
25 февруари 2021 г., 
10.00 ч., Актовата зала на 
СУ "Никола Вапцаров"

Общински конкурс за 
изпълнение на поезия 
„Моята България 2021“, 
с участието на ученици и 
на представителни групи 
от училищата на територи-
ята на община Айтос. 

За първи път конкурсът 
ще се проведе без публи-
ка, по предварително изгот-
вен график за участие и при 
спазване на противоепиде-
мичните мерки.

3 март 2021 г., 11.00 ч., 
площад "Свобода"

Тържествено честване 
на 143 години от Осво-
бождението на България 
- при спазване на противо-
епидемичните мерки.

Ритуал за издигане на на-
ционалното знаме, Благо-
дарствен молебен и праз-
ничен поздрав на кмета 
към айтозлии.

ОБЩИНА АЙТОС
Програма

за честване на  
143 години от 

Освобождението  
на България

Айтос отбеляза 
148 години от гибел-
та на Васил Левски 
с поклонение пред 
паметната плоча на 
Апостола в двора 
на храм "Св. Дими-
тър". Отец Димитър 
отслужи заупокой-
на молитва, а със 
словото си Боряна 
Николова - учител в 
ДГ "Славейче", пре-
даде най-образно 
въздействието на 
Левски и неговото 
дело днес.

Във връзка с противо-
епидемичните мерки, му-
зикално-поетичната про-
грама по повод годиш-
нината, подготвена мно-
го старателно от деца-
та в ІV група на ДГ "Сла-
вейче" беше излъчена на 
запис в сайта на Общи-
на Айтос и на видео сте-
ната на Общината.

Венци и цветя пред 
паметната плоча подне-
соха кметът Васил Ед-
рев, председателят на 
Общински съвет - Айтос 
Красимир Енчев, инсти-
туции, директори на учи-
лища и детски градини, 
учители, ученици и граж-
дани. 

НП

Айтос с поклон за 148 години от гибелта на Левски

На карановци още не 
им се вярва, но е факт, че 
започна от десетилетия 
чаканият основен ремонт 
на третокласния репу-
бликански път, който се 
явява централна улица и 
минава през цяло Кара-
ново. И това не е всичко 
- пак в Караново започна 
ремонт на две от най-дъл-
гите улици в селото.

24-километров е пътят 
за ремонт, който включ-
ва и участъка от табела-
та на Айтос до края на 
селото. Проблемният от 
години път ще бъде ас-
фалтиран и напълно го-
тов до края на м. април. 
В момента кипи треска-
ва работа - пътното плат-
но и канавките се по-
чистват от растителност 
и коренища, от наноси и 
остатъци от старата на-
стилка. 

По общински проект и 
с финансиране по ПМС, 
започна и подготовката 
за ремонта на две улици 
в Караново - копаят се 
канали, слагат се бордю-
ри - теренът се подготвя 
за полагането на асфалт. 
Асфалтирането е плани-
рано за м. март в очаква-
не на подходящите тем-
ператури.

"Напролет ще имаме 
перфектен път - от та-
белата на Айтос, чак до 
Трояново. Част от тези 
24 км, които се ремонти-

рат е и основната и най-
дълга улица на Карано-
во. Подобни проекти не 
са се случвали от десети-
летия. От 1980 г. тук нищо 
не е пипнато. По насто-
яване на кмета Васил Ед-
рев, за ремонта на този 
важен за карановци и хо-
рата от общината път се 
влага една сериозна ин-
вестиция. В същото вре-
ме се ремонтират и ули-
ци. Караново има голям 
късмет", коментира ви-
димо доволен местният 
кмет Николай Ненков.

Караново е едно от 
населени места в общи-
на Айтос, които ще имат 
нови улици по общин-
ски проект, финансиран 
от Министерски съвет с 
1 350 000 лв. Постановле-
нието е от м. декември 
2020 г. - при спазване на 
всички законови проце-
дури, след малко повече 
от два месеца, ремонти-
те на селските улици са 
вече в ход.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Започнаха улични ремонти  
в селата Караново и Съдиево

По общински 
Проект

И в село Съдиево се строи 
ударно - улици, които никога 
не са виждали асфалт, вече 
са подготвени за полагането 
му. "Три са основните ули-
ци, които са включени в об-
щинския проект за ремонт на 
улични и тротоарни настил-
ки. Старата настилка е по-
чистена, поставени са бор-
дюрите. Хората са доволни. 
Тези улици не са ремонтира-
ни сигурно от половин век. А 
знаете, че в Съдиево много 
се строи. Вдигнаха се мно-
го красиви къщи - адвокати, 
лекари, фармацевти, много 

млади хора се заселват в на-
шето село", разказва кметът 
на Съдиево Щерион Щерио-
нов. И ни показва улиците в 
ремонт, край които се изди-
гат новите домове и десетки-
те подготвени за ново строи-
телство терени.

Според Щерионов, интере-
сът към закупуването на имо-
ти рязко е скочил, има търсе-
не, скачат и цените. "Община 
Айтос прави всичко възмож-
но да  подобрява условията 
на живот. Съдиево е село с 
бъдеще", коментира още Ще-
рионов.

И в Съдиево - три улици, подготвени за асфалтиране

Основно ремонтират и третокласния път Айтос - Караново

Съдиево - февруари 2021 г.

Една от улиците в с. Караново
Откъм Трояново - техника разчиства третокласния път към се-

лото, и така - до Айтос

Много са новите къщи в Съдиево, издигнати през 
последните години
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ЗАПОВЕД № РД-08-109
гр. Айтос, 19.02.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоу-
правление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от За-
кон за общинската собственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и 
чл. 45, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 186, вписа-
но в протокол № 15, т.7 от ДР на заседание на ОбС – Айтос, проведе-
но на 23.12.2020г. 

ЗАПОВЯДВАМ:
I. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно 

наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска соб-
ственост, представляващи:

1. ПИ № 1005, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънче-
ва лъка”, с площ от 458 кв.м, шеста категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: ПИ № 1004, Път, Мера, Дере, акту-
ван с АОС № 5660/12.11.2020г. 

Начална тръжна цена 955,00 лв. / деветстотин петдесет и пет лева/.
2. ПИ № 1008, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева 

лъка”, с площ от 1293 кв.м, шеста категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: Път, ПИ№1007, ПИ№1094, Път, акту-
ван с АОС № 5659/12.11.2020г.

Начална тръжна цена 2694,00 лв. / две хиляди шестстотин деветде-
сет и четири лева/.

3. ПИ № 1094, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънче-
ва лъка”, с площ от 1600 кв.м, пета категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: ПИ № 1008, ПИ № 1007, Дере, ПИ 
№ 1095, Път, актуван с АОС № 5657/11.11.2020г.

Начална тръжна цена 3426,00 лв. / три хиляди четиристотин дваде-
сет и шест лева/.

4. ПИ № 1095, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева 
лъка”, с площ от 1884 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване 
– нива, при граници на имота: ПИ № 1094, Дере, ПИ №1096, Път, акту-
ван с АОС № 5656/11.11.2020г.

Начална тръжна цена 4034,00 лв. / четири хиляди и тридесет и че-
тири лева/.

5. ПИ № 1096, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева 
лъка”, с площ от 1582 кв.м, пета категория, начин на трайно ползване 
– нива, при граници на имота: ПИ №1095, Дере, ПИ №1097, Мера, ак-
туван с АОС № 5658/12.11.2020г.

Начална тръжна цена 3388,00 лв. / три хиляди триста осемдесет и 
осем лева/

6. ПИ № 1194, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева 
лъка”, с площ от 887 кв.м, четвърта категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: ПИ №1184, Път, ПИ №1195, Мера, 
актуван с АОС № 5655/11.11.2020г.

Начална тръжна цена 2016,00 лв. /две хиляди и шестнадесет лева/.
7. ПИ № 370, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната 

къща”, с площ от 903 кв.м, четвърта категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: Път, ПИ№454, ПИ№371, ПИ№369, 
актуван с АОС № 4279/17.05.2016г.

Начална тръжна цена 2107,00 лв. /две хиляди сто и седем лева/.
8. ПИ № 398, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Ляската”, 

с площ от 723 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползване – 
нива, при граници на имота: ПИ№397, Път, ПИ№ 400, ПИ№399, актуван 
с АОС № 5661/16.11.2020г.

Начална тръжна цена 1681,00 лв. / хиляда шестстотин осемдесет 
и един лева/.

9. УПИ II общ. в кв.20, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„ЗОЖ”, с площ от 826 кв.м, четвърта категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: УПИ I–1 в кв.20, Път, УПИ III общ в 
кв.20, край на регулация, актуван с АОС № 5662/16.11.2020г. 

Начална тръжна цена 1934,00 лв. / хиляда деветстотин тридесет и 
четири лева/.

10. УПИ II общ. в кв.16, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„ЗОЖ”, с площ от 944 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: Път, УПИ III общ. в кв.16, УПИ VIII общ. 
в кв.16, УПИ I общ. 140 в кв.16, актуван с АОС № 5611/23.07.2020г. 

Начална тръжна цена 2209,00 лв. / две хиляди двеста и девет лева/.
11. УПИ III общ. в кв.16, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 

„ЗОЖ ”, с площ от 919 кв.м, четвърта категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота:, Път, УПИ IV общ. в кв.16, УПИ VII общ. 
в кв.16, УПИ II общ. в кв.16, актуван с АОС № 5612/23.07.2020г.

Начална тръжна цена 2151,00 лв. / две хиляди сто петдесет и един 
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 12.03.2021г. от 10:00ч. в малката 
заседателна зала на Община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.

III. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена, 
за всеки отделен имот.

IV. Определям депозит за участие - 10 % от началната тръж-
на цена, за всеки отделен имот, вносим в брой в касата на Общи-
на Айтос (стая № 10), или по банков път по сметка на общината BG 
27BUIN95613300447527, BIG-BUINBGSF в „Алианц Банк България”, в 
срок до 12:00 ч. на 11.03.2021г. При внасяне на депозит по банков 
път, средствата следва да са постъпили по сметка на общината до 
12:00 ч. на 11.03.2021г.

V.Утвърждавам 11/единадесет/ комплекта тръжна документация за 
провеждането на търга, съдържащи следните документи:

1. Копие от Заповедта за откриване на тръжна процедура
2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- приложение №3
5. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване 

на лични данни - приложение №4
6. Тръжни условия
7. Копие от Акт за общинска собственост
8. Копие от скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
VI. Закупуването на тръжната документация на стойност 30.00 лв. без 

ДДС да става в Центъра за услуги и информация на гражданите в Общи-
на Айтос до 16:00 часа на 10.03.2021г. 

VII. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик 
до 12:00 часа на 11.03.2021г. в Центъра за услуги и информация на 
гражданите, следните документи:

-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- приложение №3
-декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на 

лични данни - приложение №4
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
-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 слу-
чай оригиналът се показва за сверка;

VIII. До участие в търга се допускат физически и юридически лица. 
Върху плика, в който кандидатът е поставил необходимите документи за 
участие в търга, се записва обекта на търга, наименованието на канди-
дата и ако е юридическо лице се записва и ЕИК на фирмата.

IX. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 
12:00 часа на 11.03.2021г., след представяне на документ за закупена 
тръжна документация и предварителна заявка най-малко един ден преди 
датата на огледа.

X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от влизане в сила на за-
поведта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да вне-
се пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се яви за сключва-
не на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, елек-
тронната страница на Община Айтос и да се постави на информацион-
ното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на отдел „Общин-
ска собственост”.

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

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

З А П О В Е Д  № РД-08-107
гр. Айтос, 19.02.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.3 от Наред-
ба за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество, във връзка с Решение 
№198 на Общински съвет Айтос, обективирано в 
Протокол № 16 от заседание на ОбС-Айтос, прове-
дено на 29.01.2021г.,

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедури за провеждане на пуб-

лични търгове с явно наддаване за отдаване под 
наем, за срок от 3 години, на части от недвижи-
ми имоти – публична общинска собственост, пред-
ставляващи:

1.1.Стоматологичен кабинет, с площ 21 кв.м, 
находящ се на първи етаж от сграда „Родилен дом 
и здравна служба”, в кв. 9, имот с пл.№28 по регу-
лационния план на с.Мъглен, при граници на целия 
имот: изток-УПИ ХVII, запад-улица, север-УПИ ХIV, 
юг-улица, актувана с АПОС №728/09.11.2000г.

- Дата и час на търга – 12.03.2021г. от 9:00ч. в 
малката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена – 33.60 лв./ триде-
сет и три лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.

- Стъпка за наддаване – 3.00 лв. /три лева/ 
без ДДС.

- Депозит за участие – 3.36 лв. /три лева и три-
десет и шест 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 12:00ч. на 11.03.2021г. 
При внасяне на депозит по банков път, средства-
та следва да са постъпили по сметка на община-
та до 12:00ч. на 11.03.2021г.

1.2. Лекарски кабинет, манипулационна и сани-
тарно помещение, с обща площ 24 кв.м, находящи 
се на втори етаж от сграда „Родилен дом и здравна 
служба”, в кв. 9, имот с пл.№28 по регулационния 
план на с.Мъглен, при граници на целия имот: изток-
УПИ ХVII, запад-улица, север-УПИ ХIV, юг-улица, ак-
тувана с АПОС №728/09.11.2000г.

- Дата и час на търга – 12.03.2021г. от 9:10ч. в 
малката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена – 38.40лв./ триде-
сет и осем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.

- Стъпка за наддаване – 3.00 лв. /три лева/ 
без ДДС.

- Депозит за участие – 3.84 лв. /три лева и осем-
десет и четири 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 12:00ч. на 11.03.2021г. 
При внасяне на депозит по банков път, средства-
та следва да са постъпили по сметка на община-
та до 12:00ч. на 11.03.2021г.

Кабинетите се отдават под наем за осъществяване 
съответно на дентална и медицинска помощ.

2.За обезпечаване изпълнението на задължени-
ята по договора за наем определям парична гаран-
ция в размер на една месечна наемна вноска, дос-
тигната на търга, която се внася преди сключване 
на договора. Внесената парична гаранция след из-
тичане на срока на договора се освобождава, като 
не се начислява лихва.

3.Утвърждавам по1 /един/ комплект тръжна доку-
ментация за всеки отделен имот за провеждане на 
търга, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;

- Заявление за участие - приложение №1; 
- Декларация за оглед на имота – приложе-

ние №2
- Декларация за условията на търга и проекто-до-

говора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използване 

и обработване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за публична 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 16:00ч. 
на 10.03.2021г. в Центъра за услуги и информация 
на гражданите.

4. Кандидатите следва да представят в запеча-
тан непрозрачен плик до 12:00ч. на 11.03.2021г. в 
Центъра за услуги и информация на гражданите към 
общината следните документи:

4.1. Заявление за участие в търга - приложе-
ние №1; 

4.2. Декларация за оглед на имота - приложе-
ние №2;

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

4.4. Декларация за съгласие за събиране, из-
ползване и обработване на лични данни - прило-
жение №4;

4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Документ за закупена тръжна документа-

ция;
4.7. Регистрация на практика за дентална или ме-

дицинска помощ.
4.8. Пълномощно с нотариална заверка на под-

писа, когато се участва чрез пълномощник. Допус-
тимо е пълномощното да не се постави в плика, а 
да се предаде на комисията на нейното заседание. 
На комисията се предоставя оригинал или завере-
но за вярност копие, като в този случай оригиналът 
се показва за сверка.

5. До участие в търга ще се допускат физически 
и юридически лица. Върху плика, в който кандида-
тът е поставил необходимите документи за участие 
в търга се записва обекта на търга, наименование-
то на кандидата и ако е юридическо лице се запис-
ва и ЕИК на фирмата.

6. Оглед на имотите да се извършва всеки ра-
ботен ден до 12:00ч. на 11.03.2021г. с представи-
тел на Общината след представяне на платежен до-
кумент за закупена тръжна документация и предва-
рителна заявка.

7. Начин на плащане: в 14-дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник и 
преди подписването на договора спечелилият кан-
дидат 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 Об-
щина Айтос и да се постави на информационното 
табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упраж-
нявам 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 – 111
19.02.2021г. гр.Айтос

На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, 
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 от 
ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за реда за разрешаване по-
ставянето на преместваеми обекти на територията на об-
щина Айтос 

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

с явно наддаване за отдаване под наем за срок от две го-
дини до 19.03.2023г. на Общински терени /петна/ петна 
№ 9;10;11;12;13;14, по Схемата на местата за поставя-
не на преместваеми обекти за търговия и други обслужва-
щи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за 
реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти 
на територията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ, всяко с 
площ от 6 кв.м., находящи се в I-ва зона на гр. Айтос.

2. Търгът да се проведе на 12.03.2021г. от 13:00 часа 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

3.Началната тръжна цена е 48.00лв.(четиридесет и 
осем лева) без ДДС месечен наем.

4. Определям стъпка за наддаване – 4.80 лв.(четири 
лева и осемдесет ст.) без ДДС.

5. Депозит за участие в търга – 4.80 лв.(четири лева 
и осемдесет ст.), който се внася в касата на Общината 
/стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, 
IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 11.03.2021г.

6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по 
договора за наем, определям парична гаранция в размер 
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, ко-
ято се внася преди сключване на договора. Внесената па-
рична гаранция, след изтичане на срока на договора се 
освобождава, като не се начислява лихва.

7.Утвърждавам тръжна документация на стойност 
5.00лв.(пет лева) без ДДС за един комплект, която се 
закупува до 16:00 ч. на 10.03.2021г. в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите. Тръжната докумен-
тация съдържа:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на премест-

ваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности 

на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за раз-
решаване поставянето на преместваеми обекти на тери-
торията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ

- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан не-

прозрачен плик до 16:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра за 
услуги и информация на гражданите към общината след-
ните документи:

8.1. Заявление за участие в търга ; 
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга; 
8.4 Декларация за съгласие за събиране, използване 

и обработване на лични данни
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, посочват ЕИК – съ-

гласно Закона за търговския регистър. 
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра 

на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще 
се извършва стопанска дейност изискваща такова удос-
товерение; / ако е приложимо/

8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, ко-
гато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълно-
мощното да не се постави в плика, а да се предаде на ко-
мисията на нейното заседание. На комисията се предос-
тавя 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 юри-
дически лица.. 

10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 
16:00ч. на 11.03.2021г., с представител на Общината, 
след представяне на платежен документ за закупена тръж-
на документация и предварителна заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане 
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият 
кандидат следва да внесе един месечен наем и една га-
ранция по изпълнение на договора, в размер на един ме-
сечен 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 упражня-
вам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 
или в ЦУИГ на Общината.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

З А П О В Е Д № РД – 08 – 110
19.02.2021г. гр.Айтос

На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, 
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 от 
ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за реда за разрешаване по-
ставянето на преместваеми обекти на територията на об-
щина Айтос 

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

търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 
19.03.2023г. на Общински терени /петна/ петна №2;7;26, 
по Схемата на местата за поставяне на преместваеми 
обекти за търговия и други обслужващи дейности на за-
крито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за разреша-
ване поставянето на преместваеми обекти на територи-
ята на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ, всяка с площ от 6 
кв.м., находящи се в II-ра зона на гр. Айтос.

2. Търгът да се проведе на 12.03.2021г. от 13:15 часа 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

3.Началната тръжна цена е 42.00лв.(четиридесет и 
два лева) без ДДС месечен наем.

4. Определям стъпка за наддаване – 4.20 лв.(четири 
лева и двадесет ст.) без ДДС.

5. Депозит за участие в търга – 4.20 лв.(четири лева 
и двадесет ст.), който се внася в касата на Общината /
стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, 
IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 11.03.2021г.

6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по 
договора за наем, определям парична гаранция в размер 
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, ко-
ято се внася преди сключване на договора. Внесената па-
рична гаранция, след изтичане на срока на договора се 
освобождава, като не се начислява лихва.

7.Утвърждавам тръжна документация на стойност 
5.00лв.(пет лева) без ДДС за един комплект, която се 
закупува до 16:00 ч. на 10.03.2021г. в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите. Тръжната докумен-
тация съдържа:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на премест-

ваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности 

на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за раз-
решаване поставянето на преместваеми обекти на тери-
торията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ

- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан не-

прозрачен плик до 16:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра за 
услуги и информация на гражданите към общината след-
ните документи:

8.1. Заявление за участие в търга ; 
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга; 
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване 

и обработване на лични данни.
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, посочват ЕИК – съ-

гласно Закона за търговския регистър. 
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра 

на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще 
се извършва стопанска дейност изискваща такова удос-
товерение; / ако е приложимо/

8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, ко-
гато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълно-
мощното да не се постави в плика, а да се предаде на ко-
мисията на нейното заседание. На комисията се предос-
тавя 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 юри-
дически лица. 

10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 
16:00ч. на 11.03.2021г., с представител на Общината, 
след представяне на платежен документ за закупена тръж-
на документация и предварителна заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане 
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият 
кандидат следва да внесе един месечен наем и една га-
ранция по изпълнение на договора, в размер на един ме-
сечен 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 упражня-
вам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 
или в ЦУИГ на Общината.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



З А П О В Е Д  № РД-08-108
гр. Айтос, 19.02.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1 и 
ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество, във връзка с Решение №198 на Общински съвет 
Айтос, обективирано в Протокол № 16 от заседание на 
ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2021г.,

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедури за провеждане на публични тър-

гове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 
години, на обекти – частна общинска собственост, за про-
дажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчел-
ни продукти и други селскостопански продукти от расти-
телен произход, представляващи:

1.1 Закрита сергия /павилион/ №9, с площ 4,40 кв.м, 
находяща се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 12.03.2021г. от 9:30ч. в мал-
ката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –17.60 лв. /седемна-
десет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.

- Стъпка за наддаване – 1.50 лв. /един лев и петдесет 
стотинки/ без ДДС.

- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев и седемде-
сет и шест стотинки/, който се внася в касата на Общи-
ната /стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк Бълга-
рия”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в 
срок до 12:00ч. на 11.03.2021г. При внасяне на депозит 
по банков път, средствата следва да са постъпили по 
сметка на общината до 12:00ч. на 11.03.2021г.

1.2 Закрита сергия /павилион/ №10, с площ 4,40 кв.м, 
находяща се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 12.03.2021г. от 9:45ч. в мал-
ката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –17.60 лв. /седемна-
десет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.

- Стъпка за наддаване – 1.50 лв. /един лев и петдесет 
стотинки/ без ДДС.

- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев и седемде-
сет и шест стотинки/, който се внася в касата на Общи-
ната /стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк Бълга-
рия”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в 
срок до 12:00ч. на 11.03.2021г. При внасяне на депозит 
по банков път, средствата следва да са постъпили по 
сметка на общината до 12:00ч. на 11.03.2021г.

2.За обезпечаване изпълнението на задълженията по 
договора за наем определям парична гаранция в размер 
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, ко-
ято се внася преди сключване на договора. Внесената па-
рична гаранция след изтичане на срока на договора се ос-
вобождава, като не се начислява лихва.

3.Утвърждавам по1 /един/ комплект тръжна докумен-
тация за всеки отделен имот за провеждане на търга, съ-
държащ 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-догово-

ра – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от схема за разположение на обекта;
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стойност 30.00 лв./три-

десет лева/ без ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 
10.03.2021г. в Центъра за услуги и информация на граж-
даните.

4. Кандидатите следва да представят в запечатан не-
прозрачен плик до 12:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра за 
услуги и информация на гражданите към общината след-
ните документи:

4.1. Заявление за участие в търга - приложение №1; 
4.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
4.3. Декларация за условията на търга и проекто-дого-

вора - приложение №3;
4.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни - приложение №4;
4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Документ за закупена тръжна документация;
4.7. Документ за регистрация за земеделски произ-

водител;
4.8.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, ко-

гато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълно-
мощното да не се постави в плика, а да се предаде на ко-
мисията на нейното заседание. На комисията се предос-
тавя оригинал или заверено за вярност копие, като в този 
случай оригиналът се показва за сверка.

5. До участие в търга ще се допускат физически лица 
регистрирани като земеделски производители или юри-
дически лица. Върху плика, в който кандидатът е поста-
вил необходимите документи за участие в търга се запис-
ва обекта на търга, наименованието на кандидата и ако е 
юридическо лице се записва и ЕИК на фирмата.

6. Оглед на имотите да се извършва всеки работен ден 
до 12:00ч. на 11.03.2021г. с представител на Общината 
след представяне на платежен документ за закупена тръж-
на документация и предварителна заявка.

7. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в 
сила на заповедта за спечелил участник и преди подпис-
ването 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.

8. В 7-дневен срок от сключване на договора наемате-
лят следва да представи застрахователна полица за склю-
чена 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 упражня-
вам 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-08-106
гр. Айтос, 19.02.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1 
и ал.3, във връзка с чл.57, т.3 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, във връзка с Решение №198 на Общински 
съвет Айтос, обективирано в Протокол № 16 от заседа-
ние на ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2021г.,

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

чен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за 
срок от 3 години, на недвижим имот – частна общин-
ска собственост, представляващ: Обществена тоа-
летна със застроена площ 81,48 кв.м, находяща се 
в УПИ III в кв.119 „в” по плана на гр.Айтос, актуван 
с АЧОС №1297/27.12.2005г., при граници на целия 
имот: североизток – улица „Ал. Стамболийски”, из-
ток – ул.”Д. Зехирев”, юг – УПИ I в кв.119в, запад – 
УПИ I в кв.119в.

2. Дата и час на търга – 12.03.2021г. от 9:20ч. в 
малката заседателна зала на Община Айтос.

3. Начална месечна тръжна цена – 57.04лв. /пет-
десет и седем лева и четири стотинки/ без ДДС.

4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева/ без 
ДДС.

5. Депозит за участие – 5.70 лв. /пет лева и се-
демдесет стотинки/, който се внася в касата на Об-
щината /стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк 
България”, IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: 
BUINBGSF, в срок до 12:00ч. на 11.03.2021г. При вна-
сяне на депозит по банков път, средствата следва 
да са постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 11.03.2021г.

6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по 
договора за наем определям парична гаранция в размер 
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, ко-
ято 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 докумен-
тация за провеждане на търга, съдържащ следните до-
кументи:

- 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-дого-

вора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна 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 10.03.2021г. в Центъра за услуги и информация на 
гражданите.

8. Кандидатите следва да представят в запечатан не-
прозрачен плик до 12:00ч. на 11.03.2021г. 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 - приложе-
ние №2;

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

8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване 
и обработване на лични данни - приложение №4;

8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7.Пълномощно с нотариална заверка на подпи-

са, когато се участва чрез пълномощник. Допусти-
мо е пълномощното да не се постави в плика, а да се 
предаде на комисията на нейното заседание. На ко-
мисията се предоставя оригинал или заверено за вяр-
ност копие, като в този случай оригиналът се показ-
ва за сверка.

9. До участие в търга ще се допускат физически и 
юридически лица. Върху плика, в който кандидатът е 
поставил необходимите документи за участие в търга 
се записва обекта на търга, наименованието на кан-
дидата и ако е юридическо лице се записва и ЕИК на 
фирмата.

10. Оглед на имотите да се извършва всеки работен 
ден до 12:00ч. на 11.03.2021г. с представител на Об-
щината след представяне на платежен документ за заку-
пена тръжна документация и предварителна заявка.

11. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влиза-
не в сила на заповедта за спечелил участник и пре-
ди подписването на договора спечелилият кандидат 
следва да внесе един месечен наем с ДДС и една га-
ранция по изпълнение на договора в размер на един 
месечен наем.

12. В 7- дневен срок от сключване на договора на-
емателят следва да представи застрахователна поли-
ца за сключена застраховка, включително срещу при-
родни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „На-
роден приятел”, електронната страница на Общи-
на Айтос и да се постави на информационното таб-
ло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражня-
вам лично.

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

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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З А П О В Е Д № РД – 08 – 112 
19.02.2021г. гр.Айтос

На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, 
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 
от ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за реда за разрешава-
не поставянето на преместваеми обекти на територия-
та на община Айтос 

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

чен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок до 19.03.2023г. на Общински терени /петна/ пет-
на № 8;22;23;24;25, по Схемата на местата за поста-
вяне на преместваеми обекти за търговия и други об-
служващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на На-
редба за реда за разрешаване поставянето на премест-
ваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 
от ЗУТ, всяка с площ от 15 кв.м., находящи се в I-ва 
зона на гр. Айтос.

2. Търгът да се проведе на 12.03.2021г. от 13:30 часа 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

3.Началната тръжна цена е 120.00лв.(сто и дваде-
сет лева) без ДДС месечен наем.

4. Определям стъпка за наддаване – 12,00 
лв.(дванадесет лева) без ДДС.

5. Депозит за участие в търга – 12.00 лв.(дванадесет 
лева), който се внася в касата на Общината /стая №10/ 
или по банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок до 
16:00ч. на 11.03.2021г.

6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по 
договора за наем, определям парична гаранция в размер 
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, коя-
то се внася преди сключване на договора. Внесената па-
рична гаранция, след изтичане на срока на договора се 
освобождава, като не се начислява лихва.

7.Утвърждавам тръжна документация на стойност 
5.00лв.(пет лева) без ДДС за един комплект, която се 
закупува до 16:00 ч. на 10.03.2021г. в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите. Тръжната докумен-
тация съдържа:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на премест-

ваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности 
на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за раз-
решаване поставянето на преместваеми обекти на тери-
торията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ

- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан не-

прозрачен плик до 16:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра за 
услуги и информация на гражданите към общината след-
ните документи:

8.1. Заявление за участие в търга ; 
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга; 
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване 

и обработване на лични данни;
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, посочват ЕИК – 

съгласно Закона за търговския регистър. 
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра 

на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще 
се извършва стопанска дейност изискваща такова удос-
товерение; / ако е приложимо/

8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, 
когато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пъл-
номощното да не се постави в плика, а да се предаде на 
комисията на нейното заседание. На комисията се пре-
доставя 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. 

10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 
16:00ч. на 11.03.2021г., с представител на Общината, 
след представяне на платежен документ за закупена тръж-
на документация и предварителна заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане 
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелили-
ят кандидат следва да внесе един месечен наем и една 
гаранция по изпълнение на договора, в размер на един 
месечен наем.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен 
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се 
постави на информационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражня-
вам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 
или в ЦУИГ на Общината.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

З А П О В Е Д № РД – 08 – 113
19.02.2021г. гр.Айтос

На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, 
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество, чл.14, ал.1 и ал.2 от 
ЗОС и чл.9, ал.1 от Наредба за реда за разрешаване по-
ставянето на преместваеми обекти на територията на об-
щина Айтос 

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

търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 
до 19.03.2023г. на Общински терени /петна/ петна № 
1;3;4;5;6;15;16;17;18;19;20;21, по Схемата на местата 
за поставяне на преместваеми обекти за търговия и дру-
ги обслужващи дейности на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на 
Наредба за реда за разрешаване поставянето на премест-
ваеми обекти на територията на Община Айтос и чл.56 
от ЗУТ, всяка с площ от 15 кв.м., находящи се в II-ва 
зона на гр. Айтос.

2. Търгът да се проведе на 12.03.2021г. от 13:45 часа 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

3.Началната тръжна цена е 105.00лв.(сто и пет лева) 
без ДДС месечен наем.

4. Определям стъпка за наддаване – 10,50 лв.( де-
сет лева и петдесет ст.) без ДДС.

5. Депозит за участие в търга – 10,50 лв.( десет лева 
и петдесет ст.), който се внася в касата на Общината /
стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, 
IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 11.03.2021г.

6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по 
договора за наем, определям парична гаранция в размер 
на една месечна наемна вноска, достигната на търга, ко-
ято се внася преди сключване на договора. Внесената па-
рична гаранция, след изтичане на срока на договора се 
освобождава, като не се начислява лихва.

7.Утвърждавам тръжна документация на стойност 
5.00лв.(пет лева) без ДДС за един комплект, която се 
закупува до 16:00 ч. на 10.03.2021г. в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите. Тръжната докумен-
тация съдържа:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за условията на търга;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни;
- Тръжни условия;
- Копие от Схема на местата за поставяне на премест-

ваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности 
на закрито по чл. 4, ал.1, т.1 на Наредба за реда за раз-
решаване поставянето на преместваеми обекти на тери-
торията на Община Айтос и чл.56 от ЗУТ

- Договор за наем /проект/;
8. Кандидатите следва да представят в запечатан не-

прозрачен плик до 16:00ч. на 11.03.2021г. в Центъра за 
услуги и информация на гражданите към общината след-
ните документи:

8.1. Заявление за участие в търга ; 
8.2. Декларация за оглед на имота;
8.3. Декларация за условията на търга; 
8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване 

и обработване на лични данни;
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Юридическите лица – търговци, посочват ЕИК – съ-

гласно Закона за търговския регистър. 
8.8 Копие от Удостоверение за вписване в регистъра 

на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще 
се извършва стопанска дейност изискваща такова удос-
товерение; / ако е приложимо/

8.9.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, ко-
гато се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълно-
мощното да не се постави в плика, а да се предаде на ко-
мисията на нейното заседание. На комисията се предос-
тавя 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 юри-
дически лица. 

10.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 
16:00ч. на 11.03.2021г., с представител на Общината, 
след представяне на платежен документ за закупена тръж-
на документация и предварителна заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане 
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият 
кандидат следва да внесе един месечен наем и една га-
ранция по изпълнение на договора, в размер на един ме-
сечен 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 упражня-
вам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 57 83 
или в ЦУИГ на Общината.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



- Г-н Иванов, 23 февруари е 
денят, който празнувате като 
началото на Ротари. Кажете ни 
повече за създаването на ор-
ганизацията? 

- На 23 февруари 1905 г., Пол 
Харис създава Ротари „За без-
користна служба". На този ден 
Ротари клубовете отбелязват го-
дишнината от раждането на ро-
тарианското движение. Органи-
зацията има претенцията да съ-
бира на едно място лидери, кои-
то доброволно отдават времето 
и уменията си, за да служат на 
своите общности и света. 

През вечерта на 23 февруари 
1905-а никой от участниците в 
първата ротари сбирка не е пред-
полагал, че поставят началото на 
най-голямата хуманитарна орга-
низация. Пресилена е дори дума-
та „сбирка" - това е неформална 
среща на четирима приятели в 
офиса на един от тях. Домакин е 
минният инженер Густавус Лоер. 
Карето се събира по идея на ад-
воката Пол Пърси Харис, тачен 
днес като бащата на ротариан-
ството. Останалите участници 
в срещата са търговецът на въ-
глища Силвестър Шийл и Хирам 
Шори - предприемач от шиваш-
кия бизнес. 

- Защо организацията носи 
името Ротари? И колко са днес 
ротари клубовете в света? 

- Четворката кръщава клуба си 
ротари (rotary - въртящ се, рота-

ционен). Идеята е сбирките им да 
стават всяка седмица, а членове-
те да се редуват като домакини. 
Мотор на движението е Пол Ха-
рис. Когато създава първия Рота-
ри клуб, е на 37 години и започва 
с трима съмишленици. Четири де-
сетилетия по-късно - когато уми-
ра на 27 януари 1947-а, към кауза-
та на Харис са приобщени стоти-
ци хиляди души, разпределени в 
6000 клуба. Днес ротари клубове-
те по света са 32 000, а членска-
та маса минава 1 200  000 души. 
Приживе често питат Харис дали 
е предполагал, че Ротари ще се 
разгърне като световно движе-
ние. "Не, през 1905 г. не виждах 
такова бъдеще. Когато човек за-
сажда фиданка в ранна пролет, 
може ли да е сигурен, че от нея 
ще израсне здраво дърво? 

- 116 години от създаването 
на Ротари - годишнината праз-
нува и Ротари България? 

-Имаме право да отбележим 
тази годишнина като междуна-
родно събитие, тъй като орга-
низацията е първообраз на све-
товното ОН (Общество на наро-
дите), и на приемника ООН (Ор-
ганизация на обединените на-
ции). В създаването им са зале-
гнали принципите и ценностите 
на Ротари Интернешънъл, кои-
то се приемат от международна-
та общност. Ротари Интернешъ-
нъл продължава да бъде най-го-
лямата неправителствена орга-

низация с най-голям дарителски 
фонд към ООН и собствена фон-
дация. Ротари Интернешънъл из-
пълнява най-големия проект „По-
лиоПлюс“ – за борба с детския 
паралич в световен мащаб. 

- Отбелязвате годишнината 
във време на пандемия. Как 
COVID-19 се отразява върху 
работата на Ротари Интерне-
шънъл и в частност върху Ро-

тари клуб - Айтос? 
- Естествено, пандемията оказ-

ва влияние върху дейността ни. 
Принудени сме, да заменим при-
съствените си срещи с такива в 
интернет пространството. Но въ-
преки COVID-19, успяхме да про-
дължим един дългогодишен про-
ект на Ротари - Айтос. В началото 
на учебната година дарихме учеб-
ни помагала на първокласниците 

от всички училища на територия-
та на общината. За новото ковид-
отделение дарихме средства на 
МБАЛ Айтос. 

- Кой е най-новият проект на 
Ротари клуб - Айтос? 

- В 11-ата година от своето съз-
даване, годината, в която ”Рота-
ри Отваря Възможности”, Ротари 
клуб - Айтос работи по осъщест-
вяването на проект за създава-

нето на нов туристически марш-
рут, който тръгва от извора на 
"Славеева река". Вече разчис-
тихме местността около извори-
те, с идеята там да изградим ту-
ристически заслон със зона за 
отдих. Маршрутът ще бъде мар-
киран, за да даде възможност 
на айтозлии и гостите града да 
опознаят още една местна забе-
лежителност. 

- Как осъществявате връз-
ка с приятелите от Ротари Бъл-
гария? 

-Както вече споменах, кому-
никацията с приятелите от дис-
трикта и другите ротари клубо-
ве се провежда чрез мобилни-
те комуникации като: дистрикт-
ния сайт, фейсбук zom, вайбър 
и други. За наша радост, през 
есента, елект президентът на 
клуба Федя Чиликов успя да се 
включи в предварителния обу-
чителен семинар за президенти 
в гр. Карнобат. През януари и 
февруари приятелите от Ротари 
клуб “Некстум”-София реализи-
раха уникален проект-поредица 
от уебинари по най-актуалната 
тема "COVID-19 - истини и леген-
ди". Участвахме в тези виртуални 
срещи, в които се включиха из-
вестни лекари и вирусолози, за 
да отговарят на много въпроси, 
свързани с предпазването, лече-
нието, ваксините и последстви-
ята от COVID-19. Въпреки труд-
ностите, породени от световна-
та пандемия, Ротари клуб-Айтос 
изпълнява своята програма “за 
безкористна служба.”
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Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

116 години от създаването на Ротари 

Въпреки пандемията, в наве-
черието на 19 февруари Общи-
на Айтос продължи една мно-
гогодишна традиция - общин-
ското състезание за ученици 
"Лъвски скок 2021". Във физ-
културния салон на База 2 на 
СУ "Христо Ботев" спортната 
надпревара се проведе при 
стриктно спазване на противо-
епидемичните мерки и график 
за участие, за да няма струп-
ване на ученици и ръководи-
тели. В тазгодишния "Лъвски 
скок" се включиха 42-ма учени-
ци, представители на шест об-
щински училища - СУ "Христо 

Ботев" - Айтос, СУ "Никола Ва-
пцаров" - Айтос, ПГСС "Златна 
нива" - Айтос, ОУ "Атанас Ман-
чев" - Айтос, ОУ "Христо Ботев" 
- с. Мъглен и ОУ "Св. св. Кирил 
и Методий" - с. Карагеоргие-
во. Участници в традиционно-
то състезание тази година ня-
маше само от селата Пирне и 
Тополица.

 "Най-лъвският" скок - 2.62 м, 
тази година е на Никола Геор-
гиев Иванов от СУ "Христо Бо-
тев" - Айтос.

А ето и резултатите - вижте 
най-добрите в отделните ка-
тегории:

МОМЧЕТА:
I-ва възрастова група III- IV 

клас
I. Място: Илия Асенов Илиев - ОУ 

„Атанас Манчев” гр. Айтос
II. Място: Каан Мехмед Кадир - 

СУ „Христо Ботев” гр. Айтос
III. Място: Озан Мустафа Сабри - 

СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос
II-ра възрастова група V-VI 

клас
І. Място: Джесур Айдън Аде-

мов - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. 
Айтос

ІІ. Място: Кадир Илхан Юсе-
ин - ОУ „Христо Ботев” с. Мъг-
лен

ІІІ. Място: Илия Митков Или-
ев - ОУ „Атанас Манчев” гр. 
Айтос

III-та възрастова група VII-
VIII клас 

I. Място: Айтач Мехмед Ха-
сан - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. 
Айтос

II. Място: Киро Асенов Ки-
ров - ОУ „Атанас Манчев” гр. 
Айтос

III. Място: Йоан Георгиев 
Николов - СУ „Христо Ботев” 

гр. Айтос
IV-та възрастова група IХ-Х 

клас 
I. Място: Денис Османов Юсе-

инов - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. 
Айтос

II. Място: Живко Живков Бо-
гданов - ПГСС „Златна нива” гр. 
Айтос

III. Място: Калоян Илиев Кърпа-
чев - СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

V-та възрастова група ХI-ХII 
клас 

I. Място: Николай Георгиев 
Иванов - СУ „Христо Ботев” гр. 
Айтос

II. Място: Мехмед Мустафа Адем 
- СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос

III. Място: Джелил Хамди 
Ереджеб - ПГСС „Златна нива” 
гр. Айтос

МОМИЧЕТА:
I-ва възрастова група III- IV 

клас 
I. Място: Стелияна Иванова 

Иванова - СУ „Н. Й. Вапцаров” 
гр. Айтос

II. Място: Любка Драгиева Пюс-
кюлиева - ОУ „ Атанас Манчев” 
гр. Айтос

III. Място: Айсун Ахмедова Хо-
джова - ОУ „Св.св. Кирил и Мето-
дий” с. Карагеоргиево 

II-ра възрастова група V-VI клас
I. Място: Гюлзаре Ариф Осман - 

СУ „Христо Ботев” гр. Айтос
II. Място: Айше Сеид Азим - ОУ 

„Христо Ботев” с. Мъглен
III. Място: Фория Сонева Щерева 

- ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос
III-та възрастова група VII-VIII 

клас
I. Място: Селиме Хасан Ахмед - 

ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен
 II. Място: Стефания Рангело-

ва Станчева - СУ „Н. Й. Вапцаров” 
гр. Айтос

III. Място: Анка Софийкова Пис-
кюлиева - ОУ „Атанас Манчев” 
гр. Айтос

IV-та възрастова група IХ-Х 
клас 

I. Място: Джерем Кемал Джерем 
- СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос

II. Място: Стела Калоянова Ата-
насова - СУ „Христо Ботев” гр. 
Айтос

III. Място: Айше Халил Смаил - 
ПГСС „Златна нива” гр.Айтос

V-та възрастова група ХI-ХII 
клас 

I. Място: Петя Красимирова Ни-
колова - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. 
Айтос

II. Място: Нефисе Хасан Ахмед - 
СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

III. Място: Нурай Метин Мустафа 
- ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

Тодор Иванов, президент на 
Ротари клуб-Айтос пред НП 

Тодор Иванов - президент на Ротари клуб 
- Айтос

Акция на Ротари за разчистване на терена около извора
И Ротари-Айтос в борба с детския паралич в све-

товен мащаб Учебни помагала за първолаците

Николай Георгиев с рекорд - 2.62 м на „Лъвски скок 2021“ 
При момичетата фаворит е Петя Красимирова 
от СУ „Никола Вапцаров“ с резултат 2 м 


