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251 свободни работни места за айтозлии на трудова
85 души
подадоха борса по проект “Национална EURES мрежа”
заявления
за работа

Ангел Гугучков
На 27 март тази година,
в център “Работа”, в сградата на Дирекция “Бюро
по труда” - Айтос се проведе поредната Трудова борса, тази година - по проект
“Национална EURES-мрежа”. Инициативата е традиционна преди летния сезон, още преди началния
час, пред ДБТ се бяха събрали десетки търсещи работа айтозлии.
Трудовата борса беше открита от директора на ДБТ Айтос Ангел Гугучков. Представителите на ДБТ - Виолета Йовева и Стефка Георгиева - отговорен служител за EURES-мрежата,
представиха възможностите за работа в региона и в
Европа. Георгиева консултира желаещите на отделен
щанд, на който бяха подготвени информационни и ре-

кламни материали.
Пред «Народен приятел“
директорът Ангел Гугучков
заяви, че целта на трудовата борса, която ДБТ организира всяка година в началото на пролетта, е да се
срещнат “очи в очи” търсещите работа и работодателите от региона. “Има
представители от Слънчев
бряг, най-близкия до Айтос голям курортнен комплекс, който всяка година
дава работа на около 50
хиляди души. Има и други
представители на туристическия бранш, присъстват
фирми в сферата на производството, най-вече на шивашките услуги, военното
окръжие и военнопочивните домове, кабелния завод
и др. 12 са работодателските организации, които заявиха участие, още 6 не присъстват на борсата, но са
изпратили заявки за работни места. Над 170 търсещи работа дойдоха, за
да се информират и евентуално да кандидатстват за
свободните позиции. Няма
работодатели от Айтос, тъй
като тяхното участие на пазара на труда не е кампанийно и ние постоянно ра-

на диалога с работодателите. Преди старта на директните срещи, те разясниха условията на труд и
изискванията си към кандидатите. Малко по-късно,
вече на място подбираха
подходящите за длъжностите хора. При непосредствените контакти с работодателите имаше и разочаровани, хора с много
ниско образование и без
квалификация.
Присъстваха общо 12 работодатели от село Люляково, село Ябълчево, град
Несебър, село Равда и к.к.
„Слънчев бряг: “Академика сий палас” АД, “Нурсан Отомотив“ ЕООД, “Галакси инвестмънт груп”
ООД, “Съни травел клуб”

ботим с тях. Интерес има
към шивашките предприятия, които са няколко в района, най-малкото от тях е
със 100 работни места. В
тези производства голяма част от работещите са
от Айтоска община,” каза
още за общинското издание Гугучков.
Новото на борсата тази
година е предлагането на
работа в чужбина със съ-

да. Всеки търсещ работа
по тази програма може да
получи подробна информация в ДБТ-Айтос, научи още
«Народен приятел“.
Свободни места не само
за сезонни работници
предлагаше тази година
борсата. Постоянна и целогодишна работа на едносменен и двусменен
режим в производството предложиха от фирма “НУРСАН ОТОМОТИВ”
ЕООД - село Люляково.
И текстилната фабрика
“КУШ МОДА” ООД заяви
постоянни работни места
със стартова заплата над
700 лв., бонуси за храна и
безплатен превоз за шивачи и шивачки, пакетировачи, гладачи, общи работници и печатари. Професио-

налният опит е с предимство, но ако такъв липсва,
фирмите предлагат и осигуряват вътрешно обучение, стана ясно по време

Стефка Георгиева консултира близо 50 айтозлии,
които се интересуваха от свободните работни места по “Национална EURES-мрежа”

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че на 31.03.,
01.04. и 02.04.2018г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство“ ще извърши третиране на 2000 дка рапица в местността Кара меше, 1100 дка
рапица в местността Стамбол сърта и 190 дка рапица в местността
Чеменлията, находящи се в землището на град Айтос с препаратите
„Тесоро 250“ и „Протеус“.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в
контейнерите за битови отпадъци, речни корита, ниви, горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.
Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление до кмета на община Айтос, и да
получи Разрешение от кмета на община Айтос за извозването на строителния
отпадък до съответната площадка.
Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Айтос или чрез електронна поща на адрес: aetos5@
abv.bg
Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, стая
№6, тел. 0897992321.

действието на Европейската мрежа EURES (Европейски услуги за заетост) по
проекта “Да работим в Европа”. EURES предлага работа в Германия, Холандия,
Дания, Чехия и други европейски държави, постоянно, а не само на борсата,
уточниха от ДБТ. Представители на европейската организация на борсата нямаше, посредник за кандидатстването е Бюрото по труСЪОБЩЕНИЕ
Отдел “Местни данъци и такси”
УВЕДОМЯВА гражданите, че новите
местни данъци и такси за 2019 година вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес:
https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината:
www.aytos.bg. - „проверка на задължения за местни данъци и такси”.
Проверката може да се извърши с
PIN код, който е посочен в годишните данъчни съобщения, а може и да
бъде получен лично или от упълномощено с писмено пълномощно лице в
отдел ”Местни данъци и такси” на община Айтос.
Задълженията могат да се плащат
както следва:
- по банковата сметка на Общи-

Виолета Йовева и Стефка Георгиева представят
възможностите за заетост, които борсата и европейската мрежа предоставят на търсещите работа лица

ОБЩИНА АЙТОС
на Айтос в
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ”
АД, ФЦ Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475
35
BIC: BUINBGSF
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
- с директно инкасиране на суми
или пощенски запис за данъчно плащане във всяка станция на “Българ-

ски пощи” ЕАД;
- във всички представителства на
“Банка ДСК” ЕАД на територията на
страната;
- във всички офиси на оператора
“Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
за селата - в кметствата, при специалистите по
административно обслужване
или при кметовете и кметските наместници.
за гр. Айтос - в касите на отдела,
разположени в Центъра за
услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината,

ЕООД, “Меридианс турс”
ООД, “Куш мода” ООД,
“Военно окръжие “ - град
Бургас, ИА” ДК И ВПД”,
“Маюко”ЕООД, “Съни бийч
апартмънтс” АД, “Пиринска
Туристическа компания”,
“МПМ Хотелс”ООД. Обявени бяха общо 251 работни места, основно за: камeриерки, готвачи, сервитьори, работник кухня, миячи, работник сглобяване
на детайли, шивач , пиколи и др.
Борсата беше посетена от 170 търсещи работа
лица, а 48 бяха консултирани за възможностите за
работа в държави от ЕС.
При прекия контакт, работодателите приеха около
85 автобиографии и заявления за работа. Най-много свободни работни места обявиха: “Съни травел
клуб” ЕООД – 32, “МПМ
Хотелс”ООД – 25, “Галакси инвестмънт груп” ООД
-25, “Академика сий палас”
АД – 22 .
всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.
За улеснение на данъкоплатците, на
касите на отдела има инсталиран
ПОС-терминал, на който може да извършват плащания с дебитни карти.
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.
Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до
30.06.2019г. Втората вноска се внася
в срок до 31.10.2019г.
На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2019г. се прави отстъпка от 5 на сто.
Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда
на ДОПК.
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Тракийци ще градят
паметник на Пею Киприлов
Димитър Ошавков –
председател на
Инициативния комитет за
изграждане барелеф на
Петър (Пею) Киприлов в
Айтос
Цветя пред паметния знак
на Петър Киприлов в двора
на храм „Св. Димитър” положиха членовете на ТД „Петър Киприлов 1897” - Айтос в
Деня на Тракия. На поклонението присъстваха председателят на дружеството Пламен
Михайлов, Димитър Ошавков –
председател на Инициативния
комитет за изграждане барелеф на Петър (Пею) Киприлов
в Айтос и членове на тракийската организация. Димитър
Ошавков припомни събитията преди 106 години и посочи
цел номер едно за 2019 година - изграждане на паметника
на Киприлов в градинката на
кооперативния пазар.
26 март е приет за един от
дните в българския исторически календар като Ден на Тракия. Чества се като годишнина
от деня, в който през Балканската война от 1913 година, Одринската крепост е превзета
от Българската армия.
На 24 март започва щурмът
на Одринската крепост. За две
денонощия Българската армия
разкъсва огражденията и пробива фронтовата линия при
Айвазбаба, Айджиолу и други
фронтове.
След устремни български
атаки, на 26 март пада смятаната от световните воен-

20-те години на ХХ век тракийските дружества, армията, църквата и българската
културна общественост честват Деня на победата край
Одрин. Официално, Денят на
Тракия започва да се чества през 2006 година, когато
с Постановление на Министерски съвет, 26 март е обявен за официален празник. На
този ден се чества подвигът
на българските воини, загинали край Одрин и източно-тракийските бойни полета, както

В Деня на Тракия членовете на Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов” - Айтос поднесоха венци
и цветя пред паметника на Киприлов в двора на храм
„Св. Димитър”
ни специалисти за непревземаема Одринска крепост. С
превземането на крепостта от
българската армия приключва
Балканската война, в която са
пленени 14 турски генерали,
две хиляди офицери и 50-хилядна турска войска. Оръжейните трофеи са: 413 оръдия, 46
тежки картечници, 90 хиляди
снаряда, 12 милиона патрона и
друго военно имущество.
Победата донася свободата
на тракийските българи с цената на 1316 убити и 6329 ранени
в атаките на българската войска. Крепостта е превзета от
Втора българска армия под командването на ген. лейтенант
Никола Иванов.
По случай превземането на
Одринската крепост, в поздравителната заповед от 26 март
1913 година до войските на
Източния сектор, командва-

щият фронта – ген. Георги Вазов заявява: „Офицери, подофицери и войници… вие покрихте България със слава, а нашата армия - с лавров венец.
Светът има да се чуди на вас,
доблестните синове на България, че можахте за 30 часа да
превземете една от най-силните крепости. Гордея се, че съм
ваш началник. Гордея се,че
съм българин“.
Превземането на Одринската крепост е най-високият връх
в българската бойна мощ и военно изкуство.
Преговорите в Лондон са възобновени и на 17 май 1913 година България подписва Лондонския мирен договор, според който Турция отстъпва
всички свои владения на запад от линията Мидия на Черно море, до селището Енос
на Мраморно море, където

65% е преобладаващо българско етническо население.
За пръв път се признава официално в международен договор, подписан от Великите
сили, свободата на Източна
и Беломорска Тракия и тяхното присъединяване към майка
България.
В това е дълбокият смисъл
за възприемане на датата 26
март като Ден на Тракия. От

и почит към паметта на хилядите българи-бежанци, намерили подслон в пределите на
България и запазили родовата си памет.
След Балканската и Междусъюзническата война, в България се заселват близо 500
хиляди бежанци от Източна и
Беломорска Тракия и от Мала
Азия, които намират убежище

при своите братя в България.
В Айтос и околията намират
подслон над 600 семейства.
Тежка е тяхната участ, започвайки от нищото и затова ние
високо ценим направеното от
тях за нас, техните потомци,
за запазването на българския
род. И тук ще цитирам проф.
д-р Делчо Порязов, член на
Тракийския научен институт,
който анализира последиците
от насилственото прогонване
на българското население от
родните им места :„... Първоначално търсехме от Република Турция обезщетение за заграбените тракийски имоти за
около 10 милиарда долара, по
курса от 1983 година. След изваждането от архивите и описването на всички имоти във
вече готовия държавен регистър стана ясно, че стойността на собствеността на българите-бежанци от Одринска
Тракия е около 1.5 пъти по-голяма, тоест сега тя е вече за
над 15 милиарда долара обезщетение, което Турция дължи
на България.“
Днес ние, наследниците на
тракийските бежанци, сме
длъжни да държим будно съзнанието на българския народ,
защото според Хартата на
ООН, престъпленията срещу
човечеството нямат давност.
Поклон пред подвига на българските воини, паднали край
Одрин и из тракийските бойни поля! Поклон пред паметта на хилядите тракийски бежанци, намерили подслон в
България и запазили спомена
за родния край!
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ЗАПОВЕД
№ РД-08-188
гр. Айтос, 26.03.2019г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57,
т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във
връзка с Решение №599 на Общински съвет Айтос, обективирано в Протокол №41 от заседание
на ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2019г.,
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 част от недвижим имот –
публична общинска собственост, представляваща
две преходни помещения с обща площ 32,43 кв.м,
ведно с общи части на площ 15,00 кв.м, на първи етаж в западното крило на масивна двуетажна сграда „Детска болница”, находяща се в УПИ
І, кв.136 по плана на гр. Айтос, актувана с АПОС
№ 2398/29.07.2010г.
Помещенията се отдават за извършване на социални, културни, образователни, спортни и хуманитарни дейности.
Начална тръжна цена е 71,15лв /седемдесет и
един лева и петнадесет стотинки/ без ДДС месечен наем, определена съгласно базисни наемни
цени, приети с решение №108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.
2.Търгът да се проведе на 17.04.2019г. от 10:15ч.
в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Определям стъпка за наддаване – 7,00лв. /
седем лева / без ДДС.
4.Депозит за участие в търга – 7,12лв. /седем лева и дванадесет стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая №10/, или по
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок до
16:00ч. на 16.04.2019г.
5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем определям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска
без ДДС, достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора, се освобождава като не се начислява лихва.
6.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръжна документация за провеждане на търга, съдържащ
следните документи:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1;
- Декларация за оглед на имота – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – приложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стойност 30.00
лв./тридесет лева/ без ДДС, която се закупува до
16:00ч. на 15.04.2019г. в Центъра за услуги и информация на гражданите.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 16.04.2019г.
в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
7.1. Заявление за участие в търга - приложение №1;
7.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
7.3. Декларация за условията на
търга и проекто-договора - приложение №3;
7.4. Декларация за съгласие за събиране,
използване и обработване на лични данни - приложение №4;
7.5. Документ за внесен депозит;
7.6. Документ за закупена тръжна документация;
7.7. 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;
7.8. 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.
8. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При участие на кандидат,
регистриран като ЮЛ, на приложените документи
е необходимо да се постави фирмения печат.
9. Оглед на имота да се извършва всеки ден
до 16:00ч. на 16.04.2019г. 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 и
преди подписването на договора спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем с ДДС и
една гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем без ДДС.
Настоящата заповед да се обяви във вестник
„Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното
табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34
40 или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ЗАПОВЕД
№ РД – 08 – 187
27.03.2019г. 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 Решение №599/29.01.2019г. на Общински съвет Айтос относно приемане на Годишна
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019г.,
обективирано в Протокол № 41, т.3 от ДР.
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 три години на обект - частна общинска собственост, за продажба
на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни продукти и други селскостопански
продукти от растителен произход, представляваща закрита сергия /павилион/ с номер
7; находящ се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос, с площ от 5,60 кв.м., с начална
тръжна цена – 22,40 лв. /двадесет и два лева и 40 ст./ без ДДС месечен наем
Началната тръжна наемна цена е съобразена с Решение на Общински съвет гр.
Айтос №108/27.04.2016 г., за Базисните наемни цени без ДДС.
2.Търгът да се проведе на 17.04.2019г. от 9:45 ч. малката заседателната зала на
Община Айтос.
3.Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена – 2,24 лв. /
два лева и 24 ст./ без ДДС.
4. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена – 2,24 лв. /два лева
и 24 ст./ без ДДС., който се внася в касата на Общината /стая №10/, или по банков
път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF в срок
до 16:00 часа на 16.04.2019г.
5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, определям
парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достигната на търга, която

ЗАПОВЕД
№ РД-08-189
гр. Айтос, 26.03.2019г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57,
т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във
връзка с Решение №599 на Общински съвет Айтос, обективирано в Протокол №41 от заседание
на ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2019г.,
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 – публична общинска собственост, представляващ: Сграда „Кафе аперитив” със застроена площ 100 кв.м.,
на един етаж, с масивна конструкция, построена
през 2003г., находяща се в УПИ І, кв.63 по плана на
гр.Айтос, при граници на имота: от всички страни
градски парк, актувана с АПОС №1149/12.01.2004г.
Имотът е предназначен за „Кафе аперитив”.
Начална тръжна цена е 600,00лв. /шестстотин лева/ без ДДС месечен наем, определена съгласно базисни наемни цени, приети с решение
№108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.
2.Търгът да се проведе на 17.04.2019г. от 10:00ч.
в малката заседателна зала на Община Айтос.
3.Определям стъпка за наддаване – 50,00лв./
петдесет лева / без ДДС.
4.Депозит за участие в търга – 60,00 лв./шестдесет 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 16.04.2019г.
5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем определям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска
без ДДС, достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора, се освобождава като не се начислява лихва.
6.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръжна документация за провеждане на търга, съдържащ
следните документи:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1;
- Декларация за оглед на имота – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стойност 30.00

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на
срока на договора се освобождава, като не се начислява лихва.
6. Утвърждавам тръжна документация на стойност 40.00лв./четиридесет лева/ без
ДДС за един комплект, която се закупува до 16.00ч. на 15.04.2019г. в Центъра за услуги и информация на гражданите, както следва:
- 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;
- Договор за наем /проект/;
- Схема за разположение на обекта.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч.
на 16.04.2019г. 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 приемане условията на търга;
7.4 Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.
7.5 Документ за внесен депозит;

лв./тридесет лева/ без ДДС, която се закупува до
16:00ч. на 15.04.2019г. в Центъра за услуги и информация на гражданите.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 16.04.2019г.
в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
7.1. Заявление за участие в търга - приложение №1;
7.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
7.3. Декларация за условията на търга и проекто-договора - приложение №3;
7.4. Декларация за съгласие за събиране,
използване и обработване на лични данни - приложение №4;
7.5. Документ за внесен депозит;
7.6. Документ за закупена тръжна документация;
7.7. 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;
7.8. 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.
8. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При участие на кандидат,
регистриран като ЮЛ, на приложените документи
е необходимо да се постави фирмения печат.
9. Оглед на имота да се извършва всеки ден
до 16:00ч. на 16.04.2019г. 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 и
преди подписването на договора спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем с ДДС и
една гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем без ДДС.
11.В 7-дневен срок от сключване на договора,
наемателят следва да представи застрахователна полица за сключена застраховка, включително
срещу природни бедствия и земетресения.
Настоящата заповед да се обяви във вестник
„Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното
табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34
40 или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

7.6 Документ за закупена тръжна документация;
7.7 Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за
вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка.
7.8 Копие от документ за регистрация за земеделски производител.(ако е приложимо)
8. До участие в търга ще се допускат физически лица, регистрирани като земеделски производители и юридически лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ
на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
9. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16.00ч. на 16.04.2019г. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и една гаранция по изпълнение на договора в размер на един месечен наем,
11. В 7 дневен срок от сключването на договора, наемателя да представи застрахователна полица за сключена застраховка, включително срещу природни бедствия и
земетресения. Достигнатата при търга цена се заплаща до 30-то число на всеки месец
в касата на общината. Вноските са само в левове. Гаранцията по изпълнение на договора се възстановява при изтичане срока на договора за наем.
Заповедта да се обяви като се публикува във вестник „Народен приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на Общината.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ЗАПОВЕД
№ РД-08-186
26.03.2019 г. гр. Айтос
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, чл.57, т.1 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение
№599/29.01.2019г. на Общински съвет Айтос
относно приемане на Годишна програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019г., обективирано в Протокол № 41, т.3 от ДР
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
следния недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ:
Рекламно съоръжение, находящо се
в гр. Айтос на главен път Бургас-София
в част от УПИ І, кв. 264 и УПИ V, кв. 260
по плана на гр. Айтос, с рекламна площ
140кв.м., представляващо двустранна рекламна арка.
2. Начална месечна тръжна цена е
500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, определена с решение № 261/27.02.2013г.
3. Търгът ще се проведе на 17.04.2019г.
от 9:30часа в малката заседателна зала на
Община Айтос.
4. Определям стъпка за наддаване - 10%
от началната тръжна цена - 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС.
5. Депозит за участие в търга - 10% от
началната тръжна цена - 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС. 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 16.04.2019г.
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 40,00 лв.(четиридесет лева) без
ДДС за един комплект, която се закупува
до 16:00 ч. на 15.04.2019г. 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;
- Договор за наем /проект/;
- Снимка на обекта.
8. Кандидатите следва да представят в
запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на
16.04.2019г. 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.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 16.04.2019г., 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.
12. В 7- дневен срок от сключване на
договора, наемателят следва да представи застрахователна полица за сключена
застраховка, включително срещу природни бедствия и земетресения.
Настоящата заповед да се обяви във
вестник „Народен приятел”, електронната
страница на Община Айтос и да се постави
на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта
ще упражнявам лично.
Допълнителна информация на тел.:
0558/2 57 83 или в ЦУИГ на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ЗКПУ “МЪГЛЕН” С. МЪГЛЕН
П О К А Н А
На основание чл.16, ал. 1 от Закона за кооперациите, във връцка с чл. 26, ал. 1 и 2 от Устава на кооперацията, Управителният съвет на
ЗКПУ “МЪГЛЕН” С. МЪГЛЕН
СВИКВА
Годишно Отчетно Събрание на кооперацията, което ще се проведе на 13.04. 2019 г.,
от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Айтос, град Айтос, ул. “Цар Освободител”
№3, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на нови член
кооператори. Докладва: Мариян Пеев
2. Доклад на УС на ЗКПУ “Мъглен” с. Мъглен за 2018 г. Докладва: Мариян Пеев
3. Доклад на Контролния съвет на ЗКПУ
“Мъглен” с. Мъглен за 2018 г. Докладва: Димитър Которов
4. Приемане на Годишния Финансов Отчет
за 2018 г. на ЗКПУ “Мъглен” с. Мъглен. Докла-

два: Иванка Димитрова
5. Освобождаване на председателя на кооперацията, УС и КС от отговорност за едногодишната им дейност. Докладва: Мариян Пеев
6. Взимане на решение от Общото събрание, като упълномощава УС и Председателя на кооперацията за сключване на договори за сделки и кредити с ДФЗ, Разплащателна агенция, банки, юридически и физически
лица и други, за Закупуване на земя и ДМА,
включително и срещу ипотекиране на недвижими имоти. Да учредява обезпечения по
кредити сс залози и ипотеки с ДМА Докладва: Мариян Пеев
При липса на кворум, на основание чл. 17,
ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе един
час по-късно - от 10.00 часа, на същото място
и при същия Дневен ред, независимо от броя
на присъстващите член-кооператори.
УС на ЗКПУ “МЪГЛЕН” с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 22-88.
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Читалището се нуждае от генерален
ремонт, търсим финансиране
Народен приятел

28 март 2019

Кметът
Васил
Едрев:

За първи път от много години насам, бюджет `2019 отделя средства за изработването на работни инвестиционни
проекти за основен ремонт/
реконструкция на НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ
1869“ - Айтос. Сградата е публична общинска собственост,
за енергийно обследване и
технически проект бюджетът
отдели 16 200 лв. Фирмата-изпълнител вече е в читалищната сграда, за да готви цялостен проект за основен ремонт,
какъвто не е извършван от десетилетия.
Според договора с Община Айтос, това ще е първи-

дата, която е единствена по
своето значение в Айтос. Ще
бъде предвидена и възможността за достъпа до сградата на хора в неравностойно
положение.
“Сградата е огромна, ремонтът изисква много средства. Необходимо е да имаме много добър работен проект, с който да търсим финансиране. Има възможности и
ще положим усилия това да
се случи. През годините са
извършвани само частични и

Община Айтос на основание на чл.
128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите
на населеното място за обект: „Нов отливен канал от нов дъждопреливник 12
на гр. Айтос”.
Трасето на отливния канал преминава през следните имоти: № 000056, землище на гр. Айтос с НТП „ Полски път”,
общинска собственост; № 000695, землище на гр. Айтос с НТП „Канал”, общинска собственост, № 000907, землище на
гр. Айтос с НТП „Полски път”, общинска
собственост, № 000914, с НТП „Пасище,
мера”, общинска собственост и № 272005
с НТП „Нива”, собственост на Лидия Василева Василева.
Проектът се намира в дирекция
„ТСУРР” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ,
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
(Обявлението е публикувано в
бр.25/26.03.2019 г. на Държавен
вестник)

ПРОДАВА!

• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДА-

ВА лозе, УПИ І-490, кв. 32 „ПРОВАДИЙСКО ШОСЕ”, 745 кв. м., нотариален акт.
• Тел. 0887 01 98 80 ПРОДАВА
2.5 дка празно дворно място в с.
ДРЯНКОВЕЦ, УПИ V-48, кв.6, договор с EVN - 12 kW, партида за
вода, скица с виза за строеж, нотариален акт.

Вече се
изготвят
работни
проекти

не дотам качествени ремонти, затова сега сградата е в
лошо състояние и се нуждае
от цялостно преобразяване.
Този ремонт е сред приоритетите ни, защото Читалището е най-посещаваната институция от децата и младите хора на Айтос”, коментира
за „Народен приятел“ кметът
Васил Едрев.
НП

В читалнята на айтоското читалище, на сцената и в салона винаги има много деца
ят цялостен работен проект
с архитектурна и конструктивна разработка, с проекти
за ВиК, елинсталации, енергийна ефективност, пожарна
безопасност и т.н. Ще бъдат
направени и подробни количествено-стойностни сметки
по всички части и КСС на цялостния проект. Разработката на архитектурна част ще
включва и цветовото решение
на фасадите, научи още НП.
Срокът за изпълнение на
договора е до 60 работни дни.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЛЕНИЕ
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ЗАПОВЕД
№ РД-08-190
гр. Айтос, 26.03.2019г.
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 №623/28.02.2019г., обективирано в Протокол №42,
т.15 от ДР на заседание на ОбС – Айтос,
ЗАПОВЯДВАМ:
I. Откривам процедура за провеждане на публични търгове
с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна
общинска собственост, представляващи:
1. ПИ № 1000, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 4,476 дка, пета категория, начин на трайно
ползване – нива, при граници на имота: ПИ №999, Път, ПИ №1001,
Път, Дере, актуван с АОС № 5303/16.01.2019г.
Начална тръжна цена: 8186,00 лв. /осем хиляди сто осемдесет и шест лева/.
2. ПИ № 1001, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1,454 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, Път, ПИ №1000,
актуван с АОС № 5313/17.01.2019г.
Начална тръжна цена: 2641,00 лв. /две хиляди шестстотин и
четиридесет и един лева/.
3. ПИ № 1006, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 0,905 дка, пета категория, начин на трайно
ползване – нива, при граници на имота: ПИ №1002, ПИ №1003,
Дере, Път, актуван с АОС № 5306/16.01.2019г.
Начална тръжна цена: 1644,00 лв. / хиляда шестстотин и четиридесет и четири лева/.
4. ПИ № 320, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,176 дка, четвърта категория, начин на трайно
ползване – нива, при граници на имота: ПИ №319 , ПИ №319, Общински ПИ, Път, актуван с АОС № 1887/02.02.2019г.
Начална тръжна цена: 350,00 лв. /триста и петдесет лева/.
5. ПИ № 458, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Ляската”, с площ от 2,338 дка, четвърта категория, начин на трайно
ползване – нива, при граници на имота: ПИ №459, Общинско място, ПИ №456, Гора, Път, актуван с АОС № 5314/17.01.2019г.
Начална тръжна цена: 4690,00 лв. /четири хиляди шестстотин и деветдесет лева/.
6. ПИ № 460, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,981 дка, четвърта категория, начин на трайно
ползване – нива, при граници на имота: ПИ №462, Общинско мяс-

ЗАПОВЕД
№ РД-08- 192
гр. Айтос, 27.03.2019 г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, § 12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, чл.13, ал.4, чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №
150/28.06.2016г. на Общински съвет Айтос, обективирано в Протокол № 9, от заседание
на ОбС-Айтос, проведено на 28.06.2016г. и Решение № 246 / 27.12.2016г., обективирано в
Протокол № 15 от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 27.12.2016г.,
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска
собственост, както следва:
1.1. Язовир „Аладъна” с площ от 50,777 дка, находящ се в землището на с. Чукарка, Община Айтос, съставляващ имот с № 000164, ЕКАТТЕ 81640, при граници: имот №
000165, 000321, 000238, 000181, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост
№ 248/05.04.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 507,77
лв. /петстотин и седем лева и седемдесет и седем стотинки/ без ДДС за целия имот за
една година. Определя стъпка на наддаване 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Определя
депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС или 50,78
лв. (петдесет лева и седемдесет и осем стотинки);
1.2. Язовир „Мъгленски път” с площ от 13,459 дка, находящ се в землището на с.
Пещерско, Община Айтос, съставляващ имот с № 000198, ЕКАТТЕ 56321, при граници:
имоти № 000197 и 000199, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №
258/15.04.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 134,59
лв. /сто тридесет и четири лева и петдесет и девет стотинки/ без ДДС за целия имот
за една година. Определя стъпка на наддаване 13 лв. /тринадесет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС
или 13,46 лв. (тринадесет лева и черитидесет и шест стотинки);
1.3. Язовир „Под селото” с площ от 46,866 дка, находящ се в землището на с. Чукарка, Община Айтос, съставляващ имот с № 000167, ЕКАТТЕ 81640, при граници: имот
№ 000248, 000241, 041008, 000122, 000238, имотът актуван с Акт за публична общинска
собственост № 255/05.04.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 468,66 лв. /четиристотин шестдесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС за целия имот за една година. Определя стъпка на наддаване 46 лв. /четиридесет и шест лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в процедурата – 10%
от началната тръжна цена без ДДСили 46,87 лв. (четиридесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки);
1.4. Язовир „Меселим-1” с площ от 42,258 дка, находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000135, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000125, 000132, 038014, 000149, 000126, 000137, 000136, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 239/05.04.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка
без ДДС за една година, или 422,58 лв. /четиристотин двадесет и два лева и петдесет
и осем стотинки/ без ДДС за целия имот за една година. Определя стъпка на наддаване 42 лв. /четиридесет и два лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС или 42,26 лв. (четиридесет и два лева
и двадесет и шест стотинки);
1.5. Язовир „Между реките” с площ от 6,902 дка, находящ се в землището на с.
Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000265, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000217, 000190, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост
№ 1719/11.08.2008 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или
69,02 лв. /шестдесет и девет лева и две стотинки/ без ДДС за целия имот за една година. Определя стъпка на наддаване 6 лв. /шест лева/ без ДДС. Определя депозит за
участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС или 6,90 лв. (шест

Готовият работен проект трябва да включва всички нобходими за реновацията документи, графични материали,
текстова част - обяснителни
записки, детайли, спецификации. Основното изискване на
Община Айтос като възложител е при разработването на
проекта да се заложи използването на съвременни технологични решения, инсталации
и материали, за създаване на
оптимални условия за обитаване и експлоатация на сгра-

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
то, ПИ №459, Път, ПИ №463, актуван с АОС № 5307/16.01.2019г.
Начална тръжна цена: 1968,00 лв. /хиляда деветстотин шестдесет и осем лева/.
7. ПИ № 463, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,643 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №462, ПИ №460,
Път, ПИ №464, актуван с АОС № 5309/17.01.2019г.
Начална тръжна цена: 1290,00 лв. /хиляда двеста и деветдесет лева/.
8. ПИ № 464, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,304 дка, четвърта категория, начин на трайно
ползване – нива, при граници на имота: ПИ №465, ПИ №462, ПИ
№463, Път, актуван с АОС № 5311/17.01.2019г.
Начална тръжна цена: 610,00 лв. /шестстотин и десет лева/.
9. ПИ № 240, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ от 0,398 дка, шеста категория, начин на
трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №241, Дере,
ПИ №239, ПИ №238, актуван с АОС № 5304/16.01.2019г.
Начална тръжна цена: 705,00 лв. /седемстотин и пет лева/.
10. ПИ № 241, находящ се в землището на гр.Айтос, м.
„Провадийско шосе”, с площ от 0,226 дка, шеста категория,
начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ
№242, ПИ №243, Дере, ПИ №240, ПИ №238, актуван с АОС №
5305/16.01.2019г.
Начална тръжна цена: 401,00 лв. /четиристотин и един
лева/.
11. ПИ № 317, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Набожната къща”, с площ от 0,948 дка, четвърта категория, начин
на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №460, ПИ
№322, ПИ №316, ПИ №307, актуван с АОС № 5312/17.01.2019г.
Начална тръжна цена: 1894,00 лв. /хиляда осемстотин деветдесет и четири лева/.
12. ПИ № 2915, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 1,053 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №2762, ПИ №2914,
ПИ №2913, ПИ №3014, ПИ №3013, ПИ №2916, ПИ №2918, актуван
с АОС № 5310/17.01.2019г.
Начална тръжна цена: 2112,00 лв. /две хиляди сто и дванадесет лева/.

13. ПИ № 208, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от 0,273 дка, пета категория, начин на трайно
ползване – нива, при граници на имота: Път, Дере, ПИ №195, ПИ
№207, Път, ПИ №209, актуван с АОС № 5308/16.01.2019г.
Начална тръжна цена: 200,00 лв. /двеста лева/.
14. ПИ № 103, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от 0,447 дка, пета категория, начин на трайно
ползване – овощна градина, при граници на имота: Път, ПИ №104,
ПИ №167, ПИ №102, актуван с АОС № 5256/10.09.2018г.
Начална тръжна цена: 330,00 лв. /триста и тридесет лева/.
15. ПИ № 104, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от 0,697 дка, пета категория, начин на трайно
ползване – овощна градина, при граници на имота: Път, Дере, ПИ
№167, ПИ №103, актуван с АОС № 5257/10.09.2018г.
Начална тръжна цена: 514,00 лв. /петстотин и четиринадесет лева/.
Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност).
II. Търговете да се проведат на 17.04.2019г. от 10:45ч. в малката заседателна зала на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.
III. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена, за всеки отделен имот.
IV. Определям депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена, за всеки отделен имот, вносим в брой в касата на Община Айтос (стая № 10), или по банков път по сметка на общината BG 27BUIN95613300447527, BIG-BUINBGSF в „Алианц Банк
България” в срок до 16:00 часа на 16.04.2019г.
V. Утвърждавам 15 /петнадесет/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга, съдържащи следните документи:
1. Копие от Заповед за насрочен търг
2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- приложение №3
5. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - приложение №4
6. Тръжни условия

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
лева и деветдесет стотинки);
1.6. Язовир „Чатала/Широката река” с площ от 38,325 дка, находящ се в землището на с. Пещерско, Община Айтос, съставляващ имот с № 000205, ЕКАТТЕ 56321, при
граници: имот № 000206, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №
259/15.04.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 383,25
лв. /триста осемдесет и три лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС за целия имот
за една година. Определя стъпка на наддаване 38 лв. /тридесет и осем лева/ без ДДС.
Определя депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС
или 38,33 лв. (тридесет и осем лева и тридесет и три стотинки);
1.7. Язовир „Джелеб кайряк” с площ от 39,703 дка, находящ се в землището на гр.
Айтос, Община Айтос, съставляващ имот с № 000869, ЕКАТТЕ 00151, при граници: имоти № 000871, 000870, 000871, 000361, 000463, 000403,землищна граница, имотът актуван
с Акт за публична общинска собственост № 236/05.04.1999 год. Начална тръжна цена
10 лв./дка без ДДС за една година, или 397,03 лв. /триста деветдесет и седем лева и
три стотинки/ без ДДС за целия имот за една година. Определя стъпка на наддаване 39 лв. /тридесет и девет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС или 39,70 лв. (тридесет и девет лева и
седемдесет стотинки);
1.8. Язовир „Джелеб кайряк-1” с площ от 5,383 дка, находящ се в землището на гр.
Айтос, Община Айтос, съставляващ имот с № 000884, ЕКАТТЕ 00151, при граници: имоти № 000883, 000882, 000957, 000956, 000319, имотът актуван с Акт за публична общинска
собственост № 547/03.11.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 53,83 лв. /петдесет и три лева и осемдесет и три стотинки/ без ДДС за целия
имот за една година. Определя стъпка на наддаване 5 лв. /пет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС или
5,38 лв. (пет лева и тридесет и осем стотинки);
1.9. Язовир „Джелеб кайряк-2” с площ от 16,813 дка, находящ се в землището на гр.
Айтос, Община Айтос, съставляващ имот с № 000538, ЕКАТТЕ 00151, при граници: имоти № 000319, 000871, 381001, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №
548/03.11.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 168,13
лв. /сто шестдесет и осем лева и тринадесет стотинки/ без ДДС за целия имот за една
година. Определя стъпка на наддаване 16 лв. /шестнадесет лева/ без ДДС. Определя
депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС или 16,81
лв. (шестнадесет лева и осемдесет и една стотинки);
1.10. Язовир „Алана” с площ от 11,761 дка., находящ се в землището на с. Пирне, Община Айтос, съставляващ имот с № 000295, ЕКАТТЕ 564388, при граници: имот
№ 000292, 048008, 000050, 000297, 000285, 094014, 000274, 098011, имотът актуван с Акт за
публична общинска собственост № 252/05.04.1999 год.”. Начална тръжна цена 10 лв./
дка без ДДС за една година, или 117,61 лв. /сто и седемнадесет лева и шестдесет и
една стотинки/ без ДДС за целия имот за една година. Определя стъпка на наддаване 11 лв. /единанадесет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в процедурата
– 10% от началната тръжна цена без ДДС или 11,76 лв. (единанадесет лева и седемдесет и шест стотинки);
1.11. Язовир „Дермен дере” с обща площ 39,636 дка., находящ се в землището на
с. Поляново, Община Айтос, включващ имот №000072, ЕКАТТЕ 57426, с площ 31,258 дка,
при граници: ПИ № 020009 и ПИ № 000073, имотът е актуван с Акт за публична общин-

ска собственост №264/20.04.1999 г., и имот №000073, ЕКАТТЕ 57426, с площ 8,378 дка.,
при граници: ПИ № 000072, ПИ № 020009, ПИ № 018012, ПИ № 018013, ПИ № 000037, ПИ
№ 000038, ПИ № 018014, ПИ №018015, ПИ № 018016, ПИ № 020009, имотът е актуван
с Акт за публична общинска собственост №263/20.04.1999 г.”. Начална тръжна цена 10
лв./дка без ДДС за една година, или 396,36 лв. /триста деветдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ без ДДС за целия имот за една година. Определя стъпка на наддаване 39 лв. /тридесет и девет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС или 39,64 лв. (тридесет и девет лева
и шестдесет и четири стотинки);
1.12. Язовир/вътрешна река „Боаза-2” с площ от 15,564 дка., находящ се в землището на с. Малка поляна, Община Айтос, съставляващ имот с № 000008, ЕКАТТЕ 46440, при
граници: имоти № 000005, 000030, 000011, 000012, 003001, 000027, 000014, 000015, 000007,
000009, 000010, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 247/05.04.1999
год.”. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 155,64 лв. /сто петдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС за целия имот за една година. Определя стъпка на наддаване 15 лв. /петнадесет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС или 15,56 лв.
(петнадесет лева и петдесет и шест стотинки);
1.13. Язовир „Мъгленски път 2” с площ от 13,774 дка., находящ се в землището на
с. Пещерско, Община Айтос, съставляващ имот с № 000169, ЕКАТТЕ 56321, при граници: имот № 000134 - дере, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №
256/15.04.1999 год.”. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 137,74
лв. /сто тридесет и седем лева и седемдесет и четири стотинки/ без ДДС за целия имот
за една година. Определя стъпка на наддаване 13 лв. /тринадесет лева/ без ДДС. Определя депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС
или 13,77 лв. (тринанадесет лева и седемдесет и седем стотинки);
2. Обектите да се отдадат под наем за срок от 10 години, след провеждане на публични търгове с явно наддаване, на оператор на язовирна стена.
3. Търговете да се проведат на 17.04.2019г. от 10:30 часа в малката заседателна
зала на Община Айтос.
4. Депозитите за участие се внасят в касата на Общината /стая №10/ или по банкова сметка на общината: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC:
BUINBGSF, в срок до 16:00ч. на 16.04.2019г. При внасяне на депозит по банков път, средствата следва да са постъпили по сметка на общината до 16:00ч. на 16.04.2019г.
5. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, определям
парична гаранция в размер на една годишна наемна вноска, достигната на търга, която
се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на
срока на договора се освобождава, като не се начислява лихва.
6. Утвърждавам тръжна документация на стойност 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС
за всеки един от обектите, която се закупува до 16:00ч. на 15.04.2019г. в Центъра за услуги и информация на гражданите. Тръжната документация съдържа:
- Копие от заповед за насрочен търг;
- Приложение № 1 - Заявление за участие;
- Приложение № 2 - Декларация за оглед на имота;
- Приложение № 3 - Декларация за условията на търга;
- Приложение № 4 - Декларация за съгласие за събиране и обработване на лич-

7. Акт за общинска собственост
8. Скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
VI. Закупуването на тръжната документация на стойност
30.00 лв. без ДДС да става в Центъра за услуги и информация на
гражданите в Община Айтос до 16:00 часа на 15.04.2019г.
VII. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00 часа на 16.04.2019г. в Центъра за услуги и
информация на гражданите, следните документи:
-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- приложение №3
-декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - приложение №4
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
-копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ;
-юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и ЕИК съгласно Закона за търговския регистър, или извадка от електронната страница;
-нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства лично на търга. 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;
VIII. До участие в търга се допускат физически и юридически лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на
приложените документи следва да се постави фирмения печат.
IX. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден
до 16:00 часа на 16.04.2019г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от влизане в сила
на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се
яви за сключване на договор.
Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”,
електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на общината.
Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на отдел
„Общинска собственост”.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45, 0558/2
34 40.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ни данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Акта за общинска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за наем /проект/.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на
16.04.2019г. в Центъра за услуги и информация на гражданите следните документи:
7.1. Приложение № 1 - Заявление за участие;
7.2. Документ, доказващ, че участника отговаря на условието за оператор на язовирна стена - физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика
- физическото лице представя документ, доказващ придобита образователно-квалификационна степен “магистър”, със специалност Хидротехническо строителство,
Хидромелиоративно строителство или друга еквивалентна специалност в областта на
хидроинженерството, при придобиването на която в учебния план са изучавани предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на
язовирни стени и на съоръженията към тях.
- юридическото лице представя документ, че разполага със служител хидроспециалист с придобита образователно-квалификационна степен “магистър”, със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство или друга еквивалентна специалност в областта на хидроинженерството, при придобиването на която в учебния план са изучавани предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях и документ за придобита специалност на лицето;
7.3. Приложение № 2 - Декларация за оглед на имота;
7.4. Приложение № 3 - Декларация за условията на търга;
7.5. Приложение № 4 - Декларация за съгласие за събиране и обработване на
лични данни;
7.5. Документ за внесен депозит;
7.6. Документ за закупена тръжна документация;
7.7. 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;
7.8. 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;
8. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. Когато участникът е юридическо лица, върху приложените документи следва да бъдат положени
подпис на управителя и печат.
9. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 16:00ч. на 16.04.2019г., с представител на Общината, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил
участник, спечелилият кандидат следва да внесе една годишна наемна вноска и една
гаранция по изпълнение на договора, в размер на един годишен 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 / 25786 или в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Айтос.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

8

ñòð.4

28 март 2019

×ô

Cyan Magenta Yellow Black

“От Цветница до Гергьовден Айтос `2019”
На 19 април 2019 г. от
13.00 часа на площад „Свобода” (при лоши метеорологични условия - в салона
на НЧ “Васил Левски 1869”)
ще се проведе традиционният айтоски фолклорен
конкурс, свързан с пролетните празници:
- Цветница
- Лазаровден
- Великден
- Гергьовден
Празникът традиционно
присъства в културния календар на Община Айтос
през мeсец април. Целта
му е да съхрани за поколенията стародавните народни традиции, да обнови
и обогати националното ни
танцово и песенно култур-

но наследство.
Организатори на празника са Община Айтос и
НЧ „Васил Левски 1869”.
Участници в Празника са
представителните групи
от учебните заведения на
територията на общината,
фолклорните групи на читалищата и Военният клуб.
Регламент за участие
А. Обредни групи – представят обичай от пролетния празнично-обреден
календар (Цветница, Лазаровден, Великден, Гергьовден).
Б. Певчески групи – изпълняват две песни, свързани с гореизброените
празници

В. Танцови групи – изпълняват песен и танц
Традиционно, участниците ще се състезават в три
възрастови групи – начален, среден и горен курс.

Училището в Пирне се
гордее с успеха на Али и
Синан на Spelling Bee 2019

Желателно е, изпълняваните от участниците песни да не са включени в задължителната програма на
учебниците по музика.
Провеждат се конкур-

сите:
А. Ревю на костюми – лазарка
Б. Моминска китка или
кумичен венец
В. Великденско яйце или

великденско дърво
Г. Обреден хляб
Всички групи и състави
получават диплом за участие, а участниците в конкурсите и изпълнителите,
класирани от журито – награди.
Заявки за участие се
приемат до 13 април 2019
г. в Дирекция „КОВЗС” в
стая № 4. Допълнителна информация на тел: 0558/2 27
23 и 0558/2 20 30.
Важно за участниците!
Китките, венците и яйцата, великденските дървета и обредните хлябове се
представят на организаторите един ден преди празника за оформяне на изложба.

На Благовещение
в Айтос

На 23 март 2019 година
в СУ „К. Константинов“ град Сливен се проведе
Регионалният кръг от Националното състезание
по правопис на английски „Spelling Bee 2019“.
От ОУ „Христо Ботев“
- с. Пирне участие взеха Али Мустафа от IV
клас и Синан Ниязи от
VI клас. Те се състезаваха и представиха достойно училището в два потока от по 32 участници.
Али Мустафа и Синан Ниязи достигнаха до престижния пети кръг. И двамата получиха грамоти за
своето много добро представяне.

И тази година на Благовещение, дейците на Народно читалище „Васил
Левски 1869” - Айтос спазиха традицията на празника - преметоха и почистиха, а после запалиха огън пред читалищната сграда, за да изгорят
„всичко старо”. Един по
един прескочиха огъня за
здраве, а според народните вярвания - и за да

не пострадат от змийско
ухапване.
Огънят с усмивка прескочиха и много айтозлии,
които минаха край читалището, дочули народните
ритми и празничния звук
на чинелите, майсторски
удряни от 70-годишната
Стойка, която от дълги години подкрепя всяка читалищна инициатива.
НП

За почитателите на поезията!

В петък, на 29 март, в Айтос ще гостува поетесата Милена Караангова - ръководител на “Секторна програма Коменски” в Център за развитие на човешките
ресурси - София.

Информираме ценителите на поезията, че срещата с творчеството на Милена Караангова в Айтос ще бъде на 29.03.
2019 г., от 15.30 часа в библиотеката на
СУ “Христо Ботев”

