айтос, 
както и на педагозите в учебни-
те заведения - Иванка Лалева, 
Ивелина Кънева, Димитър Ди-
митров и Станимир Николов.

 В тазгодишното състеза-
ние „Млад огнеборец” взеха 
участие МПО „АЕТОС 160” при  
СУ „Христо Ботев” - град Айтос, 
МПО „БОТЕВЦИ- ОГНЕБОРЦИ” 
при ОУ „Христо Ботев” - село 
Пирне, МПО „ОРЕЛ - 160” при  
СУ „Никола Й. Вапцаров” - град 
Айтос и МПО „УСТРЕМ - 112” 
при ОУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий” - село Карагеоргиево.
 Класиралият се на първо 

място и вторият отбор, (ако по-
стигне резултат в комплексно-
то класиране над 1000 точки) 
получават правото и отговор-
ността да представят РСПБЗН 
- Айтос в ХVІІІ-то областно със-
тезание, което ще се проведе 
на 31 май в град Поморие, за-
яви в началото на състезание-
то инж. Маринов.

Участниците първо мери-
ха сили в дисциплината „Бой-

но разгръщане на състезател-
на пътека” и след това и в дис-
циплината „400 метра щафетно 
бягане с препятствия”.

Победител в Районното със-
тезание стана МПО „ОРЕЛ - 
160” при СУ „Никола Й. Ва-
пцаров” - град Айтос. Второ-
то място зае МПО „БОТЕВЦИ- 
ОГНЕБОРЦИ” при ОУ „Христо 
Ботев” - село Пирне, трети се 
класираха момчетата от МПО 
„УСТРЕМ- 112” при ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” - село Кара-
георгиево, а четвърти остана-
ха състезателите на МПО „АЕ-
ТОС 160” при СУ „Христо Бо-
тев” - град Айтос

РСПБЗН - Айтос изказ-
ва благодарност на Общи-

на Айтос, „Спортен клуб по 
ППС Бургас – град Бургас, 
участващите учебни заве-
дения, „АВИЧЕРИС” ЕООД, 
„Деметра” ООД, „Мурад 61” 
ООД, ЗКПУ „Сила” - село Пир-
не, ЗКПУ „Чукарка” - село Чу-
карка, „СИМПТО” АД, нотари-
ус Георги Георгиев, Коопера-
ция „ВККЧЗС- АЕТОС, Алфа 
Агро“ - град Айтос, нотариус 
Бисер Демирев, за оказаната 
финансова подкрепа.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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МПО „Ботевци- огнеборци” - Пирне с втора позиция  
в оспорваната надпревара на стадион „Крум Делчев”

ВапцароВският „орЕЛ - 160” - фаВорит 
на „МЛад огнЕборЕц ‘2018” В айтос

На 15 май 2018г. (вторник), Община 
Айтос съвместно с „Електрооползотво-
ряване” ЕАД, организират кампания за 
събиране на излязло от употреба елек-
трическо и електронно оборудване  на 
територията на общината.

Гражданите могат да се освободят 
от неработещите си електроуреди, като 
подадат заявка за извозване в срок до 
13.00 часа на 15.05.2018 г. (след 13.00 
часа започва извозването на ИУЕЕО).

Лице за контакти: Община Айтос, Ди-
рекция „ТСУРР”, стая № 6, младши екс-
перт Катя Иванова. 

Телефон за контакт: 0896463280  

кампания за събиране на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване

Литийно шествие в Айтос за Деня 
на Св. св. Кирил и Методий

Победителите вапцаровци



Пирненци са хора, които държат на традиции-
те, затова продължават, макар и не всяка годи-
на, да се събират на земляческа среща навръх 
2 май - Денят на Св. Атанасий Велики, покрови-
тел на селото.

Двайсетина бяха тази година участниците в зе-
мляческата среща. Между тях и Здравко Дренчев, 
син на едно от най-известното и дълго учителства-
ло в селото семейство - Невена и Петко Дренче-
ви. „От село Енина, Казанлъшко, са родом. Били 
са учители в началното училище в селото от 1924 
година до 1952 година, много уважавани и цене-
ни от местното население. На срещата дойдоха и 
някои от последните им ученици от набор 1941 и 
1942 година. Училището беше в двора на сегашно-
то пирненско училище. Семейство Дренчеви води-
ха два слети класа - І-ви и ІІІ-ти, и ІІ-ри и ІV-ти кла-
сове. В училището имаше и една малка учител-
ска стая. Тези изключителни педагози са научили 
на четене и писане много поколения пирненци.”, 
разказа за НП Станка Мангърова - една от техни-
те възпитаници.

Срещата била много вълнуваща, казва още 
Мандъгова. Земляците първо посетили църквата 
„Св. Атанасий”, след това училището и читалище-
то, срещнали се с кмета Манчо Паскалев, после 
разговаряли в лекторията на читалището. „Има-
ше дълги и интересни разговори за селото ни пре-
ди и сега. Много бяха спомените за известни пир-
ненски фамилии. Обещахме си нова среща дого-
дина. Традицията трябва да продължи”, коменти-
ра за НП Станка Мандърова, която е инициатор и 
организатор на срещите през годините.

НП
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Земляци се събраха в Пирне, 
навръх празника на селото

Тази година се на-
вършват 100 години 
от рождението на Те-
ньо Мангъров от село 
Пирне, убит като поли-
тически затворник на 
8.05.1945 г. 

Теньо Станев Мангъ-
ров (Теко) е роден на 
18.02.1918 г. в с. Пирне, 
Айтоско, в средно земе-
делско семейство. На-
чалното си образование 
завършва в село Пирне, 
прогимназия в Айтос, а 
средното - в Първа мъж-
ка гимназия в град Бур-
гас. През 1938 година за-
минава да учи електроин-
женерство в технически 
университет - най-напред 
в Белград, а след три го-
дини - в Загреб.

 Участвува в живота на 
нелегална младежка ор-
ганизация. Връзка е меж-
ду студенти и хърватски 
комунисти. Организира 
и води български студен-
ти от Загреб до щаба на 
партизаните в град Чи-
зма. През есента на 1944 
година се включва в пар-
тизански отряд. 

 След сражение за ли-
нията Загреб - Белград, 
до село Дуго, е пленен. 
Лежи в затвора Сав-
ска-Цеста в Загреб до 
април 1945 година. На 

08.05.1945 г. всички поли-
тически затворници са 
натоварени на влак с цел 
да бъдат откарани в лаге-
ра „Лепоглав”. По пътя, 
на една малка гара, вла-
кът спира и затворници-
те правят опит да избягат, 
но охраната разстрелва 
почти всички, в това чис-
ло и Теко. А той е само на 
27 години.

 Това разказваха не-
говите другари и съмиш-
леници. Не знаем има ли 
някъде гроб, и ако има, - 
къде е той. В училищата, 
където е учил (село Пир-
не, град Айтос и град Бур-
гас) има поставени па-
метни плочи. Пред дома, 
където е роден и живял, 
също има паметна пло-
ча. През 1969 година в 
центъра на село Пирне 
беше издигнат паметник. 
Много години, на 8 май 
се провеждаха възпоме-
нателни тържества. Ид-
ваха негови колеги, дру-
гари, приятели, съмишле-
ници, роднини. Разказва-
ха спомени за него, под-
насяха венци и цветя.

 Но и до днес никой не 
знае къде е гробът му...

 От близките на 
Теньо Мангъров, 

село Пирне.

И до днес не знаем къде е 
гробът на Теньо

ОБяВА
Тел. 0885/ 993 013 продава земя- 2 дка в местността 

„Провадийско шосе“ и към с.Зетьово - 1 дка под перки.

Обява
Тел. 0893/ 452 072 продава овощна градина - 1 дка с 

плододаващи череши сорт „Ван” и 6 дръвчета кайсии. 
Овощната градина се намира в землището на гр. Айтос- 
местността „Провадийско шосе”.

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мер-
ките за опазването на пчелите и пчелните семейства 
от отравяне и начините за провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, 
Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши 
третиране с наземна техника, както следва:

На 16.05., 17.05., и 18.05.2018г. от 06:00 до 09:00 часа 
„АГРОДАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще извърши третиране на 
600 дка слънчоглед в местността „Меселим дере”, на-
ходящи се в землището на гр. Айтос и 660 дка слънчо-
глед в местността „Азмака”, находящи се в землището 
на с.Съдиево с препаратите „Експрес 50 СГ“ и „Акан-
то плюс“.

Собствениците на пчелни семейства следва да пред-
приемат необходимите действия за предпазване на 

О Б Щ И Н А  А й Т О С
СЪОБЩЕНИЕ

Спомен за Теньо Мангъров, който остана на 27 години

Теньо Мангъров



Събитие по проект „Готови 
за работа” организира на 11 
май Дирекция „Бюро по тру-
да” - Айтос на площад „Сво-
бода”. „Основната цел на про-
екта е стимулиране на актив-
ността на младежи до 29-го-
дишна възраст включително 
за трудова реализация. Става 
дума за младежи, които нито 
учат, нито работят и не са ре-
гистрирани като безработни 
лица в Дирекция „Бюро по тру-
да”. Идеята е да се подобрят 
възможностите им за намира-

не на работа и трудовата им 
реализация на пазара на тру-
да“, каза за НП Галина Стан-
чева от ДБТ-Айтос.

Екипът по проекта е изгот-
вил рекламна брошура и все-
ки един от младежите, които 
демонстрираха интерес, беше 
запознат с основните цели на 
проекта. На всеки бяха пред-
ставени възможностите, кои-
то може да му предложи Бю-
рото за бъдеща реализация. 
„Младежите могат трудово да 
се реализират, първо със сво-

ята помощ, по-
мощ, амбиция 
и интерес, а 
след това и с 
нашата кон-
кретна под-
крепа. Те имат 
право да бъ-

дат включвани в много и раз-
лични професионални курсо-
ве за обучение и заетост, ко-
ето да доведе до тяхното про-
фесионално израстване.

Проектът „Готови за рабо-
та” е на Агенцията по заетост-
та и се изпълнява от Дирек-
ция „Бюро по труда” - Айтос. 
Дейностите включват иден-
тифициране, информиране и 
мотивиране на активно по-
ведение на пазара на труда 
на икономически неактивни 
младежи до 29-годишна въз-
раст, които не са в образова-
ние или обучение. Важен мо-
мент от работата по проекта 
е провеждането на „ателиета 
за търсене на работа“ с мак-
симална продължителност 5 
дни, което касае и психологи-
ческо подпомагане на млади-

те хора. Когато те заявят же-
лание за участие в проекта, 
екипът ги насочва към подхо-
дящи, съобразени с индиви-
дуалния им профил мерки за 

обучение, образование и обу-
чение, което се осъществява 
с ресурс на Агенцията по за-
етостта. На по-късен етап, по 
проекта ще бъдат организи-
рани и трудови борси за сре-
щи на активираните младежи 
с работодатели.

„Екипът ни е готов да на-
прави всичко възможно, за да 
стимулира младежите, да им 
вдъхне кураж и желание да бъ-
дат активната страна в търсе-
не на собствената си реализа-
ция. Могат да разчитат на на-
шата професионална подкре-
па. Имаме фирма-партньор по 
проекта в лицето на Десисла-
ва Кандева”, каза още Галина 
Станчева от ДБТ - Айтос.

Първата стъпка е попълва-
не на карта за участие. Доку-
ментите на кандидата се из-
пращат в Агенцията по зае-

тостта за проверка за допус-
тимост. Когато се установи, 
че лицето е представител на 
целевата група по проекта, в 
ДБТ извършват регистрация-
та му. В зависимост от това 
какви свободни работни мес-
та предлага ДБТ и предвид 
изискванията, които има ли-
цето, екипът му предлага кон-
кретна позиция. Задачата му 
обаче не е никак лека, пред-
вид необходимостта да бъ-
дат привлечени и мотивира-
ни и младежи, които досега 
не са проявявали достатъчно 
усилия, за да се ангажират с 
учене или работа. На 11 май 
трима младежи бяха анкети-
рани и още девет заявиха го-
товност да се включат в про-
екта, което определя събити-
ето като успешно.

НП
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проект „готови за работа” в айтос

З А П О В Е Д 
№ РД-08-303

гр. Айтос, 11.05.2018 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 №428/31.01.2018г. на 
Общински съвет - Айтос, обективирано в Протокол 
№ 28, от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 
31.01.2018г.,

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, представля-
ващ Търговски обект №1 „Бивша дежурна фур-
на”, с площ 60,60 кв.м, находящ се в северната 
част на подблоково пространство на ЖСК „Лев-
ски”, ул.“Христо Ботев” №16, кв.110, им. пл. 
№2102, по плана на град Айтос, актуван с АОС 
№136/16.09.1998г., при граници: изток – улица, 
запад – вътрешен двор, север – УПИ VІ-2101, юг 
– Търговски обект №2.

Начална месечна тръжна цена 363.60лв. (трис-
та шестдесет и три лева и шестдесет стотинки) без 
ДДС, определена съгласно базисни наемни цени, 
приети с решение №108/27.04.2016г. на Общин-
ски съвет - Айтос.

2.Търгът да се проведе на 31.05.2018 г. от 
10:15 часа в малката заседателната зала на Об-
щина Айтос.

3.Определям стъпка за наддаване – 30.00лв. 
(тридесет лева ) без ДДС.

4.Депозит за участие в търга – 36.36 лв. 
(тридесет и шест лева и тридесет и шест стотин-
ки), който се внася в касата на Общината (стая 
№10) или по банков път: „Алианц Банк България”, 
ІBAN: BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, 
в срок до 16:00 часа на 29.05.2018 г.

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

6.Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна 
документация за провеждане на търга, съдържащ 
следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие; 
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска 

собственост; 

- Копие от скица на имота; 
- Схема 
- Договор за наем (проект).
Тръжната документация е на стойност 30.00 

лв. (тридесет лева) без ДДС, която се закупува до 
16:00 часа на 28.05.2018 г. в Центъра за услуги 
и информация на гражданите.

7. Кандидатите следва да представят в запечатан 
непрозрачен плик до 16:00 часа на 29.05.2018 г. 
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. Допус-
тимо е представянето на извадка от електронна-
та 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 слу-
чай оригиналът се показва за сверка;

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

8. До участие в търга ще се допускат физиче-
ски 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 16:00 ч. На 29.05.2018 г., 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 ме-
сечен 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 застраховател-
на полица за сключена застраховка, включително 
срещу природни бедствия и земетресения. 

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

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
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-08-295

гр. Айтос, 09.05.2018 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 №428/31.01.2018г. на 
Общински съвет - Айтос, обективирано в Протокол 
№ 28, от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 
31.01.2018г.,

З А П О В Я Д В А М:

1. Откривам процедура за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем, за срок от 5 години на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 
масивен павилион №4, с площ 12 кв.м, находящ 
се в УПИ ХІІ в кв.120 по плана на гр.Айтос, отре-
ден за „Озеленяване и кооперативен пазар”, ак-
туван с АОС №644/10.01.2000г., при граници на 
целия имот: изток – река „Славеева”, запад – УПИ 
І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V, север - площад, 
юг – улица.

Начална месечна тръжна цена 48.00 лв. (че-
тиридесет и осем лева) без ДДС, определена съ-
гласно базисни наемни цени, приети с решение 
№108/27.04.2016г.г. на Общински съвет Айтос.

2. Търгът да се проведе на 31.05.2018 г. от 
10:00 часа в малката заседателната зала на Об-
щина Айтос.

3. Определям стъпка за наддаване – 4.00 лв. 
(четири лева) без ДДС.

4. Депозит за участие в търга – 4.80 лв. 
(четири лева и осемдесет стотинки), който се 
внася в касата на Общината (стая №10) или по 
банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 
27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок 
до 16:00 часа На 29.05.2018 г.

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

6. Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна 
документация за провеждане на търга, съдържащ 
следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие; 
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска 

собственост; 
- Копие от скица на имота; 

- Схема 
- Договор за наем (проект);
Тръжната документация е на стойност 30.00 

лв. (тридесет лева) без ДДС, която се закупува до 
16:00часа на 28.05.2018 г. в Центъра за услуги и 
информация на гражданите.

7. Кандидатите следва да представят в запечатан 
непрозрачен плик до 16:00 часа на 29.05.2018 г. 
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. Допус-
тимо е представянето на извадка от електронна-
та 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 слу-
чай оригиналът се показва за сверка;

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

8. До участие в търга ще се допускат физиче-
ски 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 
16:00 часа на 29.05.2018 г., 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 ме-
сечен 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 застраховател-
на полица за сключена застраховка, включително 
срещу природни бедствия и земетресения. 

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

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
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

Добра възможност за реализация на 
неработещи и неучещи младежи до 29 години

Галина Станчева



През 2018 г. Фолклорните 
празници „Славееви нощи 2018” 
празнуват 50-годишен юбилей. 
В архивите на НЧ „Васил Лев-
ски 1869” - Айтос се пази ценна 
информация за организацията и 
провеждането им от 80-те годи-
ни насам. За рождена година на 
фолклорното събитие е приета  
1968-а, когато, в края на месец 
май, се провежда Преглед на ху-
дожествената самодейност, по 
повод приключване на творче-
ския сезон. Историята на Праз-
ниците пред НП разказа Цвете-
лина Драгиева - секретар на чи-
талището.

През 70-те години на ХХ век, 
когато се създават Окръжни цен-

трове за художествена самодей-
ност, на културните празници в Ай-
тос започват да идват за участие 
състави от Бургаски регион. Ай-
тоските празници на любителско-
то творчество първоначално не са 
били чисто фолклорни. Провеждат 
се в парка, но не на сегашната сце-
на. Тази сцена е построена през 
80-те години, като първоначално е 
била дървена.

„Идвали са танцьорите и певците 
от ансамбъла на „ТЕЦ Марица Из-
ток”- Стара Загора. През 80-те го-
дини има своеобразен бум на ху-
дожествената самодейност в цен-
тровете, създават се големи лю-
бителски ансамбли към профсъ-
юзите, към културните домове, към 
предприятията. В Айтос са гостува-
ли фолклорните ансамбли на ДНА 
- София, Професионалният ансам-
бъл „Слънчев бряг” и много други. 
През 1983 г., Празниците в Айтос 
открива Държавна филхармония 
- Бургас с музикалните шадьоври 
на Филип Кутев - авторска музика 
и обработки на традиционен песе-
нен фолклор. Тогава Айтос чества 
15 години „Славееви нощи” и 80 го-
дини от рождението на композито-
ра. Имало е гости от ансамбъл „Фи-
лип Кутев” - Стайка Гьокова и Янка 
Рупкина. В началото на 80-те години 
в Празниците са участвали Ансам-
бълът на Дома на химика, Ансам-
блите на Грудово, на Карнобат, на 
Руен, читалищни състави от Дивет-
ак, от Аспарухово, Малко Търново, 
Бродилово, Ансамбълът към Проф-
съюзния дом - Стара Загора, худо-
жествени състави от Девня и др.”, 
разказва Цветелина Драгиева. 

По идея на композитора Фи-
лип Кутев, който е родоначалник и 
на Международния фолклорен фес-
тивал в Бургас, празниците в Айтос 
придобиват основно фолклорна на-
соченост, но все още нямат конкур-
сен характер. Едва през 1986 годи-
на, когато са изминали 18 години от 

началото, за първи път се органи-
зира конкурс за млади индивидуал-
ни изпълнители - инструменталис-
ти и певци. На конкурсната сцена 
се изявяват само деца с фолклор-
ни музикални инструменти и с на-
родно пеене. Тогава, за първи път 
на Празниците има и жури с поче-
тен председател Мария Кутева - съ-
пруга на композитора. Председател 
е Огнян Христов - преподавател в 
Музикалния институт - Пловдив, и 
членове Димитър Гайдаров, Стоян 
Чапкънов, Любен Касабов. В първия 
състав на журито са и айтозлиите 
Кънчо Коев, Елисавета Асенова и 
Павел Георгиев.

Години по-рано, в местна-
та гилдия на културните дейци 
се решило празниците да се на-
зоват „Славееви“. Имало и кратък 
спор дали да бъдат „вечери” или 

„нощи”, предвид часа на провеж-
дането им.

Още на първия конкурс Мария 
Кутева е обявена за почетен пред-
седател на журито, а през 1987 го-
дина, на втория конкурс, участни-
ците са били 40, а наградените са 
21, сочат архивите. Индивидуал-
ни изпълнители от музикални шко-
ли и читалища, журито прослушва 
през деня, като допуска най-до-
брите на вечерните концерти пред 
многобройна публика. Следва наг-

раждаване, а в последната, трета 
вечер, се провежда Галаконцер-
тът, на който свирят и пеят само 
наградените.

От 1986 година празниците 
се провеждат в продължение 
на три дни, като първата вечер е 
концертът за откриването. Първо-
начално, в него участват основно 
състави от Айтос и общината. Въ-
прос на чест е участието на състави 
и изпълнители от всички села и учи-
лища. През този период има учас-
тници, които рецитират стихотворе-
ния, гатанки, представят се сценки, 
обичаи като драматизации, седен-
ки. Участват и състави от болница-
та, от местните предприятия и ин-
ституции. През 80-те години в кон-
церта за откриването участват само 
индивидуални изпълнители на фолк-

лор. Има и специална вечер за кон-
церт на читалищните състави. 

Преди 1986 година, преди да 
започнат конкурсите, в една от 
вечерите се организира надигра-
ване и надпяване. Записването на 
участниците и съставите в атрак-
тивната надпревара става по жела-
ние. В читалището се пазят и списъ-
ците с желаещи да участват. След 
концертите, оркестърът започва да 
свири, а мераклиите за изява дъл-
го се надиграват и надпяват. Награ-

дите за най-добрите са символич-
ни, а оценките поставя тричленно 
местно жури.

През годините преди 1986-а, 
и читалищният театрален състав 
участва с хумористични сценки, ко-
ито се приемат възторжено от пуб-
ликата. През 70-те години участия е 
имал и читалищният естраден със-
тав. Но така или иначе, празниците 
започват фолклорно - с битов хор, 
със състав за изворен фолклор, с 
всичките хорове на предприятия-
та. Всяко училище подготвя танц, 
казват се гатанки, има даже реци-
тали за България. Местният поет 
Янаки Янакиев пък е написал мно-
го авторски стихове за „Славееви-
те нощи” и за Айтос, специално за 
събитието. На празниците свири и 
съставът на Йови Вълев, изявяват 

се местни певици, не само народ-
ни, няма ограничения за жанрово 
участие на читалищните състави. 
Водещи са артисти от Театралния 
състав, най-вече Стойчо Караула-
нов с невероятно дълбокия си глас. 
Водещи през годините са Маруш-
ка и Нела Радеви, Иван Балсама-
джиев, Таня Стоилова. Дияна Тоне-
ва и др. През последното десети-
летие водещ на Празниците е Ве-
селин Ханджиев.

Празниците се провеждат в 
края на месец май. От архива на 
читалището става ясно, че през 
1986 година Празниците са били 
на 30, 31 май и 1 юни. Постепенно 
се изтегляли в началото на юни, а 
по-късно - през втората седмица на 
юни. До 1986-а няма статут с регла-
мент за провеждането им.

„Бургаската филхармония е ид-
вала почти всяка година на откри-
ването, по-точно преди официално-
то откриване на празниците. През 
1988 година се честват 20 години от 
създаването на фолклорните праз-
ници и 85 години от рождението на 
Филип Кутев. Ето каква е програма-
та - от 19:00 до 19:40 часа - концерт 
на Държавна филхармония – Бур-
гас - 40-минутна програма по про-

изведения на Филип Кутев. В 19:40 
часа започва откриването с пред-
ставителна група на Фолклорен ан-
самбъл „Филип Кутев”, следва кон-
церт на айтоски състави и концерт 
на Ансамбъл „Дунавец”- Силистра. 
И всичко в една вечер. На следва-
щия ден - 11 юни, се провежда кон-
курс със 75 участници. От протоко-
лите става ясно, че наградените са 
31. На третия ден, 12 юни, е гала-
концертът на победителите и кон-
цертът на Младежки танцов състав 
„Ямболен”- град Ямбол.” На Праз-
ниците в тези години е гостувало и 
телевизионното предаване „С бък-
лица и дрян”, прелиства написани-
те на ръка листи преди десетиле-
тия, Драгиева.

До 1999 година председател на 
журито е съпругата на композито-
ра, но заедно с нея, на Празници-
те неизменно е и дъщерята Елена 
Кутева - днес директор на ансам-
бъла, чийто патрон е знаменитият й 
баща.  От 2000 година проф. д-р Еле-
на Кутева е председател на жури-
то, а членове са директори, компо-
зитори, художествени ръководите-
ли, музиканти и хореографи на из-
вестни български ансамбли.

През 80-те години, макар и бав-
но, но категорично, на открита-
та сцена в парка се налага фолк-
лорът. 

От 1986 година до 1990 годи-
на конкурсите са за индивиду-
ални изпълнители, за деца до 14 
и до 16 години. Идват и се запис-
ват деца от цяла България, органи-
заторите поемат разходите за път-
ни, храна, нощувки. До 1990 годи-
на децата идват в Айтос, явяват се 
пред журито, а вечерта най-добрите 
участват в концерта, заедно с гос-
туващия ансамбъл.

В трудните първи години на пре-
хода, от 1991 до 1995 година кон-
курси няма, защото няма средства 
за награди. Но никой не може и 
не смее да прекъсне фолклорни-
те празници - те се организират по 
традиционния начин, макар и без 
конкурси и награди. В тези пет го-
дини, празниците се провеждат не 
в три, а в два дена, в ранния следо-

бед, и до към 20 часа приключват, 
заради режим на тока. 

„През 1996 година възстано-
вихме конкурсите в две възрас-
тови групи до 14 и до 18 години, и 
вече включваха танцови състави и 
певчески групи, т.е. допускаха се не 
само индивидуални, но и колектив-
ни участия. През 1996 година пред-
седател на журито е Елена Кутева, а 
членове Крум Георгиев, Радко Лов-
джиев - председател на центъра за 
художествената самодейност, Сто-
ян Чапкънов и Радко Тонев (баща на 
Димитър Тонев - художествен ръко-
водител на ансамбъл „Атанас Ман-
чев” - Бургас). През 2002 г. създадо-
хме нов статут и регламент за кон-
курсите -  в три възрастови групи - 
до 14, до 18 и над 18 години”, спом-
ня си Цветелина Драгиева. 

Статистиката сочи, че през 1996 
година е имало 38 участници в кон-
курсите, през 2000 година - 65, а 
2001 година участващите стават 
вече 100. През 2002 година, кога-
то на конкурсите се допуска и тре-
та възрастова група, участници-
те са 186. 

В по-ново време, на празниците 
гостуват състави от Австрия, Фин-
ландия и Турция. През 2003 годи-
на, по повод 35 години „Славееви 
нощи”, на сцената се изявяват тан-
цьори от град Силиври, Турция и 
Трайсмауер, Австрия. Тогава чита-
лищните състави пресъздават ле-
гендата, написана от Янаки Янаки-
ев, за слизането на Аетос, ученик 
на Орфей, като символ на местни-
те традиции и талантливи изпъл-
нители. В 40-те юбилейни празни-
ци пък участват танцови и певче-
ски състави от Финландия и Ав-
стрия. Пак тогава е създаден и но-
вият, изключително красив декор 
на откритата сцена. Програмата 
за 40 години включва още концерт 
на ансамбъл „Филип Кутев” и кон-
церт на Фолклорен ансамбъл „Шу-
мен”- град Шумен.

За тези 50 години, откакто ги 
има „Славееви нощи”, артисти, пе-
вци, танцьори и музиканти от ан-
самбъл „Филип Кутев” са гостува-
ли в една трета от изданията. Мно-
го са известните български певци, 
състави и ансамбли, които гостуват 
на концертите на „Славееви нощи” 
през годините.

И до днес, вече половин век, 
традиционните фолклорни праз-
ници са част от визитката на Ай-
тос - обичани от айтозлии и с из-
ключително висок авторитет в 
региона и страната. Наградни-
ят фонд расте в годините, осигу-
рен от Община Айтос и спонсори. 
През 2017 година на Празниците 
са регистрирали рекорден брой 
участници - 3500.

Още за „Славееви нощи” в 
следващия брой на НП.

НП
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стр.410 Айтос и айтозлии

Историята им 
от архивите 

на НЧ „Васил 
Левски 1869”

50 години ще празнуват през юни 
„славеевите нощи“ в айтос

„Славееви нощи“ - мост между поколенията

Проф. д-р Елена Кутева с певици от ансамбъл „Филип 
Кутев” на „Славееви нощи”

2017 г. - награди от кмета за ръководителите на айтоските фолклорни състави Цветелина Драгиева

ПРАЗНИЧНИТЕ ПРОЯВИ 
ПРЕЗ М. МАЙ 2018ОБЩИНА АЙТОС

14.05.2018 г., 13.00 часа - Заседател-
на зала на Община Айтос

Посрещане на партньорите на СУ „Хрис-
то Ботев” по проект „Еразъм+“ в Община 
Айтос, среща с кмета на Община Айтос.

15.05.2018 г.,18.00 часа - НЧ „Васил 
Левски 1869”

Тържествен спектакъл „Учителю, по-
клон!” на СУ „Христо Ботев”, посветен на 
150 години от създаването на първото бъл-
гарско училище в град Айтос.

16.05.2018 г.,19.30 часа - площад 
„Свобода”

Факелно шествие и празничен кон-
церт-заря „1118 усмивки” на СУ „Хрис-
то Ботев” по случай 150 години от създа-
ването на първото българско училище в 
град Айтос.

18.05.2018 г., 10.00 часа - Заседател-
на зала на Община Айтос

Празнична среща на Кмета на Община 
Айтос с изявени ученици от община Ай-
тос в областта на образованието, изку-
ствата и спорта.

18.05.2018 г., 19.00 часа - ресторант 
„Колизеум”

Традиционна празнична среща на кме-
та на Община Айтос с учители и културни 
дейци по повод 24 май.

21.05.2018 г., 18.00 часа - НЧ „Васил 
Левски 1869”

Концерт на художествените състави на 
читалището, посветен на 24 май - Ден на 
българската просвета и култура и на сла-
вянската писменост.

24.05.2018 г., 10.00 часа - площад 
„Свобода”

Празнично шествие на училищата, дет-

ските градини, културни институции и 
спортните клубове.

24.05.2018 г, 11.00 часа - ресторант 
„Рандеву”

Традиционна празнична среща на кмета 
на Община Айтос с учителите-ветерани.

26.05.2018г., НЧ „Иван Кожухаров-
1928” - с.Карагеоргиево.

Празничен концерт по повод 90 години 
от създаването на читалището.

26.05.2018 г., 9.00 часа - Спортната 
зала на Градския стадион

ІV-ти Общински турнир по спортна ак-
робатика.

31.05.2018 г., 10.00 часа - площад 
„Свобода”

Юбилейно честване „35 години училище 
„Никола Й.Вапцаров”

Най-обичаните празници за айтозлии, вече 50 години През 80-те години на миналия век
35 години „Славееви нощи” - Аетос, ученик на 

Орфей, слиза на сцената


