
Пламен МАРИНОВ

Учредителната сбирка се 
провела през ноември 1921 го-
дина – на поляната, в север-
ния край на Айтос, там, къде-
то днес е СУ „Никола Вапца-
ров“. Инициатори и организа-
тори са Паскал Янакиев, Крум 
Делчев и Николай Велков, а 
учредители – петнайсетина ай-
тоски младежи. Нарекли пър-
вото айтоско футболно сдруже-
ние „Вихър“ с убеждението, че 
най-важното качество за игра-
та е бързината.

Ентусиастите разчистили по-
ляната от камъни и тръни – това 
бил и първият терен, на който 
се провеждали футболни сре-
щи. Екипът на първия отбор на 
„Вихър“ бил изцяло черен. Из-
ползвали евтин памучен плат 
за ушиването на фланелки-
те и гащетата. Играели по те-
рлици, подплатени на петите с 
шаяк. Майката на Крум Делчев 
ушива първите червени фла-
нелки, специално за участни-
ците в спартакиадата в Бургас 
през 1922 г.

В първия представителен от-
бор на града били включени 
футболистите Пенчо Кутев, Бо-
рис Гарабинов, Тодор Михай-
лов, Ната Нейков, Пенчо Пей-
ков, Васил Фотев, Коста Ган-
чев, който впоследствие е дъл-
гогодишен капитан и треньор 
на отбора, и автор на първия 
химн на ФК „Вихър“, Никола 
Златев, Нико Фотев, Иван Му-
тафчиев, Мартин Димитров, а 
малко по-късно Тодор Каса-
бов, Николай Дичев, Марчо 
Цонев, Неделчо Тинекиджиев, 
Осман Ахмедов, Бедрос Рафа-
елян, Куцар Петров и по-мла-
дите Витан Минчев, Борис Па-
рашкевов и Стоян Сейменлий-
ски. Като голмайстор през 30-
те години е известно името на 
Пенчо Пейков.

Още през 1925 г. се създава 
резерв от млади играчи. Сфор-
мира се юношески тим „Малък 
Вихър“, из средата на който из-
растват бъдещите титуляри фут-
болисти Апостол Мирчев, Пана-
йот Янчев, Георги Илиев, Ефтим 
Йорданов, Никола Маджаров 
и др. През 1931-1935 г. футбол-
ната идея намира добра поч-
ва в Айтос и вече печели голям 
брой привърженици. През 1927-
1944 г. футболният отбор на „Ви-
хър“ участва активно във всич-
ки спортни прояви на тогаваш-
ната Бургаска област. Играе ус-
пешни мачове с футболните от-
бори на утвърдените вече ,,Лев-
ски Бургас“, „Славия Бургас“, 
„Черноморец“, „Искра“, „Атле-
тик“, „Борислав“, „Атлантик“, 
„Асеновец“, „Елвира“. Поради 
липса на финансови средства, 
на спортистите се налагало да 

вървят пеш десетки километри 
до съответното селище. Но въ-
преки отсъствието на материал-
ни стимули, ентусиазъм и хъс за 
победа не липсвали. Въпрос на 
чест било „Вихър“ да се завър-
не в града с победа. Материал-
на база на практика липсвала 
– поляната е заменена с нова 
поляна, на която вече има дър-
вени рамки, които играят роля-
та на врати. Парцалените топки 
са заменени с топки, изработе-
ни от местни кожари. През 1935 
г. се появява нов тим – „Голям 
Вихър“, но все още липсва по-
стоянно и добре уредено игри-
ще. Едва през 1937 г. управата 
на града определя постоянното 
място на игрището – в северо-
западната част на Айтос.

40-те години на ХХ в. са теж-
ко време за футбола, но вихър-
ци успяват да съхранят спорт-
ния си дух и емоциите от игра-
та. Един от знаковите футболи-
сти на „Голям Вихър“ е Георги 
Левтеров Коларов – Левчо, кой-
то през 60-те години е капитан 
и треньор на отбора. Играе де-
сен бег, после централен за-
щитник, а след това става със-
тезател на „Черноморец“ - Бур-
гас като стопер. От неговите за-
писки става ясно, че за много 
кратко време желаещите да иг-
раят футбол са толкова много, 
че им трябва още един терен. 
Това налага да играят в загра-
дения пазар срещу сградата 
на бившия „Винпром“. Отбо-
рът играе с футболистите: Зор-
ко (каменоделецът), Гочето (ки-
рекчията), Лавчиев, Иван (каса-
пинът), Бай Гено, Георги Илиев 
(Гого), Ефтим Шайчев, Алакуша, 
Йорджо, Веско, Димитър Янчев, 
Бай Драган. През 1940 г. „Вихър 
Айтос“ бие с 2:1 „Дражев Ям-
бол“. В отбора са: Гадото, Дас-
кала, Веско, Бай Гено, Мутата, 
Тенчето, Ефтим, Толито, Левчо, 
Мангърчето, Марчоолу. През 
1941 г. „Вихър“ играе на айтос-
ко игрище с отбора на „Славия 
Бургас“ – мачът завършва с ре-
зултат 3:0 за вихърци. В играта 

се отличават Никола Маджа-
ров – Мангърчето, който беле-
жи двата гола, Стоян Георгиев 
– Тенчето който е изключител-
но бърз и П. Димитров. А Тодор 
Касабов – Дъртото, със своя си-
лен шут и здрава глава не до-
пуска топка до айтоската вра-
та. Чудесно се справя и Георги 
Ленков – вратарят.

През 50-те години на ХХ век 
се организира физкултурно 
дружество в Айтос. Създава се 
и Околийски комитет по физкул-
тура и спорт, който ръководи 
работата на дружеството. Фут-
болният отбор в състава на но-
вата спортна организация вече 
разчита на финансиране. На-
значен на заплата в края на 50-
те години е и първият треньор. 
Ръководител на отбора е Апра-
хамян. През 1958 г. „Вихър“ вече 
е фактор, с който се съобразя-
ват отборите на селищата в ре-
гиона. Интересът към футбола 
расте с годините, увеличава се 
и броят на футболистите, което 
кара айтоските управляващи по 
това време да се замислят по-
сериозно за изграждане на ста-
дион в града.

Инициатори за построява-
нето на първия стадион стават 
Димо Божилов и Васил Стоя-
нов. Първият треньор на „Ви-
хър“ е Коста Ганчев, който пре-
ди това носи капитанската лен-
та. След това за капитани на 
отбора се редуват Борис Гара-
бинов, Бай Гено, Тодор Каса-
бов, Драган Димитров и Геор-
ги Левтеров, след завръщане-
то му от „Черноморец Бургас“. 
От спомените на Левтеров ста-
ва ясно, че преди 7-8 десетиле-
тия Айтос е имал не само един 
спортен клуб, а няколко – СК 
„Малък Вихър“, СК „Голям Ви-
хър“, СК „Борислав“, СК „Ту-
ран“, СК „На арменците“, СК 
„Тракиец“, СК „Дармадан“ на 
Милко Андонов.

През 70-те години на миналия 
век Георги Чобанов е първият 
дипломиран треньор по футбол 
в Айтос. През 1967, 1968, 1969 г. 

футболен клуб „Вихър Айтос“ е 
на първо място в зоната, макар 
все още да липсва на матери-
ална база, поради това, че ста-
дионът „Крум Делчев“ все още 
не е напълно готов. Под ръко-
водство на кмета Борис Ще-
рев, през 1971 г. започва спеш-
ното реновиране на стадиона, 
който е завършен и оборуд-
ван през 1973 г. Треньори през 
този период са Руси Долапчи-
ев и Христо Момчев, под чие-
то ръководство през есента на 
1973 г. „Вихър“ се изкачва във 
„В“ група. В състава са Тодор 
Христов – вратар, Мечо от Сли-
вен, Башийката, Кольо, Георги 
Бонев, Паскал Христов, Ванко, 
Петьо, Георги Мината, Бараба-
та, Желчо Златанов, Стойко Не-
делчев, останалите са войници 
от казармата. Сред най-добри-
те нападатели са Стефан Ива-
нов и Стойко Златев.

През 1975 г. във ФК „Вихър“ 
вече има и четири отбора – 
деца, юноши младша, юноши 
старша и мъже. По това време 
за треньор е назначен Георги 
Чобанов. До 1990 г. председа-
тели на клуба са Димо Божи-
лов, Кольо Цветков и Илия Ра-
лев – ДФС Айтос. През есен-
та на 1979 г. Михаил Йорданов 
поема мъжкия отбор по футбол, 
през 1980 г. треньор става Лъ-
чезар Паланков, а Георги Чо-
банов води детския и юноше-
ския отбор.

През 1983 г. – 1986 г. отборът е 
във „В“ група под ръководство-
то на Георги Чобанов. Подготов-
ката на състезателите е на ви-
соко ниво, екипът на „Вихър“ 
остава традиционно червен, а 
на стадиона има изключително 
добри условия за тренировъчна 
дейност. От 01.01.86 г. футбол-
ният клуб се отделя от ДФС и 
става самостоятелен клуб ФКВ-
СМ с председател Йордан Да-
нов. След закриването на зо-
ните състезателите от мъжкия 
отбор по футбол се състезават 
в новосъздадената „А“ окръж-
на група. Към мъжкия отбор са 
привлечени младежи от Сел-
скостопанския техникум, един 
от тях е Ганчо Ганчев, който се 
налага като титуляр. По-късно 
става и голмайстор с отбеля-
зани 11 гола за сезона.

Помощ за отбора в този пе-
риод оказват председателят на 
футболната секция Станчо Ку-
царов, секретарят на секцията 
Михаил Русков и другите спорт-
ни деятели. Към секцията се 
създава дисциплинарна коми-
сия и комисия за работа с деца-
та и юношите. Момчетата на Ге-
орги Чобанов – Драгия Желев, 
Пламен Русев, Стойко Градев, 
Румен Христов-Булдога, Марин 
Иванов, Драго-войника, Коста 
Костов, Вълчо Иванов, Фоти, 
Валентин Иванов-Чалъма, Ган-
чо Иванов, показват висок про-
фесионализъм и носят славата 
на айтозлии, въпреки че не по-

лучават нито стотинка, а играят 
за чест и слава на града.

През 1986-1987 г. треньорско-
то ръководство на отбора е по-
верено на младия специалист 
Николай Матев. Под негово ръ-
ководство се стига до научно-
обоснован тренировъчен про-
цес, който дава видими успе-
хи. През 1986 г. при футболна 
среща Айтос – Харманли, Айтос 
губи с 0-1 – голът е дело на Хрис-
то Стоичков. Но това е и пери-
од, в който финансови средства 
за издръжката на отбора са не-
достатъчни. По това време от-
бора напускат ключови състе-
затели – Пенчо Иванов, Вален-
тин Иванов, приети в Стара За-
гора „Берое“ и „Нефтохимик“ 
Бургас. Тези фактори се отра-
зяват негативно върху предста-
вянето на отбора. Следва пери-
од на застой, който съвпада и 

с промяната на политическата 
конюнктура в страната и с годи-
ните, в които парите за спорта 
секват. На 14.05.1991 г. с реше-
ние на Общото събрание на ФК 
„Вихър Айтос“ е обявена ликви-
дация на клуба.

Предприятията прекратяват 
помощта, с която са подкре-
пяли футбола до този момент. 
На треньорите Георги Чобанов 
и Николай Матев са връчени 
договори за прекратяване на 
треньорската им дейност, счи-
тано от май 1991 г. Искайки от-
борът да се запази, Г. Чобанов 
продължава да тренира подра-
стващи и юноши, без заплаща-
не. А от 1991 г. до 2000 г. футбо-
лен клуб „Вихър“ няма предста-
вителен мъжки отбор.
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Защото бързината е най-важна 
за играта - нарекли го „Вихър“
На 17 юни ФК „Вихър“ - Айтос празнува 100-годишен юбилей

Най-старата снимка на "Вихър", запазена в архива на в. "Народен приятел"

През годините...

Мъжкият отбор - 2022 г.
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ЗАПОВЕД
№ РД-08-384

гр.Айтос, 14.06.022г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон 

за местното самоуправление и местната админи-
страция, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за об-
щинската собственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 
и ал.3 и чл. 45, ал.1 от Наредба за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество, във връзка с Решение № 385, 
вписано в протокол №29, т.16 от ДР на заседа-
ние на ОбС – Айтос, проведено на 28.02.2022г. и 
Решение № 410, вписано в протокол №31, т.10 
от ДР на заседание на ОбС – Айтос, проведено 
на 19.04.2022г.

ЗАПОВЯДВАМ:
I. Откривам процедура за провеждане на пуб-

лични търгове с явно наддаване за продажба на 
недвижими имоти - частна общинска собственост, 
представляващи:

1. ПИ № 163, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м.„Слънчева лъка ”, с площ от 688кв.м, 
пета категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: ПИ № 183, ПИ №162, Път, 
ПИ №164, актуван с АОС № 4371/17.10.2016г.

Начална тръжна цена 2000,00 лв. /две хиля-
ди лева/.

2. ПИ № 176, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м.„ Слънчева лъка ”, с площ от 944 кв.м, 
пета категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: Път, Път, ПИ № 177, Път, 
актуван с АОС № 5935/22.03.2022г. 

Начална тръжна цена 2179,00лв. /две хиляди 
сто седемдесет и девет лева/.

3. ПИ № 269, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м.„ Слънчева лъка ”, с площ от 1090 кв.м, 
пета категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: ПИ№270, Дере, ПИ№268, 
Път, актуван с АОС № 5934/22.03.2022г.

Начална тръжна цена 2516,00лв. /две хиляди 
петстотин и шестнадесет лева/.

4. ПИ № 646, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м.„Слънчева лъка ”, с площ от 1679 
кв.м, пета категория, начин на трайно ползва-
не – нива, при граници на имота: ПИ № 632, ПИ 
№633, ПИ №645, Път, Мера, актуван с АОС № 
5931/22.03.2022г.

Начална тръжна цена 3897,00лв. /три хиляди 
осемстотин деветдесет и седем лева/.

5. ПИ № 956, находящ се в землището на 
гр. Айтос, м.„Слънчева лъка ”, с площ от 1040 
кв.м, пета категория, начин на трайно ползване – 
нива, при граници на имота: Път, ПИ № 957, ПИ 
№ 981, ПИ № 955, ПИ № 954, актуван с АОС № 
5930/22.03.2022г.

Начална тръжна цена 2414,00 лв. /две хиляди 
четиристотин и четиринадесет лева/.

6. ПИ № 974, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м.„Слънчева лъка ”, с площ от 785 кв.м, 
пета категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: ПИ № 979, ПИ № 980, ПИ 
№ 973, Път, ПИ № 975, ПИ № 976, актуван с АОС 
№ 5936/22.03.2022г.

Начална тръжна цена 1822,00 лв. / хиляда 
осемстотин двадесет и два лева/.

7. ПИ № 777, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м.„ Провадийско шосе ”, с площ от 621 
кв.м, четвърта категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: ПИ № 760, 
ПИ № 778, Път, ПИ № 776, актуван с АОС № 
5932/22.03.2022г.

Начална тръжна цена 1481,00 лв. /хиляда че-
тиристотин осемдесет и един лева/.

8. ПИ № 778, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м.„Провадийско шосе ”, с площ от 1515 
кв.м, четвърта категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: ПИ №759, ПИ 
№758, ПИ №779, Път, ПИ №777, актуван с АОС 
№ 5933/22.03.2022г.

Начална тръжна цена 3611,00 лв. /три хиляди 
шестстотин и единадесет лева/.

9. ПИ № 835, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м.„Провадийско шосе ”, с площ от 391 кв.м, 
четвърта категория, начин на трайно ползване – 
нива, при граници на имота: ПИ № 798, ПИ №836, 
Път, Път, актуван с АОС № 5937/22.03.2022г.

Начална тръжна цена 933,00 лв. /деветстотин 
тридесет и три лева/.

10. ПИ № 861, находящ се в землището на гр. 
Айтос, м.„Провадийско шосе ”, с площ от 709 
кв.м, четвърта категория, начин на трайно полз-
ване – нива, при граници на имота: ПИ № 860, 
ПИ №862, Дере, ПИ № 830, актуван с АОС № 
5817/01.07.2021г.

Начална тръжна цена 1647,00 лв. /хиляда 
шестстотин четиридесет и седем лева/.

II.Търговете да се проведат на 06.07.2022г. от 
10:00ч. в малката заседателна зала на Община 
Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.

III. Определям стъпка на наддаване – 10% от на-
чалната 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 (ЦAO), 
или по банков път по сметка на общината BG 
27BUIN95613300447527, BIG-BUINBGSF в „Алианц 
Банк България”, в срок до 12:00ч. на 05.07.2022г. 
При внасяне на депозит по банков път, сред-
ствата следва да са постъпили по сметка на 
общината до 12:00 ч. на 05.07.2022г.

V.Утвърждавам 10/десет/ комплекта тръжна до-
кументация за провеждането на търга, съдържащи 
следните документи:

1. Копие от Заповедта за откриване на тръж-
на процедура

2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- прило-

жение №3
5. Декларация за съгласие за събиране, из-

ползване и обработване на лични данни - при-
ложение №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 Центъ-
ра за административно обслужване в Община Ай-
тос до 16:00 часа на 04.07.2022г. 

VII. Кандидатите следва да представят в за-
печатан непрозрачен плик до 12:00 часа на 
05.07.2022г. в Центъра за административно об-
служване, следните документи:

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

ние №3
-декларация за съгласие за събиране, използ-

ване и обработване на лични данни - приложе-
ние №4

- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
-нотариално заверено пълномощно – ако участ-

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

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, наименовани-
ето на кандидата и ако е юридическо лице се за-
писва и ЕИК на фирмата.

IX. Оглед на имотите може да се извърши все-
ки работен ден до 12:00 часа на 05.07.2022г., 
след представяне на документ за закупена тръж-
на документация и предварителна заявка най-мал-
ко един ден преди датата на огледа.

X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от 
влизане в сила на заповедта за спечелил участ-
ник, спечелилият кандидат следва да внесе пълна-
та сума и дължимите данъци и такси, и да се яви 
за сключване на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Наро-
ден приятел”, електронната страница на Община 
Айтос и да се постави на информационното таб-
ло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам 
на отдел „Общинска собственост”.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще уп-
ражнявам лично.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

З А П О В Е Д 
№ РД-08-382

гр. Айтос, 14.06.2022г.
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, управление и разпореждане с общинско 
имущество, във връзка с Решение №360 на Общински 
съвет Айтос, обективирано в Протокол № 28 от заседа-
ние на ОбС-Айтос, проведено на 27.01.2022г.,

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

търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок 
от 5 години на следните недвижими имоти – частна об-
щинска собственост, представляващи:

1.1. Масивен павилион №3, с търговска площ 12 
кв.м, находящ се в УПИ ХII в квартал 120 по план на 
гр.Айтос, отреден за „Озеленяване и кооперативен па-
зар”, актуван с АОС №644/10.01.2000г., при грани-
ци на павилиона: изток-р. „Славеева”, запад-зелена 
площ, север- павилион №2, юг-павилион №4.

- Търгът да се проведе на 06.07.2022г. от 09:25ч. в 
малката заседателната зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена 48.00лв. /четири-
десет и осем лева / без ДДС. 

- Определям стъпка за наддаване – 4.00 лв./чети-
ри лева / без ДДС.

- Депозит за участие в търга – 4.80 лв./четири лева 
и осемдесет 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 05.07.2022г. При вна-
сяне на депозит по банков път, средствата следва 
да са постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 05.07.2022г. 

1.2. Масивен павилион №5, с търговска площ 12 
кв.м, находящ се в УПИ ХII в квартал 120 по план на 
гр.Айтос, отреден за „Озеленяване и кооперативен 
пазар”, актуван с АОС №644/10.01.2000г., при гра-
ници на павилиона: изток-р. „Славеева”, запад-зе-
лена площ, север- преместваем павилион, юг-пави-
лион №6.

- Търгът да се проведе на 06.07.2022г. от 09:30ч. в 
малката заседателната зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена 48.00лв. /четири-
десет и осем лева / без ДДС. 

- Определям стъпка за наддаване – 4.00 лв./чети-
ри лева / без ДДС.

- Депозит за участие в търга – 4.80 лв./четири лева 
и осемдесет 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 05.07.2022г. При вна-
сяне на депозит по банков път, средствата следва 
да са постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 05.07.2022г. 

1.3. Масивен павилион №6, с търговска площ 
12 кв.м, находящ се в УПИ ХII в квартал 120 по план 
на гр.Айтос, отреден за „Озеленяване и кооперати-
вен пазар”, актуван с АОС №644/10.01.2000г., при 
граници на павилиона: изток-р. „Славеева”, запад-
зелена площ, север- павилион №5, юг- премества-
ем павилион.

- Търгът да се проведе на 06.07.2022г. от 09:35ч. в 
малката заседателната зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена 48.00лв. /четири-
десет и осем лева / без ДДС. 

- Определям стъпка за наддаване – 4.00 лв./чети-
ри лева / без ДДС.

- Депозит за участие в търга – 4.80 лв./четири лева 
и осемдесет 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 05.07.2022г. При вна-
сяне на депозит по банков път, средствата следва 
да са постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 05.07.2022г. 

1.4. Масивен павилион №8, с търговска площ 
12 кв.м, находящ се в УПИ ХII в квартал 120 по план 
на гр.Айтос, отреден за „Озеленяване и кооперати-
вен пазар”, актуван с АОС №644/10.01.2000г., при 
граници на павилиона: изток-р. „Славеева”, запад-
зелена площ, север- павилион №7, юг- премества-
ем павилион.

- Търгът да се проведе на 06.07.2022г. от 09:40ч. в 
малката заседателната зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена 48.00лв. /четири-
десет и осем лева / без ДДС. 

- Определям стъпка за наддаване – 4.00 лв./чети-
ри лева / без ДДС.

- Депозит за участие в търга – 4.80 лв./четири лева 
и осемдесет 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 05.07.2022г. При вна-
сяне на депозит по банков път, средствата следва 
да са постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 05.07.2022г. 

Обектите се отдават под наем за извършване на 
търговска дейност. 

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

3.Утвърждавам по 1 /един/ комплект тръжна доку-
ментация за всеки отделен имот за провеждане на тър-
га, 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-до-

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

обработване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост; 
- Копие от скица и схема 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 04.07.2022г. в Центъра за административно об-
служване в Общината.

5. Кандидатите следва да представят в запечатан не-
прозрачен плик до 12:00ч. на 05.07.2022г. в Центъ-
ра за административно обслужване в Общината след-
ните документи:

5.1. Заявление за участие в търга - приложение 
№1; 

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

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

5.4. Декларация за съгласие за събиране, използва-
не и обработване 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 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 
комисията се предоставя оригинал или заверено за 
вярност копие, като в този случай оригиналът се по-
казва за сверка.

6. До участие в търга ще се допускат еднолични тър-
говци и юридически лица. Върху плика, в който кан-
дидатът е поставил необходимите документи за учас-
тие в търга се записва обекта на търга, наименовани-
ето на кандидата и ЕИК на фирмата.

7. Оглед на имотите да се извършва всеки рабо-
тен ден до 12:00ч. на 05.07.2022г. с представител 
на Общината след представяне на платежен доку-
мент за закупена тръжна документация и предвари-
телна заявка.

8. 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.

9. 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 Община 
Айтос и да се постави на информационното табло 
на Общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам 
лично.

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

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

През 2000 г. кметът Ивелин 
Йорданов прави крачката за 
възраждане на мъжкия фут-
болен отбор. Провежда се съ-
брание на стадиона, Йорданов 
е избран за президент на клу-
ба, а Станимир Генев – за из-
пълнителен директор. На това 
събрание са избрани и Ганчо 
Иванов – треньор на мъжкия 
отбор, Валентин Иванов – тре-
ньор на юноши младша и стар-
ша възраст, Георги Стаматов 
– треньор на подрастващи и 
деца. Взима се решение фут-
болният клуб да носи името – 
ФК „Вихър 2000 Р.О.М.А“ Айтос. 
Големи спонсори на клуба са 
италианската фирма „Р.О.М.А 
2000“, ЕООД „Любомир Дра-
жев“, Станимир Генев. По-къс-
но и до днес спонсори на фут-

болния клуб са и фирмите „Де-
сий“, „Никс“, „Мурад-61“.

От 2001 г. отборът с треньор 
Ганчо Иванов се състезава в 
„А“ окръжна група, но винаги 
е в челните места. ФК „Вихър“ 
е шампион на окръжната група 
през 2002, 2005, 2009 г., но по-
ради липса на средства нико-
га не преминава във „В“ група-
та. През 2007 г. в отбора игра-
ят младите футболисти: Диян 
Златков, Стефан Ганев, Фаик 
Фаик, Димитър Станков, Ем-
рах Емрах, Иван Ганчев, Ст-
рахил Иванов, Даниел Дими-
тров, Христо Христов, и на 
първо място – капитанът Кос-
тадин Лалев, който е в основа-
та на всички победи на отбора. 
Съществен принос за първото 
място в групата имат Йордан 
Ташев, Димитър Русев, Анес-
ти Стойчев, Руси Христозов и 

Себахатин Шабан. Докато мъж-
кият футболен отбор става ли-
дер в „А“ окръжна група, отбо-
рите на децата и юношите жъ-
нат успехи.

През 2012 г. е организиран 
първият международен фут-
болен турнир за младежи на 
градския стадион „Крум Дел-
чев“ Айтос. Създават се ня-
колко детски отбора, включи-
телно и подготвителна група с 
най-малките футболни талан-
ти. През последните години, 
благодарение на треньорския 
талант на Милен Минчев, Лю-
бомир Няголов и Анести Анес-
тиев, успехи имат не само де-
цата и младежите, но и мъж-
кият отбор. В годините от 2005 
г., мъжкият представителен от-
бор играе аматьорски футбол 
само с местни състезатели. 
Това са: Георги Костов – вра-

тар, Николай –Кончето, Денис 
Сеяд, Костадин Лалев – капи-
тан, Николай Дянков, Любомир 
Няголов, Милен Минчев – игра-
ещ треньор, Пламен Маринов, 
Димитър Лалев, Руси Христо-
зов, Николай Иванов, Емрах 
Ферад и Али Пехливан. Цел-
та на треньора на представи-
телния отбор Милен Минчев е 
да търси и открива местни та-
ланти. За нормалното проти-
чане на тренировъчния процес 
на школата и представителния 
мъжки отбор, през 2014 г., по 
проект Община Айтос са изгра-
дени две игрища с изкуствена 
настилка, в спортния комплекс 
„Крум Делчев“. През 2021 г. по 
инициатива на кмета Васил Ед-
рев е изградено трето игрище с 
изкуствена настилка в компле-
кса. Ежегодно ФК „Вихър 2000“ 
– Айтос получава субсидия от 

бюджета на Община Айтос. Го-
дишните си разходи клубът по-
крива и с подкрепата на спомо-
ществователи.

През есента на 2015 г. ФК 
„Вихър“ повдига духа на ай-
тозлии и връща феновете на 
стадиона. В 11 мача отборът 
постига 11 победи с 41 отбе-
лязани гола. Тези победи на 
представителния мъжки отбор 
ФК „Вихър Айтос“, успехите 
на малките вихърци, донесли 
злато от Италия и първо място 
от „Данониада“, както и много 
други победи на местната шко-
ла, доказват, че айтоският фут-
бол има потенциал. 

Въпреки финансовия дефи-
цит през годините, водени от 
голямата си любов към игра-
та, местните ентусиасти нала-
гат футбола като най-популяр-
ния спорт в града. Показват го 

и Годишните награди на Общи-
на Айтос за „Спортист, треньор 
и отбор на 2015 г.“. В най-прес-
тижната спортна класация, 94-
годишният тогава „Вихър“ по-
лучава шест номинации и шест 
награди. Не само за успехите 
си през годината. А за това, че 
продължава и развива една из-
ключително богата на имена, 
факти и събития история на 
футбола в град Айтос.

Успешни за "Вихър" са и 
следващите години. Мъжки-
ят отбор, под ръководството 
на ст. треньоре Милен Мин-
чев през 2019 г. е в челото на 
групата. През 2022 г. ФК "Ви-
хър" посреща юбилея си с от-
бори, които доминират в група-
та, а ръководството на Клуба 
не се уморява да търси и раз-
вива футболни таланти от об-
щина Айтос.

На 17 юни ФК „Вихър“ - Айтос празнува 100-годишен юбилей
Продължение от стр. 1



З А П О В Е Д 
№ РД-08-381

гр. Айтос, 14.06.2022г.
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 На-
редба за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество, във връзка с 
Решение №360 на Общински съвет Айтос, обекти-
вирано в Протокол № 28 от заседание на ОбС-Ай-
тос, проведено на 27.01.2022г.,

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 
общинска собственост, представляващ „Банков 
офис“, на един етаж, със застроена площ 91,75 
кв.м., находящ на ул. „Богориди“ № 6, УПИ II-58, 
кв.121, по плана на гр. Айтос, при граници: изток-
улица, запад-зид на гаражни клетки на 4-етажна 
жил.кооперация в УПИ II-58, север-магазин пром.
стоки, юг-УПИ II-4401 в кв.121, актуван с АЧОС № 
1302/08.02.2006г.

Имотът се отдава под наем за банкова дейност.
- Търгът да се проведе на - 06.07.2022г. от 

09:10ч. в малката заседателната зала на Общи-
на Айтос.

- Начална месечна тръжна цена – 734.00 лв. /
седемстотин тридесет и четири лева/ без ДДС.

- Определям стъпка за наддаване – 50.00 лв./
петдесет лева / без ДДС.

- Депозит за участие в търга – 73.40 лв. /се-
демдесет и три лева и четиридесет стотинки/, 
който се внася в касата на Общината /стая №10/ 
или по банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: 

BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 12:00ч. на 05.07.2022г. При внасяне на депо-
зит по банков път, средствата следва да са по-
стъпили по сметка на общината до 12:00ч. на 
05.07.2022г. 

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 1 /един/ комплект тръжна доку-
ментация, 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-

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

ване и обработване на лични данни – приложе-
ние №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за 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 04.07.2022г. в Центъра за администра-
тивно обслужване в Общината.

5. Кандидатите следва да представят в запеча-
тан непрозрачен плик до 12:00ч. на 05.07.2022г. 
в Центъра за административно обслужване в Об-
щината следните документи:

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

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

5.3. Декларация за условията на търга и проек-
то-договора - приложение №3;

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

5.5. Документ за внесен депозит;
5.6. Документ за закупена тръжна документа-

ция;
5.7. Валиден лиценз от БНБ за извършване на 

банкова дейност на територията на Република Бъл-
гария или лиценз за извършване на банкова дейност 
на територията на Република България чрез клон на 
банката със седалище в трета държава.

5.8.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 оригина-
лът се показва за сверка.

6. До участие в търга ще се допускат юридиче-
ски лица. Върху плика, в който кандидатът е поста-
вил необходимите документи за участие в търга се 
записва обекта на търга, наименованието на кан-
дидата и ЕИК на юридическото лице.

7. Оглед на имотите да се извършва всеки рабо-
тен ден до 12:00ч. на 05.07.2022г. с представител 
на Общината след представяне на платежен доку-
мент за закупена тръжна документация и предва-
рителна заявка.

8. 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.

9. В 7-дневен срок от сключване на договора, на-
емателят следва да представи застрахователна по-
лица за сключена застраховка, включително срещу 
природни бедствия и земетресения.

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 ЦАО на Общината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Айтоската 2021-ва на страниците 
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З А П О В Е Д
№ РД-08-383

гр. Айтос, 14.06.2022г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМС-

МА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската 
собственост,§12, т.2 от Закона за изменение 
и допълнение на Закона за водите, чл.13, ал.4, 
чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.3 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и в из-
пълнение на Решение на ОбС - Айтос № 425 от 
30.05.2022г., обективирано в Протокол №32, 
т.13 от ДР

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

чен търг с явно наддаване за отдаване отдаване 
под наем на язовир „Боаза 2 „ – публична общин-
ска собственост, с площ от 15561 кв.м, трайно 
предназначение на територията „територия, заета 
от води и водни обекти“, с НТП „водно течение, 
река“, находящ се в местността Боаза, земли-
ще с. Малка поляна, Община Айтос, съставля-
ващ имот с идентификатор 46440.3.3, при грани-
ци: имоти с идентификатор 46440.3.7, 46440.3.1, 
46440.3.8, 46440.3.10, 46440.2.54, 46440.3.2, 
46440.1.28, 46440.8.69, 46440.3.4, 46440.3.5, 
46440.3.6, имотът актуван с Акт за публична об-
щинска собственост № 5971/11.05.2022 год. 

2.Обектът се отдава под наем за срок от 10 
год. на оператор на язовирна стена.

3.Определя начална тръжна цена 10 лв./дка без 
ДДС за една година, или 155,61 лв. /сто петдесет 
и пет лева и шестдесет и една стотинки/ без ДДС 
за целия имот за една година. 

4.Определя стъпка на наддаване 15,00лв. /пет-
надесет лева / без ДДС. 

5.Определя депозит за участие в процедурата 
– 10% от началната тръжна цена без ДДС в раз-
мер на 15,56лв. /петнадесет лева и петдесет и 
шест стотинки/, вносими в брой в касата на Об-
щина Айтос, или по банков път по сметка на об-
щината BG27BUIN95613300447527 BIC: BUINBGSF 
при Алианц Банк България в срок до 12:00 часа на 
05.07.2022г. При внасяне на депозит по банков 
път, средствата следва да са постъпили по сметка 
на общината до 12:00 часа на 05.07.2022г.

6.Търгът да се проведе на 06.07.2022 г., от 
09:00 часа в малката заседателна зала на Общи-
на Айтос, ул. “Цар Освободител” №3.

7.За обезпечаване изпълнението на задълже-
нията по договора за наем, определям парич-
на гаранция в размер на една годишна наемна 
вноска за целия имот, достигната на търга, коя-
то се внася преди сключване на договора. Вне-
сената парична гаранция, след изтичане на сро-
ка на договора се освобождава, като не се на-
числява лихва.

8.Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна до-
кументация и проект на договор към нея, съдър-
жащ следните документи:

- Копие от заповед за открита тръжна про-
цедура;

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

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

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

ползване и обработване на лични данни – при-
ложение №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 административно обслужвнае /ЦАО/ 
на общината до 16:00 ч. на 04.07.2022 г.

10.Кандидатите следва да представят в за-
печатан непрозрачен бял плик, до 12:00 ч. на 
05.07.2022 г. в ЦАО на общината следните до-
кументи:

10.1.Заявление за участие в търга - прило-
жение 1;

10.2.Документ, доказващ, че участникът отго-
варя на условието за оператор на язовирна сте-
на-физическо лице хидроспециалист или юриди-
ческо лице, което разполага със служител хидро-
специалист за осъществяване на дейностите по 
стопанисване, поддържане и експлоатация на язо-
вирните стени и на съоръженията към тях, възло-
жени му от собственика. Физическото лице или 
юридическото лице представя документ, доказ-
ващ придобита образователна квалификационна 
степен „магистър“ със специалност „хидротехни-
ческо строителство“, „хидромелиоративно стро-
ителство“ или друга еквивалентна специалност в 
областта на хидроинженерството, при придобива-
нето на която в учебния план са изучавани пред-
мети и са придобити умения, свързани с проек-
тиране, изграждане и експлоатация на язовирна-
та стена и съоръженията към тях или документ, че 
разполага със служител хидроспециалист с прило-
жен документ за придобита специалност.

10.3.Декларация за оглед на имота – прило-
жение 2;

10.4.Декларация за условията на търга и про-
екто-договора – приложение №3;

10.5.Декларация за съгласие за събиране, из-
ползване и обработване на лични данни – при-
ложение №4;

10.6.Документ за внесен депозит;
10.7.Документ за закупена тръжна докумен-

тация;
10.8.Нотариално заверено пълномощно – ако 

участникът не присъства лично на търга. Допус-
тимо е пълномощното да не се постави в плика, 
а да се предаде на комисията на нейното заседа-
ние. На комисията се предоставя оригинал или за-
верено за вярност копие, като в този случай ори-
гиналът се показва за сверка.

11.До участие в търга ще се допускат физиче-
ски и юридически лица. Върху плика, в който кан-
дидатът е поставил необходимите документи за 
участие в търга, се записва обекта на търга, на-
именованието на кандидата и ако е юридическо 
лице се записва и ЕИК на фирмата.

12.Оглед на имотите да се извършва всеки ден 
до 12:00ч. на 05.07.2022 г. с представител на 
общината след представяне на платежен доку-
мент за закупена тръжна документация и пред-
варителна заявка най-малко един ден преди да-
тата на огледа.

13.Начин на плащане: в 14-дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, 
спечелилият кандидат следва да внесе един го-
дишен наем и гаранция по изпълнение на дого-
вора в размер на една годишна наемна вноска, 
достигната на търга. 

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

Контрол по изпълнение на заповедта ще уп-
ражнявам лично.

Допълнителна информация на телефон: 2-77-
45 / ЦАО/.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

З А П О В Е Д 
№ РД-08-385

гр. Айтос, 14.06.2022г.
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 На-
редба за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество, във връзка с 
Решение №360 на Общински съвет Айтос, обек-
тивирано в Протокол № 28 от заседание на ОбС-
Айтос, проведено на 27.01.2022г.,

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 5 години за продажба на пло-
дове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчел-
ни продукти и други селскостопански продукти 
от растителен произход на следните недвижи-
ми имоти – частна общинска собственост, пред-
ставляващи:

1.1. Масивен павилион №1, с търговска 
площ 12 кв.м, находящ се в УПИ ХII в квар-
тал 120 по план на гр.Айтос, отреден за „Озе-
леняване и кооперативен пазар”, актуван с АОС 
№644/10.01.2000г., при граници на павилиона: 
изток-р. „Славеева”, запад-зелена площ, север-
преместваем павилион, юг-павилион №2.

- Търгът да се проведе на 06.07.2022г. от 
09:15ч. в малката заседателната зала на Общи-
на Айтос.

- Начална месечна тръжна цена 48.00лв. /че-
тиридесет и осем лева / без ДДС. 

- Определям стъпка за наддаване – 4.00 лв./че-
тири лева / без ДДС.

- Депозит за участие в търга – 4.80 лв./чети-
ри лева и осемдесет стотинки/, който се вна-
ся в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 12:00ч. на 05.07.2022г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 05.07.2022г. 

1.2. Масивен павилион №2, с търговска площ 
12 кв.м, находящ се в УПИ ХII в квартал 120 по план 
на гр.Айтос, отреден за „Озеленяване и коопера-
тивен пазар”, актуван с АОС №644/10.01.2000г., 
при граници на павилиона: изток-р. „Славеева”, 
запад-зелена площ, север-масивен павилион №1, 
юг- преместваем павилион .

- Търгът да се проведе на 06.07.2022г. от 
09:20ч. в малката заседателната зала на Общи-
на Айтос.

- Начална месечна тръжна цена 48.00лв. /че-
тиридесет и осем лева / без ДДС. 

- Определям стъпка за наддаване – 4.00 лв./че-
тири лева / без ДДС.

- Депозит за участие в търга – 4.80 лв./чети-
ри лева и осемдесет стотинки/, който се вна-
ся в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 12:00ч. на 05.07.2022г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 05.07.2022г. 

Обектите се отдават под наем за продажба 
на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-
пчелни продукти и други селскостопански про-
дукти от растителен произход.

2.За обезпечаване изпълнението на задължени-
ята по договора за наем определям парична га-
ранция в размер на една месечна наемна вноска, 
достигната на търга, която се внася преди сключ-
ване на договора. Внесената парична гаранция 
след изтичане на срока на договора се освобож-
дава, като не се начислява лихва.

3.Утвърждавам по 1 /един/ комплект тръжна до-

кументация 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-

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

ване и обработване на лични данни – приложе-
ние №4;

- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост; 
- Копие от скица и схема 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 04.07.2022г. в Центъра за администра-
тивно обслужване в Общината.

5. Кандидатите следва да представят в запеча-
тан непрозрачен плик до 12:00ч. на 05.07.2022г. 
в Центъра за административно обслужване в Об-
щината следните документи:

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

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

5.3. Декларация за условията на търга и проек-
то-договора - приложение №3;

5.4. Декларация за съгласие за събиране, из-
ползване и обработване на лични данни - при-
ложение №4;

5.5. Документ за внесен депозит;
5.6. Документ за закупена тръжна докумен-

тация;
4.7. Документ за регистрация за земеделски 

производител - в случаите, когато кандидатът е 
физическо лице;

4.8.Пълномощно с нотариална заверка на под-
писа, когато се участва чрез пълномощник. До-
пустимо е пълномощното да не се постави в пли-
ка, а да се предаде на комисията на нейното за-
седание. На комисията се предоставя оригинал 
или заверено за вярност копие, като в този слу-
чай оригиналът се показва за сверка.

5. До участие в търга ще се допускат физиче-
ски лица, регистрирани като земеделски произ-
водители и юридически лица. Върху плика, в кой-
то кандидатът е поставил необходимите докумен-
ти 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 ра-
ботен ден до 12:00ч. на 05.07.2022г. с предста-
вител на Общината след представяне на плате-
жен документ за закупена тръжна документация 
и предварителна заявка.

8. 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 раз-
мер на един месечен наем.

9. В 7-дневен срок от сключване на договора, 
наемателят следва да представи застраховател-
на полица за сключена застраховка, включително 
срещу природни бедствия и земетресения.

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 
упражнявам лично.

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

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Ще кажете, че е случай-
ност, но не е - през 2018 и 
2022 г. една малка певица 
на народни песни два пъти 
беше удостоена с една и 
съща "Специална награ-
да" от журито на айтоски-
те "Славееви нощи". Исти-
ната е, че малката Боряна 
Иванова Стоянова е голям 
талант, който професиона-
листите безпристрастно и 
високо оцениха с една от 
най-престижните награди 
на Празниците.

На 12 юни 2018 г. НП пуб-
ликува новина от "Славее-
ви нощи 2018". "3-годишна 
гласовитка заслужи награ-
дата на „Агродар България“ 
ЕООД - Айтос". Журито то-
гава реши: Специалната на-
града да е за малката Боря-
на от Бургас.

На "Славееви нощи 2022" 
журито едва ли е имало спо-
мен за тригодишната певи-
ца, явила се на конкурса 
преди четири години. Но от-
ново категорично и едино-
душно избра Боряна като 
най-достойна за специална-

та традиционна награда на 
„Агродар България“.

НП, 12 юни 2018 г. "Триго-
дишната Боряна беше най-
малкият участник в конкур-
сите на "Славееви нощи Ай-
тос 2018". Освен че се пред-
стави блестящо в конкур-
са за млади изпълнители, 
3-годишното гласовито мо-
миченце от Бургас изгледа 
и всички вечерни концерт, 
с огромното непринуде-
но детско желание да бъде 
отново и отново на сцена-
та. Родителите, сем. Стоя-
нови, безрезервно подкре-
пят и развиват таланта и 
обичта на детето към бъл-
гарския фолклор. А журито, 
впечатлено от изпълнение-
то на Боряна, взе решение 
да я удостои с престижна-
та Традиционна специална 
награда на „Агродар Бълга-
рия“ ЕООД с управител Да-
рина Ташкова за "Най-ма-
лък талантлив изпълнител 
на народна песен", която 
тази година се връчва по 
повод 15-ата годишнина на 
агрофирмата.

По повод годишнината на 
„Агродар България“ ЕООД - 
Айтос и 50-я юбилей на "Сла-
вееви нощи" Дарина Таш-
кова пожела да връчи на 
проф. Елена Кутева Специ-
ална награда - статуетка на 
богинята на плодородието, 
за принос към опазване на 
българските традиции и про-
дължаване делото на компо-
зитора Филип Кутев".

След четири години, пак 
на 12 юни, на "Славееви 
нощи 2022", същата тази 
малка красавица, вече 7-го-
дишна, отново получи Спе-
циалната награда на братя 
Николови и „Агродар Бъл-
гария“ ЕООД с управител 
Дарина Ташкова - Георгие-
ва. Ясно е, Боряна развива 
таланта си и постоянства в 
обичта към българските на-
родни песни. И че на сцена-
та на айтоските фолклор-
ни празници с годините по-
растват млади дарования, 
едно от които е 7-годишно-
то момиченце от Бургас. Ус-
пех, Боряна!

НП
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7-годишната Боряна за втори път с наградата 
на братя Николови и „Агродар България“ ЕООД

Изключителен интерес към конкурсите  
на „Славееви нощи 2022“

Журито на 53 фолклор-
ни празници реши:

Специални награди

Традиционната награ-
да на кмета на община 
Айтос за „Най-ярки мла-
ди дарования на „Сла-
вееви нощи 2022“ - МТА 
„Браво“ - НЧ „Хаджи Дими-
тър 1937“ гр. Сливен и ДТС 
„Българче“ - НЧ „Хаджи Ди-
митър 1937“ гр. Сливен

Наградата на Ротари 
клуб - гр. Айтос за „Най-
добре представил се ко-
лектив от Айтос“ - ТФ 
„Усуканица“ - НЧ „Васил 
Левски 1869“ гр. Айтос, над 
18 год.

Традиционната награ-
да на „Агродар Бълга-
рия“ с управител Дарина 
Ташкова, награда на бра-
тя Николови „За най-ма-
лък изпълнител на „Сла-
вееви нощи 2022“ - Боря-
на Иванова Стоянова - Цен-
тър за личностно развитие 
- Бургас, до 14 год.

Традиционната награ-
да на сем. Кутеви за от-
критие на Празниците се 
присъжда на Виктория Бла-
гоева- СУ „Добри Чинтулов“ 
гр. Бургас, до 18 год.

Ансамбли за обработен 
фолклор
І място:

ДТА „Здравец“ и ПТА „Здра-
вец“ - НЧ „Просвета 1927“ 
гр. Камено, до 14 год.

Ансамбли за автентичен 
фолклор
І място:

ПААФ - НЧ „Просвета 1927“ 
гр. Камено, над 18 год.
Ансамбъл за изворен фолк-
лор - НЧ „Просвета 1929“ с. 
Люляково, над 18 год.
ГАФ – НЧ „Светлина 1928“ 
с. Гюльовца, общ. Несебър, 
над 18 год.

Конкурс за певческа 
група за изворен 

фолклор

Възрастова група  
до 14 години

І място:
Вокално студио „Славееви 
гласове“ - ОУ „Васил Апри-
лов“ гр. Бургас

ФФ „Чинките“ - НЧ „Св.св. 
Кирил и Методий 1985“ гр. 
Бургас

ІІ място:
Вокална група „Прилепски 
гласчета“ - НЧ „Васил Лев-
ски 1929“ с. Прилеп, общ. 
Сунгурларе

ІІІ място:
ВГ „Зорица“ - НЧ „Зора 
1945“ гр. Ямбол

Възрастова група  
до 18 години

І място:
Фолклорна група „Зорни-
ца“ – ОДК - Ямбол
Мъжка фолклорна група - 
СУ „Добри Чинтулов“ гр. 
Бургас

ІІ място:
Женска фолклорна група 
- СУ „Добри Чинтулов“ гр. 
Бургас

Възрастова група  
над 18 години

І място:
Мъжка певческа група - НЧ 
„Възраждане 1912 г.“ гр. Бо-
лярово
ФГ „Комня Стоянова“ - НЧ 
„Изгрев 1930“ с. Драчево

ІІ място:
ФГ „Мъниста“ - НЧ „Зора 
1928“ с. Караманите, обл. 
Варна

Хор „Самодивски огън“ - 
НЧ „Пенчо Славейков 1983“ 
- Бургас
ФГ „Латинка“ - НЧ „Възраж-
дане 1928“ с. Войника, общ. 
Стралджа

ІІІ място:
Битов хор - НЧ „Васил Лев-
ски 1869“ гр. Айтос

Конкурс за 
инструменталисти

 Възрастова група  
до 14 години

І място:
Кристиян Георгиев Тангар-
джиев- СУ „Добри Чинту-
лов“ гр. Бургас

Възрастова група  
до 18 години

І място:
Георги Георгиев Калоянов 
- СУ „Добри Чинтулов“ гр. 
Бургас

Възрастова група   
над 18 години

І място:
Петко Петков Петков - НЧ 
„Слънце 1928“ с. Гавраило-
во, общ. Сливен

ІІІ място:
Димитър Иванов Чирпанли-
ев - гр. Камено
Станко Маринов Казаков - 
с. Русокастро

Конкурс за 
изпълнителни на 

народни песни

Възрастова група  
до 14 години

І място:
Дамян Асенов Каравасилев 
– ОДК - Несебър

ІІ място:
Ванеса Александрова Кю-
чукова - НЧ „Зора 1945“ гр. 
Ямбол

ІІІ място:
Лия Чавдарова Солакова - 
НЧ „Зора 1945“ гр. Ямбол

Възрастова група  
до 18 години

І място - НЕ СЕ 
ПРИСЪЖДА

ІІ място:
Георги Пламенов Йовнов - 
гр. Царево

ІІІ място:
Стилияна Петрова Петрова 
– ОДК - Ямбол

Възрастова група  
над 18 години

І място:
Величка Теохарова - Пенс. 
клуб „Морски звуци“ гр. 
Бургас 

ІІ място:
Мария Трифонова - Клуб на 
инвалида, гр. Сливен

ІІІ място:
Руси Казаков - ТД „Петър 
Киприлов 1897“ гр. Айтос

ПРОФЕСИОНАЛНИ 
УЧИЛИЩА

І място - НЕ СЕ 
ПРИСЪЖДА

ІІ място:
Снежана Вълева - СУ „До-
бри Чинтулов“ гр. Бургас

ІІІ място:
Марина-Неш Димитрова 
Попова - НУФИ „Филип Ку-
тев“ гр. Котел
Нели Петкова - СУ „Добри 
Чинтулов“ гр. Бургас

ПЕВЧЕСКИ КАМЕРНИ 
ГРУПИ

Възрастова група  
до 14 години

І място:
Трио „Зеленика“ – ОДК - 
Несебър

ІІ място:
ФФ „Тракийче“ - НЧ „Л. Ка-
равелов 1940“ гр. Бургас

Възрастова група  
до 18 години

НЯМА

Възрастова група  
над 18 години

І място:
СИФ - НЧ „Васил Левски 
1869“ гр. Айтос

ІІ място:
Дуо „Невшанци“ - НЧ „Нива 
1901“ с. Невша, общ. Ветри-
но
Дует Василеви - гр. Ямбол

ІІІ място:
ГАФ - Пенс. клуб “Златна 
възраст“ с. Дебелт

Конкурс за танцова 
група

І възрастова група  
до 14 години

І място:
Студио за народни танци – 
ОДК - Ямбол

ІІ място:
ТС „Шарено гайтанче“ - 
НЧ „Васил Левски 1869“ 
гр. Айтос

ІІІ място:
ДТС „Оризарчета“ - ОУ „Ге-
орги Ст. Раковски“ с. Ори-
заре, общ. Несебър
ДТС „Здравец“ - НЧ „Слън-
це 1928“ с. Гавраилово, 
общ. Сливен

ІІ възрастова група  
до 18 години

ІІ място:
ДТС „Здравец“ - НЧ „Слън-
це 1928“ с. Гавраилово, 
общ. Сливен

ІІІ място:
Самодеен младежки тан-
цов състав „Луди млади“ - 
НЧ „Пробуда 1931“ с. Чуб-
ра, общ. Сунгурларе

ІІІ възрастова група  
над 18 години

І място:
ТФ „Велико Сяров“ - НЧ 
„Светлина 1926“ с. Селими-
ново, общ. Сливен

ІІ място:
ФТ колектив „Тракийска 
китка“ - НЧ „Слънце 1928“ 
с. Гавраилово и НЧ „Свет-
лина 1926“ с. Селиминово, 
общ. Сливен

ІІІ място:
ТС „Тракиец“ - НЧ „Видели-
на 1928“ с. Кукорево

НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ 
ИЗПРАТЕНИ С ПОЩЕН-
СКИ ЗАПИСИ!

Боряна на "Славееви нощи 2018" ... и  2022 г.


