
Община Айтос реализира про-
ект за реконструкция и рехаби-
литация на ВиК- мрежата на сво-
ята територия за близо 6 млн. лв. 
Проектът се финансира по Про-
грама за развитие на селските 
райони, съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони.

 Кметът на Община Айтос Ва-
сил Едрев подписа договор с 
Държавен фонд „Земеделие” 
за отпускането на безвъзмезд-
на финансова помощ за изпъл-
нение на общински проект „Ре-
конструкция и рехабилитация на 
водопроводна система в общи-
на Айтос” по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването 
на всички видове малка по ма-
щаби инфраструктура“ от Про-
грамата за развитие на селски-
те райони 2014-2020 г.

Точният размер на одобре-
ната субсидия е 5 860 456, 33 лв. 
Помощта се предоставя за ин-
вестиции в изграждане, рекон-
струкция и/или рехабилитация 
на водоснабдителни системи и 
съоръжения в агломерации с 
под 2000 е.ж. в селските райо-
ни. Обект на инвестицията са: 
„Водоснабдяване на село Мъг-
лен, община Айтос”; „Водоснаб-
дяване на село Карагеоргиево, 
община Айтос“; „Външно водо-
снабдяване на село Чукарка, об-
щина Айтос”.

Дейностите по проекта включ-
ват цялостна подмяна на водо-
проводната мрежа в двете най-
големи населени места на Об-
щина Айтос - Карагеоргиево и 
Мъглен, и изграждане на осно-

вен водопровод, който да свърз-
ва село Чукарка с деривация 
„Камчия“. Извършват се изко-
пите за поставяне на тръбите 
- от помпена станция „Соколо-
во“, община Карнобат, към во-
доема в село Чукарка. За пър-
ви път в историята на селото 
новият водопровод ще осигуря-
ва питейна вода от Камчия за 
жителите на Чукарка, които от 
десетилетия са на воден режим 
през лятото. 

“Селото се водоснабдява из-
ключително от местни водоиз-
точници, чийто дебит в послед-

ните години е драстично нама-
лял. През лятото хората са мно-
го притеснени, селото е на во-
ден режим. Проблемът с лип-
сата на питейна вода е изклю-
чително сериозен и чака реше-
ние от 70-те години”, коментира 
за местните медии кметът Ва-
сил Едрев.

През 70-те години на мина-
лия век е било възложено про-
ектиране за подаване на питей-
на вода към селото от дерива-
ция „Камчия”. Десет години по-
късно е изпълнен само част от 
проекта до село Кликач, а през 

2004 година трасето е продълже-
но до село Соколово и е завър-
шен строежът на помпена стан-
ция „Соколово”. Вода от Кам-
чия в Чукарка обаче така и не 
потекла. 

Деривация „Камчия” минава 
на границата между Соколово 
и Чукарка. Сега водопроводът 
се изгражда от помпена станция 
„Соколово” до Чукарка, с обща 
дължина на трасето от 4 470 м на 
териториите на общините Айтос 
и Карнобат. Избраното трасе 
на водопровода ще мине по об-

служващи селскостопански пъ-
тища, казват експертите.

Що се отнася до уличната во-
допроводна мрежа, в най-голя-
мото населено място на общи-
ната - село Карагеоргиево, тя е 
стара и амортизирана. Частич-
но изградена е преди десетиле-
тия от азбесто-циментови тръ-
би, които подлежат на цялостна 
подмяна. По проекта, изгражда-
нето на ВиК-мрежата ще се из-
върши с полиетиленови тръби с 
висока плътност. Ситуацията в 
село Мъглен е аналогична. Там 

водоснабдяването е проектира-
но с два главни клона, с главен 
пръстен и 27 разпределителни 
клона, които по проекта трябва 
да бъдат напълно обновени.

Реализирането на този про-
ект е от изключителна важност 
за ежедневните потребности на 
близо 5000 жители на общината. 
Крайната цел е Чукарка да по-
лучи вода от Камчия, а улична-
та водопроводна мрежа и до-
мовите отклонения в Карагеор-
гиево и Мъглен да бъдат изцяло 
подновени.

„Създаването и обновяване-
то на ВиК-мрежата ще подо-
бри качеството и количеството 
на водата в тези населени мес-
та и ще ограничи възможност-
ите за поява на аварии в мре-
жата. Ще бъде решен основни-
ят проблем на хората - нерит-
мичното водоподаване и чес-
тите спирания на водата. В го-
ляма степен ще се подобри са-
нитарното състояние и охрана-
та на каптажите и резервоари-
те,” заяви пред местните медии 
кметът Васил Едрев.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

28 ФЕВРУАРИ - 1 МАРТ 2020, бр. 369

Община Айтос изпълнява проект за 
реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната система за 5 860 456 лв.

ПОКАНА
Управителният съвет на ТД “Чудни скали” - град Айтос, 

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, кани на 15.03.2020 г. 
(неделя), от 9.00 часа, всички членове на Дружество-
то на Общо съъбрание, за отчет на дейността през 2019 
година, в Заседателната зала на Община Айтос, при 
следния

Дневен ред:
1. Отчет на дейността на ТД “Чудни скали” - град Ай-

тос за 2019 г.
2. Отчет на Ревизионната комисия за 2019 г.
3. Избор на делегат на Общото събрание на БТС в 

град София през м. май 2020 година.
4. Предложения и приемане на План за дейността на 

ТД “Чудни скали” - град Айтос за 2020 година.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от 

ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, от 
9.30 часа, на същото място и при същия дневен 
ред.

Управителен съвет 
на ТД “Чудни скали” - град Айтос

ПОКАНА
СУ “Христо Ботев” кани учениците, родителите и граж-

даните на община Айтос да се присъединят към учи-
лищното събитие за отбелязване на българския оби-
чай “Сирни заговезни”, който ще бъде представен на 
28.02.2020 г. от 17:00 ч. в училищната библиотека.

По този повод училището организира  и конкурс за 
изработване на кукерска маска. Маските, участвали в 
конкурса, ще бъдат подредени на изложба в ритуална-
та зала на Община Айтос на 2 март т.г.

Проектът е финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

С. Чукарка



З А П О В Е Д
№ РД-08-118

гр. Айтос, 24.02.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, във връзка с чл.60, ал.1 
и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наред-
ба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение №30 на Общински съ-
вет Айтос, обективирано в Протокол № 4, 
от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 
31.01.2020г.,

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане 

на публичен търг с явно наддаване за от-
даване под наем, за срок от 3 години на не-
движим имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ идеална част с площ 
1000 кв.м от УПИ ІІІ в кв.255 по плана на 
гр. Айтос, находяща се в източната част на 
парцела. Целият урегулиран поземлен имот 
ІІІ в кв. 255 по плана на гр. Айтос е с площ 
7999 кв.м и граници: изток – улица, запад 
– УПИ І, север – улица, юг – УПИ ІV. Имотът 
е актуван с Акт за частна общинска соб-
ственост № 3276/11.07.2012г., вписан в 
Служба по вписванията при РС – гр.Айтос, 
акт №39, т.9, вх.рег. №2286/2282, 
оп.кн.362/17.02.2005г.

2. Търгът да се проведе на 17.03.2020г. 
от 10:00 часа в малката заседателна зала 
на Община Айтос.

3.Началната тръжна цена е 600.00лв. 
(шестстотин лева) без ДДС, годишен 
наем.

4. Определям стъпка за наддаване – 
60.00 лв.(шестдесет лева) без ДДС.

5.Депозит за участие в търга – 60.00 
лв. (шестдесет лева), който се внася в ка-
сата на Общината /стая №10/ или по бан-
ков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 
27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в 
срок до 16:00ч. на 16.03.2020г. При вна-
сяне на депозит по банков път, средства-
та следва да са постъпили по сметка на 
общината до 16:00ч. на 16.03.2020г.

6.За обезпечаване изпълнението на 
задълженията по договора за наем, оп-
ределям парична гаранция в размер на 
една годишна наемна вноска, достигна-
та на търга, която се внася преди сключ-
ване на договора. Внесената парична га-
ранция, след изтичане на срока на дого-
вора се освобождава, като не се начис-
лява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръж-
на документация за провеждане на търга, 
съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложе-

ние №1; 
- Декларация за оглед на имота – при-

ложение №2
- Декларация за условията на търга и 

проекто-договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, 

използване и обработване на лични дан-
ни – приложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собстве-

ност; 
- 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 16:00 ч. на 13.03.2020г. 
в Центъра за услуги и информация на 
гражданите. 

8. Кандидатите следва да представят в 
запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. на 
16.03.2020г. в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите към общината след-
ните документи:

8.1. Заявление за участие в търга - при-
ложение №1; 

8.2. Декларация за оглед на имота - при-
ложение №2;

8.3. Декларация за условията на търга и 
проекто-договора - приложение №3;

8.4. Декларация за съгласие за съби-
ране, използване и обработване на лич-
ни данни - приложение №4;

8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна до-

кументация;
8.7.Пълномощно с нотариална заверка 

на подписа, когато се участва чрез пълно-
мощник. Допустимо е пълномощното да не 
се постави в плика, а да се предаде на ко-
мисията на нейното заседание. На комиси-
ята се предоставя оригинал или заверено 
за вярност копие, като в този случай ори-
гиналът се показва за сверка.

9. До участие в търга ще се допускат 
физически и юридически лица. При учас-
тие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на 
приложените документи е необходимо да 
се постави фирмения печат. Върху плика, 
в който кандидатът е поставил необходи-
мите документи за участие в търга се за-
писва обекта на търга, наименованието на 
кандидата и ако е юридическо лице се за-
писва и ЕИК на фирмата.

10. Оглед на имота да се извършва все-
ки ден до 16:00ч. на 16.03.2020г. с пред-
ставител на Общината след представяне на 
платежен документ за закупена тръжна до-
кументация и предварителна заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дневен срок 
от влизане в сила на заповедта за спечелил 
участник и преди подписването на догово-
ра спечелилият кандидат следва да внесе 
един годишен наем с ДДС и една гаранция 
по изпълнение на договора, в размер на 
един годишен наем.

Настоящата заповед да се обяви във 
вестник „Народен приятел”, електронна-
та страница на Община Айтос и да се по-
стави на информационното табло на об-
щината.

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-08-124

гр. Айтос, 26.02.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от За-
кон за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от 
Закон за общинската собственост, във връз-
ка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от На-
редба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение № 45, вписано в протокол 
№ 4, т.24 от ДР на заседание на ОбС – Айтос, 
проведено на 31.01.2020г. 

ЗАПОВЯДВАМ:
I. Откривам процедура за провеждане на 

публични търгове с явно наддаване за про-
дажба на недвижими имоти - частна общин-
ска собственост, представляващи:

1. ПИ № 143, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 635 
кв.м, пета категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: ПИ № 144, 
ПИ № 153, ПИ № 142, Път, актуван с АОС № 
5494/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1184,00 лв. / хиляда 
сто осемдесет и четири лева/.

2. ПИ № 144, находящ се в землището 
на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ 
от 752 кв.м, пета категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: 
ПИ № 145, ПИ№146,ПИ№147,ПИ№148,ПИ 
№ 153, ПИ № 143, Път, актуван с АОС № 
5495/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1402,00 лв. / хиляда 
четиристотин и два лева/.

3. ПИ № 256, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 777 
кв.м, пета категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: Дере, ПИ 
№257, ПИ №259, ПИ № 260, ПИ № 250, ПИ 
№249 , актуван с АОС № 5496/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1468,00 лв. / хиляда 
четиристотин шестдесет и осем лева/.

4. ПИ № 281, находящ се в землището 
на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ 
от 769 кв.м, пета категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: 
ПИ №280, Път, ПИ №282, актуван с АОС № 
4216/04.02.2016г. 

Начална тръжна цена 1433,00 лв. / хиляда 
четиристотин тридесет и три лева/.

5. ПИ № 959, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 995 
кв.м, пета категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: Път, ПИ 
№960, ПИ №968, ПИ № 958, актуван с АОС № 
5497/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1868,00 лв. / хиляда 
осемстотин шестдесет и осем лева/.

6. ПИ № 960, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 
1453 кв.м, пета категория, начин на трайно 
ползване – нива, при граници на имота: Дере, 
ПИ №961, ПИ №967, ПИ № 968, ПИ № 959, 
,актуван с АОС № 5498/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 2726,00 лв. /две хиля-
ди седемстотин двадесет и шест лева/.

7. ПИ № 968, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 560 

кв.м, пета категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: ПИ № 959, 
ПИ№960, ПИ№967, ПИ№972, ПИ № 971, ПИ № 
969, актуван с АОС № 5499/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1050,00 лв. / хиляда 
и петдесет лева/.

8. ПИ № 969, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 320 
кв.м, пета категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: ПИ № 958, 
ПИ№968, ПИ№971, ПИ№970, ПИ № 981, ак-
туван с АОС № 5500/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 601,00 лв. /шестсто-
тин и един лева/.

9. ПИ № 1201, находящ се в землище-
то на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с 
площ от 736 кв.м, четвърта категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници 
на имота: Път, Мера, Път, актуван с АОС № 
5501/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1426,00 лв. / хиляда 
четиристотин двадесет и шест лева/.

10. ПИ № 163, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 534 кв.м, 
четвърта категория, начин на трайно ползване 
– нива, при граници на имота:, Път,Общинско 
място, Дере, ПИ № 164, актуван с АОС № 
5502/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1062,00 лв. / хиляда 
шестдесет и два лева/.

11. ПИ № 448, находящ се в землището 
на гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 1227 
кв.м, четвърта категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: 
край на регулация, мера, актуван с АОС № 
5503/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 2441,00 лв. /две хиля-
ди четиристотин четиридесет и един лева/

12. ПИ № 459, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 897 кв.м, 
четвърта категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: ПИ №460, 
Стръмнина, ПИ№ 458, Път, актуван с АОС № 
5504/07.01.2020г. 

Начална тръжна цена 1785,00 лв. / хиляда 
седемстотин осемдесет и пет 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 
17.03.2020г. от 11:00ч. в малката заседа-
телна зала на Община Айтос, ул.”Цар Ос-
вободител” № 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 отде-
лен имот, вносим в брой в касата на Община 
Айтос (стая № 10), или по банков път по смет-
ка на общината BG 27BUІN95613300447527, 
BІG-BUІNBGSF в „Алианц Банк България”, в 
срок до 16:00 ч. на 16.03.2020г. При вна-
сяне на депозит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по сметка на об-
щината до 16:00 ч. на 16.03.2020г.

V. Утвърждавам 12/дванадесет/ 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- при-

ложение №3
5. Декларация за съгласие за събиране, 

използване и обработване на лични данни - 
приложение №4

6. Тръжни условия
7. Копие от Акт за общинска собственост
8. Копие от скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
VI. Закупуването на тръжната документа-

ция на стойност 30.00 лв. без ДДС да става 
в Центъра за услуги и информация на граж-
даните в Община Айтос до 16:00 часа на 
13.03.2020г. 

VII. Кандидатите следва да представят в за-
печатан непрозрачен плик до 16:00 часа на 
16.03.2020г. в Центъра за услуги и информа-
ция на гражданите, следните документи:

-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- при-

ложение №3
-декларация за съгласие за събиране, из-

ползване и обработване на лични данни - при-
ложение №4

- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна докумен-

тация;
-нотариално заверено пълномощно – ако 

участникът не присъства лично на търга. До-
пустимо е пълномощното да не се постави в 
плика, а да се предаде на комисията на ней-
ното заседание. На комисията се предос-
тавя оригинал или заверено за вярност ко-
пие, като в този случай оригиналът се показ-
ва за сверка;

VIII. До участие в търга се допускат фи-
зически и юридически лица. При участие на 
кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложе-
ните документи следва да се постави фирме-
ния печат. Върху плика, в който кандидатът е 
поставил необходимите документи за участие 
в търга, се записва обекта на търга, наиме-
нованието на кандидата и ако е юридическо 
лице се записва и ЕИК на фирмата.

IX. Оглед на имотите може да се извър-
ши всеки работен ден до 16:00 часа на 
16.03.2020г., след представяне на документ 
за закупена тръжна документация и предва-
рителна заявка.

X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок 
от влизане в сила на заповедта за спечелил 
участник, спечелилият кандидат следва да вне-
се 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 инфор-
мационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед въз-
лагам на отдел „Общинска собственост”.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 
77 45, 0558/2 57 81

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
упражнявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

23.02.2020 г., Атина - 
представяне на книгата 
на айтозлийката Рада 
Капралова - „Родината 
в мен”.

Студен зимен ден в 
центъра на Атина. За-
лата на Културния цен-
тър „Марко Драгуми” 
се оказа тясна да побе-
ре всички желаещи да 
се докоснат до краси-
вия свят на Рада Капра-
лова ... Една вълшебна 
хармония от думи и му-
зика, задушевна и топла 

атмосфера - един споде-
лен духовен празник... 
много цветя, обич и ус-
мивки...

Четейки ни откъси 
от новата си „рожба” - 
пета поред, мелодични-
ят й глас ни водеше към 
един свят на радост и 
хармония, красота, пъл-
нота и щедрост, като съ-
щевременно в него се 
прокрадваха нотки на 
гняв, безпокойство, уп-
рек, болка.

Рада притежава из-
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Айтозлийка представи новата си 
книга „Родината в мен“ в Гърция

ОБЩИНА АЙТОС
С ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,

Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 годи-
на 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 данъ-

ци 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 ”Мест-
ни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община 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 данъч-

но плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «Банка ДСК» ЕАД на терито-

рията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административ-

но 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 община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъ-
коплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОС-терми-
нал, 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 бито-
ви отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 
30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. 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 дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ключителното обаяние на човек, творец, 
събеседник, интелектуалец и родолюбец. 
Сърцето й е запазило детската си чисто-
та и е изпълнено с любов към Родината, 
към доброто и хубавото!

„Преглъщам трудната съдба
и денем пращам вест по облаче,
а нощем пак съм у дома...
И знам защо съм аз „виновен” - че
потомък съм на горди българи!”

(„Вината на емигранта”)

На добър час, Рада! Попътен вятър на 
книгата ти! До нови срещи!

КДК „Нов живец” - Атина, Гърция



Айтозлията д-р 
Нено Ненов, дъл-
гогодишен предсе-
дател на Български 
Червен кръст - Бур-
гас получи заслуже-
но признание „Зла-
тен медал”. 

Академик Христо 
Григоров - предсе-
дател на Национал-
но сдружение „БЧК“, 
връчи отличието по 
време на провежда-
нето на годишното 
Общо събрание на 
БЧК-Бургас. Проф. 
д-р Красимир Гигов 
изрази своята бла-
годарност към д-р 
Ненов за достойна-
та работа в подкре-
па на червенокръст-
ката мисия.
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З А П О В Е Д
№ РД-08-116

гр. Айтос, 24.02.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и 
ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост, във 
връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връз-
ка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение №30 на Общински 
съвет Айтос, обективирано в Прото-
кол № 4, от заседание на ОбС-Айтос, 
проведено на 31.01.2020г.,

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за про-

веждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем, 
за срок от 3 години на недвижим 
имот – частна общинска собстве-
ност, представляващ идеална част с 
площ 2320 кв.м от УПИ ІІІ в кв.255 
по плана на гр. Айтос, находяща 
се югоизточно от ПИ 3217 и из-
точно от ПИ 3218. Целият урегули-
ран поземлен имот ІІІ в кв. 255 по 
плана на гр. Айтос е с площ 7999 
кв.м и граници: изток – улица, за-
пад – УПИ І, север – улица, юг – 
УПИ ІV. Имотът е актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 
3276/11.07.2012г., вписан в Служ-
ба по вписванията при РС – гр.Айтос, 
акт №39, т.9, вх.рег. №2286/2282, 
оп.кн.362/17.02.2005г.

2. Търгът да се проведе на 
17.03.2020г. от 10:15 часа в мал-
ката заседателна зала на Общи-
на Айтос.

3.Началната тръжна цена е 
1392.00 лв. (хиляда триста де-
ветдесет и два лева) без ДДС го-
дишен наем.

4. Определям стъпка за надда-
ване – 130.00 лв.(сто и тридесет 
лева) без ДДС.

5.Депозит за участие в търга 
– 139.20 лв. (сто тридесет и де-
вет лева и двадесет стотинки), 
който се внася в касата на Общи-
ната /стая №10/ или по банков 
път: „Алианц Банк България”, ІBAN: 
BG 27BUІN95613300447527, BІC: 
BUІNBGSF, в срок до 16:00ч. на 
16.03.2020г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по смет-
ка на общината до 16:00ч. на 
16.03.2020г.

6.За обезпечаване изпълнение-
то 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 дого-
вора. Внесената парична гаранция, 
след изтичане на срока на догово-
ра се освобождава, като не се на-
числява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект 
тръжна документация за провежда-
не на търга, съдържащ следните до-
кументи:

- Копие от заповед за насро-
чен търг;

- Заявление за участие - прило-
жение №1; 

- Декларация за оглед на имота – 
приложение №2

- Декларация за условията на 
търга и проекто-договора – прило-
жение №3;

- Декларация за съгласие за съби-

ране, използване и обработване на 
лични данни – приложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска соб-

ственост; 
- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стой-

ност 30.00 лв.(тридесет лева) без 
ДДС, която се закупува до 16:00 ч. 
на 13.03.2020г. в Центъра за услуги 
и информация на гражданите. 

8. Кандидатите следва да пред-
ставят в запечатан непрозрачен 
плик до 16:00ч. на 16.03.2020г. в 
Центъра за услуги и информация на 
гражданите към общината следни-
те документи:

8.1. Заявление за участие в тър-
га - приложение №1; 

8.2. Декларация за оглед на имо-
та - приложение №2;

8.3. Декларация за условията на 
търга и проекто-договора - прило-
жение №3;

8.4. Декларация за съгласие за 
събиране, използване и обработ-
ване на лични данни - приложе-
ние №4;

8.5. Документ за внесен депо-
зит;

8.6. Документ за закупена тръж-
на документация;

8.7.Пълномощно с нотариална за-
верка на подписа, когато се участ-
ва чрез пълномощник. Допустимо е 
пълномощното да не се постави в 
плика, а да се предаде на комисия-
та на нейното заседание. На коми-
сията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в 
този случай оригиналът се показ-
ва за сверка.

9. До участие в търга ще се допус-
кат физически и юридически лица. 
При участие на кандидат, регистри-
ран като ЮЛ, на приложените до-
кументи е необходимо да се поста-
ви фирмения печат. Върху плика, в 
който кандидатът е поставил необхо-
димите документи за участие в тър-
га се записва обекта на търга, наи-
менованието на кандидата и ако е 
юридическо лице се записва и ЕИК 
на фирмата.

10. Оглед на имота да се из-
вършва всеки ден до 16:00ч. на 
16.03.2020г. с представител на Об-
щината след представяне на пла-
тежен документ за закупена тръж-
на документация и предварител-
на заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дне-
вен срок от влизане в сила на запо-
ведта за спечелил участник и преди 
подписването на договора спечели-
лият кандидат следва да внесе един 
годишен наем с ДДС и една гаранция 
по изпълнение на договора, в раз-
мер на един годишен наем.

Настоящата заповед да се обя-
ви във вестник „Народен приятел”, 
електронната страница на Община 
Айтос и да се постави на информа-
ционното табло на общината.

Контрол по изпълнение на запо-
ведта ще упражнявам лично.

Допълнителна информация на 
тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на 
Общината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д
№РД-08-112

гр.Айтос, 24.02.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и 
ал.2 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 и ал.3, 
във връзка с чл.45, ал.1 от Наред-
бата за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско 
имущество, във връзка с чл.35, ал.1 
от Закона за общинска собственост 
и във връзка с решение № 37, впи-
сано в протокол №4/31.01.2020 г. 
на Общински съвет-Айтос

З А П О В Я Д В А М :
1.Откривам процедура за про-

веждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недви-
жим имот – частна общинска соб-
ственост, представляващ: 

УПИ ХХVІІ (урегулиран поземлен 
имот двадесет и седми) в кв.264 
(квартал двеста шестдесет и чет-
върти) по плана на гр.Айтос, с площ 
от 13 462 кв.м (тринадесет хиляди 
четиристотин шестдесет и два ква-
дратни метра), отреден за „произ-
водствени и складови дейности”, с 
граници на имота: север – УПИ VІІІ в 
кв.264, изток – УПИ VІІ в кв.264, юг 
– улица и запад – УПИ VІ в кв.264, 
вписан в АОС №5431/16.08.2019г.

Началната тръжна цена е 471 
170.00 лв. (четиристотин седемде-
сет и една хиляди сто и седемдесет 
лева) без ДДС, или 565 404.00 лв. 
(петстотин шестдесет и пет хиляди 
четиристотин и четири лева) с ДДС, 
определена от лицензиран оценител 
и утвърдена с Решение №37 на Об-
щински съвет - Айтос, обективирано 
в Протокол № 4/31.01.2020г.

2.Търгът да се проведе на 
17.03.2020г. от 10.45 ч. в мал-
ката заседателна зала на Общи-
на Айтос.

3.Определям стъпка за над-
даване – 5000.00 лв./пет хиляди 
лева/, без ДДС.

4.Депозит за участие в търга 
– 47 117.00 лв. /четиридесет и 
седем хиляди сто и седемнаде-
сет лева/, който се внася по бан-
ков път: „Алианц Банк България”, 
BG 27BUІN95613300447527, BІC: 
BUІNBGSF, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината 
до 16.00ч. на 16.03.2020г. 

5.Утвърждавам 1 /един/ ком-
плект тръжна документация за про-
веждане на търга, съдържащ след-
ните документи: 

- Копие от заповед за насро-
чен търг;

- Заявление за участие– прило-
жение №1;

- Декларация за оглед на имота- 
приложение №2; 

- Декларация за условията на 
търга и проекто-договора - прило-
жение №3;

- Декларация за съгласие за съ-
биране, използване и обработване 
на лични данни – приложение №4; 

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общин-

ска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за продажба /проект/
Тръжната документация е на 

стойност 30.00лв./тридесет лева/ 
без ДДС, която се закупува до 
16.00ч. на 13.03.2020г. в Центъра 
за услуги и информация на граж-
даните.

6.Кандидатите следва да пред-
ставят в запечатан непрозрачен 
плик до 16.00ч. на 16.03.2020г. в 
Центъра за услуги и информация на 
гражданите към общината следните 
документи:

6.1 Заявление за участие в тър-
га-приложение №1;

6.2 Декларация за оглед на имо-
та - приложение №2;

6.3 Декларация за условията на 
търга и проекто-договора - прило-
жение №3;

6.4 Декларация за съгласие за съ-
биране, използване и обработване 
на лични данни – приложение №4

6.5 Документ за внесен депо-
зит;

6.6 Документ за закупена тръж-
на документация;

6.7 Пълномощно с нотариал-
на заверка на подписа, когато се 
участва чрез пълномощник. Допус-
тимо е пълномощното да не се по-
стави в плика, а да се предаде на 
комисията на нейното заседание. 
На комисията се предоставя ори-
гинал или заверено за вярност ко-
пие, като в този случай оригиналът 
се показва за сверка.

7.До участие в търга ще се допус-
кат физически и юридически лица. 
При участие на кандидат, регистри-
ран като ЮЛ, на приложените доку-
менти е необходимо да се постави 
фирмения печат. Върху плика, в кой-
то кандидатът е поставил необхо-
димите документи за участие в тър-
га се записва обекта на търга, наи-
менованието на кандидата и ако е 
юридическо лице се записва и ЕИК 
на фирмата. 

8.Оглед на имота да се из-
вършва всеки ден до 16.00ч. на 
16.03.2020г. с представител на Об-
щината, след представяне на пла-
тежен документ за закупена тръж-
на документация и предварител-
на заявка.

9.Начин на плащане: в 14-дне-
вен срок от влизане в сила на за-
поведта за спечелил участник, спе-
челилият кандидат следва да извър-
ши плащане на достигнатата тръж-
на цена на описания в т.1 от на-
стоящата заповед имот по банков 
път по сметка на Община Айтос 
BG 18BUІN95618400447535, BІC: 
BUІNBGSF, вид на плащане 445600 
при „Алианц Банк България” и да се 
яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обя-
ви във вестник „Народен приятел”, 
електронната страница на Община 
Айтос и да се постави на информа-
ционното табло на Общината.

Контрол по изпълнение на запо-
ведта ще упражнявам лично.

Допълнителна информация на 
тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на 
Общината.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

З А П О В Е Д 
№ РД-08-117

гр. Айтос, 24.02.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и 
ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Зако-
на за общинската собственост, във 
връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връз-
ка с чл.57, т.3 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение №30 на Общински 
съвет Айтос, обективирано в Прото-
кол № от заседание на ОбС-Айтос, 
проведено на 31.01.2020г., 

З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеж-

дане на публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем, за срок от 
3 години на недвижим имот – публич-
на общинска собственост, предста-
вляващ: Сграда „Кафе аперитив” със 
застроена площ 100 кв.м., на един 
етаж, с масивна конструкция, по-
строена през 2003г., находяща се в 
УПИ І, кв.63 по плана на гр.Айтос, при 
граници на имота: от всички стра-
ни градски парк, актувана с АПОС 
№1149/12.01.2004г. Имотът е пред-
назначен за „Кафе аперитив”.

2.Начална тръжна цена е 600.00 
лв. /шестстотин лева/ без ДДС ме-
сечен наем, определена съгласно ба-
зисни наемни цени, приети с реше-
ние №108/27.04.2016г. на Общин-
ски съвет Айтос.

3.Търгът да се проведе на 
17.03.2020г. от 10:30ч. в мал-
ката заседателна зала на Общи-
на Айтос.

4.Определям стъпка за надда-
ване – 50.00 лв./петдесет лева / 
без ДДС.

5.Депозит за участие в търга – 
60.00 лв./шестдесет лева/, кой-
то се внася в касата на Община-
та /стая №10/, или по банков път: 
„Алианц Банк България”, ІBAN: 
BG 27BUІN95613300447527, BІC: 
BUІNBGSF, в срок до 16:00ч. на 
16.03.2020г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по смет-
ка на общината до 16:00ч. на 
16.03.2020г.

6.За обезпечаване изпълнение-
то 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 дого-
вора. Внесената парична гаранция, 
след изтичане на срока на догово-
ра, се освобождава като не се на-
числява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект 
тръжна документация за провежда-
не на търга, съдържащ следните до-
кументи:

- Копие от заповед за насро-
чен търг;

- Заявление за участие - прило-
жение №1; 

- Декларация за оглед на имота – 
приложение №2

- Декларация за условията на 
търга и проекто-договора – прило-
жение №3;

- Декларация за съгласие за съби-
ране, използване и обработване на 
лични данни – приложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска соб-

ственост; 

- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стой-

ност 30.00 лв./тридесет лева/ без 
ДДС, която се закупува до 16:00ч. 
на 13.03.2020г. в Центъра за услуги 
и информация на гражданите.

8. Кандидатите следва да пред-
ставят в запечатан непрозрачен 
плик до 16:00ч. на 16.03.2020г. в 
Центъра за услуги и информация на 
гражданите към общината следни-
те документи:

8.1. Заявление за участие в тър-
га - приложение №1; 

8.2. Декларация за оглед на имо-
та - приложение №2;

8.3. Декларация за условията на 
търга и проекто-договора - прило-
жение №3;

8.4. Декларация за съгласие за 
събиране, използване и обработ-
ване на лични данни - приложе-
ние №4;

8.5. Документ за внесен депо-
зит;

8.6. Документ за закупена тръж-
на документация;

8.7. Пълномощно с нотариална 
заверка на подписа, когато се участ-
ва чрез пълномощник. Допустимо е 
пълномощното да не се постави в 
плика, а да се предаде на комисия-
та на нейното заседание. На коми-
сията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в 
този случай оригиналът се показ-
ва за сверка.

8. До участие в търга ще се допус-
кат физически и юридически лица. 
При участие на кандидат, регистри-
ран като ЮЛ, на приложените доку-
менти е необходимо да се постави 
фирмения печат. Върху плика, в кой-
то кандидатът е поставил необходи-
мите документи за участие в тър-
га се записва обекта на търга, на-
именованието на кандидата и ако е 
юридическо лице се записва и ЕИК 
на фирмата.

9. Оглед на имота да се из-
вършва всеки ден до 16:00ч. на 
16.03.2020г. с представител на Об-
щината след представяне на пла-
тежен документ за закупена тръж-
на документация и предварител-
на заявка.

10.Начин на плащане: в 14-дне-
вен срок от влизане в сила на запо-
ведта за спечелил участник и преди 
подписването на договора спечели-
лият кандидат следва да внесе един 
месечен наем с ДДС и една гаранция 
по изпълнение на договора, в раз-
мер на един месечен наем.

11.В 7-дневен срок от сключване 
на договора, наемателят следва да 
представи застрахователна полица 
за сключена застраховка, включи-
телно срещу природни бедствия и 
земетресения.

Настоящата заповед да се обя-
ви във вестник „Народен приятел”, 
електронната страница на Община 
Айтос и да се постави на информа-
ционното табло на общината.

Контрол по изпълнение на запо-
ведта ще упражнявам лично.

Допълнителна информация на 
тел.: 0558/2 34 40 или в ЦУИГ на 
Общината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Д-р Нено Ненов със 
златно отличие от БЧК

ДИРЕКЦИЯ “БюРО ПО ТРУДА”- АЙТОС 

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ!
Дирекция “Бюро по труда”- Айтос уведомява работодателите от 

община Айтос, че разполага с финансови средства за сключване на 
договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост 
и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през фев-
руари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 
50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки •	
(осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - сво-
бодни средства - 3817 лв.;

безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не •	
по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна въз-
раст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основ-
но и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни сред-
ства - 5053 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - •	
свободни средства - 3609 лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават за-
явки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 
04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), 
работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови 
средства) и за работни места, на които ще наемат на работа: 

Национална програма “Помощ за пенсиониране” – субсидира •	
се наемането на безработни лица над 58-годишна възраст – свобод-
ни средства - 2633 лв.;

обучение на безработни лица по реда на чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ •	
– свободни средства 12700 лв.;

обучение по ключови компетентности на заети от микро и мал-•	
ки предприятия по реда на чл. 63,ал.1, т.3 от ЗНЗ) - свободни сред-
ства 593 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирек-
ция “Бюро по труда” - Айтос, както и на тел. 0558/2-34-47

Д-р Нено Ненов и акад. Христо Григоров



24 бяха участниците в уче-
ническия конкурс за изра-
ботването на брошури на 
тема “Безопасен интернет”, 
организиран от Община Ай-
тос, Местна комисия за бор-
ба с противообществените 
прояви на малолетни и не-
пълнолетни (МКБППМН - Ай-
тос). 21 брошури участваха 
в надпреварата за специал-
ната награда на Общината - 
най-добрите и съдържател-
ни творби да бъдат отпеча-
тани в голям тираж, да бъдат 
ползвани за кампаниите на 
Местната комисия и да бъдат 
разпространявани сред уче-
ниците в училищата на тери-
торията на общината. 

 Участниците има-
ха за задача да из-
готвят брошура/ди-
пляна, в която да 
поместят полезна 
информация по те-
мата. Журито беше 
впечатлено от кре-
ативно, старател-
но и прецизно из-
работените брошу-
ри, участвали в кон-
курса. Наградата да 
бъдат отпечатани 
изработените от тях 
дипляни за безопа-
сен интернет, за-
служиха четирима 
- Анелия Тодорова 
-  VI клас ОУ „Хрис-

то Ботев“ - с. Пир-
не,  Пламена Ата-
насова - Х „Б“ клас 
СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос, Мий-
рем Мустафа - IX 
„Б“ клас СУ „Ни-
кола Йонков Ва-
пцаров“ - град Ай-
тос и Самуел Пла-
менов - IX „Б“ СУ 
„Никола Йонков 
Вапцаров“- град 
Айтос. 

Кметът Васил 
Едрев присъства 
на церемонията за 
обявяване на ре-
зултатите и лично 

награди отличените и всички 
участници с грамоти и пода-
ръци. „Благодаря ви за учас-
тието и за интересните идеи. 
Успях да видя част от брошу-
рите в сайта на комисията 
и бях впечатлен от нетради-
ционните послания и съве-
ти, които сте отправили към 
своите връстници. Радвам 
се, че расте броят на учас-
тниците в конкурсите на Об-
щината”, заяви кметът пред 
учениците и техните препо-
даватели на финала на съ-
битието, което се проведе в 
Заседателната зала на Об-
щина Айтос. 

Ето и имената на остана-
лите участници в конкур-
са, които също представиха 
оригинални брошури и бяха 
наградени - Ивайло Несто-
ров Петров - IX „А“ клас, СУ 
,,Христо Ботев” -  град Ай-

тос, Сунай Али – X „Б“, СУ 
„Христо Ботев” – град Ай-
тос, Емре  Лютфен Идает - IX 
„А“ клас, СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос, Синан Ниязи- 
VII  клас, ОУ,,Христо Ботев“ 
- с.Пирне, Шенгюл Юзеир –VI 
клас,  ОУ „Христо Ботев“ - 
с. Пирне, Павел Унаров - VI 
клас,  ОУ „Христо Ботев“ - с. 
Пирне, Георги Ламбов Мит-
рев XII клас,  ПГСС „Златна 
нива” – град Айтос, Цвете-
лина Веселинова Стоянова 
– IX „Б“ клас, ПГСС „Злат-
на  нива” – град Айтос, Ми-
тко Софиев Чакъров – VIII „А“ 

клас, ПГСС „Златна нива” – 
град Айтос, Еда Сабри - IX 
„А“ клас, СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос, Синем Рамадан 
- X „Б“ клас, СУ „Христо Бо-
тев“ - град Айтос, Бранимир 
Андонов – IX „Б“ клас, СУ 
„Христо Ботев“ - град Айтос, 
Марийо Ангелов - IX „Б“ клас, 
СУ „Христо Ботев“ - град Ай-
тос, Гюлшен Мюмюн Кемил 
- VII клас на ОУ „Христо Бо-
тев” – с. Мъглен, Зейнеб Сма-
ил Мехме – VII „Д“ клас на 

ОУ „Христо Ботев” - с. Мъг-
лен, Неше Хасан Мехмед - VII 
клас на ОУ „Христо Ботев” - 
с. Мъглен, Еда Ерджан – IX 
„А“ клас, СУ „Христо Ботев“ 
- град Айтос, Лина Качаро-
ва - IX „А“ клас, СУ „Христо 
Ботев“ - град Айтос, Хасан 
Юмер – VIII „В“ клас, ПГСС 
„Златна нива” – град Айтос, 
Красимир Драганов - VIII 
„Б“/ „В“ клас, ПГСС „Златна 
нива” – град Айтос.
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Три училища с четири специални награди 
от конкурса за безопасен интернет

ОБЩИНА АЙТОС
28 февруари 10.00 часа, Ритуална зала на Община Айтос
Първомартенски поздрав от децата на ДГ “Пролет” към Общинска-

та администрация 

2 март, 17.30 часа, НЧ “Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на читалищните художествени състави, посветен 

на 142 от Освобождението на България.

3 март, 11.00 часа, площад “Свобода” - Айтос празнува 142 го-
дини от Освобождението на България

• Национален празник на Република България
• Ритуал за издигане на националното знаме 
• Благодарствен молебен
• Празничен поздрав на Кмета на Община Айтос към айтозлии
• Концерт на ИЛКА АЛЕКСАНДРОВА И ПРИЯТЕЛИ

ПРОГРАМА

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС“

Уважаеми дами и господа,
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпълнение на изискванията на чл.28, 

ал.1 , във връзка с чл.27, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ – Айтос”, Управителният съвет на сдружението  кани 
членовете му на Общо събрание на СНЦ „МИГ –  Айтос”, както следва:

• Дата – 21.03.2020 г. (събота); 
• Начален час: 10:00ч.;
• Място: конферентната зала на СНЦ „МИГ-Айтос“, находяща се в съседство на офиса на Сдружението  

на улица „Васил Левски“ №2, ет. 2, град Айтос
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Доклада/отчета за дейността  на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Айтос” 
за 2019 г.;

2. Обсъждане и приемане на Годишен доклад по чл.40, ал.2  за дейността на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2019г.;
3. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на СНЦ „МИГ – Айтос” 
4. Вземане на решение за утвърждаване на Бюджет за 2020 г.;
5. Разни;
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.30 от Устава на сдружението, събранието ще 

се проведе на същия ден, от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на 
присъстващите членове.

Забележка: Материалите по Дневния ред на Общото събрание, можете да получите по електронна поща или  в 
офиса на МИГ: град Айтос, ул. „Васил Левски» No2,  в часовете от 10.00 ч. до 16.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ „ МИГ-АЙТОС:
/СТОЯН СТОЯНОВ/ ……….…………………

РИОСВ - Бургас с 
ученически конкурс 
за Деня на Земята 
Поканата за надпреварата е и 

към учениците от община Айтос

И ОУ „Христо Ботев“ - с. Пирне със 
специална награда, получи я Анелия 
Тодорова от VI клас

Пламена Атанасова от Х „Б“ клас за-
щити честта на СУ „Христо Ботев“- Ай-
тос със специална награда

Организиран от Община Айтос, МКБППМН 

Участниците в конкурса

В очакване на резултатите

Деветокласниците на СУ „Никола Й. Вапцаров” 
Мийрем Сезгин и Самуел Пламенов със специал-
на награда


