
Ðеøения не за един и два, 
а за четири важни за местна-
та обùност проекта, поиска от 
Îбùинския съвет кметът Ва-
сил Едрев на редовно заседа-
ние на 29 юни т.г. Ñ одобрени-
те с мнозинство предложения 
на кмета, Îбùинската адми-
нистрация получи картбланø 
да кандидатства за безвъз-
мездна финансова помоù с 
три проектни предложения по 
ÑВÎÌÐ на ÌИÃ-Àйтос. Ïолучи 
и съгласието на Ñъвета за из-
даване на запис на заповед 
в полза на ДÔ "Çемеделие", 
обезпечаваù авансово пла-
ùане по договор за финанси-
ране на четвърти проект.

Ïървото реøение, което взе 
Ñъветът, е за кандидатстване 
на Îбùина Àйтос с проектно 
предложение „Îбзавеждане 
и оборудване за читалиùа-
та на територията на обùина 
Àйтос“. Çа проекта ùе се тър-
си финансиране по Ñтратеги-
ята за Водено от обùности-
те местно развитие на ÑÍÖ 
„ÌИÃ-Àйтос” от ÏÐÑÐ 2014 – 
2020 г. Îсновната му цел е 
осигуряване на съвременни 
технически средства, които 
да подпомогнат дейността на 
читалиùата на територията на 
обùина Àйтос. Ñъветът реøи 
оùе, че дейностите по проек-
та отговарят на приоритети-
те в най-актуалния обùински 
документ - Ïлан за интегрира-
но развитие на обùина Àйтос 
2021-2027 г..

И второто предложение на 
градоначалника изискваøе 
реøение на местния законода-
телен орган за кандидатстване 
на Îбùина Àйтос с проект за 
безвъзмездна финансова по-
моù по Ñтратегията за Воде-
но от обùностите местно раз-
витие на ÑÍÖ „ÌИÃ-Àйтос” от 
ÏÐÑÐ 2014 – 2020 г., от ÏÐÑÐ 
2014 - 2020. Ïроектът е за „Дос-
тавка и монтаж на автоматизи-
рана напоителна система на 
градски стадион „Крум Дел-
чев“ и закупуване на оборуд-
ване“. Öелта е да се усъвър-
øенства, модернизира и уле-
сни процесът на поливане и 
поддръжка на стадион "Крум 
Делчев", който се използва 

ежедневно за спортни проя-
ви и състезания.

Îбùинският съвет даде 
картбланø на администра-
цията и за кандидатстване с 
проектно предложение за „Ðе-
конструкция на улица „Àрда“ 
и улица „Õристо Кърджилов“ 
в гр. Àйтос“ по Ñтратегия-
та на ÌИÃ-Àйтос, с финанси-
ране от Ïрограмата за раз-
витие на селските райони. В 
тази връзка Îбùина Àйтос 
подготвя формуляр за канди-
датстване по дейност „Ñтрои-
телство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съ-
ùествуваùи обùински пъти-
ùа, улици, тротоари и съоръ-
женията и принадлежности-
те към тях”.

Ñъветът взе реøение и по 
четвърти проект на Îбùина-
та, вече одобрен за финанси-
ране. Кметът получи едино-
дуøното съгласие на съвет-
ниците за издаване на запис 
на заповед в полза на ДÔ "Çе-
меделие", обезпечаваù аван-
сово плаùане по договор, 
сключен между Îбùина Àй-
тос, ÌИÃ-Àйтос и ДÔ "Çеме-
делие", за проект "Вътреøно 
преустройство на кафе-апе-
ритив в административната 

сграда на Îбùински комплекс 
"Àлея на занаятите", в Ïосети-
телски център.

Îдобрената субсидия по 
ÏÐÑÐ 2014-2020 е в размер на 
194 250 лв. без ДДÑ. Ñъглас-
но договора, Îбùината може 
да получи авансово плаùане 
в размер на 50% от стойност-
та на одобрената финансова 
помоù за инвестиционни раз-
ходи, и в тази връзка трябва 
да подаде заявка за авансово 
плаùане в размер на 71 111.25 
лв. Çа това е необходимо да се 
представи издаден от кмета 
запис на заповед в полза на 
ДÔ "Çемеделие" за обезпеча-
ване на 100% от заявения раз-
мер на авансовото плаùане и 
реøение на Îбùинския съвет, 
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ÏðèÿòåË
Èçäàíèå íà Îáùèíà Àéòîñ Âåñòíèêúò å îñíîâàí íà 14 àïðèë 1924 ãîäèíà
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Êìåòúò Âàñèë Åäðåâ ñ êàðòáëàíø 
îò Оáùèíñêèÿ ñúâåò çà ÷åòèðè íîâè ïðîåêòà

ÄÎ Ó×ÀÑÒНиÖиÒÅ Â 
ÑÅÊÖиÎННи иÇÁиÐÀÒÅлНи ÊÎÌиÑии

Ñ  Ú  Î  Á  Ù  Å  Н  и  Å

ÎÁÓ×ЕÍИЕÒÎ на Ó×ÀÑÒÍИÖИÒЕ В ÑЕКÖИÎÍÍИÒЕ ИÇÁИÐÀÒЕËÍИ 
КÎÌИÑИИ за изборите за Íародно събрание на 11 юли  2021 г. ùе се 
проведе на 05 þли 2021 ã. (понеделниê) от 18.30 ÷аñа â ÷италиùе 
„Âаñил леâñêи“ ãр. Àéтоñ.

Êìåòúò Âàñèë Åäðåâ ñ êàðòáëàíø Êìåòúò Âàñèë Åäðåâ ñ êàðòáëàíø 
îò Оáùèíñêèÿ ñúâåò çà ÷åòèðè íîâè ïðîåêòàîò Оáùèíñêèÿ ñúâåò çà ÷åòèðè íîâè ïðîåêòà

ÍÀ ÞÍÑÊÎÒÎ 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

Ðеøения не за един и два, 
а за четири важни за местна-
та обùност проекта, поиска от 
Îбùинския съвет кметът Ва-

ежедневно за спортни проя-
ви и състезания.

Îбùинският съвет даде 
картбланø на администра-

сграда на Îбùински комплекс 
"Àлея на занаятите", в Ïосети-
телски център.

Îдобрената субсидия по 

Ïî Сòðàòåãèÿòà çà Âîäåíî îò îáùíîñòèòå ìåñòíî ðàçâèòèå 
(СÂОÌÐ) íà СНÖ „ÌИÃ-Аéòîñ” îò ÏÐСÐ 2014-2020 ã.

Àäìèíèñòðàòèâíàòà ñãðàäà â Àëåÿòà íà çàíàÿòèòå ñå ïîäãîò-
âÿ çà ïðåóñòðîéñòâîòî - êàôåíåòî å ïðåìåñòåíî â åäíà îò ñú-
ñåäíèòå ñòàðè êúùè

Êúì ïðîåêòà çà ðåíîâèðàíå íà Ñïîðòíàòà çàëà íà ñòàäèîíà, ñåãà Îáùèíà-
òà ïðèáàâÿ è ïðîåêò çà àâòîìàòèçèðàíà íàïîèòåëíà ñèñòåìà çà ïåðôåêòíèÿ 
òåðåí
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З А П О В Е Д  № РД-08-534
гр. Айтос, 30.06.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.4 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.6, ал.4 и чл.8 от Наредба за стопанисване, управление 
и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на Решение на ОбС - Айтос № 279 от 29.06.2021г., 
обективирано в Протокол №21, т.8. от ДР

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем/аренда на общински и учи-

лищни земеделски земи - частна общинска собственост, за стопанската 2021/2022 година, съгласно приложената таблица

ИМОТ-НТП ПЛОЩ
/дка/

ЗЕМЛИЩЕ/
МЕСТНОСТ

КАТЕ-
ГОРИЯ

Нач. тръжна цена 
лв./дка

Форма и срок на 
отдаване/год./

гр.Айтос
1 00151.190.35- нива ОПФ 3,539 Карнобатски път ІІІ 27,00 Наем – 5 г.
2 00151.238.1-деградирала орна земя ОПФ 81,656 Пирненски бахчи ІІІ 27,00 Наем – 5 г.
3 00151.239.2-деградирала орна земя ОПФ 36,751 Пирненски бахчи ІІІ 27,00 Наем – 5 г.
4 00151.269.14- нива ОПФ 1,421 Алтън тарла ІІІ 27,00 Наем – 5 г.
5 00151.313.3 –лозе ОПФ 1,990 Чеменлията ІV 45,00 Наем – 5 г.
6 00151.424.21- нива ОПФ 9,492 Алтън тарла ІІІ 27,00 Наем – 5 г.
7 00151.424.22- нива ОПФ 23,704 Алтън тарла ІІІ 27,00 Наем – 5 г.
8 00151.434.8 - нива ОПФ 3,164 Кара меше VІ 21,00 Наем – 5 г.
9 00151.483.9 –нива УПФ 59,336 Герена Х 13,50 Наем – 5 г.
10 00151.509.19- нива ОПФ 39,834 Герена Х 13,50 Наем – 5 г.

с. Карагеоргиево
1 36227.99.7 – нива УПФ 10,167 Кайнака ІV 25,00 Наем – 5 г.

с. Лясково
1 44817.54.1-изоставена орна земя УПФ 9,998 Маймун баир Х 13,50 Наем – 5 г.

с. Малка поляна
1 46440.34.26- нива УПФ 178,664 Мешелик ІІІ 27,00 Наем – 5 г.

с. Мъглен
1 49477.31.9- нива УПФ 126,493 Паспал чукур ІV 25,00 Наем – 5 г.
2 49477.38.4- нива УПФ 32,077 Герена ІV 25,00 Наем – 5 г.
3 49477.76.38- нива УПФ 31,637 Парцелите ІІІ 27,00 Наем – 5 г.
4 49477.112.10-нива УПФ 25,493 Вятърницата VІ 21,00 Наем – 5 г.
5 49477.122.3- нива УПФ 266,551 Корията ІV 25,00 Наем – 5 г.

с. Пирне
1 56438.102.47- нива ОПФ 73,103 Миндов кайряк ІV 25,00 Наем – 5 г.
2 56438.24.9- лозе УПФ 7,399 Алана V 40.00 Наем – 5 г.
3 56438.82.14- нива УПФ 1,999 Друма ІV 25,00 Наем – 5 г.
4 56438.113.5- нива УПФ 1,400 Дере бою ІV 25,00 Наем – 5 г.
5 56438.123.6- нива УПФ 7,698 Старите лозя ІХ 15,00 Наем – 5 г.
6 56438.144.6- нива УПФ 2,501 Дере бою ІІІ 27,00 Наем – 5 г.

с. Съдиево
1 70473.112.4- нива УПФ 18,798 Комнята ІІІ 27,00 Наем – 5 г.
2 70473.117.12- нива УПФ 14,846 Бургас йолу ІV 25,00 Наем – 5 г.
3 70473.136.7- нива УПФ 86,601 Домуз орман ІІІ 27,00 Наем – 5 г.
4 70473.136.8- нива ОПФ 59,170 Домуз орман ІІІ 27,00 Наем – 5 г.

с. Тополица
1 72727.30.67-овощна градина УПФ 1,398 Ески балък ІІІ 45,00 Наем – 5 г.

с. Чукарка
1 81640.26.1- нива УПФ 28,619 Карнобатски път V 23,00 Наем – 5 г.
2 81640.30.13- нива УПФ 9,000 Бахчата ІV 25,00 Наем – 5 г.
3 81640.32.14- нива УПФ 5,426 Кумпунар V 23,00 Наем – 5 г.
4 81640.34.19- нива УПФ 37,180 Аладъна V 23,00 Наем – 5 г.
5 81640.36.1- нива УПФ 45,889 Бадема V 23,00 Наем – 5 г.
6 81640.38.5- нива УПФ 19,120 Карабашака V 23,00 Наем – 5 г.
7 81640.39.10- нива УПФ 18,997 Джедето V 23,00 Наем – 5 г.
8 81640.40.2- нива УПФ 39,994 Казалджика V 23,00 Наем – 5 г.

ЗАПОВЕД
№ РД-08-528

гр. Айтос, 29.06.2021г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното са-

моуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, 
ал. 1 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 60, 
ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка 
с Решение № 270, вписано в протокол № 20, т.12 от ДР на за-
седание на ОбС – Айтос, проведено на 27.05.2021г. 

ЗАПОВЯДВАМ:
І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна об-
щинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 56321.125.1, с 
площ 31010 кв.м, находящ в м. „Ташла баир”, в землище-
то на с. Пещерско, с начин на трайно ползване „изоста-
вена орна земя”, категория десета, при граници на имо-
та: 56321.125.3, 56321.125.2, 56321.109.11, 56321.110.8, 
56321.113.24, 56321.113.18, 56321.113.16, 56321.113.23, 
56321.113.17, 56321.113.20, 56321.113.21, актуван с АОС 
№ 5738/15.04.2021г. 

Начална тръжна цена: 27847,00 лв. /двадесет и седем хи-
ляди осемстотин четиридесет и седем лева/.

Посочената начална тръжна цена е без ДДС (освободена 
доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху доба-
вената стойност).

II.Търгът да се проведе на 21.07.2021г. от 11:15ч. в мал-
ката заседателна зала на Община Айтос, ул.”Цар Освобо-
дител” № 3.

ІІІ. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната 
тръжна цена за имота – 2784,70лв. /две хиляди седемстотин 
осемдесет и четири лева и седемдесет стотинки/.

IV. Определям депозит за участие - 10 % от началната 
тръжна цена за имота – 2784,70лв. /две хиляди седемстотин 
осемдесет и четири лева и седемдесет стотинки/, вносим в 
брой в касата на Община Айтос, или по банков път по сметка 
на общината BG 27BUІN95613300447527, BІG-BUІNBGSF в 
„Алианц Банк България”, в срок до 12:00 ч. на 20.07.2021г. 
При внасяне на депозит по банков път, средствата следва 
да са постъпили по сметка на общината до 12:00 ч. на 
20.07.2021г. 

V.Утвърждавам 1/един/ комплект тръжна документация за 
провеждането на търга, съдържащ 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 об-

работване 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/
VІ. Закупуването на тръжната документация на стойност 

30.00 лв. без ДДС да става в Центъра за услуги и информация на 
гражданите в Община Айтос до 16:00 часа на 19.07.2021г. 

VІІ. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозра-
чен плик до 12:00 часа на 20.07.2021г. 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 обра-

ботване 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 нейно-
то заседание. На комисията се предоставя оригинал или заве-
рено за вярност копие, като в този случай оригиналът се по-
казва за сверка;

VІІІ. До участие в търга се допускат физически и юридиче-
ски лица. Върху плика, в който кандидатът е поставил необ-
ходимите документи за участие в търга, се записва обекта на 
търга, наименованието на кандидата и ако е юридическо лице 
се записва и ЕИК на фирмата.

ІX. Оглед на имота може да се извърши всеки работен 
ден до 12:00 часа на 20.07.2021г., след представяне на 
документ за закупена тръжна документация и предварителна 
заявка.

X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от влизане в сила 
на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат след-
ва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се 
яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к „Народен приятел”, 
Радиовъзел – гр.Айтос, сайта на община Айтос и на определе-
ните за целта места в сградата на съответното кметство и на 
информационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам 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

ЗАПОВЕД
№ РД-08-529

гр. Айтос, 29.06.2021г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното са-

моуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, 
ал. 1 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 60, 
ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка 
с Решение № 256, вписано в протокол № 19, т.21 от ДР на засе-
дание на ОбС – Айтос, проведено на 26.04.2021г. 

ЗАПОВЯДВАМ:
І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с 

явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна об-
щинска собственост, представляващи:

1. ПИ № 376, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слън-
чева лъка”, с площ от 1251 кв.м, пета категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: ПИ № 375, Мера, ПИ 
№ 377, Път, актуван с АОС № 5732/01.04.2021г. 

Начална тръжна цена 2679,00лв. / две хиляди шестстотин се-
демдесет и девет лева/.

2. ПИ № 377, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слън-
чева лъка”, с площ от 986 кв.м, пета категория, начин на трай-
но ползване – нива, при граници на имота: ПИ № 376, Път, Път, 
Път, актуван с АОС № 5412/05.07.2019г.

Начална тръжна цена 2111,00лв. / две хиляди сто и едина-
десет лева/.

3. ПИ № 503, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Слънчева лъка”, с площ от 770 кв.м, шеста категория, начин 
на трайно ползване – нива, при граници на имота: ДГФ, ПИ № 
502, ПИ № 501, ПИ № 504, ПИ № 505, Път, актуван с АОС № 
5734/02.04.2021г.

Начална тръжна цена 1599,00лв. / хиляда петстотин девет-
десет и девет лева/.

4. ПИ № 2748, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Трите братя”, с площ от 608 кв.м, четвърта категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: северо-
изток: ПИ№2705, ПИ№2749, югоизток: ПИ№2749, ПИ №2747, 
югозапад: ПИ №2747, северозапад: ПИ №2706, актуван с АОС 
№ 3566/11.12.2013г.

Начална тръжна цена 1605,00лв. / хиляда шестстотин и 
пет лева/.

ІІ.Търговете да се проведат на 21.07.2021г. от 09:30ч. в 
малката заседателна зала на Община Айтос, ул.”Цар Освобо-
дител” № 3.

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

IV. Определям депозит за участие - 10 % от началната 
тръжна цена, за всеки отделен имот, вносим в брой в касата 
на Община Айтос (ЦУИГ), или по банков път по сметка на об-
щината BG 27BUІN95613300447527, BІG-BUІNBGSF в „Алианц 
Банк България”, в срок до 12:00 ч. на 20.07.2021г. При внася-
не на депозит по банков път, средствата следва да са постъ-
пили по сметка на общината до 12:00 ч. на 20.07.2021г.

V.Утвърждавам 4/четири/ 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 обра-

ботване 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/
VІ. Закупуването на тръжната документация на стойност 

30.00 лв. без ДДС да става в Центъра за услуги и информация на 
гражданите в Община Айтос до 16:00 часа на 19.07.2021г. 

VІІ. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозра-
чен плик до 12:00 часа на 20.07.2021г. 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 обработ-

ване на лични данни - приложение №4
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
-нотариално заверено пълномощно – ако участникът не при-

съства лично на търга. Допустимо е пълномощното да не се поста-
ви в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. 
На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност 
копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка;

VІІІ. До участие в търга се допускат физически и юридически 
лица. Върху плика, в който кандидатът е поставил необходими-
те документи за участие в търга, се записва обекта на търга, 
наименованието на кандидата и ако е юридическо лице се 
записва и ЕИК на фирмата.

ІX. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен 
ден до 12:00 часа на 20.07.2021г., след представяне на доку-
мент 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 заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат след-
ва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се 
яви за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, 
електронната страница на Община Айтос и да се постави на ин-
формационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на отдел „Об-
щинска собственост”.

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

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободена 
доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за данъка върху добаве-
ната стойност).

2. Търгът да се проведе на 21.07.2021 г., от 13:00 часа в 
малката заседателна зала на Община Айтос, ул. “Цар Осво-
бодител” №3.

3. Началната тръжна цена за отдаване под наем/аренда e 
определена, съгласно Тарифа за отдаване под наем и аренда 
на общински земи в Община Айтос, неразделна част от Наред-
бата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от 
общинския поземлен фонд и е приета с Решение на ОбС - Ай-
тос № 279 от 29.06.2021г.

4. Определям стъпка на наддаване - 10 % от началната тръж-
на цена на декар.

5. Определям депозит за участие в размер на 10 % от на-
чалната тръжна цена за целия имот, вносими в брой в касата 
на Община Айтос, или по банков път по сметка на общината 
BG27BUІN95613300447527 BІC: BUІNBGSF при Алианц Банк 
България в срок до 12:00 часа на 20.07.2021г. При внасяне на 
депозит по банков път, средствата следва да са постъпили по 
сметка на общината до 12:00 часа на 20.07.2021г.

6. Сключването на договор за наем/аренда за ползване на 
обявената по този ред земеделска земя, не гарантира подпо-
магане на земеделските производители по схемите и мерките 
на Общата селскостопанска политика. 

7. За обезпечаване изпълнението на задълженията по дого-
вора за наем/аренда, определям парична гаранция в размер на 
една годишна наемна/арендна вноска за целия имот, достигна-
та на търга, която се внася преди сключване на договора. Вне-
сената парична гаранция, след изтичане на срока на договора 
се освобождава, като не се начислява лихва.

8. Утвърждавам 37 (тридесет и седем) комплекта тръжна до-
кументация за всеки един имот по отделно и проекти на дого-
вори към нея, съдържащи следните документи:

- Копие от Заповед за открита тръжна процедура;
- Заявление за участие – приложение №1;
- Декларация за оглед на имота – приложение №2;
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – 

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

ботване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от скица на имота;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Договор за наем (проект).
9. Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. без ДДС 

за един комплект и може да се закупи в Центъра за услуги и 
информация на гражданите /ЦУИГ/ на общината до 16:00 ч. 
на 19.07.2021 г.

10. Документи за участие в запечатан плик, да се приемат 

до 12:00 ч. на 20.07.2021 г., в ЦУИГ на общината. В него се 
поставят следните документи:

10.1. Заявление за участие в търга приложение 1;
10.2. Декларация за оглед на имота – приложение 2;
10.3. Декларация за условията на търга и проекто-догово-

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

обработване на лични данни – приложение №4;
10.5. Документ за внесен депозит;
10.6. Документ за закупена тръжна документа-

ция;
10.7. Юридическите лица – търговци , наред с посочените 

горе документи представят и ЕИК – съгласно Закона за търгов-
ския регистър. Допустимо е представянето на извадка от елек-
тронната страница на Търговския регистър;

10.8. 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 ней-
ното заседание. На комисията се предоставя оригинал или за-
верено за вярност копие, като в този случай оригиналът се по-
казва за сверка.

11. До участие в търга ще се допускат физически и юри-
дически лица. При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ 
на приложените документи е необходимо да се постави фир-
мения печат. Върху плика, в който кандидатът е поста-
вил 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.

12. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 12:00ч. 
на 20.07.2021 г. с представител на Общината след представя-
не на платежен документ за закупена тръжна документация и 
предварителна заявка.

13. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила 
на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат след-
ва да внесе един годишен наем/арендна вноска и една гаран-
ция по изпълнение на договора в размер на една годишна на-
емна/арендна вноска, достигната на търга. 

14. Настоящата заповед да се обяви във в-к „Народен при-
ятел”, Радиовъзел – гр.Айтос, електронната страница на Общи-
на Айтос и на определените за целта места в сградата на съ-
ответното кметство и в общината на таблото в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация: кметството по местонахож-

дение на земеделската земя и Община Айтос - тел. 2-57-81 
и 2-77-45

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Íа 25 юни 2021 
година обнове-
ният ÌÏÎ "Îрел-
160" при ÑÓ " Íи-
кола É. Вапца-
ров" участва в 
турнира по по-
жароприложен 
спорт за деца за 
купа "Ñвиленград-
2021". В надпре-
варата участва-
ха отбори от Øу-
мен, ×ирпан, Àй-
тос, Ëовеч, Òроян, 
Îпан, Ïровадия и 
Ñвиленград.

Въпреки че ва-

пцаровският отбор е с 
почти изцяло нов със-
тав, представянето му 
беøе повече от до-
бро - постигна третото 
място в крайното кла-
сиране.

Ïоздравления за състе-
зателите и техните ръко-
водители - инструктор Кос-
тадин Ëалев и педагогиче-
ски ръководител Иванка 
Ëалева!
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ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че  със запо-

вед № ОХ-566/28.06.2021 г. на министъра на отбраната на 
Република България са обявени  вакантни длъжности за вой-
ници, във военни формирования от състава на Съвместното 
командване на специалните операции в гарнизон Пловдив, 
завършили граждански средни или висши училища в стра-
ната и в чужбина, както следва:

1. За  В.Ф. 54120 -Пловдив – 3 (три) длъжности;
2. За  В.Ф. 52630 -Пловдив – 6 (шест) длъжности;
3. За  В.Ф. 48650 -Пловдив – 1 (една) длъжности;

Срок за подаване на документи – до 09.07.2021 г. 

Повече информация за останалите длъжности в страната, както и за кандидатстването и подаването на документите може-
те да получите  в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и 
в офисите за военен отчет в общините. 

З А П О В Е Д 
№ РД-08-530

гр. Айтос, 29.06.2021г.
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 придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинско имущество, във връз-
ка с Решение №198 на Общински съвет Айтос, обективира-
но в Протокол № 16 от заседание на ОбС-Айтос, проведе-
но на 29.01.2021г.,

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

ве с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 годи-
ни, на обекти – частна общинска собственост, за продажба на 
цветя и сувенири, плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-
пчелни продукти и други селскостопански продукти от расти-
телен произход, представляващи:

1.1 Закрита сергия /павилион/ №1, с площ 4,40 кв.м, на-
ходяща се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 21.07.2021г. от 10:00ч. в малката 
заседателна зала на Община Айтос.

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

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

- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев и седемдесет и 
шест стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая 
№10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 
27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок до 12:00ч. на 
20.07.2021г. При внасяне на депозит по банков път, сред-
ствата следва да са постъпили по сметка на общината до 
12:00ч. на 20.07.2021г.

1.2 Закрита сергия /павилион/ №2, с площ 4,40 кв.м, на-
ходяща се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 21.07.2021г. от 10:10ч. в малката 
заседателна зала на Община Айтос.

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

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

- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев и седемдесет и 
шест стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая 
№10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 
27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок до 12:00ч. на 
20.07.2021г. При внасяне на депозит по банков път, сред-
ствата следва да са постъпили по сметка на общината до 
12:00ч. на 20.07.2021г.

1.3 Закрита сергия /павилион/ №3, с площ 4,40 кв.м, на-
ходяща се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 21.07.2021г. от 10:20ч. в малката 
заседателна зала на Община Айтос.

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

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

- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев и седемдесет и 
шест стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая 
№10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 
27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок до 12:00ч. на 
20.07.2021г. При внасяне на депозит по банков път, сред-
ствата следва да са постъпили по сметка на общината до 
12:00ч. на 20.07.2021г.

1.4 Закрита сергия /павилион/ №4, с площ 5,60 кв.м, на-
ходяща се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 21.07.2021г. от 10:30 ч. в малката 
заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –22.40 лв. /двадесет и два 
лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.

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

- Депозит за участие – 2.24 лв. /два лева и двадесет и че-
тири стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая 
№10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 
27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок до 12:00ч. на 
20.07.2021г. При внасяне на депозит по банков път, сред-
ствата следва да са постъпили по сметка на общината до 
12:00ч. на 20.07.2021г.

1.5 Закрита сергия /павилион/ №6, с площ 5,60 кв.м, на-
ходяща се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 21.07.2021г. от 10:40 ч. в малката 
заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –22.40 лв. /двадесет и два 
лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.

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

- Депозит за участие – 2.24 лв. /два лева и двадесет и че-
тири стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая 
№10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 
27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок до 12:00ч. на 
20.07.2021г. При внасяне на депозит по банков път, сред-
ствата следва да са постъпили по сметка на общината до 
12:00ч. на 20.07.2021г.

1.6 Закрита сергия /павилион/ №8, с площ 5,60 кв.м, на-
ходяща се в общински зеленчуков пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 21.07.2021г. от 10:50 ч. в малката 
заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –22.40 лв. /двадесет и два 
лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.

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

- Депозит за участие – 2.24 лв. /два лева и двадесет и че-
тири стотинки/, който се внася в касата на Общината /стая 
№10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: BG 
27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок до 12:00ч. на 
20.07.2021г. При внасяне на депозит по банков път, сред-
ствата следва да са постъпили по сметка на общината до 
12:00ч. на 20.07.2021г.

ВАÆНО!
Павилиони с номера 1, 2 и 3 вкл. се отдават под наем 

за продажба на цветя и сувенири.
Павилиони с номера 4, 6 и 8 вкл. се отдават под наем 

за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-
пчелни продукти и други селскостопански продукти от рас-
тителен произõод.

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

3.Утвърждавам по1 /един/ комплект тръжна документа-
ция 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 – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – 

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

ботване 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./тридесет 

лева/ без ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 19.07.2021г. 
в Центъра за услуги и информация на гражданите.

4. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозра-
чен плик до 12:00ч. на 20.07.2021г. в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите към общината следните 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-догово-

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

работване 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 производител 

– в случаите, когато кандидатът е физическо лице;
4.8.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, кога-

то се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощно-
то да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на 
нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се 
показва за сверка.

5. До участие в търга ще се допускат физически лица ре-
гистрирани като земеделски производители или юридически 
лица. Върху плика, в който кандидатът е поставил необходи-
мите документи за участие в търга се записва обекта на тър-
га, 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 20.07.2021г. с представител на Общината след 
представяне на платежен документ за закупена тръжна доку-
ментация и предварителна заявка.

7. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила 
на заповедта за спечелил участник и преди подписването на 
договора спечелилият кандидат следва да внесе един месечен 
наем с ДДС и една гаранция по изпълнение на договора в раз-
мер на един месечен наем.

8. В 7- дневен срок от сключване на договора наемате-
лят следва да представи застрахователна полица за сключе-
на застраховка, включително срещу природни бедствия и зе-
метресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен при-
ятел”, електронната страница на Община Айтос и да се поста-
ви на информационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лич-
но.

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-08-531

гр. Айтос, 29.06.2021г.
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 придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинско имущество, във връз-
ка с Решение №198 на Общински съвет Айтос, обективира-
но 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 процедура за провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 години на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представля-
ващ Търговски обект №2, със застроена площ 51,60 кв.м, на-
ходящ на ул.“Христо Ботев“ №16 в подблоково пространство 
на ÆСК „Левски”, УПИ VІІ-2102, кв.110, по плана на гр.Айтос, 
актуван с АЧОС № 4035/01.06.2015г., при граници: изток – ули-
ца „Хр.Ботев“, запад – вътрешен двор, север – общински тър-
говски обект № 1, юг – проход. Имотът се отдава под наем за 
извършване на търговска дейност.

- Дата и час на търга – 21.07.2021г. от 11:00ч. в малката 
заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена – 309,60лв. /триста и де-
вет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.

- Стъпка за наддаване – 30,00 лв. /тридесет лева/ без 
ДДС.

- Депозит за участие – 30,96 лв. /тридесет лева и девет-
десет и шест стотинки/, който се внася в касата на Общината 
/стая №10/ или по банков път: „Алианц Банк България”, ІBAN: 
BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок до 12:00ч. 
на 20.07.2021г. При внасяне на депозит по банков път, сред-
ствата следва да са постъпили по сметка на общината до 
12:00ч. на 20.07.2021г. 

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

3.Утвърждавам по 1 /един/ комплект тръжна документа-
ция 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 – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-договора – 

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

ботване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;

- Копие от Акт за частна общинска собственост; 
- Копие от скица на имота; 
- Договор за наем /проект/;
4.Тръжната документация е на стойност 30.00 лв./тридесет 

лева/ без ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 19.07.2021г. 
в Центъра за услуги и информация на гражданите.

5. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозра-
чен плик до 12:00ч. на 20.07.2021г. в Центъра за услуги и ин-
формация на гражданите към общината следните документи:

5.1. Заявление за участие в търга - приложение №1; 
5.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
5.3. Декларация за условията на търга и проекто-догово-

ра - приложение №3;
5.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и об-

работване на лични данни - приложение №4;
5.5. Документ за внесен депозит;
5.6. Документ за закупена тръжна документация;
5.7.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, кога-

то се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощно-
то да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на 
нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът се 
показва за сверка.

6. До участие в търга ще се допускат физически и юриди-
чески лица. Върху плика, в който кандидатът е поставил необ-
ходимите документи за участие в търга се записва обекта на 
търга, наименованието на кандидата и ако е юридическо лице 
се записва и ЕИК на фирмата.

7. Оглед на имотите да се извършва всеки работен ден до 
12:00ч. на 20.07.2021г. с представител на Общината след пред-
ставяне на платежен документ за закупена тръжна документа-
ция и предварителна заявка.

8. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила 
на заповедта за спечелил участник и преди подписването на 
договора спечелилият кандидат следва да внесе един месечен 
наем с ДДС и една гаранция по изпълнение на договора в раз-
мер на един месечен наем.

9. В 7- дневен срок от сключване на договора наемате-
лят следва да представи застрахователна полица за сключе-
на застраховка, включително срещу природни бедствия и зе-
метресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен при-
ятел”, електронната страница на Община Айтос и да се поста-
ви на информационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лич-
но.

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

Íа 25 юни 2021 
година обнове-
ният ÌÏÎ "Îрел-

Îãíåáîðöèòå íà ÑÓ „Íèêîëà Âàïöàðîâ“ îòíîâî 
ñðåä ôàâîðèòèòå, ìàêàð è â íîâ ñúñòàâ



Çа да станеø спортист от 
ранга на олимпийските се из-
исква много упоритост, рабо-
та, желание, търпение, но и не 
само. Ñпециалисти твърдят, че 
за издръжливостта, бързина-
та и силата, гените съùо оказ-
ват влияние. ×ета това научно 
доказно твърдение малко пре-
ди среùата с Íиязи Àли - ба-
ùата на момичето, за което те-
първа ùе се говори на всички 
престижни състезания по лов-
на стрелба на планетата. 

Áаùата на Ñелин Àли е до-
казателството, че твърдият ха-
рактер и спортният хъс се пре-
дават по наследство. Иначе как 
да си обясним таланта и успехи-
те на това крехко момиче, което 
само на 19 години получи олим-
пийска квота - "билет" за най-ви-
сокия спортен връх, към който 
много успели спортисти по све-
та с години се стремят.

Íиязи Àли е и баùата и тре-
нüорът, човекът, който еднак-
во добре трябва да се справя 
не само със сметките за скъ-
пия спорт и с пуøките, с които 
Ñелин стреля, но и с билетите 
за пътуванията, с резервации-
те, и с грижите за доброто фи-
зическо и психическо състоя-
ние на най-младата българка в 
олимпийския отбор. В негови-
те ръце е мениджмънтът, цели-
ят сбор от ръководство и орга-
низация за участие във всяко 
състезание. Òой е винаги до Ñе-
лин, за да я учи, подкрепя, на-
пътства, възпитава....

"Íе сме и помисляли дори да 
мечтаем за олимпиадата. Ðеøе-
нието за квотата на Ñелин беøе 
взето в последния момент, бя-
хме изключително изненада-
ни. Ïосле, трябваøе да се "по-
молим", в окончателния състав 
на олимпийската делегация, да 
бъда включен и аз, тъй като съм 
личният й тренüор. Íяма друг, 
който да бъде с нея на това най-
голямо за всеки спортист със-
тезание", коментира олимпий-
ските вълнения на семейство 
Àли баùата. 

Вече са взели мерките и на 
двамата за уøиването на бъл-
гарските олимпийски екипи. 
Ùе стягат пуøките, спортните 
екипи. À вкъùи всички пома-
гат, вълнуват се, притесняват се 
и се радват, заùото олимпий-
ският връх съвпадна с друг ва-
жен житейски момент за Ñелин 
- кандидатстудентските изпити. 

Ñъс спортния хъс на световен 
øампион, момичето се цели в 
специалността „Дентална меди-
цина“. Òези дни й предстоят из-
пити в Ñтара Çагора, Ïловдив и 
Варна. "Ïредолимпийската под-
готовка продължава месеци, но 
ние дори не сме предполагали, 
че Ñелин ùе има такъв øанс, 
и то точно сега, когато й пред-
стоят изпити. Ïланираме сери-
озните тренировки след 11 юли, 
дотогава съм на работа. Íе е 
лесно, но зная, че моето моми-
че ùе се бори и ùе се предста-
ви много добре на олимпийско-
то стрелбиùе в Òокио", не без 
гордост казва баùата.

Истината е, че покрай Ñелин 
научил, за съùествуването на 
спорта ловна стрелба. "Íие сме 
ловци, аз и баùа ми, но с пуøка 
сме ходили само на лов, по 10-
20 пъти в годината. Íе съм зна-
ел, че съùествува такъв спорт, 
камо ли, че е олимпийска дис-
циплина", смее се Íиязи.

Един ден взел пуøката и ре-
øил да отиде на стрелбиùето, 
за да "гръмне" две-три кутии, 
преди ловния сезон. 12-годиø-
ната тогава Ñелин трябвало да 
остане сама вкъùи, затова я 
взел със себе си, „да се разхо-
дят" из парка“. Дойде с мен слу-
чайно. À бях ги възпитал, и нея, 
и малкия ни син - видят ли оръ-
жие, да го заобикалят, нито да 
го пипат, нито даже да го добли-
жават. Îтидохме, Òодор Áойчев 
беøе на стрелбиùето и настоя 
да й дадем пуøката. Ïротивих 
се, но накрая се съгласих - Áой-
чев й даде 7-8 патрона и Ñелин 
стреля. Òогава Òодор буквално 
подскочи и извика: "Òя е гото-
ва!". À Ñелин за първи път хва-
ùаøе оръжие", разказва Íи-
язи Àли.

Ñлед няколко дни отново 
отиøли на стрелбиùето, след 
това оùе два-три-пет пъти. Áой-
чев вече бил във възторг "Òа-
кива резултати досега деца 
не са правили", казал опитни-
ят стрелец. "Ïризнавам си, то-
гава ниùо не разбирах от този 
спорт. Íо пък взехме да посто-
янстваме в стрелбите. Íапро-
лет вече даваøе резултати, по-
добри от тези на децата, тре-
нирали в продължение на две-
три години. Íа втората година 
стана Ðепубликански øампион 
на Áългария при девойките. Òо-
гава, оùе на 14 години, започ-
на да се състезава в категория 

"жени". Íа 14 години направи 
два рекорда в Áългария връ-
чиха й сертификат "Ìайстор на 
спорта", спомня си Íиязи.

À победите на Ñелин се ре-
дят. Ïостига най-висок резул-
тат в Ñърбия - от 75, отстрел-
ва 70 панички. Ñъдии и тренüо-
ри гледат и не вярват, че 14-го-
диøно дете може да постигне 
такъв резултат.

Íа 15 години е първото учас-
тие на Ñелин на европейско и 
световно първенство. "Îтидо-
хме в Àзербайджан - остана 
пета. Íа 16 години с Иван Ãе-

оргиев станаха трети при мла-
дежите и девойките. Íа 17 го-
дини вече беøе световна øам-
пионка. Ðазби ги всички. Áеøе 
концентрирана, бореøе се с 
много хъс. Òолкова добре стре-
ля, че нямаøе как да не бъде 
на световния връх. Десет дни 
след това отидохме в Ãерма-
ния - стана втора в света, ви-
цеøампион. Ñлед оùе 30 дни 
реøих да я пусна при "жени" 
на Ñветовното в Италия - стана 
øампион. Ñлед това във Ôин-
ландия имаøе Ñветовна купа 
- при "жени", сама не можа да 

спечели купата, но с Ìарин Ки-
рилов от Ïлевен, станаха пър-
ви на "отборно" в света. Çа 40 
дни, Ñелин имаøе 4 медала 
от световни първенства - ни-
кой не го е постигал", помни 
всяка дата и успех тренüорът 
и баùата.

Ïрез годините тренировките 
са нонстоп. Ïрез 2020 г., зара-
ди пандемията не са излизали 
в чужбина. В началото на 2021 
г. отново тренират, без да знаят 
какво ги очаква - дали ùе има 
или не състезания. И сега, из-
веднъж - на Îлимпиадата. 

Към края на юни 2021 годи-
на страната ни има спечелени 
обùо 39 квоти в 11 спорта, но 
квалификациите продължават. 

Ñамо едно момиче от Ðусия 
ùе е по-малко от Ñелин в тази 
дисциплина на олимпиадата. 
Íо не може и да става сравне-
ние с това, което Ðусия инвес-
тира в успеøните си състеза-
тели - там се води високо ниво 
на подготовка с тренüори, пси-
холози, тренировъчни лагери, 
обяснява Íиязи.

"Ñуров съм и много строг с 
нея. Íе обичам неùата да се 

правят ей така - да мине номе-
рът. Колкото и малко и незначи-
телно да е едно състезание, ис-
кам от Ñелин да е перфектна, да 
е готова като за световно", при-
знава тренüорът. И тъкмо зато-
ва за Ñелин той е не само "тат-
ко", но големият авторитет, чо-
векът, на който дължи израст-
ването си.

"Всеки път "умирам" на стрел-
биùата, и после отново се раж-
дам. Ìного се вълнувам, много 
преживявам, и в съùото време 
трябва да проявявам твърдост 
- да й вдъхвам кураж, самооб-
ладание и сили", признава Íи-
язи. Îт него научаваме оùе, че 
ловната стрелба е една от най-
старите олимпийски дисципли-
ни. И че Áългария не е изпраùа-
ла на олимпийски игри състеза-
тел по ловна стрелба от 1977 го-
дина. Ñелин ùе е първата бъл-
гарска след този олимпийски 
"застой".

Óбеден е, че талантът е 5%, 
останалото е труд, много труд 
и дисциплина. Двамата среùат 
гореùата подкрепа на майката 
на Ñелин - Áинназие. Ïреведе-
но, името означава "хиляда ка-
приза", но Áинназие е изключи-
телно отдадена на семейството 
си. "Добре, че е разбран човек, 
заùото ние, от години правим 
само разходи - на пари, вре-
ме, нерви. Вярва в таланта на 
Ñелин и ни подкрепя във всич-
ко", хвали съпругата си Íиязи. 
И си припомня колко ноùи не е 
спал - виждал качествата на де-
тето си, но не знаел какво тряб-
ва да направи. Ìного ноùи гле-
дал клипове, за да научи "азбу-
ката" на този спорт - как трябва 
да се стреля, какви са техники-
те, откъде да се тръгне...

Ñега, двамата със Ñелин гле-
дат само напред - предстои им 
един напрегнат юли - може би 
най-динамичният месец в живо-
та им. Îт 12 юли ùе тренират в 
Ëовно-стрелковия комплекс в 
Àйтос, а в седмицата преди да 
тръгнат за ßпония и на други 
стрелбиùа в страната.

Çасега, информацията от 
ÁÎК е, че олимпийците ни ùе 
пътуват за ßпония около 20 юли. 
В състава на олимпийския от-
бор ùе бъде и Ñелин, за да по-
каже, че Àйтос и Áългария имат 
един млад, безспорен спортен 
талант, който е готов не прос-
то да мери сили с най-добрите 
в света, а да спори за олимпий-
ския връх.

НÏ

2-5 юли 2021 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

ñтр.4 2-5 юли 2021

Народен приятел10
Çà ïúðâè ïúò Сåëèí Аëè õâàíàëà îðúæèå 

íà 12, ñëó÷àéíî ïîïàäíàëà íà ñòðåëáèùåòî

Ñ Èâåò Ëàëîâà è Ëþáî Ãàíåâ íà Ñïîðòíèòå Èêàðè 2019 

Ñåëèí è Íèÿçè íà ïîðåäíîòî ñâåòîâíî ñúñòåçà-
íèå

Çа да станеø спортист от 
ранга на олимпийските се из-
исква много упоритост, рабо-
та, желание, търпение, но и не 
само. Ñпециалисти твърдят, че 

Ñъс спортния хъс на световен 
øампион, момичето се цели в 
специалността „Дентална меди-
цина“. Òези дни й предстоят из-
пити в Ñтара Çагора, Ïловдив и 

íà 12, ñëó÷àéíî ïîïàäíàëà íà ñòðåëáèùåòîíà 12, ñëó÷àéíî ïîïàäíàëà íà ñòðåëáèùåòî
Нèÿçè Аëè - áàùà è òðåíüîð 
íà àéòîñêîòî ìîìè÷å, êîåòî 
çàñëóæè îëèìïèéñêà êâîòà, 
ïðåä „Нàðîäåí ïðèÿòåë“


