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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

7 февруари 2019, бр. 274

На 6 февруари Айтос празнува
141 години от Освобождението си
тозлии идват да се поклонят
с венци и цветя, всяка година на 6 февруари.

В бившето
Логопедично
училище е бил щабът
на полк. Лермонтов
Айтозлии от всички възрасти традиционно се събраха
пред Параклиса-костница
„Св. Димитър”. Тържествата започнаха със заупокойна молитва за падналите за
освобождението на града,
отслужена от ставрофорен
свещеноиконом Ромил Негозов. Ученици от СУ „Христо Ботев” с преподавател Теодора Калчева развълнуваха присъстващите с патриотични слова и стихове. Те
припомниха събитията пре-

ди 141 години и участваха
в ритуала за поднасяне на
венци и цветя пред паметника на „Дядо Иван” в двора на параклиса. Сред присъстващите бяха кметът на
Община Айтос Васил Едрев,
председателят на Общински
съвет - Айтос Красимир Енчев, общински съветници,
директори на учебни заведения и институции, много
ученици и граждани. Венци
на признателност поднесоха Община Айтос, Общински
съвет - Айтос, всички училища и детски градини, организации, институции и местни
партийни централи.
След тържествената
церемония, с шествие
айтозлии се отправиха към
бившето Логопедично училище, където е квартирувал
щабът на руската войскова
част, предвождана от полк.
Лермонтов. Пред паметната
плоча, поставена преди повече от век, организации, институции, политически партии и граждани поднесоха
още цветя и сведоха глави в
знак на признателност.
Според историческите данни
В началото на 1878 година, 24-та руска дивизия тръг-

Командирът на отряда
Александър Лермонтов
е роден през месец февруари 1838 година, завършва Пажския военен корпус в
Москва, след което е назначен в руската армия. През
1872 година е произведен в
чин полковник и става командир на полк. След освобождението на град Бургас
е произведен в чин генерал.
След освобождението на Айтос, той оставя пет роти за
гарнизон в града със задачата да осигурят сигурността на българското население. Българи и руси започват
изграждането на временна
администрация на града, за
първи кмет на Айтос е назначен Божил Сапунов, баща на
създателя на айтоския вестник Никола Божилов.

ва на изток към Българското Черноморско крайбрежие. В Сливен е сформиран
т. нар. „летящ” отряд, а за
негов командир е назначен
полковник Александър Лермонтов. Отрядът имал за задача да освободи крайбрежните градове. В късния следобед на 6 февруари 1878 година, отрядът на полк. Лермонтов влиза в Айтос. Часове наред цялото айтоско
гражданство чака освободителите. Под звъна на чер-

ковните камбани, първенците на града и духовенството тържествено посрещат
руските воини. Стъпвайки в
града, полк. Лермонтов влиза в старото училище, (бивше Логопедично), където за
кратко е щабът на летящия

отряд. Айтоското гражданство е поставило паметна
плоча на една от стените на
училището – знак за признателност към освободителите.
В продължение на повече от
век, това е едно от паметните места в града, на което ай-

Параклисът-костница
– айтоският символ на
Освобождението
Построен е на мястото на
старата градска църква и
окончателно завършен на
16 август 1902 година. Ръководството на строежа е било
възложено на градския кондуктор-техник Петко Златарски. Първомайстор е Деню
Дончев от Тревненско. Околовръст е имало християнско гробище. Останките на
починалите, между които и
на православни свещеници, погребани под олтара на
старата църква, били събрани и положени в параклиса,
който е с доста голяма дълбочина.
Параклисът е изцяло реставриран от каменоделска бригада с ръководител
Сава Танев по повод честванията за Освобождението на Айтос на 6 февруари
1998 г., обособен е исторически комплекс с паметника
„Дядо Иван”, дело на скулптора Христо Танев.
НП
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Обществените поръчки
по одобрени за финансиране проекти са един от
основните акценти в работата на Общинската администрация в Айтос в началото на 2019 година. С Постановление на Министерски съвет №315/19.12.2018
г., проектът на Община Айтос „Реконструкция и рехабилитация на улични настилки - село Черна могила, село Черноград, село
Тополица“ беше финансиран с 620 000 лв. Община Айтос вече обяви обществена поръчка за изпълнител, с прогнозната стойност 516 666,67 лв.
без ДДС. Друга обществена поръчка за избор на
изпълнител за извършване
на СМР дейности е с предмет „Реновация и разширяване на спортна зала, в
УПИ I I I , кв. 63 по плана

Народен приятел

на град Айтос”, за която е
осигурено финансиране от
над 1.4 млн. лв.
С публично състезание
ще бъде избран и изпълнител на дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община
Айтос,“ съгласно договор
за отпускане на финансова помощ, сключен между
Община Айтос и ДФЗ. Поръчката е разделена на три
обособени позиции. Стойността, без да се включва
ДДС, е 5 682 071.56 лв.
„Водоснабдяване на
село Мъглен - община Айтос” е обектът, включен в
първата обособена позиция, с прогнозна стойност
2 424 109.54 лв. Втората
позиция е за обект „Водоснабдяване на село Карагеоргиево, община Айтос“
с прогнозна стойност, без

да се включва ДДС: 2 675
841.97 лв. и третата - за
обект „Външно водоснабдяване на село Чукарка,
община Айтос” - прогнозната стойност е в размер
на 582 120.05 лв.
От края на 2018 година
текат ВиК-ремонти за подмяна на старите улични водопроводи и в града. След
приключването им започна изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос,“ на стойност
от близо 2 млн. лв. Община Айтос обяви обществена поръчка за избор на
изпълнител и по този проект. Процедурата приключи, изборът на изпълнител
е факт, предстои подписването на договора с кмета Васил Едрев.
НП

Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД – 08 – 53
06.02.2019г. гр.Айтос
На основание 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, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за
реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем за срок от две години до 19.03.2021г.
на Общински терени /петна/ петна № 9;10;11;12;13;14, по Схемата на
местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други
обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за
реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ, всяко с площ от 6 кв.м.,
находящи се в І-ва зона на гр. Айтос.
2. Търгът да се проведе на 26.02.2019г. от 9:30 часа в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Началната тръжна цена е 48.00лв.(четиридесет и осем лева)
без ДДС месечен наем.
4. Определям стъпка за наддаване – 4.80 лв.(четири лева и осемдесет ст.) без ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 4.80 лв.(четири лева и осемдесет
ст.), 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 25.02.2019г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за
наем, определям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на

договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на
договора се освобождава, като не се начислява лихва.
7.Утвърждавам тръжна документация на стойност 5.00лв.(пет
лева) без ДДС за един комплект, която се закупува до 16:00 ч. на
22.02.2019г. 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;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1,
т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ
- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен
плик до 16:00ч. на 25.02.2019г. в Центъра за услуги и информация на
гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга ;
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга;
8.4 Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи, представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на извадка от електронната стра-

ница на Търговския регистър; или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще се извършва стопанска
дейност изискваща такова удостоверение; / ако е приложимо/
8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се
участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание.
На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка;
9. 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.
10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16:00ч. на
25.02.2019г., с представител на Общината, след представяне на
платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
11.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.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на
информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 или в ЦУИГ
на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД – 08 – 54
06.02.2019г. гр.Айтос
На основание 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, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за
реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем за срок до 19.03.2021г. на Общински терени /петна/ петна №2;4;7;26, по Схемата на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи
дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на
Община Айтос и чл.56 от ЗУТ, всяка с площ от 6 кв.м., находящи се
в ІІ-ра зона на гр. Айтос.
2. Търгът да се проведе на 26.02.2019г. от 9:45 часа в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Началната тръжна цена е 42.00лв.(четиридесет и два лева) без
ДДС месечен наем.
4. Определям стъпка за наддаване – 4.20 лв.(четири лева и двадесет ст.) без ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 4.20 лв.(четири лева и двадесет
ст.), 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 25.02.2019г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за
наем, определям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на

договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на
договора се освобождава, като не се начислява лихва.
7.Утвърждавам тръжна документация на стойност 5.00лв.(пет
лева) без ДДС за един комплект, която се закупува до 16:00 ч. на
22.02.2019г. 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;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1,
т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ
- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен
плик до 16:00ч. на 25.02.2019г. в Центъра за услуги и информация на
гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга ;
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга;
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи, представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на извадка от електронната стра-
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ница на Търговския регистър; или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще се извършва стопанска
дейност изискваща такова удостоверение; / ако е приложимо/
8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се
участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание.
На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка;
9. 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.
10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16:00ч. на
25.02.2019г., с представител на Общината, след представяне на
платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
11.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.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на
информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 или в ЦУИГ
на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

За вас, работодатели
Дирекция “Бюро по труда”- Айтос провежда процедури за
кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда”- Айтос уведомява работодателите от община Айтос, че разполага с финансови средства за
сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване
на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
безработни лица на първите 5 работни места разкрити от
работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни
средства - 5006 лв.;
безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или
майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от
ЗНЗ) - свободни средства - 3580 лв.;
безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 3978 лв.;
безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация
не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна
възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица
с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 2635 лв.;
безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)
- свободни средства - 4084 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 5783 лв.;
Национална програма за заетост и обучение на хора с
трайни увреждания - субсидира се наемането на безработни лица с трайни увреждания - 6065 лв.
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават
заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019
г. до 15.02.2019 г., включително.
Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни
места, на които ще наемат на работа:
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - гр. Айтос, както и на тел.
0558/23447

За вас, безработни лица
Агенция по заетостта
Дирекция „Бюро по труда”- град Айтос
Уведомява безработните лица от община Айтос, че
разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД – 08 – 56
06.02.2019г. гр.Айтос
На основание 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, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за
реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем за срок до 19.03.2021г. на Общински терени /петна/ петна № 8;22;23;24;25, по Схемата на местата за
поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за
разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията
на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ, всяка с площ от 15 кв.м., находящи се в І-ва зона на гр. Айтос.
2. Търгът да се проведе на 26.02.2019г. от 10:00 часа в малката
заседателна зала на Община Айтос.
3.Началната тръжна цена е 120.00лв.(сто и двадесет лева) без
ДДС месечен наем.
4. Определям стъпка за наддаване – 12,00 лв.(дванадесет лева)
без ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 12.00 лв.(дванадесет лева), 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 25.02.2019г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за
наем, определям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на

договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на
договора се освобождава, като не се начислява лихва.
7.Утвърждавам тръжна документация на стойност 5.00лв.(пет
лева) без ДДС за един комплект, която се закупува до 16:00 ч. на
22.02.2019г. 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;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1,
т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ
- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен
плик до 16:00ч. на 25.02.2019г. в Центъра за услуги и информация на
гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга ;
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга;
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи, представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на извадка от електронната стра-

ница на Търговския регистър; или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще се извършва стопанска
дейност изискваща такова удостоверение; / ако е приложимо/
8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се
участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание.
На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка;
9. 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.
10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16:00ч. на
25.02.2019г., с представител на Общината, след представяне на
платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
11.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.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на
информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 или в ЦУИГ
на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция „Бюро по труда” Айтос, както и на тел. 0558/23447.
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Кметът награди участниците
в конкурса - „От теб з@виси“
Учениците показаха знания и умения как да се справят с предизвикателствата в мрежата
На 15 януари 2019 година
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните в Община Айтос обяви конкурс за
мултимедийна презентация
на тема „От теб з@виси“.
Конкурсът беше организиран по повод 5 февруари Международен ден за безопасен интернет с цел да
повиши сигурността и отговорностите на децата и
гласието на ръководствата на училищата и авторите на презентациите, найдобрата презентация ще
бъде представена на ученици от 5-6 клас на същото училище. Изследванията
показват, че децата в тази
възраст са най-уязвимата
група, за която съществу-

младите хора в мрежата.
На учениците от община
Айтос беше предоставена
възможността, чрез средствата на информационните и комуникационни технологии, да покажат знания,
информираност, умения и
компетентност. „С конкурса се опитахме да повишим знанията на учениците за безопасното използване на интернет и да ги
насърчим към оригинално
и новаторско виждане на
проблема. Темата предизвика дискусия сред учениците за начините за справяне, предпазване и предотвратяване рисково поведение в мрежата”, коментира инициативата Мария Костова - секретар на
МКБППМН - Айтос.
В конкурса участваха индивидуално и в екип ученици от 7 до 12 клас. В условията беше посочено, че
„предимство ще имат презентациите, в които уче-

нето беше на 5 февруари
т.г. в Заседателната зала
на Община Айтос. Покана
за участие в събитието МКБППМН- Айтос изпрати до
всички участници и до техните ръководители, както и
до директорите на учебните заведения.
Класиране в конкурса
„От теб з@виси“:

Ружди Хасан – 9„Б“ клас
Янко Казаков – 9„Б“
клас
Йозджан Азим – 9„Б“
клас

ПГСС „Златна нива“
I място – Добринка Йор-

СУ „Н. Й. Вапцаров“
I място – Самуел Пламенов – 8 „Б“ клас
II място – Янислав Колев
– 8 „Б“ клас
III място – Шабан Мюмюн
– 7 „Б“ клас
Поощрителни награди:
Даниел Липчев – 8„Б“
клас
Александър Тангарджиев
– 7„В“ клас
СУ „Христо Ботев“
I място – Дуйгу Касимова
– 10„А“ клас
I място – Николена Стоянова – 11„А“ клас
III място – Йордана Петкова – 10„А“ клас
Поощрителни награди:
Айсун Севгин – 10„В“
клас
Бурчин Илязова – 11 „А“
клас
Себиле Хюсеин – 11 „А“
клас

ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

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 до 19.03.2021г. на Общински терени /петна/ петна № 1;3;5;6;15;16;17;18;19;20;21, по
Схемата на местата за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи
дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община
Айтос и чл.56 от ЗУТ, всяка с площ от 15 кв.м.,
находящи се в ІІ-ва зона на гр. Айтос.
2. Търгът да се проведе на 26.02.2019г. от
10:15 часа в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Началната тръжна цена е 105.00лв.(сто и
пет лева) без ДДС месечен наем.
4. Определям стъпка за наддаване – 10,50 лв.(
десет лева и петдесет ст.) без ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10,50 лв.(
десет лева и петдесет ст.), 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 25.02.2019г.
6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, определям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се
внася преди сключване на договора. Внесе-

данова – 10 „Б“ клас
II място – Атанас Савов –
10 „Б“ клас
III място – Анифе Мустафа и Тодорка Атанасова –
11 „А“ клас
Поощрителни награди:
Елеонора Стаматова –
8„В“ клас
Димитър Демирев – 9„Б“
клас

ва риск от измами, посегателства, кибер тормоз,
секстинг, онлайн педофилия, пристрастяване, кражба на профили, радикализация, кражба на лични данни, насилие и др.
Жури избра най-добра
презентация за всяко от
участвалите училища, чий-

ниците проявят оригинално мислене, творчество и
фантазия”.
Най-атрактивните и оригинални мултимедийни презентации бяха излъчвани
на информационния дисплей в сградата на Общината на 05.01.2018 г. и бяха
качени на сайта на МКБППМН - Айтос. Със съ-

ЗАПОВЕД
№ РД – 08 – 55
06.02.2019г. гр.Айтос
На основание 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, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.9, ал.1 от
Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на
община Айтос

то автор (автори) получиха награди и възможността
да споделят своята презентация, знания и опит с помалките ученици от тяхното училище. Всички от участниците получиха грамота
и награда от кмета на община Айтос Васил Едрев и
МКБППМН. Отчитането на
резултатите и награждава-

ната парична гаранция, след изтичане на срока на договора се освобождава, като не се начислява лихва.
7.Утвърждавам тръжна документация на
стойност 5.00лв.(пет лева) без ДДС за един
комплект, която се закупува до 16:00 ч. на
22.02.2019г. 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;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на
преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1,
т.1 на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ
- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в
запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на
25.02.2019г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга ;
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга;
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, наред с
посочените горе документи, представят и ЕИК
– съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на извадка от електронната страница на Търговския регистър; или

копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон
да извършва стопанска дейност
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в
регистъра на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще се извършва стопанска дейност изискваща такова удостоверение;
/ ако е приложимо/
8.9.Пълномощно с нотариална заверка на
подписа, когато се участва чрез пълномощник.
Допустимо е пълномощното да не се постави в
плика, а да се предаде на комисията на нейното
заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като в този
случай оригиналът се показва за сверка;
9. 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.
10.Оглед на имотите да се извършва всеки
ден до 16:00ч. на 25.02.2019г., с представител на
Общината, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
11.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.
Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57
83 или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

Подкрепете
Веселин!

Намерен е мобилен
телефон с две зарядни
Търси се собственикът
Още през декември миналата година, дежурният в
Община Айтос е открил и прибрал за съхранение мобилен телефон с две зарядни устройства, забравени
на една от пейките в градинката срещу сградата на
Община Айтос. Въпреки разгласата, до края на месец
януари, никой не е потърсил телефона. Ако собственикът прочете това съобщение, нека да позвъни на телефон 0895 76 21 50.

Тел. 0887 234 835 търси един човек или семейство за работа в овцеферма. Заплащане
и условия на работа - по договаряне.
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Във Военния клуб откриха изложба,
непоказвана в нито един музей
С нова репетиционна зала се сдоби Акробалет “ТИАРА”
Регионалният исторически музей - Добрич е
открит през 1953 година, във фондовете на отдел „Нова и най-нова история“ се съхраняват 104
630 музейни ценности, групирани в колекции.
Особено ценни са колекциите, свързани с Добруджанския национален въпрос (1878 – 1940 г.).
Колекцията проследява национално-освободителните борби на българското добруджанско население против румънското владичество в Северна и Южна Добруджа (1879–1913, 1913–1916
и 1919–1940 г.); освобождението на Добруджа от
българските войски през лятото и есента на 1916
година и мирното възвръщане на Южна Добруджа към България през 1940 година.
Акробалет “ТИАРА” е гордостта на Военен клуб
- Айтос

На откриването на изложбата в Айтос

Акробалетът беше подготвил малък танцов концерт по повод откриването

Атанас Видев и Иван Иларев прерязаха лентата на изцяло обновената зала, в която ще репетират грациите на “ТИАРА”

Атанас Атанасов с патриотичен дар за Златина Колева и нейните момичета

Интересът към изложбата беше изключително голям

Представени са уникални фотоси, които айтозлии ще видят за първи път - снимка на литографията от Виена,
на паметен знак за победата на българската армия и превземането на Букурещ, и на скулптурна композиция
от неизвестен автор, която е изчезнала

