
В 17.00 часа, на 15 де-
кември т.г., приключи гла-
суването за номинирани-
те за „Спортист, Треньор и 
Отбор на Община Айтос за 
2017 година”. Резултатите 
са вече известни, но ги зна-
ят само неколцината чле-
нове на организационния 
екип от Община Айтос, кой-
то подготвя тържествена-
та церемония по обявява-
не на победителите в над-
преварата за най-добрите 
в спорта. Айтозлии ще на-
учат кой спечели доверие-
то на гражданите на 21 де-
кември, от 11.00 часа в За-
седателната зала на Общи-
на Айтос, където ще се про-
веде церемонията по наг-
раждаването. 

Както вече НП съобщи, и 
тази година номинациите 
са на спортните клубове. 

До 2015 г., кой да е №1, оп-
ределяха по точкова систе-
ма и с анкетни карти, спорт-
ните деятели и треньори. 
За първи път през мина-
лата година Община Айтос 
взе решение, най-добрите 
в спорта да бъдат опреде-
лени от гражданите с гла-
суване на онлайн-платфор-
мата на официалния сайт 
aytos.bg.

Нямаше възрастови огра-
ничения, всеки гражданин 
на община Айтос имаше 
възможността да посочи 
своя фаворит в трите раз-
дела. Гласуването продъл-
жи месец - от 15 ноември, 
до 15 декември т.г.  Без да 
издаваме имената на по-
бедителите, ще кажем, че 
тази година айтозлии са 
гласували най-активно за 
Спортист №1. Доста по-

малко гласове събра допит-
ването за Отбор №1, най-
малко гласове са получени 
в надпреварата за Треньор 
на годината. Общо 3363-ма 
са се възползвали от пра-
вото си да определят най-
заслужилите, 2266 от тях са 
гласували за спортист, 242 - 
за треньор и 855 - за отбор 
на годината.

На всички номинирани 
спортисти, треньори и от-
бори ще бъдат връчени пла-
кети и награди, а приза за 
№1 и паричните награди 
ще имат честта да получат 
от кмета на Община Айтос 
Васил Едрев, само спор-
тистът, треньорът и отбо-
рът, които през 2017 г. са 
спечелили най-голямо ува-
жение и доверие на граж-
даните.
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Последно заседание на Общински съ-
вет - Айтос за 2017 г. свиква на 21 декем-
ври, от 9.00 часа, в Заседателната зала 
на Община Айтос, председателят Краси-
мир Енчев. Предварителният дневен ред 
е кратък, но съдържателен. Кметът Ва-
сил Едрев внася докладна записка за 
приемане на План-сметка за приходи-
те и разходите за битови отпадъци през 
2018 г. за град Айтос и 16-те населени 
места на общината. Планираните прихо-
ди от такса битови отпадъци са в размер 
на 1 250 000 лв., плюс преходен остатък от 
355 000 лв. Общо приходите и разходите 
на Община Айтос, планирани за догодина, 
са в размер на 1 605 000 лв, е записано в 
докладната на градоначалника.

Разходите, предвидени в план-сметката 
за събиране на битовите отпадъци, транс-
портирането им до депо или  други инста-
лации  и съоръжения за третирането им, 
по договор са 461 000 лв. За почистване 

на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и други територии от населе-
ните места, предназначени за общест-
вено ползване, са заложени 328 000 лв.  
234 600 лв. са предвидените за такса „об-
работка в депо Братово”. За обезпечения 
по чл.60 и по чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците и Наредба №7 от 19 де-
кември 2013г. на МОСВ са записани за-
дължителните 491 200 лв., а за почистване 
на локални замърсявания - 65 200 лв. 

Членският внос за регионално сдруже-
ние на общините за управление на отпа-
дъците е в размер на 5000 лв. За осигу-
ряване на съдове за съхраняване на би-
товите отпадъци - контейнери, кофи, кош-
чета и други материали за дейностите на 
работниците по чистота, предвидените 
средства са в размер на 20 000 лв. По-
следната дума ще имат общинските съ-
ветници.
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Кои са победителите ще научите на 21 декември

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община Айтос планира 1 605 000 лв. 
разходи за битови отпадъци през 2018-а

3363-ма избраха СпортиСт, треньор  
и отбор на община айтоС за 2017-а

Ученици от СУ „Хрис-
то Ботев” и СУ „Вапца-
ров” канят айтозлии да 
се включат в коледната 
дарителска инициатива 
„Подари коледна вече-
ря на пенсионер”. Бла-
готворителен концерт на 
18 декември 2017 г., от 
17,30 ч., в Народно чита-
лище „Васил Левски 1869 
”- Айтос ще бъде подаръ-
кът на младежите към са-
мотните възрастни хора. 
Участие в концерта ще 
вземат състави, учени-
ци и деца от Айтос. 

„Идва Коледа, а с нея 

идва и надеждата за до-
бро, за по- светло бъде-
ще, за по- достойни ста-
рини, за уют и семейна 
топлина. Време, в което 
се замисляме за другите, 
за тези, които ни подари-
ха себе си - опита си…, а 
не могат да имат мечта-
ната, прилична Коледа”, 
пишат учениците в пока-
ната до гражданите.

В концерта ще вземат 
участие Група „Коледа-
ри” от СУ „Христо Бо-
тев”, ФСХТ „МИСИС“ при 
НЧ „Васил Левски 1869”, 
СК „Юнивърс-Акрогру-

па Angels“ - Айтос, мла-
дата певица Магдалена 
Стойчева, Детски тан-
цов състав „Тракийче” 
при СУ „Христо Ботев”, 
бургазлийката Даниела, 
участвала в „Х-Фактор“, 
Детска фолклорна гру-
па от първокласници на 
СУ „Никола Вапцаров”, 
Акробалет „ТИАРА”, Тан-
цова формация „Баунс” 
от СУ „Никола Вапца-
ров”, Спортен клуб по 
акробатика „Орел”, Ак-
робалет на СУ „Никола 
Вапцаров”, пластични-
ят Хасан от „ТИАРА” и 

Цветелин Малчев и Сте-
фан Филипов, които за 
първи път ще предста-
вят пред публика новите 
си скечове.

Ако всеки един от нас 
отдели малко време, ако 
направи малко усилие и 
прояви желание, чудо-
то ще се случи. Време 
е за Доброто! Време е 
да подготвим душите си 
за Празника…, и за една 
елха, украсена с Вяра, 
Надежда и Любов!

Ученици канят айтозлии  
на благотворителен концерт 
тази 
ВеЧер

Толкова са и прогнозните приходи,  
план-сметката влиза в Общинския съвет



милена ЯНева

В годината на юбилея, 
ботевци отново дока-
заха, че са горди въз-
питаници на най-ста-
рото училище в град 
Айтос. Традиция ста-
на участието ни в 
националното исто-
рическо състезание 
„Моята Родина”. За 
трета поредна година 
учениците от СУ „Хрис-
то Ботев” - град Айтос се 
включиха в това състеза-
ние, водени от обичта си 
към Родината и желание-
то да докажат колко мно-
го знаят за българския 
род и традиции. 

През тази учебна годи-
на в състезанието участ-

ваха общо 98 ученици 
от II до V клас. Техните 
знания и труд бяха въз-
наградени. Общо 16 ме-
дала спечелиха възпи-

таниците на СУ „Христо 
Ботев”. 

вТОри КЛаС - 1. Ангел 
Евгение Петков - златен 
медал. 2. Дима Стоянова 
Стоянова - сребърен ме-
дал. 3. Димана Кирилова 
Терзийска - сребърен ме-
дал. 4. Юзлем Касим Мю-
мюн - сребърен медал. 5. 
Мария Даниелова Желе-
ва - бронзов медал. 

ТреТи КЛаС - 1. Буш-
ра Исмаил Исмаил - 
сребърен медал. 2. Де-
нис Демирев Деми-
рев - сребърен медал.  
3. Еда Джемилова Юме-
рова - сребърен медал.  
4. Иван Марков Желяз-
ков - сребърен медал. 
5. Марияна Димчева Ди-
мова - сребърен медал. 

6. Елена Димова Ди-
мова - бронзов медал.  
7. Ивелин Петков Войнов 
- бронзов медал. 

ЧеТвЪрТи КЛаС -  
1. Биляна Георгиева Ни-
колова - сребърен медал. 
2. Румяна Кирилова Ива-
нова - бронзов медал. 

ПеТи КЛаС - 1. Алек-
сандър Тодоров Русков 
- сребърен медал. 2. На-
зиф Наумов Башев - 
бронзов медал.

Благодарим ви, деца! 
Гордеем се с всички вас, 
които взехте участие в 
това състезание! Пока-
захте отлични знания 
за своята Родина! Оби-
чайте България! Славе-
те нейното име навсякъ-
де по света!
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Ботевци с медали за Родината 

Обявяване на влязло в законна сила 
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гр. Бургас, 17. 11. 2017г.

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Административен съд Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на втори ноември 

през две хиляди и седемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: РУМЕН ЙОСИФОВ
ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ 

при секретар Б. Ч. и с участието на прокурора Христо Колев, като разгледа док-
ладваното от съдия Луканов административно дело № 2219/2017 г., за да се произ-
несе взе предвид следното:

Производство по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел ІІІ от Административно-
процесуалния кодекс (АПК).

Образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас против 
разпоредби на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Айтос (Наредбата), а именно чл. 41, т.3, т. 4, 
т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12, с които по производство за настаняване под наем, продаж-
би, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплащат так-
си в размери, както следва:

т. 3 - учредяване право на строеж върху недвижими имоти – частна общинска 
собственост, отредени за ИЖС – 3 % върху стойността;

т. 4 - замяна на недвижими имоти, общинска собственост с недвижими имо-
ти, собственост на физически или юридически лица – 3 % върху стойността на по-
скъпия имот;

т. 9 - учредяване право на ползване върху недвижими имоти, частна общинска 
собственост: безвъзмездно на организации на бюджетна издръжка, а в останалите 
случаи възмездно – 3 % върху стойността;

т. 10 - учредяване право на строеж върху недвижими имоти, частна общинска соб-
ственост, отредени за „Жилищно строителство“ – 3 % върху стойността.

т. 11 - учредяване право на строеж върху нежилищни имоти, частна общинска 
собственост – 3 % върху стойността.

т. 12 - учредяване право на пристрояване и надстрояване върху сгради върху об-
щинска земя – 3 % върху стойността.

Протестът е подаден на основание чл. 186, ал 2, във вр. с чл. 185, ал. 1 от АПК, 
във вр. с чл. 16, ал. 1 от АПК, връзка с чл. 145, ал. 6 от ЗСВ с искане за отмяна на 
протестираните текстове на Наредбата. Твърди се, че с оспорваните разпоредби 
се въвежда нова такса/цена за вид услуга, приемайки, че с тях се изисква плаща-
не без основание, т. е. без оказване на услуга от местния орган на власт. Поддър-
жа се, че таксите не са определени въз основа на данни за материално-технически 
и административни разходи по предоставяне на административната услуга, иконо-
мическа обосновка на определените размери с оглед съответствие на действител-
ните и необходими разходи на общината. Твърди се също, че по същество Общин-
ски съвет - Айтос е въвел изискване за заплащане на такса за случаи, които не са 
сред изброените в ЗМДТ и по същество не представляват услуга, за която да се из-
исква заплащането на такса. Иска се отмяната на разпоредбите, като се претенди-
ра материалната им незаконосъобразност. Не се сочат доказателства и се претен-
дират разноски по делото.

В съдебно заседание ответникът по протеста - Общински съвет – гр. Айтос, редов-
но призован, не изпраща представител и не изразява становище по протеста.

Прокурорът от Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност 
на протеста по изложените в него съображения.

Съобщението за постъпилия протест е обявено по реда на чл.181, вр. чл.188 от 
АПК. По делото не са встъпили заинтересовани страни по смисъла на чл.189, ал.2 
от АПК.

Административен съд - Бургас, ХІІІ-и състав, като обсъди събраните по делото до-
казателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

С решение № 416/26.02.2003г. Общинският съвет - гр. Айтос е приел Наредба за 
определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територия-
та на Община Айтос. Същата е била многократно изменяна и допълвана, последно с 
решение № 278/27. 02. 2017г.

В разпоредбите на чл. 41, т.3, т. 4, т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12 е предвидено заплаща-
не на такса при производство за настаняване под наем, продажби, замени или учре-
дяване на вещни права върху общински имоти. Процедурата, предхождаща приема-
нето на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услугите на територията на Община Айтос, включва и представена докладна за-
писка с вх. № 57/19. 02. 2003г. (лист 8 от делото) от кмета И.Й.Й., където е изразе-
но мнение, че предвид промените в ЗМДТ следва да се приеме нова наредба по чл. 
9 от закона. В преписката се съдържа и извадка от протокол № 43/26.02.2003г. по 
решение № 416, по обсъждане приемане на Наредба за местните данъци и такси. 
Приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите в Община Айтос е публикувана във вестник „Народен приятел“ на стр. 8-10 
на 10. 03. 2003г. (лист 24-27 по делото).

При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл.168, 
ал.1 от АПК, съдът прави следните правни изводи:

Протестът е допустим, като подаден срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен 
ред, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд.

Разгледан по същество, протестът е основателен.
Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от АПК правото на оспорване на подза-

конов нормативен акт принадлежи на гражданите, организациите и органите, чии-
то права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегна-
ти от него или за които той поражда задължения. На основание чл.186, ал.2 от АПК 
прокурорът може да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт, а според 
чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без 
ограничение във времето.

С оглед задължителните указания дадени с Тълкувателно решение № 4/16.07.2009 
г. на ВАС по тълк. д. № 2/2009 г., съдът приема, че и протестът за отмяна на норма-
тивни административни актове на местните органи за власт и управление, подаден 
от прокурор в Окръжна прокуратура, е процесуално допустим. В този аспект проку-
рорът при Окръжна прокуратура - Бургас притежава процесуалната легитимация за 
оспорване на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Айтос, тъй като съгласно чл. 16, ал.1, т.1 от АПК, 
във вр.с чл. 127, т.5 от Конституцията на Република България прокурорът следи за 
спазване законността в административния процес, като предприема действия за от-
мяна на незаконосъобразни административни и съдебни актове; започва или встъп-
ва във вече образувани производства когато прецени, че това се налага от важен 
държавен или обществен интерес.

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Айтос е подзаконов нормативен акт, приемането на кой-
то е от компетентността на Общинския съвет като орган на местната власт и местно-
то самоуправление. С него се уреждат съобразно нормативните актове от по-висока 
степен обществени отношения с местно значение при условия и граници, определе-
ни от закона, като детайлизира приложението му. Редът за издаване на нормативни 
административни актове е регламентиран в чл. 75-80 от АПК, а за неуредените въ-
проси се прилага субсидиарно ЗНА по аргумент на чл. 80 от АПК.

Наредбата е издадена от компетентен орган - Общински съвет – гр.Айтос, овлас-
тен от разпоредбата на чл. 141, ал.4 от Конституция на Р. България, чл. 21, ал.2 във 
вр.сал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ. От посочената нормативна рамка се извеж-
да правомощието на Общинския съвет, като орган на местното самоуправление, да 
определя размера на местните такси, доколкото Конституцията определя, че това ста-
ва по ред, установен в закон, и това е ЗМСМА, а ЗМДТ изрично сочи, че Общинският 
съвет приема Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги. Видовете такси, които могат да се събират, са изрично и лимитативно избро-
ени в закона съгласно чл. 6, ал.1 от ЗМДТ, а принципите относно определяне разме-
рите им са уредени в разпоредбите на чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ.

При изпълнение на приложимите по аргумент от нормата на чл. 80 от АПК нор-
ми от ЗНА, настоящият съдебен състав намира, че Общински съвет – гр. Айтос не е 
представил доказателства във връзка със спазване на административно-производ-
ствените правила по издаване на нормативния акт, макар и такива възражения да 
не се навеждат в протеста на Бургаската окръжна прокуратура. Не са представени 
доказателства, че е спазена процедурата по изработване на проект на наредбата; 
относно спазването на 14-дневния срок; за съгласуваност със съответните постоян-
ни комисии; както и че разглеждането, обсъждането и гласуването е извършено при 
спазване правилата по ЗМСМА.

По отношение приложението на материалния закон, съдът намира следното:
В раздел VІІ от Наредбата, озаглавен Такси за административни услуги, в чл. 41, 

т. 3, т. 4, т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12, е предвидено, че в производство за настаняване 
под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имо-
ти да се заплащат такси в размери, както следва:

т. 3 - учредяване право на строеж върху недвижими имоти – частна общинска 
собственост, отредени за ИЖС – 3 % върху стойността;

т. 4 - замяна на недвижими имоти, общинска собственост с недвижими имо-
ти, собственост на физически или юридически лица – 3 % върху стойността на по-
скъпия имот;

т. 9 - учредяване право на ползване върху недвижими имоти, частна общинска 
собственост: безвъзмездно на организации на бюджетна издръжка, а в останалите 
случаи възмездно – 3 % върху стойността;

т. 10 - учредяване право на строеж върху недвижими имоти, частна общинска соб-
ственост, отредени за „Жилищно строителство“ – 3 % върху стойността;

т. 11 - учредяване право на строеж върху нежилищни имоти, частна общинска 
собственост – 3 % върху стойността;

т. 12 - учредяване право на пристрояване и надстрояване върху сгради върху об-
щинска земя – 3 % върху стойността.

Посоченият текст от Наредбата е приет въз основа на законова делегация по чл. 9 
от ЗМДТ. Приемането на тази разпоредба е в изпълнение и на Правителствена кон-
цепция за финансова децентрализация, намерила нормативен израз в чл. 9 от ЗМДТ, 
с която норма се възлага на Общинските съвет да приемат Наредба за определяне-
то и администрирането на местните такси и цени на услуги. Протестираните такси, 
приети с т. 3, т. 4, т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12 на чл. 41 от Наредбата са предвидени за 
услуги по настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни пра-
ва върху общински имоти, като съгласно чл. 1 с Наредбата се уреждат отношения-
та, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на пре-
доставени на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събира-
не на територията на община Айтос.

Настоящият съдебен състав приема, че доказателствената тежест за установява-
не на фактическите и правни основания за приемане на протестираните разпоред-
би на чл. 41, т. 3, т. 4, т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12 от Наредбата е на Общинския съвет 
– гр. Айтос, съгласно нормативно установеното в чл. 170, ал.1 от АПК, вр. с чл. 184 
от АПК. В представената и приета от съда административна преписка не се съдър-
жат доказателства относно изработването и внасянето º за разглеждане от Общин-
ския съвет, които съгласно нормата на чл. 26 и сл. от ЗНА са задължителни и прав-
но релевантни за материалната законосъобразност на оспорения подзаконов норма-
тивен акт, които обстоятелства са от значение за делото. Това изискване на закона 
не е спазено, което е особено съществено нарушение на процесуалните правила и 
съставлява самостоятелно основание за отмяна на оспорения акт.

Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на 
съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, които 
законът е предоставил в тяхната компетентност. В изпълнение на предоставените им 
правомощия са овластени да издават нормативни актове, с които да уреждат съо-
бразно нормативни актове от по-висока степен обществените отношения с местно 
значение по аргумент от чл. 76, ал. 3 от АПК, във вр. с чл. 8 от ЗНА и чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА. Съществува и изрична законова делегация, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, даваща 
право на Общинския съвет да приема Наредба за определяне и администриране на 
местните такси и цените на предоставяните услуги. С чл. 6 от ЗМДТ това правомо-
щие е конкретизирано, като в ал. 1 са изброени местните такси, които се събират в 

общините, а съгласно ал.2 за всички услуги и права, предоставяни от общината, с 
изключение на тези по ал. 1, Общинският съвет определя цена. От приложимата нор-
мативна уредба следва, че на Общинския съвет е предоставено правото да опреде-
ля цена за всички услуги, които не са отразени в чл. 6, ал.1 от ЗМДТ, като такси. По 
аргумент за обратното на закона (argmentum contra lege), за услуги, за които се оп-
ределя такса, Общинският съвет не е оправомощен да определя цена. В разглежда-
ния случай се протестират разпоредби, с които е определена цена за извършваните 
от общината услуги по настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на 
вещни права върху общински имоти.

Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗМСМА, местните такси се определят въз основа на не-
обходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на 
услугата. Според чл. 8, ал. 1 от същия нормативен акт, общинските съвети приемат 
размера на таксите при спазване на посочените в разпоредбата принципи за въз-
становяване на пълните разходи на общината, които тя прави във връзка с предос-
тавянето на услугата; създаване на условия за повишаване качеството º и разширя-
ване на предлаганите от общината услуги и постигане на по-голяма справедливост 
при определяне и заплащане на местните такси. В настоящия случай таксите не се 
определят въз основа на данни за материално-технически и административни раз-
ходи по предоставяне на услугата. Липсва икономическа обосновка на определе-
ния размер и по-точно на начина, по който се определя той (в същия смисъл е и Ре-
шение № 11054 от 29.09.2010 г. по адм. д. № 2671/2010 г. на ВАС, VІ отд.). В този 
смисъл е нормата на чл. 115а от ЗМДТ, изискваща „Размерът на таксата за всяка 
административна услуга да съответства на разходите на общината за предоставяне 
на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи 
и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностни-
те лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.” Без правно 
значение за спора е, че нормата на чл. 115а от ЗМДТ е създадена и е част от пози-
тивното право едва от 01.01.2017 г. – повече от 14 години след създаване на оспо-
рената правна норма. Факт е, че към настоящия момент чл. 41, т. 3, т. 4, т. 9, т. 10, 
т. 11 и т. 12 от Наредбата противоречи на тази законова норма.

С оглед изискването за съответност на общински такси следва да се добави, че 
определянето на конкретния размер на таксите по чл. 41 от Наредбата е обвързано 
със стойността на сделката, а тази стойност не оказва влияние върху вида и разме-
ра на административните разходи, които прави общината във връзка с нейното осъ-
ществяване. Въпреки че възможните сделки имат различна цена, тъй като са необхо-
дими едни и същи документи, за чието изготвяне се отделя едно и също време, ико-
номически, правно и житейски неоправдано е събиране на такси, които могат да бъ-
дат кардинално различни по размер само поради разликата в така приетата база за 
изчисляване на таксата. Услугата, която се предлага, е една и съща по вид и обем и 
е редно цената º да се базира на стойността на реално направените за нея разходи, 
а не на други параметри, както е подходено в случая.

Ответната страна не доказва, че този начин на определяне на таксата е законо-
съобразен, справедлив и оправдан, съобразно необходими и действителни разхо-
ди на общината по предоставянето на услугата по изготвянето на различните видо-
ве разпоредителни договори с недвижимо имущество.

Въз основа на гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че подадени-
ят протест против процесната разпоредба, в частта º относно дължими такси е ос-
нователен, поради което следва да бъде уважен.

 
По разноските:
Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас е претендирал присъждане на на-

правените в хода на съдебното производство разноски, които в случая се равняват 
на 20.00 (двадесет) лв. заплатена такса за обнародване в ДВ. Същите следва да бъ-
дат присъдени на основание чл. 143, ал. 1, във вр. с чл. 196 от АПК.

Така мотивиран и на основание чл. 193, ал. 1, пр. 1-во от АПК -Администрати-
вен съд Бургас, ХІІІ-и състав

 
Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Бургас разпоредбите на 
чл. 41, т. 3, т. 4, т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12  от Наредбата за определяне и администри-
ране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, с които по 
производство за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни 
права върху общински имоти се заплащат такси в размери, както следва:

т. 3 - учредяване право на строеж върху недвижими имоти – частна общинска 
собственост, отредени за ИЖС – 3 % върху стойността;

т. 4 - замяна на недвижими имоти, общинска собственост с недвижими имо-
ти, собственост на физически или юридически лица – 3 % върху стойността на по-
скъпия имот;

т. 9 - учредяване право на ползване върху недвижими имоти, частна общинска 
собственост: безвъзмездно на организации на бюджетна издръжка, а в останалите 
случаи възмездно – 3 % върху стойността;

т. 10 - учредяване право на строеж върху недвижими имоти, частна общинска соб-
ственост, отредени за „Жилищно строителство“ – 3 % върху стойността;

т. 11 - учредяване право на строеж върху нежилищни имоти, частна общинска 
собственост – 3 % върху стойността и

т. 12 - учредяване право на пристрояване и надстрояване върху сгради върху об-
щинска земя – 3 % върху стойността.

ОСЪЖДА Общински съвет - гр. Айтос, адрес гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, 
да заплати на Окръжна прокуратура - Бургас, адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 
№ 101, сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща разноски по административно 
дело № 2219 по описа за 2017г. на Административен съд - Бургас.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния администрати-
вен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от връчването му на 
страните.

Решението да се разгласи при спазване нормата на чл. 194 от АПК.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
 2.

Те показаха отлични знания!



По повод 11-я си рожден ден, 
СНЦ „Волейболен клуб Айтос” 
организира на 16 декември, за 
втора поредна година Общин-
ски турнир „Предизвикай роди-
телите си!” в Спортната зала на 
СУ „Никола Вапцаров”. Малко 
по-късно, пак в събота, се про-
веде и минитристранен турнир с 
участието на кадети, младежи и 
мъже от клуба. 

Рождената дата на един от 
най-активните спортни клубове 
в Айтос е 13 декември. Предсе-
дателят, инж. Мариян Маринов, 
и членовете на Управителния съ-
вет на ВК „Айтос” честитят го-
дишнината на всички членове, 
състезатели, спортни специали-
сти, симпатизанти с искрени по-

желания за още много емоции 
край волейболните полета, ве-
лики победи и спортно дълго-
летие. И нека през следващи-
те години волейболната общ-
ност в Айтос да се радва на 
още по-значителни и сериоз-
ни успехи, пожелават от ръ-
ководството на ВК „Айтос”. 
Клубът поднася благодарност 
към Община Айтос, Минис-
терство на младежта и спор-
та и Българска федерация по 
волейбол за подкрепата, бла-
годарение на която през по-
следното десетилетие волей-
болът се превърна в любим 
спорт за айтозлии от всички 
възрасти.

НП

Местната комисия за 
борба с противообщест-
вените прояви на мало-
летни и непълнолетни 
към Община Айтос орга-
низира през месец ноем-
ври т.г. ученически кон-
курс за презентации на 
тема „СПИН - през мо-
ите очи” по повод Све-
товния ден за борба със 
СПИН. В конкурса се 
включиха 25 ученици от 
VІІІ-Х клас с 11 мултиме-
дийни и 6 постер-презен-
тации. В началото на ме-
сец декември беше орга-
низирана изложба, коя-
то представи индивиду-
алните и колективни пре-
зентации на всички учас-
тници в конкурса. Мул-
тимедийните презента-
ции бяха качени на сай-
та на МКБППМН - Ай-
тос, гражданите можаха 
да ги видят и на ТВ ин-
формационния канал в 
сградата на Общината. 
Всички участници полу-
чиха награди от кмета на 
Община Айтос Васил Ед-
рев, който сърдечно им 
благодари за усилията 
и за гражданската пози-
ция. МКБППМН - Айтос 
също благодари на всич-

ки ученици, които не са 
останали безразлични 
към плашещата млади-
те хора тема СПИН. Ко-
мисията поднася специ-
ални благодарности към 
директорите на учили-

щата, класните ръково-
дители и специалистите, 
подпомогнали учениците 
при подготовката на пре-
зентациите, и за това, че 
са приели освен мисия-
та да обучават, и миси-

ята да възпитават, за-
крилят и подкрепят сво-
ите ученици. Специални 
поздрави за успешно-
то си участие в конкур-
са получават ученици-
те Николай Иванов, Ми-
тко Генчев и Джем Юме-
ров от VIII „а“ клас, Да-
ниел Георгиев и Стоян 
Марчев - СУ „Христо Бо-
тев“, Яни Алексиев - СУ 
„Христо Ботев“, Миколе-
на Стоянова - СУ „Христо 

Ботев“, Пламен Фарфа-
ров и Айсун Севгин - СУ 
„Христо Ботев“ от IX „в“ 
клас, Мария Пеева от Х 
„а“ клас при СУ „Никола 
Й. Вапцаров“, Кристияна 
Николова - СУ „Никола 
Вапцаров“, Златина Ге-
оргиева от Х „а“ клас, СУ 
„Никола Й. Вапцаров“ - 
гр. Айтос, Айше Ибрям, 
Айше Назив и Фатме 
Ахмед - СУ „Христо Бо-
тев“ - с. Мъглен.  

На среща с кмета в 
края на миналата седми-
ца бяха наградени и от-
личените есета в конкур-
са на МКБППМН-Айтос, 
обявен по повод 18-и ок-
томври - Европейски ден 
за борбата с трафика на 
хора. Наградите получи-
ха най-добрите есета на 
Павлина Иванова, Шери-
фе Расим Ахмед и Злати-
на Георгиева.

НП
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Ботевци с медали за Родината 
7

Ученици с награди от конкурсите 
за презентации и есета

Кметът Васил Едрев с участниците в конкурсите

Златина Георгиева от X „а“ клас, СУ „Никола Й.  
Вапцаров“, получи награди от кмета за отлично 
представяне и в двата конкурса

Темите - СПиН и 
трафикът на хора

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правил-
ника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействи-
ето му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ДВА-
ДЕСЕТ И СЕДМОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  21.12.2017 г. 
(четвъртък), от 09.00 ч.,  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  
следния  проект  за            

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-386/20.11.2017 г. от Васил Едрев – 

кмет на Община Айтос,  относно  приемане на План-сметка на приходите 
и разходите за битови отпадъци за 2018 г.

2. Предложение с вх.№ ОбС-417/08.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно определяне на представител на община Айтос 
в комисията  по изработване на областна здравна карта.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-406/05.12.2017 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно  приемане на  План за противодействие 
на тероризма на община Айтос.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-423/13.12.2017 г. от Красимир Енчев  
– председател на Общински съвет - Айтос, относно вземане на решение 
за отпускане персонална пенсия на децата Стефка Стефанова Асенова и 
Венцислав Стефанов Асенов.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-413/06.12.2017 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на общински имот в полза на  Сдружение „Спортен клуб по 
борба  Айтос”.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-412/06.12.2017 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно  отдаване под наем на част от имот – пуб-
лична общинска собственост, представляващ лекарски  кабинет, манипу-
лационна и санитарно помещение с обща площ 24 кв.м в Здравна служ-
ба с. Мъглен. 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-405/04.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собстве-
ност на собственика на законно построена сграда в УПИ ІХ - 2075,  кв.111  
по  плана на гр. Айтос, с адрес ул. „Филип Кутев” № 20.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-410/05.12.2017 г. от Мариана Димо-
ва – зам.-кмет на Община Айтос, относно  прекратяване на съсобственост 
между Община  Айтос и физическо лице в ПИ № 649, находящ се в зем-
лището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-409/05.12.2017 г. от Мариана Димо-
ва – зам.-кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост 
между Община  Айтос и физическо лице в ПИ № 650, находящ се в зем-
лището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”.

10. Предложение с вх.№ ОбС-422/13.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос, относно  прекратяване на  договор за концесия с пред-
мет: „Управление и поддържане на Язовир „Алана” с  обща площ 11,761 
дка, находящ се в землището на с. Пирне, Община Айтос, съставляващо 
имот № 000295.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-414/06.12.2017 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно   обявяване на имот № 000389, с площ 
от 0,664 дка, находящ се в  землището на с.Карагеоргиево, местност „Ма-
ревица”, категория – ІV, с начин на трайно ползване „изоставена нива” за 
частна общинска собственост.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-411/06.12.2017 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земедел-
ски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провежда-
не на публичен търг с явно наддаване – 12 броя.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-421/13.12.2017 г. от Васил Едрев – 
кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за про-
мяна предназначението на част от имот № 000948, землище на гр. Айтос  за 
изграждане на пътна връзка до „Индустриален и бизнес парк -  Айтос”.

14. Питания.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС
КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

О Б Щ и Н С К и   С Ъ в е Т
а Й Т О С

Айтоски дами от БСП посетиха Парламента
милена  
КурТОва-радева

По покана на народни-
те представители от БСП от 
втори МИР, в Народното съ-
брание гостуваха жени-со-
циалистки от област Бур-
гас. Пет бяха представи-
телките на Айтос при ви-
зитата в Парламента - Сто-
янка Макакова, Красими-
ра Русева, Петя Славова, 
Анелия Вичева и Петя Ру-
сенова. 

След като присъства-
ха на пленарно заседа-
ние и разгледаха Народ-
ното събрание, айтозлий-
ки се срещнаха с народ-
ните представители Пе-
тър Кънев, Весела Лечева, 
Иво Христов, Николай Ти-
шев и Дора Христова. Сто-
янка Макакова успя да се 
срещне в кулоарите и с Ни-
колай Нанков - министър 
на регионалното развитие 
и благоустройството и да 
разговаря с него на раз-

лични теми, включително и 
по въпроса за водоснабдя-
ването на с.Чукарка. Пред 
Макакова, министър Нанков 
обеща съдействие за общин-
ския проект.

Два турнира за рождения  
ден на Волейболен клуб „Айтос”
На 11 годиНи



Община Айтос зарад-
ва предколедно с пода-
ръци всички деца, които 
посещават детска гра-
дина. До една, детски-
те групи във всички дет-
ски заведения и техни-

те филиали на терито-
рията на общината, по-
лучиха грижливо опа-
ковани пъстри пакети с 
играчки. Коледните по-
даръци от Общината за 
малчуганите са многого-

дишна традиция, която и 
през този месец декем-
ври беше съпроводена с 
искрената благодарност 
на учителите и емоциите 
на децата.

НП
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Шест училищни отбора, с 
над 60 деца, се включиха в 
Общинския турнир по футбол 
на малки врати, който тра-
диционно се провежда в Ай-
тос преди Коледа. В турнира 
участваха деца, родени през 
2007/2008/2009/2010 година. На-
прегнатите срещи се играха в 
две полувремена по 15 мин 
с 5-минутна почивка. Първа-
та среща между тимовете на 
СУ „Христо Ботев” - Айтос и 
ОУ „Христо Ботев” - Пирне за-
върши при резултат 7:0 за ай-
тозлии, с 5:0 срещу отбора на 
Пирне се поздрави и отборът 
на СУ „Н.Й.Вапцаров” - Айтос. 
Дербито между двете средни 
училища в града, завърши с 
резултат 6:0 за СУ “Христо Бо-
тев”. Спорът между основните 
училища в Тополица и Мъглен 
беше с финално изражение 
0:5. Мъгленци обаче загубиха 
от ОУ “Атанас Манчев” с 1:2. 
Младите футболисти на “Ман-
чев” се доказаха и в мача с 
ОУ “Светлина” с. Тополица с 
резултат 7:0.

Петото и шестото място в 
крайното класиране си  поде-
лиха след оспорван двубой от-
борите на ОУ „Христо Ботев” 
- с. Пирне и ОУ „Светлина” - 
с. Тополица.

В спора за третото място 
пък СУ „Н.Й.Вапцаров” Айтос 
надигра  ОУ „Христо Ботев” 

Мъглен. Най-напрегнат беше 
финалът за първото място - за-
служи го тимът на  СУ „Христо 
Ботев” - Айтос срещу ОУ „Ата-
нас Манчев”- Айтос.  Крайно-
то класиране определи под-
редбата до 6-то място:

І.  СУ „Христо Ботев” Айтос
ІІ. ОУ „Атанас Манчев” Ай-

тос
ІІІ. СУ „Н.Й.Вапцаров” Айтос
ІV.ОУ „Христо Ботев” - 

с.Мъглен
V. ОУ „Христо Ботев” -  

с.Пирне
VІ .  ОУ „Светлина” - 

с.Тополица
Наградата “Голмайстор на 

турнира” с 11 гола заслужи 
Николай Няголов.„Най-поле-
зен състезател” стана Шафак 
Мюмюн, а за „Най-добър вра-
тар” съдиите обявиха Мартин 
Пасков.

Всички отбори получиха 
грамота за участие, а всеки 
млад футболист - лакомства. 
На най-добрите отбори, зае-
ли първо, второ и трето мяс-
то, кметът Васил Едрев връчи 
почетни купи и медали. 

НП

Декември е! Декември, 
който понякога е толкова 
красив и снежен, друг път е 
студен и мрачен. Но това е 

месецът, в който всичко ни 
е позволено. Време е да по-
мечтаем! Иде Коледа! Най-
прекрасният и свят праз-

ник. Нощта, в която забра-
вяме дрязги и проблеми, от-
варяме сърца за ближния. 
На този празник като че ли 
в нас се събужда детето, 
което вярва в чудеса. Мно-
го любов, доброта и жизне-
радостно настроение лъха 
и от произведенията на над 
207-те участници в конкурса 
„Моята коледна картичка”. 
Те са експонирани във фо-
айето на Читалището и все-
ки, който ги види ще повяр-
ва, че светът е станал по-
красив и още по-добър.

НЧ „Васил Левски 1869” 
Ви благодари. На всички 
желаем да сбъдват мечти-
те си. Радвайте се на вся-
ка усмивка, която изгрява 
пред вас, на любовта, коя-
то топли сърцето ви и нека 
вълшебството на Рождест-
во Ви съпътства през цяла-
та 2018 година. От всички 
участници в конкурса жу-
рито отличи 34, които кла-
сира на първо място.

Най-добрите в конкурса „Моята коледна картичка ’2017“

18 декември 2017 г., 17.30 часа,  
НЧ „васил Левски 1869”

Благотворителен концерт „Подари ко-
ледна вечеря на пенсионер в нужда”

19 декември 2017 г, 17.00 часа,  
НЧ „васил Левски 1869”

Коледен концерт, организиран от Тра-
кийско дружество “Петър Киприлов 1897”, 
със специалното участие на Фолклорна 
група „Българка”, и с участието на певче-
ски и танцови състави от град Айтос.

20 декември 2017 г., 13.00 часа,  
НЧ „васил Левски 1869”

Традиционен коледарски празник-кон-
курс с участието представителни групи 
на училищата и читалищата на територи-
ята на Община Айтос.

21 декември 2017 г., 11.00 часа, За-
седателна зала на Община айтос

Тържествена церeмония по връчване 
на наградите „Спортист, Треньор и От-
бор на 2017 г.”

21 декември 2017 г., 17.30 часа,  
НЧ „васил Левски 1869”

Коледен концерт на художествените 
състави на НЧ „Васил Левски 1869”

22 декември 2017 г., 10.00 часа, ри-
туална зала на Община айтос

Коледарски поздрав към Общинска ад-
министрация от децата от ДГ „Здравец” 
- Айтос.

23 декември 2017 г., 10.00 часа, За-
седателна зала на Община айтос

Коледен шахматен турнир за дeца и 
възрастни.

„Ботев“ начело в коледната 
надпревара по футбол

Всяка детска група с подарък 
от общината

Ботевци с купата на турнира и със златни медали

На финала! Кметът Васил Едрев с участниците в турнира

ПРЕДПРАЗНИЧНИ ПРОЯВИ 
Програма:

 Стотици коледни картички 
на изложба в НЧ „Васил 

Левски 1869” - Айтос 

НАГРАДЕНИ ЗА КАРТИЧКА:
Шейда Ахмед Джемалдин – 2 кл. - ОУ „Св.св.Кирил и Ме-
тодий” - с.Карагеоргиево
Мюмюне Ерджан Ахмед – 3 кл. - ОУ „Св.св.Кирил и Ме-
тодий”- с.Карагеоргиево
Ердал Исмаил Ахмед – 3 кл. - ОУ „Св.св.Кирил и Мето-
дий”- с.Карагеоргиево
Селиме Хасан Ахмед – 4 кл. – ОУ „Христо Ботев” - с. 
Мъглен
Симай Ахмед Смаил – ПГ - ОУ „Христо Ботев” - с. Мъглен
Седеф Белгин Топал – 4 кл. - ОУ „Христо Ботев” - с. 
Мъглен
Анелия Красимирова Тодорова - 4 кл. - ОУ „Христо Бо-
тев” - с. Пирне
Севил Руфад Мустафа - 2 кл. - ОУ „Христо Ботев” - с. 
Пирне
Хюрю Ахмед Мехмед -3 кл. - ОУ „Христо Ботев” - с. 
Пирне
Ана-Мария Василева Христова - 4 „а“ кл.- ОУ „Атанас 
Манчев” - гр. Айтос
Ахмед Хасанов Юсеинов – 2 „а“ кл. – ОУ „Атанас Ман-
чев” гр. Айтос
Тодор Николаев Великов – 1 „а“ кл. - ОУ „Атанас Ман-
чев” - гр. Айтос
Недка Христова Иванова – 2 „а“ кл. – ОУ „Атанас Ман-
чев” - гр. Айтос
Валентин Станиславов Стаматов -3 „г“ кл. – СУ 
„Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос
Никол Диянова Петрова – 2 кл. – СУ „Н.Й.Вапцаров” - 
гр. Айтос
Лефтерис Йорданов Ангелов – 2 „а“ кл. – СУ 
„Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос
Каролина Ненова Владимирова – 2 „а“ кл. – СУ 
„Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос
Дефне Мехмед – 1 „а“ кл. – СУ „Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос
Кристин Галинова Николова – 1 „в“ кл. – СУ 
„Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос

Дуйгу Алпер Сафет – 2 „б“ кл. – СУ „Н.Й.Вапцаров” - 
гр. Айтос
Седеф Сезенова Зюлкерова – 2 „а“ кл. – СУ 
„Н.Й.Вапцаров” - гр. Айтос
Самуил Руменов Стоянов – 1 „б“ кл. – СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос
Антония Хюсеин Мехмед – 4 „г“ кл. – СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос
Стела Деянова Христова – 1 „в“ кл. – СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос
Нора Красимирова Енчева – 1 „а“ кл. – СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос
Виктория Димитрова – 1 „б“ кл. – СУ „Христо Ботев” 
- гр. Айтос
Джем Младенов Хаджиев – 1 „б“ кл. – СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос
Янита Стоянова Кънева – 3 „в“ кл. – СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос
Емре Мехмед – 1 „б“ кл. – СУ „Христо Ботев” - гр. Айтос
Диляна Денчева Дянкова – 4 „г“ кл. – СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос
Галена Дамянова Костадинова -1 „д“ кл. – СУ „Христо 
Ботев” - гр. Айтос
Кямил Хасан Куш – 4 „г“ кл. – СУ „Христо Ботев” - гр. 
Айтос
Симона Здравкова Костова – 4 „а“ кл. – СУ „Христо Бо-
тев” - гр. Айтос

НАГРАДА ЗА ПОСЛАНИЕ 
ЖЕЛАЯ ВИ МЕЧТИ КРАСИВИ

И МНОГО МИГОВЕ ЩАСТЛИВИ!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

ПАЗЕТЕ ДОБРОТАТА В СЪРЦАТА СИ!
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Калина Стоилова Славова – 1 б кл. – ОУ „Атанас Ман-
чев” - гр. Айтос


