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Кметът Васил Едрев и айтоските
гвардейци заедно на Петрова нива
Много силно айтоско присъствие на
Странджанското Оборище тази година
На 17 август 2019 година в местността Петрова
нива в Странджа се проведе традиционният Национален възпоменателен събор по повод 116 -та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Във
възпоменателните тържества за първи път участва и
представителният VІ-и Ученически гвардейски отряд
на СУ „Христо Ботев” - Айтос. Тържествата бяха под
почетния патронаж на президента на Република България Румен Радев. Сред
официалните гости бяха об-

ластният управител Вълчо
Чолаков, народни представители от всички политически сили, кметът на община
Айтос Васил Едрев и кметове на общини от областта. Айтоските тракийски
дружества бяха с венци и
знамена сред съидейници
от цялата страна.
Президентът Румен Радев прие строя и поздрави
сърдечно младите ни гвардейци. В отговор те изразиха готовността си да пазят
и продължават патриотичната традиция. Айтоският
отряд съпровождаха два-

мата ръководители Николай Матев, Николай Димитров и учители от СУ „Христо Ботев” - Айтос.
Много силно беше тази
година айтоското присъствие на Петрова нива. Освен тракийци, сред уважилите подвига на героите бяха представители на
политически сили от община Айтос, много граждани и родители на гвардейците.
Община Айтос и тракийските дружества от Айтос
поднесоха венци пред паметника, построен през
1958 година. Монументът
е построен по инициатива на тракийските дружества в България на поляната, на която е проведен
конгресът на въстаниците. Бунтът в Странджа изчев. 10 хиляди аплодираха
и тържественото патриотично слово на президента Румен Радев. „Нека е
ясно, че ние не търсим отмъщение, но няма да забравим и пепелищата“, каза
държавният глава пред паметника на Петрова нива.
А VІ-и Ученически гвардейски отряд на СУ “Христо Ботев” представи повече от достойно Айтос и непобедимия възроден български дух. Най-младите в
строя, нашите момчета и
момичета, бяха и най-яркият символ на приемствеността с категоричната заявка да пренесат в годините напред паметта за събитията на Странджанското
Оборище.
НП

Общинската
транспортна фирма
търси шофьори
Общинската фирма „Айтос Автотранспорт”
ЕООД търси за назначи шофьори на ученически
автобуси. Нетна заплата от 620 лв., може и пенсионери.
Тел. за връзка 0879 29 77 22 - Койчо Пенчев управител

бухва на 6 август - Деня на
Преображение Господне.
За няколко дни Странджа
е освободена и провъзгласена за Странджанска Република. 26 дни продължава борбата на няколко хиляди зле въоръжени въстаници срещу 40-хилядната
редовна турска армия. Изгорени са над 60 села, хиляди старци, жени и деца са
избити или отвлечени.
Възпоменателното тържество беше открито от
кмета на Малко Търново.
„Нека положим клетва, че
ще пазим тези земи и ще
отстояваме правото си на
достойно съществуване в
свободна България“, заяви в словото си Илиян Ян-
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Ветерани изкачиха връх Ботев
По повод 45 години Клуб
„Туристи-ветерани” - Айтос
Янка ИВАНОВА,
турист-ветеран
По повод 45-годишнината на Клуб „Туристи-ветерани” към ТД „Чудни скали” – град Айтос, на 12 август тази година, ние, група
от 20 туристи от клуба, под
ръководството на председателката Ирина Николова
изкачихме връх Ботев. Покорихме върха и с още една
цел - да предадем опита си
и обичта към великолепната българска природа на четири момчета на възраст от
12 до 16 години.
Първата спирка беше
храм-паметникът „Шипка“,
а част от групата се изкачи и до връх Шипка. Покъсно тръгнахме към хижа
„Плевен“, откъдето щяхме
да щурмуваме връх Ботев.
Така на 13 август, 15 туристи от групата рано сутринта поехме към връх Ботев.
Денят беше един от горещите августовски, но туристите-ветерани, заедно с четирите деца - техни
внуци, не се уплашиха ни
от слънцето, нито от неле-

кия път към върха. Почти
всички, с малки изключения, се бяха качвали този
връх от южната страна на
Стара планина. А Ирина
Николова го качваше за
трети път.
Ветераните доказаха
себе си и показаха на децата, че още имат желание, сили и възможности и
че туризмът е калил волята
и духа им, стегнал е тялото
и е наситил очите и сърцата им с вълшебните хубости на природата. И това не
са само красиви думи - в
групата бяха 81-годишна туристка, две на по 79 години,
и две на 78 години. А всички
останали, без трима, включително и шофьорът, са над
70 години. И е важно да спомена възрастта на туристите, защото връх Ботев от
северната, пък и от южната страна, не е никак лесен
за изкачване.
Групата се завърна благополучно в хижата след
дългия преход. Изпитания
на воля, сила и човешки
дух. Всички бяха обгорели
от слънцето, уморени, но

доволни, че са се докоснали до един от исполините на българските планини,
и че горе на върха са развели българския трибагреник. А момчетата бяха горди, че заедно със своите
баби-ветерани, горе от високото са се насладили на
старопланинската красота.
А в хижата ги чакаше нова
изненада. Две от момчета Янислав и Мартин, за които
връх Ботев беше туристическото кръщене, бяха кръстени с туристически имена
на специален ритуал, а ръководителката тържествено им връчи туристически
книжки.
На 14 август слязохме
по най-стръмната пътека.
Не беше лесно, но помагаха щеките и металните въжета. Мрънкахме и се сърдехме на Ирина Николова
за отвесната пътека, но пък
много по-бързо се добрахме до микробуса.
Вече летим към Черни
Осъм, където с интерес
разгледахме природонаучния музей.
Със смирение и вяра за-

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД-08-437
гр. Айтос, 15.08.2019г.
На основание чл. 60, ал.1 и ал.3, във връзка с
чл. 57, т.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
във връзка с чл.11 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане със земи от общинския
поземлен фонд, във връзка с чл.37и, ал.13 от
ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение на ОбС – Айтос
№622/28.02.2019 г., обективирано в протокол №
42, т.14 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 1 стопанска година (за стопанската
2019/2020г.) на останалите след разпределение
свободни имоти - пасища и мери от общинския
поземлен фонд (Приложение №1), определени за
индивидуално ползване, в който да бъдат допуснати
до участие само собственици на пасищни
селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на
БАБХ.
2. Търгът да се проведе на 05.09.2019 год. от
10:45 часа в малката заседателна зала на Община
Айтос, ул. “Цар Освободител” №3.
3. Началната тръжна цена е определена с
решение на ОбС – Айтос № 622/28.02.2019г.,
обективирано в протокол № 42, т.14 от ДР и
посочена в Приложение №1, неразделна част от
настоящата заповед.
Посочената начална тръжна цена е без ДДС
(освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона
за данъка върху добавената стойност).
4. Определям стъпка на наддаване –10 % от
началната тръжна цена на декар.
5. Определям депозит за участие в размер на
10 % от началната тръжна цена за целия имот,
вносими в брой в касата на Община Айтос (стая
10), или по банков път по сметка на общината
BG27BUIN95613300447527 BIC: BUINBGSF при
Алианц Банк България в срок до 16:00 часа на
04.09.2019г.
6. 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.
7. Утвърждавам тръжна документация за
провеждането на търга:
-Копие от заповед за провеждане на публичен
търг с явно наддаване
-Заявление за участие - приложение №2;
- Декларация за оглед на имота – приложение №3;
- Декларация за условията на търга и проектодоговора – приложение №4;
-Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – приложение №5;
-Тръжни условия
-Договор проект

8. Тръжната документация е на стойност 5.00 лв.
/пет лв./ без ДДС за всеки отделен имот и може
да се закупи в Центъра за услуги и информация на
гражданите /ЦУИГ/ на общината до 16:00 часа на
03.09.2019 г.
9. Документи за участие се приемат до 16:00 ч. на
04.09.2019 г., в ЦУИГ на общината. В запечатан, непрозрачен плик се поставят следните документи:
- Заявление за участие в търга - приложение
№2;
- Документ за внесен депозит
- Документ за закупена тръжна документация
- Декларация за оглед на имота – приложение №3;
- Декларация за условията на търга и проектодоговора – приложение №4;
-Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – приложение №5;
- Актуална справка за наличните животни в
ОЕЗ /обект с епизоотично значение/, издадена от
Официален ветеринарен лекар.
- Юридическите лица, наред с посочените горе
документи представят и ЕИК – съгласно Закона за
търговския регистър. Допустимо е представянето
на извадка от електронната страница на Търговския
регистър.
- 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.
10. Оглед на имотите да се извършва всеки
работен ден до 16:00ч. на 04.09.2019 г. с
представител на Общината след представяне
на платежен документ за закупена тръжна
документация и предварителна заявка.
11. До участие в търга се допускат физически
и юридически лица, собственици на пасищни
селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ.
При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ на
приложените документи е необходимо да се постави
фирмения печат.
12. Начин на плащане: в 14- дневен срок от
влизане в сила на заповедта за спечелил участник,
спечелилият кандидат следва да внесе един годишен
наем и гаранция по изпълнение на договора в
размер на една годишна наемна вноска, достигната
на търга.
13. Настоящата заповед да се обяви във в-к
„Народен приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос, сайта
на община Айтос и на определените за целта места
в сградата на съответното кметство и на информационното табло на общината.
Контрол по изпълнение на заповедта ще
упражнявам лично.
Допълнителна информация: кметството по
местонахождение на имота и Община Айтос - тел.
2-57-81 и 2-77-45
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

станахме пред иконата на
Богородица - труеручница
в Троянския манастир. Екскурзията завърши с обиколка на град Троян и музея.
По пътя спряхме и до Арката на свободата, издигната

в чест на загиналите за свободата на България.
От сърце благодарим на
Ирина Николова за това, че
можахме да изпитаме своята воля за преодоляване
на трудности и че отново

се насладихме на това райско кътче.
До нови срещи в планината и дано зрънце от нашата любов към туризма
да сме предали на младото поколение!
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Обявление
За инвестиционно намерение
от Сабрие Шабанова Мустафова
За отглеждане на пчелни семейства в района на село Дрянковец, община Айтос, област Бургас., в ПИ №217, в кв. 34, отреден УПИ № ІІІ-217, кв. 34 по плана на село Дрянковец.

Малки обяви
• Тел. 0885445426 - дава под наем квартира в приземен етаж за семейство или
за жена с деца.
• Тел. 0896370138 - дава под наем помещение - суперцентър, 20 кв. м за магазин или офис - цена 250 лв.
• Тел. 0894 411 125 - продава лозе 1дка + бунгало, между „Военно стрелбище” и „Набожна къща”
• Тел. 0898 440336 - Димитър, ПРОДАВА 3.200 дка дворно място в регулация
- село Малка поляна или ЗАМЕНЯ за недвижим имот или земеделски земи.
• Тел. 0887 01 98 80 - ПРОДАВА 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 село ДРЯНКОВЕЦ,
УПИ V-48, кв.6, договор с EVN - 12 kW,
партида за вода, скица с виза за строеж, нотариален акт.
• Тел. 0879590266 - ПРОДАВА апартамент - 108 кв.м, на улица „Ради Боруков”
18. Цена по споразумение.
• Тел. 0888417267 - продава в Поморие
- стария град: 1. Боксониера, 27 кв. м,
на 5 минути от плажа и на 5 минути от
центъра, тухла, обзаведена, цена 25800
евро, 2. Помещение в центъра на Поморие - стария град, до църквата, удобно
за магазин, офис, ателие, 20 кв. м, цена
23800 евро.

ЗАПОВЕД
№ РД-08- 439
гр. Айтос, 16.08.2019 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 „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);
1.5. Язовир „Чатала/Широката река” с площ от
38,325 дка, находящ се в землището на с. Пещер-
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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 Железопътна секция Бургас ще извърши третиране с наземна техника с препарат „Наса 360СЛ“, по железопътната линия и прилежащите и гари, както следва:
- Междугарие - Айтос-Българово-Айтос на 01.10.2019г. от 09:00 до
12:00 часа.
- Гара Айтос - Гара Черноград на 20.08.2019г. от 09:00 до 12:00 часа.
- Междугарие – Черноград – Айтос- Черноград на 30.09.2019г. от 09:00
до 12:00 часа
- Междугарие - Карнобат-Черноград-Карнобат и Гара Черноград на
30.09.2019г. от 09:00 до 12:00 часа.
Третирането се извършва срещу нежелана плевна растителност по железопътната линия и гарите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

ñòð. 3

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД-08-441
гр. Айтос, 16.08.2019г.
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, западвъншен зид, север-санитарни помещения, югвъншен зид и граници на целия имот: от всички страни улици.
Имотът се отдава под наем за офис.
2.Търгът да се проведе на 05.09.2019г. 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
04.09.2019г.
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 03.09.2019г. в Центъра за
услуги и информация на гражданите.
8. Кандидатите следва да представят в
запечатан непрозрачен плик до 16:00ч.
на 04.09.2019г. 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 -
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ско, 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);
1.6. 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);
1.7. 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);
1.8. 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);
1.9. 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

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 04.09.2019г. 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.
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

прозрачен плик до 16:00ч. на 04.09.2019г. 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 04.09.2019г., 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.

и седемдесет и шест стотинки);
1.10. 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);
1.11. 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 05.09.2019г. 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 17:00ч. на 04.09.2019г. При
внасяне на депозит по банков път, средствата следва да са постъпили по сметка на общината до 17:00ч.
на 04.09.2019г.
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 17:00ч. на 03.09.2019г. 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/.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
7. Кандидатите следва да представят в запечатан не- КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
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Футболисти от Айтос в Национален
младежки проект

На 2 септември 2019 година в София ще е официалният старт на националния
проект „Младите хора – Бъдещето на България – заедно срещу агресията” на Асоциация „Докосни дъгата” и
Министерство на младежта
и спорта. 10 млади футболни надежди на Айтос и старши треньорът Милен Минчев
ще участват в церемонията и
ще се срещнат в сградата на
БФС - София с любими футболни звезди.
Футболисти от младежкия
отбор на ФК „Вихър “ - Айтос
ще участват в националния
проект „Младите хора – Бъдещето на България – заедно
срещу агресията” на Асоциация „Докосни дъгата” и Министерството на младежта и

ности по Закона за хазарта за 2018 година, през юни
тази година председателят
на сдружението д-р Денислава Ангелова и заместник-министър Николай Павлов подписаха в Министерство на
младежта и спорта договор,
с който проектът се продължава. Целта е да се изгради
социално отговорно поведение сред младежи на възраст 15-29 години, развитие
на самочувствие, самоувереност, работа в екип и други умения за справяне с трудности. Една от задачите, които си поставят организаторите е да се повиши информираността на младите хора с
цел превенция на зависимости и изграждане на трайни
умения за справяне в риско-

ви ситуации,
като това ще
се случи чрез
насърчаване
участието им
в различни
инициативи.
Сред целите
е и създаването на условия за засилване на мотивацията и потенциала на
младежи в неравностойно
положение.
Вниманието към Айтос,
младите футболисти дължат на кмета, който при
Д-р Ангелова с поредно признание г о с т у в а н е за усилията, които полага в работата то на д-р Дес младите хора
нислава Ангелова в Айтос
спорта, съобщи за „Народен през месец април тази годиприятел“ кметът на Община на лично я помоли за учасАйтос Васил Едрев.
тие на футболните ни таланСлед като през 2018 година ти в планирания тогава проАсоциация „Докосни дъгата” ект. Ще припомним, че Асоуспешно реализира проект циацията и д-р Ангелова са
„Младите хора – Бъдещето на инициатори и за създаванеБългария – това сме ние” по то на ученическите гвардейНационална програма за из- ски отряди в страната. С това
пълнение на младежки дей- беше свързано и гостуването
ОБЯВА
Тел. 004915215392425 - Германия, Николай и 0898316996
- Златина - ПРОДАВА къща с гараж и малък двор на улица „Бреза” 4“А“ в Айтос, на калкан със съсед или ЗАМЕНЯ за къща или тухлен апартамент в центъра, около
Автогарата или други квартали на града. Цена по споразумение.
Топ оферта
Продавам масивна двуетажна къща със застроена
площ от 168 кв. м в град Айтос, на улица „Гарова” 12,
с двор - обща площ на имота 511 кв. м. Тел. за връзка: 0888417267
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„Младите хора – Бъдещето на България – заедно срещу агресията”
на Спортното министерство и Асоциация „Докосни дъгата”
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през април в Айтос на Баронеса Плевенска, както с уважение наричат д-р Ангелова
в България и зад граница. Тогава тя взе участие в церемонията за освещаване на знамето на първия в Айтос VІ-и
Ученически гвардейски отряд
на СУ „Христо Ботев”.
Новият проект предвижда
прякото включване на 40 младежи, от които 20 младежи в
неравностойно положение, и
1000 младежи от цялата страна, включително от Айтос. Ръководител на айтоската група, част от проекта, е Милен
Минчев - старши треньор във
ФК „Вихър”.
„Множество представени
случаи в национални и регионални медии, извършени изследвания и изготвени стра-

тегически документи, в това
число и разработеният механизъм за противодействие на
тормоза и насилието, утвърден от министъра на образованието и науката, показват
все повече зачестили случаи
на агресия и насилие, извършени от деца и младежи или
над тях. Съгласно Национална програма за превенция на
насилието и злоупотребата с
деца (2017–2020 г.) и извършения анализ на ситуацията в
България в сферата на образованието и младежта, броят на регистрираните случаи
на агресивни прояви расте.
Чрез реализирането на планираните дейности по проекта и участието на младите хора в социални, културни и здравни мероприятия
се цели изграждането на со-

Д-р Денислава Ангелова и заместник-министър Николай Павлов подписаха
договор в Министерството на младежта и спорта

циално отговорно поведение,
преодоляване на различията
и зависимости и повишаване
на гражданската активност”,
заяви по телефона за „Народен приятел“ д-р Денислава
Ангелова, по чиято инициатива се реализират проектите
през 2018 и 2019 година.
В рамките на проекта са
предвидени дейности, създаващи възможности за постигане на заложените цели
- провеждане на информационна кампания, насочена към превенция на агресията, включително заснемане на филм, провеждане на конкурс за влог, провеждане на изнесен социално-здравен тренинг под надслов „Младите хора – Бъдещето на България – заедно
срещу агресията”, организи-

те футболни клубове у нас. „Левски“, ЦСКА, „Лудогорец“, „Славия“
и други родни отбори се обединиха в името на добра кауза и заедно казаха „Да на
спорта, не - на агресията”. Клубовете и асоциацията застанаха рамо
до рамо, за да отправят общо послание към младите хора за толерантност, както и
призив за общи
действия срещу
агресията на улицата, в училище
Милен Минчев - старши треньор и по стадионите.
на ФК „Вихър” ще е ръководител Това се случи по
време на открина айтоската футболна група
ването на треторане на лекции и дискусии и
то издание на Наспортни прояви.  
ционалния детски диабетен
Проектът „Младите хора – лагер „Докосни дъгата” в
Бъдещето на България – за- СОК „Камчия”.
едно срещу агресията” е в
В края на 2018 година
резултат на наблюдавани- усърдната работа на асоците продължаващи негативни ацията и д-р Денислава Антенденции и прояви на агре- гелова получи признание от
сия (вербална, физическа и в Министерството на младежта
социалните мрежи) сред мла- и спорта - Награда за цялосдите хора. Основен фокус е тен принос в областта на дозасилване на вниманието им броволчеството и младежкипо интерактивен и интересен те политики.
за тях начин.  
Асоциацията провежда маИзточник: Асоциация
щабни инициативи с водещи„Докосни дъгата“

Екшън на живо с „Полицейска
Мотор шоу вдига
академия”
в
Айтос
адреналина на
мъжката половина
Много адреналин, пушек,
мирис на изгорели гуми и положителни емоции предложиха за втори път на айтозлии
създателите на единственото по рода си Мотор шоу „Полицейска академия”.
Гонитбата между полицаи и
бандити, престрелки, каскади
с коли, мотори и АТВ-та бяха
само малка част от двучасовото шоу. Много Rock&Roll
допълнително повдигаше на-

строението
на публиката. Главният каскадьор и продуцент на шоуто Иво Долапчиев отново беше подготвил
специални изненади за зрителите, които изгледаха близо двучасовото шоу със затаен дъх.
Програмата на театралното представление с каскади
и този път беше на терена, на
който става битката в сряда,
и включваше международни

артисти от Гърция и Испания.
Предимно мъжката публика вдигна адреналин с опасните каскади, и дълго аплодира водещия Генерал Джак
и участниците. Екшън филмът
на живо събра стотици мотофенове от града и селата. Детска група пък през цялото време скандираше „Още каскади!”. Специално за детската
публика Иво Долапчиев беше
приготвил изненада. Мотор
„Хот Уилс Драгстер“, направен по модел на една от играчките в популярната серия,

беше представен лично от известния каскадьор. Долапчиев, който прави и най-опасния
номер „Глобусът на смъртта”,
години наред участва в подобни мотоспектакли в чужбина, докато решава, че българската публика също заслужава такова шоу. Връща се в
родината, събира екип и създава невероятен спектакъл с
опасни каскади с мотори и автомобили, който вече четвърти сезон предизвиква фурор
в България.
НП

