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Започнаха от „Станционна”! В ход е
ремонтът на основни градски улици в Айтос
2 млн. лв. инвестира Община Айтос за
улични и тротоарни настилки в града
за тази цел от много години
насам, взети заедно.
„Народен приятел“ беше
пред блоковете на улица
„Станционна” на старта
на ремонтните дейности.
Представител на изпълнителя потвърди пред обкв.м, а тротоарната площ
за ремонти е 16 224,06 кв.м.
Финансирането е съгласно договор на Община Айтос с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на
безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г. Средствата, които Общината добави
в бюджета си по този проект са в размер на 1 948 716.

Пред улица „Станционна” откъм Колелото
Изпълнителят на обществена поръчка на Община Айтос с предмет „Реконструкция и рехабилитация на
улична мрежа на територията на община Айтос“, ДЗЗД
“Стройстийл” тази седмица
стартира уличните ремонти.
На улица „Станционна” техниката вече работи, предвидени за реконструкция и рехабилитация по проекта на
Община Айтос са още градските улици: „Панайот Волов”, „Васил Левски”, „Стефан Караджа”, „Паскал Янакиев”, „Димчо Карагьозов”
(до улица „Цар Освободител“), „Цар Освободител”
(от ДСК до Автогара).
Айтозлии бяха нетърпеливи в очакване на уличните
реконструкции, но нека не
забравяме, че това е един
от най-мащабните проекти за Айтос от години насам. Уличните ремонти ще
бъдат на площ от 25 229,95

44 лв. и са по подпомярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“.
Това е първата безвъзмездна финансова помощ
за основен ремонт на улиците в града от промените
насам. Общата сума за ремонтите през 2019 година е
в пъти повече, сравнено с
годишните суми, заделяни

щинското издание, че ще
се работи нонстоп за почистването и извозването
на пръстта от тротоарите,
от които бяха свалени старите плочки. В срокове ще
тече и подготовката за полагане на нови тротоарни
настилки на „Станционна”,
за да бъдат преодолени неудобствата за живеещите и
за гражданите.
НП

Ивелина Василева - бургаският
кандидат за Европарламента!

Кандидатът с опит, който
работи за успехите на
Общината и познава
проблемите на Айтос
Ремонтните дейности пред СУ «Христо Ботев”

Общински съвет на БСП-Айтос
СЪОБЩЕНИЕ
На 24 май, от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Айтос ще се проведе среща с кандидата за представител в Европейския парламент от листата на Коалиция „БСП за България - Велизар Енчев“.
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
Напомняме Ви за задължението Ви за участие в работата на Секционните избирателни комисии в предизборния ден 25 май 2019 г.
Получаването на изборните книжа и материали ще
бъде: на 25 май (събота) от 15.30 часа СИК от града
от 16.00 часа СИК от селата.
Председателите на СИК получават материалите от
Общината, а членовете изчакват на място в избирателните секции.
Тръгване за селата за членовете на СИК 26 май 2019
(неделя) от 6.00.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

На 22 май, кандидатът за евродепутат от ПП „ГЕРБ“ Ивелина Василева се срещна с жители на град Айтос в открита
приемна, на площад „Свобода”. Ивелина Василева отговори
на въпроси на граждани и разговаря с посетителите на приемната за реализираните и предстоящите проекти на Община Айтос. Акцент в разговорите с айтозлии бяха проектите,
свързани с опазване на околната среда.
Кандидатът за представител на България в Европейския
парламент получи в Айтос и благодарности, тъй като в качеството на Министър на околната среда и водите, Василева имаше изключителен принос за финансиране на проекта за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни
води, на стойност 19 млн. лв.
За да подкрепят кандидата за евродепутат на ПП „ГЕРБ“,
гости на Айтос бяха кметът на Бургас и зам.-председател на
ГЕРБ Димитър Николов, Диана Саватева - народен представител от ПП „ГЕРБ“ в 44-то Народно събрание, Галя Желязкова -също народен представител и Веселин Пренеров - общински съветник от ПП „ГЕРБ“ в Община Бургас.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
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Гражданска инициатива за паметник на загиналите във
войните влиза в заседателната зала
На заседание, на 29 май
т.г., ще се иска съгласието
на Общински съвет - Айтос за допускане на разработването на проект за изграждане на Паметник на
загиналите във войните от
град Айтос върху поземлен
имот общинска собственост. Искането внася председателят Красимир Енчев
по постъпило предложение
от Инициативен комитет
„Воинска памет” с председател Иван Иларев за изграждане на Паметник на
загиналите във войните от
град Айтос. Предложението е придружено с подписка, събрана от ИК, създадена при условията и реда
на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление.
Инициативният комитет
е създаден след проведено Общо събрание на
25.02.2019 г., което утвърди образец на подписка,
съгласуван с кмета на Община Айтос. Подписката
беше изпратена в структуриран електронен вид на

Инициативен комитет “ВОИНСКА ПАМЕТ” - град Айтос
Към айтозлии!
Скъпи айтозлии, родолюбци и приятели от цяла България и по света, обръщам се към Вас с призив за финансова подкрепа, в качеството ми на председател на Инициативен комитет “ВОИНСКА ПАМЕТ” - град Айтос.
Дългогодишна мечта на поколения айтозлии е построяването паметник на загиналите във войните от град Айтос. Поради различни по характер причини, през годините това досега не е осъществено. Днес всички ние,
без значение на етнос, религия или политическа принадлежност, обединени от святата идея за увековечаване на героизма и саможертвата на 180 синове на
град Айтос, паднали по бойните полета, сме готови да
доведем делото до успешен край. Всеки, отворил сърцето си за тази идея, може да даде своята лепта като
го направи: в брой в касата на Инициативния комитет
на улица „Станционна» 29 - Военен клуб - Айтос, или по
банкова сметка:
ИК ”ВОИНСКА ПАМЕТ” гр.АЙТОС
IBAN : BG16STSA93000025945847
BIC : STSABGSF
БАНКА ДСК - ЕАД ГР. АЙТОС

ИК “Воинска памет” при кмета Васил Едрев
ГД „ГРАО” към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, чрез териториалното й звено в Бургас, за
извършване на служебна
проверка. За резултатите
от проверката, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” е изпратила протокол, според който
подписката съдържа 703
броя коректни записи.
Инициативният комитет
„Воинска памет” - град Айтос, представя идеен проект и скица-предложение,

и при спазване изискванията на Наредбата за реда
за подаване предложения
и вземане на решения от
Общинския съвет, за изграждане на паметници,
мемориални обекти и други
възпоменателни знаци върху поземлени имоти общинска собственост на територията на Община Айтос.
Предложението е изпратено за становище от Общинския експертен съвет за устройство на територията,
който дава положително
становище за предложеното местоположение на па-

ОБЩИНА
АЙТОС
ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ

На 20 май се проведе акция за кръводаряване в
един от кабинетите на МЦ І ЕООД - Айтос. Доброволците не бяха много, но пък дойдоха, водени от
увереността, че кръвта, кръвните продукти и произведените от тях биопрепарати са незаменими
лечебни средства и досега няма създаден изкуствен аналог.

Община Айтос уведомява гражданите, че на
22.05.2019г. и 23.05.2019г.
ще се извърши пръскане
с препарата „ДИМИЛИН”
срещу листоминиращ молец по кестеновите дървета в жилищната зона на
гр.Айтос.
Препаратът е разрешен
за използване и е подходящ за борба с пълзящи и
летящи насекоми.
При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се извърши съответно на 27.05.2019г. и
28.05.2019г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС
ЗАПОВЕД
№ РД-08-306
гр. Айтос, 21.05.2019г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.60, ал.1
и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
във връзка с Решение №659 на Общински съвет Айтос, обективирано в Протокол №44 от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 24.04.2019г.,
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 – частна общинска собственост, представляващ „Търговски обект” в партерен етаж на жилищна сграда,
находяща се на ул.”Свобода” №5, кв.119а, имот пл. №2059 по
плана на гр.Айтос, със застроена площ 137 кв.м, в това число
търговска площ 55 кв.м., складови и спомагателни помещения
82 кв.м, актуван с АЧОС №155/08.12.1998г., при граници на целия
имот: изток-ул.”Свобода”, запад-вътрешен двор, север-вход на
ЖСК ”Комуна”, юг-вход за канцелариите на дружеството.
Имотът се отдава под наем за извършване на търговска
дейност с промишлени стоки.
2.Търгът да се проведе на 11.06.2019г. от 10:00ч. в малката
заседателната зала на Община Айтос
3.Начална месечна тръжна цена 494,00 лв. /четиристотин
деветдесет и четири лева/ без ДДС, определена съгласно базисни наемни цени, приети с решение №108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.
4.Определям стъпка за наддаване– 40,00 лв./четиридесет
лева лева / без ДДС.
5.Депозит за участие в търга – 49,40 лв./четиридесет и девет лева и четиридесет 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 10.06.2019г.
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 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 07.06.2019г. в
Центъра за услуги и информация на гражданите.
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 10.06.2019г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга - приложение №1;
8.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
8.3. Декларация за условията на търга и проекто-договора - приложение №3;
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - приложение №4;
8.5. Документ за внесен депозит;
6.6. 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;
8.8.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.
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 имота да се извършва всеки работен ден до
16:00ч. на 10.06.2019г. 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 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.
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 34 40 или в ЦУИГ
на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

метника на загиналите във
войните от град Айтос.
Съгласно общинската
Наредба, производството
по приемане на решение за
изграждане на паметник е
двуетапно. За първия етап
са необходими гласовете
на повече от половината от
общия брой на съветниците, за да бъде стартирана
процедурата. На 29 май, съветниците трябва да дадат
съгласие „да бъде допуснато разработването на проект за изграждане на Паметник на загиналите във
войните от град Айтос вър-

ху поземлен имот общинска собственост в УПИ I, кв.
119 В, град Айтос от името
и за сметка на Инициативния комитет „Воинска памет” - град Айтос”.
Ще припомним, че на 17
април 2019 година беше даден стартът на кампанията
за набиране на средства за
построяване на паметника
на загиналите във войните
айтозлии. Решението беше
взето на среща на Иници-

ативния комитет с председател Иван Иларев с кмета на Община Айтос Васил
Едрев.
Открита е банкова сметка за реализиране на идеята. Има изготвен и работен проект, който поне засега, еднакво се харесва
от всички, и за първи път
обединява патриотичните
организации, гражданите
и Общината.
НП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 29.05.2019
г. /сряда/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-167/13.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно провеждане
на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ –
Бургас” АД – гр. Бургас.
2. Докладна записка с вх.№ ОбС-178/21.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на
представител на Община Айтос в Oбщо събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас.
3. Докладна записка с вх.№ ОбС-170/15.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви
трансфер за текущ ремонт.
4. Докладна записка с вх.№ ОбС-179/21.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2019 г.
5. Докладна записка с вх.№ ОбС-177/20.05.2019 г. от
Красимир Енчев - председател на Общински съвет Айтос, относно даване на съгласие за допускане разработването на проект за изграждане на Паметник на загиналите във войните от гр. Айтос върху поземлен имот общинска собственост.
6. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/15.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на
безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот –

частна общинска собственост, представляващ Автогара в
град Айтос, находяща се в УПИ ІІ, кв.21г по плана на гр. Айтос в полза на „Айтос-Автотранспорт”ЕООД.
7. Докладна записка с вх.№ ОбС-174/16.05.2019 г. от
Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване
под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обществена тоалетна със застроена
площ 81,48 кв.м, находяща се в УПИ ІІІ в кв.119 „в” по плана на гр.Айтос.
8. Докладна записка с вх.№ ОбС-168/15.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване
на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице
в УПИ V, кв.263 по плана на гр. Айтос.
9. Докладна записка с вх.№ ОбС-173/15.05.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лицe в УПИ VІІ-2381, кв.51 по плана на гр. Айтос,
с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Антон Страшимиров” № 39.
10. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/15.05.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в ПИ № 2934, находящ се в землището на гр.Айтос,
м. „Трите братя”.
11. Докладна записка с вх.№ ОбС-171/15.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на
общински и училищни земеделски земи, които ще се отдават
под наем или аренда за стопанската 2019/2020 година.
12. Докладна записка с вх.№ ОбС-176/17.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна
предназначението на имоти № 649,650 ЗЗП местност „Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос.
13. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС
ЗАПОВЕД
№ РД-08-305
гр. Айтос, 21.05.2019г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл.60, ал.1 и
ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с
Решение №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-частна общинска собственост, представляваща :
- Офис помещение с площ 13,60 кв.м
- Две преходни спомагателни помещения с обща площ
19,50 кв.м,
находящи се в едноетажна, паянтова сграда с конструкция от дърво на ул.”Щерю Русев” №4, кв.136, УПИ І по плана на
гр.Айтос, актуван с АЧОС №2537/24.02.2011 год ., при граници
на помещенията: изток-коридор, запад-външен зид, север-санитарни помещения, юг-външен зид и граници на целия имот:
от всички страни улици.
Имотът се отдава под наем за офис.
2.Търгът да се проведе на 11.06.2019г. от 10:15ч. в малката заседателната зала на Община Айтос
3.Начална месечна тръжна цена 124,50лв. /сто двадесет и четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС, определена съгласно
базисни наемни цени, приети с решение №108/27.04.2016г. на
Общински съвет Айтос.
4.Определям стъпка за наддаване– 10,00 лв./ лева / без
ДДС.
5.Депозит за участие в търга – 12,45 лв./дванадесет лева и
четиридесет и пет стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая №10/, или по банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок
до 16:00ч. на 10.06.2019г.
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 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 07.06.2019г. в Центъра
за услуги и информация на гражданите.
8. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 10.06.2019г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината следните документи:
8.1. Заявление за участие в търга - приложение №1;
8.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
8.3. Декларация за условията на търга и проекто-договора
- приложение №3;
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - приложение №4;
8.5. Документ за внесен депозит;
6.6. 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;
8.8.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.
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 имота да се извършва всеки работен ден до
16:00ч. на 10.06.2019г. 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 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.
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 34 40 или в ЦУИГ
на Общината.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
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В 10 секции в града и в 3 в селата
ще гласуват машинно на 26 май

Централната избирателна комисия определи 3000
избирателни секции в страната за машинно гласуване
на изборите за членове на
Европейския парламент от
България на 26 май.
Ето къде избирателите от
Община Айтос могат да гласуват машинно:

Район № 02 – БУРГАС,
град АЙТОС
Бивше ОУ „Св.св.Кирил
и Методий” - СИК 18
Заседателна зала до Общината - СИК 15
Клуб на улица „Паркова”
52 - СИК 9
ОУ „Атанас Манчев” СИК 21

ОУ „Атанас Манчев” СИК 30
СОУ „Никола Вапцаров”
- СИК 6, СИК 27
СОУ „Христо Ботев” СИК 3, СИК 12
СОУ „Христо Ботев” СИК 24
Район № 02 – БУРГАС,
село КАРАГЕОРГИЕВО

ОУ „Кирил и Методий” – село
Карагеоргиево - СИК 41
Район № 02 – БУРГАС, село
ЧУКАРКА
Детска градина село Чукарка
Район №02 - БУРГАС,
село ПЕЩЕРСКО
Бивше ОУ „Отец Паисий”
- СИК 38

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС
ЗАПОВЕД
№ РД-08- 309
гр. Айтос, 22.05.2019 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
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 общинска 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 11.06.2019г. 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 10.06.2019г. При внасяне на депозит по банков път,

средствата следва да са постъпили по сметка на общината до 16:00ч. на 10.06.2019г.
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 07.06.2019г. 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 лични 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 10.06.2019г. 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 запознаване
и приемане 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 10.06.2019г., 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

Преди 24 май
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Моноспектакълът „Черното
пиле“ се отлага
Cyan Magenta Yellow Black

Поради заболяване на актьора ще се играе на 27-и май
Уважаеми учители,
културни дейци, учители ветерани,
По повод 24 май - Ден
на българската просвета и култура и на славянската писменост,
Община Айтос покани

на айтоска сцена Мариус Куркински с моноспектакъла „Черното пиле”.
Кметът на Община Айтос изпрати покани и
билети за представлението, което трябваше

да се състои на 21 май в
читалището. За съжаление, поради заболяване, Мариус Куркински
не успя да пристигне в
Айтос, и моноспектакълът беше отложен.
Съобщаваме Ви, че оч-

акваната театрална среща с таланта на Мариус
Куркински ще се състои
на 27 май (понеделник),
от 19.00 часа, в НЧ “Васил Левски 1869”.
Билетите няма да се
презаверяват.

„Вихър“ е шампион
на „А“ областна група

Красивите момичета на 12б от СУ „Христо Ботев” - Айтос, с класен ръководител Бранимира Николова, с последна ученическа фотосесия, в парк „Славеева река”, преди бала
на 24 май в ресторант „Водопада”

„Вихър” с купата на областната група
Станимир ГЕНЕВ
Мъжкият отбор на ФК
„Вихър” - Айтос официално е Шампион за 2019 година на „А“ Областна група на БФС Бургас. Преди
да получат купата, шампионите играха срещу отбора на „Балкан” Планиница. В мач, освободен
от всякакво напрежение,
още в шестата на първото
полувреме, „Вихър” получи правото на дузпа. Голмайсторът на отбора Руси
Христозов пропусна, но
само няколко минути покъсно, след извеждащо
подаване от Йоджан Махмуд, Христозов отбеляза
първия си гол. Малко покъсно, с два голови паса
на Емрах Ферад, първо Росен Йовев, и след него, отново Руси Христозов, зарадваха айтозлии с резул-

тат 3:0. Последваха още
по-вихрени атаки на „Вихър”, а за спъване на Йозджан Махмуд беше отсъдена втора дузпа за вихрушките. Зад топката застана капитанът Костадин
Лалев, който сътвори истински съспенс. След удара, вратарят изби топката, Костадин Лалев отново
се добра до нея, и отново
удар и... отново няма гол.
С третия си удар Лалев не
пропусна и вкара топката
във вратата на „Планиница“, като се записа сред
голмайсторите за 4:0.
След хубав пас на Николай Дянков, Христозов
се записа с трети гол. За
6:0 точен в изпълнението на дузпа беше най-дейният в мача Йозджан Махмуд. През второто полувреме голове нямаше. На
церемонията по връчване

на купата присъства делегатът на срещата Димитър Костов, бивш съдия от
национално ниво и настоящ директор на Спортното училище в Бургас. Купата получи капитанът Костадин Лалев и празненствата
започнаха.
За поредна година и за
пореден път благодарим
на Община Айтос и на кмета й Васил Едрев за помощта и финансирането на
отбора, без което нямаше
да постигнем нищо. Благодарим и на верните фенове на „Вихър”, които са
винаги до отбора и го подкрепят. Благодарим на треньорския екип, на старши
треньора Милен Минчев и
помощник- треньора Марин Маринов, както и на
всички състезатели, които
през годината допринесоха за този успех.

Айтозлии пеша от
Силистар до Резово

Младите туристи на Николай Димитров на морския бряг
10-километров поход по
маршрута Силистар - Резово организира Туристическо дружество “Чудни скали” - Айтос през миналия уикенд. В прехода

ШЕСТВИЕ
ЗА 24 МАЙ
В АЙТОС!
Програма
Май 2019
24 май 2019 г., 10.00 часа, площад “Свобода”
Празнично шествие на училищата и детските градини
послучай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
24 май 2019 г., 11.00 часа, ресторант “Рандеву”
Празнична среща на Кмета на Община Айтос с учителите-ветерани.
25 май 2019 г., Спортен комплекс в Парк “Славеева река”
Мини баскетбол - турнир за деца 8-10 г.
28 май 2019 г., Лятна естрада в Парк “Славеева
река”, Зоопарк - Айтос
“50 години Зоопарк - Айтос!” - Рожден ден с децата от
детските градини!
31 май 2019 г., 11.00 часа, Заседателна зала на
Община Айтос
Отчитане на резултатите от общински ученически
конкурс на тема “Тютюнопушене”, организиран от МКБППМН - Община Айтос.
31 май 2019 г., 17.30 часа, НЧ “Васил Левски
1869”
Концерт на четвъртите класове на СУ
„Н.Й.Вапцаров”

се включиха 70 туристи и
граждани на различна възраст - от деца до ветерани,
които без усилие изминаха
разстоянието до най-югоизточната точка на ЕС. В
похода участваха и учениците от Младежката туристическа секция с ръководител Николай Димитров.
Бистра Костова - секретар на ТД “Чудни скали” - Айтос благодари на
управителя на „Айтос-Ав-

тотранспорт” ЕООД Койчо Пенчев за осигурения
транспорт до Силистар и
на кмета Васил Едрев за
съдействието при организиране на поредната туристическа проява. „Беше
невероятно преживяване.
Открихме плажния сезон,
сбирахме билки, опитахме
местната рибена чорба”,
обобщи впечатленията на
групата Костова.
НП

