
“Кръгла маса” организи-
ра на 20 юни т.г. екипът по 
проекта на Община Айтос - 
„Социални иновации в гри-
жата за възрастните хора”. 
На форума в Заседателна-
та зала на Общината бяха 
представени и дискутирани  
резултатите от проучване и 
сравнителен анализ на со-
циалната система и законо-
дателство в Швеция и Бъл-
гария, и изследване на при-
ложимостта на предложе-
ните по проекта социални 
иновации. 

Кръглата маса събра 
хора, ангажирани със со-
циални дейности, и по-спе-
циално - с грижата за въз-
растни хора. Целта беше 
да бъде представено про-
учването и да се обсъдят 
наблюденията, които то е 

отчело. 
Проектът е разработен 

чрез партньорство между 
Община Айтос, като про-
веждаща политиката в сфе-
рата на социалните услу-
ги на местно ниво, и фир-
ма “Хомек АБ”, Швеция, 
специализирана в предос-
тавянето на грижи за ста-
ри хора по техните домо-
ве, или в специализирани 
институции. Реализацията 
на дейностите е насочена 
към Дома за стари хора 
(ДСХ) „Св. Великомъче-
ник Димитрий Солунски”- 
гр.Айтос, който е пилотна-
та организация, където да 
бъдат внедрени социални-
те иновации. Те са свър-
зани с разработването на 
стандарт за въвеждане на 
професия под-сестра в но-

менклатурата на персона-
ла, ангажиран с грижа да 
възрастни хора и създава-
не на условия и възмож-
ност за общуване на май-
чин език за възрастните, 
настанени в специализи-
рани институции.

Дейностите по проекта 
включват изследване на со-
циалните системи в Бълга-
рия и Швеция, разработва-
не на професионален стан-
дарт и обучителна програ-
ма към него, серия от обу-
чения на персонала в ДСХ, 
оборудване и обзавеждане 
на зала за провеждане на 
обучения в Дома и обмяна 
на опит в Швеция в края на 
м. септември т.г. Обучения-
та по проекта стартират на 
21 юни т.г.

Всички дейности са на-

сочени към постигане на 
резултати, които да допри-
несат за заложените цели 
- Подобряване на админи-
стративния капацитет на 
служители от домове и об-
щински служители, анга-
жирани със социални дей-
ности и услуги, и създава-
не на условия за внедрява-
не на предложените соци-
ални иновации. Така про-
ектът ще реализира сво-

ята основна цел - “Пови-
шаване качеството на об-
служване в домове за ста-
ри хора чрез въвеждане на 
социални иновации”. Целе-
вите групи са лица, заети в 
специализираните институ-
ции; възрастни, настанени 
в специализирани институ-
ции; служители от Общи-
на Айтос.

Проект BG05M9OP001-

4.001-0030 „Социални 
иновации в грижата за 
възрастните хора”, по 
процедура „Транснаци-
онални и дунавски парт-
ньорства за заетост и 
растеж“, финансиран от 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансира-
на от Европейския съюз 
чрез Европейския соци-
ален фонд
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Кръгла маса по проект  
„Социални иновации в грижата за възрастните хора”

Детето на Ивета се чувства добре

Стартират серия от обучения за 
персонала в Дома за стари хора - Айтос

На 16 юни тази година, 
около 20.25 часа, в РУ - 
Айтос е получено съобще-
ние за открито в безсъзна-
ние младо момиче в жили-
ще на улица «Хаджи Дими-
тър» 12 с множество рани 
в областта на главата и тя-
лото. Установено е, че това 
е 19- годишната Ивета Т. от 
Айтос, която е откарана и 
настанена за лечение в от-
деление «Реанимация» на 
УМБАЛ – Бургас с диагно-
за «тежка черепно-мозъч-
на травма». 

Около 02.40 часа на 17 
юни тази година, вслед-
ствие на нараняванията 
си младата жена е почина-
ла. Задържан е криминал-
но проявеният Теньо Е., 27-
годишен, от София, с кого-
то починалата живеела на 
семейни начала и от кого-
то има дете на две години 
и осем месеца. 

Извършени са множе-
ство процесуално-след-
ствени действия (оглед на 
местопроизшествие, раз-
пит на свидетели, иззем-
ване на образци, натрив-
ки и др). По случая е об-
разувано досъдебно про-
изводство, като е уведоме-
на Бургаска окръжна про-

куратура. 
   Това е кратката поли-

цейска информация, която, 
допълнена със съседски 
признания, в продължение 
на три дни беше най-чете-
ната новина в държавата. 
Не е нужно да преразказ-
ваме подробностите, ко-
ито всички медии много-
кратно тиражираха. Ясно 
е, че младата майка вече 
я няма, а бащата е зад ре-

шетките. По-важно е как-
во се случва с детето на 
Ивета, което според ин-
формацията е само на 2.8 
години. 

   НП научи, че служите-
лите на Дирекция „Соци-
ално подпомагане” - Ай-
тос са реагирали веднага 
след кончината на майката 
и ареста на бащата. Взети 
са всички необходими мер-
ки, за да се осигурят добри 

условия за отглеждане на 
малкия. В момента се про-
учва капацитетът на род-
нините, за да бъде избран 
най-подходящият от тях. 
Директорът на Дирекция 
„Социално подпомагане” - 
Айтос Пенка Добрева лич-
но е посетила детето, кое-
то се чувства добре. Пси-
холози работят с него и с 
близки на двойката.

НП

От един ъгъл - Автогарата сега

Владислав Георгиев от „Прайм Консултинг“ ЕООД представи резултатите от срав-
нителния анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България

Зам.-кметът на Община Айтос Мариана Димова - ръководител на екипа по про-
екта, откри форума

Още по темата



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 Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общинския съвет 
и взаимодействието му с Общинската адми-
нистрация на Община Айтос, свиквам ТРИДЕ-
СЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос 
на 28.06.2018 г. (четвъртък), от 09.30 часа, в за-
седателната зала на Община Айтос при след-
ния проект за 

Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-207

/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет        на 
Община Айтос, относно кандидатстване на об-
щина Айтос с проектно предложение „Благо-
устрояване на градска градина в кв. 63, гр. Ай-
тос“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-
7.006 – Площи „Изграждане и/или обновява-
не на площи за широко обществено ползва-
не, предназначени за трайно задоволяване на 
обществените потребности от общинско зна-
чение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструк-
тура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновява-
не на селата в селските райони“ от Програ-
мата за развитие на селските райони за пе-
риода 2014 – 2020 г.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-208
/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Общи-
на Айтос, относно кандидатстване на община 
Айтос с проектно предложение „Спортна пло-
щадка № 4 в УПИ I - за спортен терен, кв. 50, по 
плана на град Айтос” по процедура чрез подбор 
BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, рекон-
струкция, ремонт, оборудване и/или обзавеж-
дане на спортна инфраструктура“ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските ра-
йони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-203
/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно издаване на запис на заповед 
от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ ДДС върху авансово плащане 
по договор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г. по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на всички видо-
ве малка по мащаби инфраструктура” на мяр-
ка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони” за Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територия-
та на община Айтос”, сключен между Община 
Айтос и ДФ „Земеделие”.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-204
/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Общи-
на Айтос, относно издаване на запис на запо-
вед от община Айтос в полза на ДФ „Земеде-
лие”, обезпечаващ авансово плащане по дого-
вор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г. по подмяр-
ка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобрява-
нето или разширяването на всички видове мал-
ка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Ос-
новни услуги и обновяване на селата в селски-
те райони” за Проект „Реконструкция и реха-
билитация на улична мрежа на територията на 
община Айтос”, сключен между Община Айтос 
и ДФ „Земеделие”.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-202
/18.06.2018 г. от Красимир Енчев – председа-
тел на Общински съвет Айтос, относно повтор-
но гласуване на решение № 499 прието по точ-
ка 9 от дневния ред на проведеното заседа-
ние на 30.05.2018 г., върнато от Областния уп-
равител на Област Бургас със Заповед № РД-
09-26/12.06.2018 г., на основание чл.45, ал.7 от 
ЗМСМА.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-206
/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 
трафопост, находящ се в имот №000499, с площ 
10.837 дка, с начин на трайно ползване „Пасище, 
мера” по КВС землището на град Айтос, мест-

ност „Лясковско шосе”.
7. Докладна записка с вх.№ ОбС-201

/15.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Общи-
на Айтос, относно продажба на общински имот 
– частна общинска собственост, находящ се в 
УПИ VІІІ-общ. в кв.31 по плана на с. Карагеор-
гиево, община Айтос. 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-200
/15.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно продажба на земя – частна об-
щинска собственост на собственика на законно 
построена сграда в УПИ Х-289, кв.146 по плана 
на гр. Айтос, с адрес ул. „Васил Априлов” № 2.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-198
/15.06.2018 г. от Мариана Димова – зам.-кмет 
на Община Айтос, относно прекратяване на съ-
собственост между Община Айтос и физически 
лица в УПИ І-238, кв.33 по плана на с.Мъглен, 
община Айтос. 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-199
/15.06.2018 г. от Мариана Димова – зам.-кмет 
на Община Айтос, относно прекратяване на съ-
собственост между Община Айтос и физически 
лица в УПИ VІ-239, кв.21 по плана на с.Съдиево, 
община Айтос. 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-205
/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община 
Айтос, относно даване на съгласие за разделя-
не на имот № 018004, с НТП „нива”, находящ се 
в землището на с.Зетьово, промяна предназ-
начението на имот с проектен номер №018015, 
с площ 0,457 дка от НТП „нива“ в НТП „полски 
път“ и обявяването му за публична общинска 
собственост.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-185
/23.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Общи-
на Айтос, относно даване на съгласие за удъл-
жаване на срока за експлоатация на съоръже-
ние „Метална рамка с указателни табели срещу 
СУ„Н.Й.Вапцаров“, над ул.„Хаджи Димитър“, гр. 
Айтос на СНЦ „Ротари клуб-Айтос“. 

13. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

КРАСИМИР ЕНЧЕВ

С решение № 499 от 30 
май т.г., Общинският съ-
вет обяви за частна общин-
ска собственост терена, на 
който се провежда паза-
рът в сряда. Мотивите за 
трансформацията от пуб-
лична в частна общинска 
собственост бяха, че тере-
нът не се ползва по пред-
назначение и само веднъж 
седмично и, че има инвес-
титорски интерес от вери-
ги магазини към тази площ 
от 5 270.23 кв. м.

Със своя заповед от 12 
юни т.г. областният упра-
вител на област Бургас е 
върнал решението за ново 
разглеждане. Ще припом-
ним, че то беше прието след 
дълги дебати и разногла-
сие в заседателната зала. 
Според областния управи-
тел, липсва квалифицирано 
мнозинство от две трети от 
общия брой на съветници-

те. Съобразно численост-
та на местния парламент, 
това мнозинство трябва да 
е от 20 гласа “за”, а не 19, с 

които е прието решението.
Става ясно още, че ма-

тематическото правило за 
закръгляне на дробните 

числа в зависимост от това, 
дали цифрата след десе-
тичната запетая е по-мал-
ка, или по-голяма от 5 (как-

то беше прието решението) 
е “неприложимо при пре-
ценката на кворума за гла-
суване”. Наличието на ци-

фри след десетичната за-
петая означава, че е необ-
ходим още един глас, обяс-
нява в докладната си за-
писка председателят Кра-
симир Енчев, който внася 
предложението за повтор-
но гласуване.

На заседанието на 28 
юни т.г., решението ще бъде 
прието и законосъобразно, 
ако за него гласуват мини-
мум 20 съветници. Ще при-
помним още, че ДПС отка-
за да го подкрепи с моти-
ва, че “няма яснота къде 
ще бъде преместен паза-
рът в сряда, който осигу-
рява препитание на много 
семейства”, каза тогава за 
НП общинският съветник от 
ДПС Христо Ангелов.

НП
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС

Искат се 20 гласа, за да е законосъобразно

6
Повторно гласуват решението 

за терена „Сряда пазар”

• Тел. 0897498765 - прода-
ва дворно място - 1721 кв. м в 
село Дрянковец, община Ай-
тос, с кладенец и 10 ореха. 

• Тел. 0888 41 72 67 - Айтос 
продава чисто нов ляв фар за 
«Мерцедес Принтер 413» - 2005 
г.. Цена 160 лв.

• Тел. 0889591464 - ПРОДАВА 
двуетажна вила в местността 
“Слънчева лъка” - мазе, таван 
и 900 кв.м, лозе и насаждения. 
Цена по договаряне.

• Тел. 0888 41 72 67 - прода-
ва парцел от 1 дка в регулация, 
в град Айтос, до подстанцията. 
Цена по споразумение.

• Тел. 0888 41 72 67 - купува 
жп вагон - товарен, с покрив.

• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРО-
ДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, СА-
НИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕН-
ТЪР ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪ-
СЕДСТВО МАГАЗИНИ ЗА СРЕ-
БРО, ЗЛАТО И ДР. - ЦЕНА 27 
ХИЛ. ЕВРО.

• Тел. 0884714212 - продава 

парцел (празно дворно мяс-
то) в село Лясково - 842 кв. м, 
УПИ и ПУП. Цена по спора-
зумение.

• Тел. 0896 370 138 - дава под 
наем помещение за магазин 
или офис - 20 кв.м Айтос, су-
перцентър - 250 лв. месечно. 

• Тел. 0896885477 - продава 
парцел в центъра на град Ай-
тос за застрояване, на калкан, 
с височина - до стрехата -10 м 
и възможност за увеличение 
на параметрите.

• Тел. 0885/ 252 452 - продава 
земеделска земя в местност-
та „Могилата”. Цена по спо-
разумение.

• Тел. 0876 10 38 55 - продава 
5 дка земи в с. Съдиево, в ре-
гулация, в края на селото, по-
сока „Аязмото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос 
дава под наем нива 990 кв.м 
в местността „Провадийско 
шосе” - празно място. Цена по 
споразумение.

Малки обяви

Р Е Ш Е Н И Е
 

Номер 951 Година 14.05.2018 Град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд Бургас, ХVІ-и състав на де-
ветнадесети април две хиляди и осемнадесета година, 

в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина  
СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела  
ДРАГНЕВА

2.Веселин ЕНЧЕВ
 

Секретаря Кристина Линова
Прокурор Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева 
касационно административно дело номер 369 по оп-
иса за 2018 година и за да се произнесе, взе пред-
вид следното:

Производството е по реда на чл.185 и следващите от 
Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест от Прокурор при Окръжна 
прокуратура - Бургас против разпоредбата на чл.15, ал.2 
от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на об-
щина Айтос (Наредбата). Счита, че Наредбата в посо-
чената й част е незаконосъобразна и противоречи на 
нормативни актове от по-висока степен. Прави искане 
разпоредбата да бъде отменена, като незаконосъобраз-
на и да се присъдят направените разноски.

Ответникът – Общински съвет-Айтос, редовно уве-
домен, не изразява становище по направеното ос-
порване.

Съдът, след като прецени събраните по делото до-
казателства, обсъди доводите на страните и съобрази 
разпоредбите на закона, установи следното:

С докладна записка изх.№ 61-00-26/19.02.2003г. от 
кмета на община Айтос (л.62 от делото) е внесено пред-
ложение до Общински съвет - Айтос относно приема-
не на Наредба за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на об-
щина Айтос.

С решение 416 по протокол № 43/26.02.2003г. (л.73-75 
от делото) на заседание на Общински съвет - Айтос, с 
мнозинство от 18 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ е 
взето решение, с което се приема Наредбата.

С докладна записка изх.№ 61-00-135/16.09.2003г. от 
кмета на община Айтос (л.82-83 от делото) е внесено 
предложение до Общински съвет - Айтос относно из-
менение и допълнение на Наредбата.

С решение № 487 по протокол № 49/23.09.2003г. (л.86-
87 от делото) на заседание на Общински съвет - Айтос, 
с мнозинство от 15 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ 
е взето решение, с което се приема изменение и до-
пълнение на Наредбата, като се създава нова ал.2 в 
чл.15. Тази разпоредба е оспорена с протест изх.№ 
20970/17 от 06.02.2017г., подаден от Тиха Стоянова – про-
курор при Окръжна прокуратура - Бургас.

Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието ос-

порване пред съда е регламентирано в дял трети, раз-
дел ІІІ чл.185-194, от АПК.

Протестът е процесуално допустим, като подаден 
от надлежна страна, имаща право и интерес от на-
правеното оспорване, а разгледан по същество е ос-
нователен.

Съгласно чл.186, ал.1 от АПК, право да оспорват под-
законов нормативен акт имат гражданите, организаци-
ите и органите, чиито права, свободи или законни инте-
реси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него, 
или за които той поражда задължения, а съгласно ал.2 
прокурорът може да подаде протест срещу акта.

Съгласно чл.187, ал.1 от АПК, упражняване на про-
цесуалното право на протест в този случай не е обвър-
зано с преклузивен срок.

Съгласно чл.168, ал. 1 от АПК, приложим в насто-
ящото производство по силата на препращащата раз-
поредба на чл.196 от АПК, съдът не се ограничава само 
с обсъждане на основанията, посочени от оспорващи-
те, а е длъжен въз основа на представените от страни-
те доказателства да провери законосъобразността на 
оспорената разпоредба на Наредбата, на всички осно-
вания по чл.146 от АПК.

Предмет на оспорване в настоящото съдебно произ-
водство е разпоредбата на чл.15, ал.2 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Айтос, съ-
гласно която „За общински и държавни имоти, ползва-
ни или наети от други лица, такса се заплаща от общи-
ната, съответно от държавата, за сметка на наемате-
ля/ползвателя.“.

Обществените отношения, свързани с местното са-
моуправление и местната администрация, са уредени 
със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правния ста-
тут и компетентността на Общинския съвет. Като ор-
гани на местното самоуправление на територията на 
съответната община, общинските съвети, решават са-
мостоятелно въпросите от местно значение, които за-
конът е предоставил в тяхната компетентност. По си-
лата на чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.8 от ЗНА и 
с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставе-
ните им правомощия, те са овластени да издават адми-
нистративни актове, включително и подзаконови нор-
мативни актове под формата на наредби, с които уреж-
дат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, 
обществени отношения с местно значение.

Оспорената разпоредба е приета в установената от 
закона писмена форма, но е нищожна.

Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните ак-
тове (ЗНА), Наредбата е нормативен акт, който се из-
дава за прилагане на отделни разпоредби или подраз-
деления на нормативен акт от по-висока степен, а съ-
гласно чл.8 от ЗНА,  всеки общински съвет може да из-
дава наредби, с които да урежда съобразно норматив-
ните актове от по-висока степен неуредени от тях об-
ществени отношения с местно значение.

В случая, оспорената разпоредба от Наредбата 
урежда обществените отношения, свързани със за-
плащане на такса битови отпадъци за имоти – общин-
ска или държавна собственост, които са били отдадени 
под наем или се ползват от трети лица, като тя е при-
ета от Общински съвет – Айтос, без да е налице зако-
нова делегация за това.

Съгласно разпоредбата на чл.64 от ЗМДТ, таксата 
за битови отпадъци се заплаща от лицата по чл.11 от 
ЗМДТ за имотите на територията на общината. Според 
чл.11 от ЗМДТ, задължени лица са: собствениците на 
облагаеми с данък недвижими имоти; собственикът на 
сграда, построена върху държавен или общински по-
землен имот; ползвателят - при учредено вещно право 
на ползване; концесионерът – при учредена концесия; 
лицето, на което е предоставен за управление общин-
ски или държавен имот, т.е. таксата за битови отпадъ-
ци е задължение, установено със закон и се дължи от 
лицата, предвидени в ЗМДТ. Разпоредбата на чл.9 от 
ЗМДТ, делегира правомощия на общинските съвети да 
приемат наредба, с която да се определят и админис-
трират местни такси и цени на услуги, но не и да опре-
делят задължените лица, като по този начин да се уреж-
дат обществени отношения, регулирани от нормативен 
акт от по-висока степен - ЗМДТ. Ето защо, Общински-
ят съвет не е бил овластен да приема процесната нор-
ма, тоест тя е приета без наличие на законова делега-
ция. Липсата на материална компетентност на Общин-
ски съвет - Айтос, да приеме разпоредбата на чл.15, 
ал.2 от Наредбата, води до нищожност на същата и до-
колкото тя има самостоятелно значение, това не води 
до нищожност на цялата Наредба.

В допълнение на изложеното следва да се има 
предвид, че доколкото тази разпоредба противоре-
чи на ЗМДТ, то тя фактически и не следва да се при-
лага с оглед нормата на  чл.15, ал.3 от ЗНА, съгласно 
която ако постановление, правилник, наредба или ин-
струкция противоречат на нормативен акт от по-висо-
ка степен, правораздавателните органи прилагат по-
високия по степен акт.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 
и ал.2 от АПК, във връзка с чл.196 от АПК, в полза на 
Окръжна прокуратура следва да бъдат присъдени на-
правените по делото разноски в размер на 20,00 лева, 
платена такса за обнародване на оспорването в Дър-
жавен вестник.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.193, ал.1 
от АПК, Административен съд - Бургас, ХVІ-и състав,

 
РЕШИ:

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл.15, ал.2 
от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на об-
щина Айтос, със следното съдържание: „За общински 
и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, 
такса се заплаща от общината, съответно от държава-
та за сметка на наемателя/ползвателя.“.

ОСЪЖДА Община Айтос да заплати в полза на Ок-
ръжна прокуратура Бургас разноски по делото в раз-
мер на 20,00 лева (двадесет лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване 
пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок 
от съобщаването на страните.

РЕШЕНИЕТО да се обнародва по реда на чл.194 от 
АПК, при неподаване на касационни жалби или про-
тест или ако те са отхвърлени.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.
2.

Обявяване на влязло в законна сила 



„Това беше рутинна про-
филактична имунизация 
срещу болестта „Нодула-
рен дерматит“ в община 
Айтос. Близо 3000 говеда 
и биволи бяха имунизира-
ни за около две седмици. 
Имунизацията е ежегодна. 
Предстои и профилактична 
имунизация на овцете сре-
щу “син език”, каза за НП 
д-р Тодор Тодоров, офици-
ален ветеринарен лекар. 

Поводът за визитата му 
в Община Айтос беше ра-
ботно заседание на Общин-
ската епизоотична коми-
сия, която заседава на 19 
юни т.г. във връзка с необ-
ходимостта от мерки за не-
допускане разпространя-
ване на заболяването „Но-
дуларен дерматит“ на тери-

торията на община Айтос. 
Към момента, регистри-

рано огнище на заболява-
нето има в град Одрин, Ре-
публика Турция. „Най-ва-
жното, което гражданите 
трябва да знаят е, че забо-
ляването не се предава на 
хората”, категоричен е д-р 
Тодоров.

Мерките, които бяха раз-
поредени, са забрана за 
провеждането на пазари и 
изложби на едри преживни 
животни. Кметовете и кмет-
ските наместници трябва 
да уведомят собственици-
те на животновъдни обек-
ти, в които се отглеждат 
едри преживни животни, 
за възникналото заболява-
не. При съмнение за болес-
тта, собствениците на едри 

преживни животни трябва 
незабавно да информират 
обслужващия обекта вете-
ринарен  лекар и официал-
ния  ветеринарен лекар на 
съответната община. 

Според ветеринарите, 
възприемчиви към заболя-
ването са говеда и биволи, 
а смъртността е сравнител-
но ниска. 

Вижте какви са решения-
та на Общинската епизоо-
тична комисия - Айтос, във 
връзка с мерките за недо-
пускане на заболяването 
„Нодуларен дерматит“ на 
територията на  община Ай-
тос, за които кметът Васил 
Едрев издаде заповед.

НП

стр. 3×ô Народен приятел

З А П О В Е Д
№ РД- 08-384

гр. Айтос,19.06.2018 г.

На основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал.2  от ЗМСМА, заповед № РД -10-
96/13.06.2018г. на Областния управител на област Бургас, във връзка  с 
взетите решения на заседанието на Общинската епизоотична комисия от 
19.06.2018г., относно необходимостта от налагане на мерки за предотвра-
тяване проникването и разпространението на болестта „Заразен нодуларен 
дерматит“, констатирана в област Одрин, Република Турция 

З А П О В Я Д В А М :
1. Забранявам провеждането на пазари и изложби на животни, възпри-

емчиви към заболяването „Заразен нодуларен дерматит“ на територията 
на Община Айтос.

2.  Да се засили контрола при придвижването на едри преживни жи-
вотни.

3. Да се извършват периодични проверки на пазарите с цел предотвра-
тяване на нерегламентирана търговия с животни.

4. Кметовете и кметските наместници на населените места да инфор-
мират собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат едри 
преживни животни за заболяването, и при съмнение за заразно заболява-
не да уведомят незабавно обслужващия обекта регистриран ветеринарен 
лекар и официалния ветеринарен лекар на общината. 

5. Служителите на МВР да оказват съдействие на официалните ветери-
нарни лекари при контрол на движението на животни. 

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на общи-
ната, във вестник „Народен приятел” и се постави на видно място в кмет-
ствата по населени места.

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.
ВАСИЛ ЕДРЕВ

Кмет на Община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 З А П О В Е Д 
 № РД-08-380

 гр. Айтос, 19.06.2018г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за общин-

ската собственост, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наред-
ба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
във връзка с Решение №428/31.01.2018г. на Общински съвет - Айтос, обективирано 
в Протокол № 28 от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 31.01.2018г.,

 
 З А П О В Я Д В А М:

 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем, за срок от 3 години, на недвижим имот - частна общинска 
собственост, представляващ Банков офис на един етаж със застроена площ 91,75 
кв.м, находящ се в УПИ ІІ-58, кв.121 по плана на гр. Айтос, ул. „Богориди” №6, ак-
туван с АЧОС №1302/08.02.2006г., с граници на целия имот: изток - улица, запад - 
зид на гаражни клетки на 4-етажна жилищна кооперация в УПИ ІІ-58 в кв.121, се-
вер - магазин промишлени стоки, юг - УПИ ІІІ-4401 в кв.121.

Имотът е предназначен за банкови, валутни и застрахователни дейности.
 Начална месечна тръжна цена 734.00лв. (седемстотин тридесет и четири 

лева) без ДДС, определена съгласно базисни наемни цени, приети с решение 
№108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.

2.Търгът да се проведе на 12.07.2018г. от 10:15ч. в малката заседателната зала 
на Община Айтос.

3.Определям стъпка за наддаване - 70.00лв.(седемдесет лева) без ДДС.
4.Депозит за участие в търга - 73.40 лв. (седемдесет и три лева и четиридесет 

стотинки), който се внася в касата на Общината (стая №10) или по банков път: 
„Алианц Банк България”, ІBAN: BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 10.07.2018г.

5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем оп-
ределям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достиг-
ната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парич-
на гаранция, след изтичане на срока на договора, се освобождава като не се 
начислява лихва.

6.Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна документация за провеждане на тър-
га, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие; 
 - Декларация за оглед на имота - приложение №1;
- Декларация за условията на търга и проектодоговора - приложение №2;
 - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични 

данни - приложение №3;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска собственост; 
 - Копие от скица на имота; 
- Договор за наем (проект).
 Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС, ко-

ято се закупува до 16:00ч. на 09.07.2018г. в Центъра за услуги и информация на 
гражданите.

7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. 
на 10.07.2018г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината 
следните документи:

 7.1. Заявление за участие в търга; 
 7.2. Декларация за оглед на имота - приложение №1;
7.3. Декларация за условията на търга и проектодоговора - приложение №2;
 7.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лич-

ни данни - приложение №3;
7.5. Документ за внесен депозит;
7.6. Документ за закупена тръжна документация;
7.7. Юридическите лица - търговци, наред с посочените горе документи, пред-

ставят и ЕИК - съгласно Закона за Търговския регистър. Допустимо е представя-
нето на извадка от електронната страница на Търговския регистър; 

7.8.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пъл-
номощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде 
на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или за-
верено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка.

8. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При учас-
тие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените документи е необходи-
мо да се постави фирмения печат. 

9. Валиден лиценз от БНБ за извършване на банкова/валутна дейност или лиценз 
за застрахователна дейност на територията на Република България, или лиценз за 
извършване на банкова, валутна и застрахователна дейност на територията на 
Република България чрез клон на банката със седалище в трета държава. 

10.Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00ч. на 10.07.2018г. с пред-
ставител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръж-
на документация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спе-
челил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и една 
гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем.

11.В 7- дневен срок от сключване на договора наемателят следва да предста-
ви застрахователна полица за сключена застраховка, включително срещу при-
родни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електрон-
ната 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 ЦУИГ на Общината.      

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 З А П О В Е Д 
 № РД-08-381

 гр. Айтос, 19.06.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наред-
ба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
във връзка с Решение №428/31.01.2018г. на Общински съвет Айтос, обективирано 
в Протокол № 28 от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 31.01.2018г.,

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

отдаване под наем, за срок от 3 години, на недвижим имот - частна общинска 
собственост, представляващ Търговско помещение (бивша сладкарница „Дет-
ска радост”), с площ от 83.40 кв.м, в това число 37.20 кв.м - търговска площ и 46.20 
кв.м складова площ/, находящ се в подблоково пространство на ЖСК, в кв.119а, 
им.пл. №2056 по плана на гр. Айтос, ул.“Свобода”№9, при граници на имота: из-
ток - улица, запад - частен имот, север - улица, юг - им.пл.№2057, актуван с АОС 
№152/08.12.1998г.

 Имотът се отдава под наем за извършване на търговска дейност с промиш-
лени стоки.

Начална месечна тръжна цена 315.60 лв. (триста и петнадесет лева и шестде-
сет стотинки) без ДДС, определена съгласно базисни наемни цени, приети с ре-
шение №108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.

2.Търгът да се проведе на 12.07.2018г. от 10:00ч. в малката заседателната зала 
на Община Айтос.

3.Определям стъпка за наддаване- 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС.
4.Депозит за участие в търга - 31.56 лв. (тридесет и един лева и петдесет и шест 

стотинки), който се внася в касата на Общината (стая №10) или по банков път: 
„Алианц Банк България”, ІBAN: BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 10.07.2018г.

5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем оп-
ределям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достиг-
ната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парич-
на гаранция, след изтичане на срока на договора, се освобождава като не се 
начислява лихва.

6.Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна документация за провеждане на тър-
га, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие; 
- Декларация за оглед на имота - приложение №1
- Декларация за условията на търга и проекто-договора - приложение №2;
 - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични 

данни - приложение №3;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска собственост; 
 - Копие от скица на имота; 
- Договор за наем (проект);
 Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС, ко-

ято се закупува до 16:00ч. на 09.07.2018г. в Центъра за услуги и информация на 
гражданите.

7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. 
на 10.07.2018г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината 
следните документи:

 7.1. Заявление за участие в търга; 
 7.2. Декларация за оглед на имота - приложение №1;
7.3. Декларация за условията на търга и проектодоговора - приложение №2;
 7.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лич-

ни данни - приложение №3;
7.5. Документ за внесен депозит;
7.6. Документ за закупена тръжна документация;
7.7. Юридическите лица - търговци, наред с посочените горе документи, пред-

ставят и ЕИК - съгласно Закона за Търговския регистър. Допустимо е представя-
нето на извадка от електронната страница на Търговския регистър; 

7.8.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пъл-
номощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде 
на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или за-
верено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка.

8. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При учас-
тие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените документи е необходи-
мо да се постави фирмения печат. 

9.Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00ч. на 10.07.2018г. с пред-
ставител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръж-
на документация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спе-
челил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и една 
гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем.

11.В 7-дневен срок от сключване на договора наемателят следва да предста-
ви застрахователна полица за сключена застраховка, включително срещу при-
родни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електрон-
ната 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 ЦУИГ на Общината.      

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

З А П О В Е Д 
 № РД-08-382

 гр. Айтос, 19.06.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наред-
ба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
във връзка с Решение №428/31.01.2018г. на Общински съвет Айтос, обективирано 
в Протокол № 28 от заседание на ОбС-Айтос, проведено на 31.01.2018г.,

 
З А П О В Я Д В А М:

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за от-
даване под наем, за срок от 3 години, на недвижим имот - частна общинска соб-
ственост, представляващ Офисни помещения със застроена площ 132 кв.м, нахо-
дящи се на втори етаж на ЖСК, в имот пл.№2060, кв.119а по плана на гр.Айтос, ул. 
„Свобода” №3, актуван с АЧОС №156/08.12.1998г., с граници на целия имот: изток 
- улица, запад - вътрешен двор, север - вход за канцелариите, юг - магазин.

Имотът се отдава под наем за ползването му като офис.
Начална месечна тръжна цена 792.00 лв. (седемстотин деветдесет и два 

лева) без ДДС, определена съгласно базисни наемни цени, приети с решение 
№108/27.04.2016г. на Общински съвет Айтос.

2.Търгът да се проведе на 12.07.2018г. от 10:30ч. в малката заседателната зала 
на Община Айтос.

3.Определям стъпка за наддаване - 70.00лв. (седемдесет лева) без ДДС.
4.Депозит за участие в търга - 79.20 лв. (седемдесет и девет лева и двадесет 

стотинки), който се внася в касата на Общината (стая №10) или по банков път: 
„Алианц Банк България”, ІBAN: BG 27BUІN95613300447527, BІC: BUІNBGSF, в срок 
до 16:00ч. на 10.07.2018г.

5.За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем оп-
ределям парична гаранция в размер на една месечна наемна вноска, достиг-
ната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парич-
на гаранция, след изтичане на срока на договора, се освобождава като не се 
начислява лихва.

6.Утвърждавам 1 (един) комплект тръжна документация за провеждане на тър-
га, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие; 
- Декларация за оглед на имота - приложение №1;
- Декларация за условията на търга и проектодоговора - приложение №2;
 - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични 

данни - приложение №3;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за частна общинска собственост; 
 - Копие от скица на имота; 
- Договор за наем (проект);
 Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС, ко-

ято се закупува до 16:00ч. на 09.07.2018г. в Центъра за услуги и информация на 
гражданите.

7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00ч. 
на 10.07.2018г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината 
следните документи:

7.1. Заявление за участие в търга; 
7.2. Декларация за оглед на имота - приложение №1;
7.3. Декларация за условията на търга и проекто-договора - приложение №2;
7.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лич-

ни данни - приложение №3;
7.5. Документ за внесен депозит;
7.6. Документ за закупена тръжна документация;
7.7. Юридическите лица - търговци, наред с посочените горе документи, пред-

ставят и ЕИК - съгласно Закона за Търговския регистър. Допустимо е представя-
нето на извадка от електронната страница на Търговския регистър; 

7.8.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пъл-
номощник. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде 
на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или за-
верено за вярност копие, като в този случай оригиналът се показва за сверка.

8. До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица. При учас-
тие на кандидат, регистриран като ЮЛ, на приложените документи е необходи-
мо да се постави фирмения печат. 

9.Оглед на имота да се извършва всеки ден до 16:00ч. на 10.07.2018г. с пред-
ставител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръж-
на документация и предварителна заявка.

10. Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за спе-
челил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един месечен наем и една 
гаранция по изпълнение на договора, в размер на един месечен наем.

11.В 7-дневен срок от сключване на договора наемателят следва да предста-
ви застрахователна полица за сключена застраховка, включително срещу при-
родни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен приятел”, електрон-
ната 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 ЦУИГ на Общината.      

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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Повторно гласуват решението 

за терена „Сряда пазар”
3000 говеда и биволи имунизирани 

за две седмици в община Айтос
Общинската епизоотична 
комисия набеляза мерки 

срущу заболяването 
„Нодуларен дерматит“

След работното заседание - д-р Тодор Тодоров и Нина 
Петкова – началник-отдел в Община Айтос



Айтоският Спортен клуб 
«ANGELS» с ръководи-
тел Дида Грудева участва 
ХІІ-я Международен тан-
цов фестивал „Вълшебен 
свят“, който се проведе на 
15, 16 и 17 юни,  тази годи-
на в Хасково.

Рекорден беше броят на 
участниците в танцовата 
надпревара тази година. 
Заявки за участие подадо-
ха 1444 танцьори от 104 ко-
лектива. За сравнение, ми-

налата година формации-
те са били 52, сочат данни-
те, представени от орга-

низаторите на фестивала. 
Същата статистика отчита 
над 4000 гости на Хасково 

през трите дни на танцовия 
маратон.

„Фестивалът традицион-
но беше открит с парад от 
площад „Свобода” до чи-
талище „Заря”, а вечерта 
имаше „Мастър клас“ по 
съвременна хореография, 
воден от Марко Бати, кой-
то направи и кастинг за 
академията си в Италия. 
Танцьорите от 13 държа-
ви, сред които Русия, Шве-
ция, Гърция, Румъния, Ита-
лия, Индия, Унгария, бяха 
оценявани от авторитетно 
международно жури. Ор-
ганизаторите бяха подгот-
вили много награди и сти-
пендии. Купата на кмета 
беше връчена на най-ат-

рактивния колектив извън 
Хасково”, разказа Груде-
ва пред НП.

СК “ANGELS “ се завър-
на от Хасково с две първи 
места в стил „акробатич-
ни танци”. „Успешно беше 
участието на трите сола Те-
одора Димитрова, Даниела 
Иванова и Дефне Тахиро-
ва и дуо - Васил Захари-
ев и Мелек Мустафа, кои-
то не успяха да вземат ме-
дали, но постигнаха мно-
го добри резултати и пред-

ставиха достойно клуба, 
на фона на голямата кон-
куренция. Най-много съ-
жалявам за това, че бяхме 
избрани от многобройните 
хореографии за галакон-
церта, но по основателни 
причини не можехме да ос-
танем и да участваме. Така 
се получи и с участието ни 
на Световните игри в Хър-
ватска, които съвпаднаха с 
Националното външно оце-
няване на седмокласници-
те, а те са болшинство в ос-

новния състав”, каза още 
Дида Грудева.

Хасковският фестивал 
е единственият в Източна 
Европа, на който се връч-
ва престижната  стипендия 
на Бродуей денс център. 
Според организаторите, 
ако в Хасково бъде изгра-
дена многофункционална 
зала, градът може да е до-
макин на Европейско или 
Световно танцово първен-
ство. Що се отнася до ай-
тоските „ангели” и тяхната 
ръководителка, те са впе-
чатлени от високото ниво 
и добрата организация на 
фестивала. 

По повод изявата в Ха-
сково, Дида Грудева подна-
ся сърдечна благодарност 
първо към своите възпита-
ници, за борбения дух и от-
личното представяне. Бла-
годарност, Грудева пожела 
да отправим към родители-
те, които са изключително 
съпричастни към трениров-
ките и участията на клуба, и 
разбира се - към спонсори-
те, които категорично под-
крепят талантите на спорт-
ния клуб.

НП
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Дарина Ташкова, управител на „АГРОДАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - Айтос, пред НП:

- Г-жо Ташкова, тради-
ционно „АГРОДАР БЪЛ-
ГАРИЯ“ ЕООД дава старт 
на жътвата в община Ай-
тос. Кога започна жътва-
та тази година?

- Ежегодна практика е 
фирмата ни да стартира 
жътвата в община Айтос, и 
то традиционно с ечемик, 
култура, която така е избра-
на, че да дава широк про-
зорец при избор на следва-
щите култури за прибиране. 
Традиционно на 06.06.2018 
година беше даден стар-
тът на жътвена кампания 
`2018.

- Това означава, че жъ-
нете от две седмици. Как-
ви са до тук резултатите 
от жътвата на ечемика?

- Доволна съм, фирма-
та ни имаше трудна година 
заради влошените агроме-
теорологични условия, но 
каквото - такова. А сега, 
както се казва - ден годи-
на храни.

- Колко са площите, за-
сети с ечемик и пшеница 
тази година? 

- Над 5000 дка, фирма-
та работи земи в пет зе-
млища на община Айтос – 
с. Караново, с. Пирне, с. 
Малка поляна, с. Съдиево 
и гр. Айтос.

- Какви са очакванията 
ви за реколта `2018? 

- Да кажем - оптимис-
тични.

- Какви други култури 
отглежда през тази сто-
панска година „АГРОДАР 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД?

- Зимен и пролетен грах, 
нахут, рапица, слънчоглед, 
овес…..

- Вие сте сред малко-
то земеделски произво-
дители, които държат на 
връзката между наука-
та и практиката, и имат 
куража да експеримен-
тират. Какво ново в тази 
посока?

- Новото е нови сорто-
ве на ИРГР Садово - пше-
ница „Гизда“ и „Гинра“. Ще 
видим при нашите условия 

как ще се развият. Другата 
новост са експериментални 
полета с нови видове рапи-
ца и нахут.

- Как сте с техниката - 
имате ли нови селскосто-
пански машини през тази 
година?

- Ние непрекъснато обно-
вяваме машинния парк. За-
сега чакаме да видим нови-
те постижения  в тази посо-
ка и да умуваме какво да 
изберем тази година.

- Непрекъснато увели-
чавате площите, които 
агрофирмата стопанис-
ва. Как се справяте?

- Щом младото поколение 
е при нас - засега добре. 
Синовете ни продължават 
семейната традиция. Голе-
мият син завърши вече ма-
гистратура и поема по-голя-
ма част от работата. Мал-
кият е още студент, но вся-
ко лято избира да работи 
при нас.

- И двамата ви синове 
са се насочили към агро-
бизнеса?

- Да, и участват активно, 
и с желание. Вълнуват се 

като нас. Дават нови идеи, 
посещават семинари свър-
зани с иновации в земеде-
лието.

- Подкрепяте и подпо-
магате благотворител-
ни и детски инициативи. 
Какви са приоритетите 
ви през тази година?

- Както винаги – традици-
онната награда на „Славе-
еви нощи 2018”. Предстои 
да връчим и националната 
фолклорна награда. Фир-
мата има идея да направи 
свое собствено събитие, но 
идеята е още в зародиш и е 
малко трудно да я формули-
раме. Освен това, тази го-
дина се навършват 15 годи-
ни, откакто сме в земедели-
ето, и това си е цял юбилей, 
който смятаме да отпразну-
ваме подобаващо.

- Как стои въпросът с 
кадрите - има ли доста-
тъчно професионално 
подготвени млади хора, 
които да работят със съ-
временната техника, с 
която разполага Ваша-
та фирма?

- Доволна съм от хора-

та, които работят при нас. 
Справят се, а и имат жела-
ние да се обучават – така че 
този въпрос сме го решили. 
Кадрите ни са млади.

- Кой, според Вас, е 
големият проблем на 
българското земеделие 
сега?

- Липсата на иновации… 
както и въпросът със субси-
дирането. В момента - и но-
вите поправки в ЗСПЗЗ, ко-
ито хвърлиха в хаос земе-
делците насред кампания.

- В тази връзка, как ра-
ботите със служителите 
на Общинската служба 

земеделие в Айтос? По 
повод новите изисква-
ния на ЗСПЗЗ за сключ-
ване на договори за наем 
и аренда, Ваня Иванова, 
дъщеря на един от соб-
ствениците, се оплака за 
проблем при издаването 
на документи и информа-
ция за имотите?

- Аз съм благодарна на 
момичетата от екипа Гюл-
тен Бекир Тахир - Сеидова, 
Марияна Бъчварова, Петя 
Костова и Виолета Атана-
сова, които правят всичко 
възможно, въпреки някои 
обстоятелства, да облек-
чават работата на колеги-
те, както и на собственици-
те. Усмихнати, любезни, уч-
тиви. За собствениците не 
коментирам, те си знаят, и 
самите те трябва да си по-
ставят проблемите, защото 
става дума за тяхната соб-

ственост. 
Иначе, мога да кажа дос-

та хубави думи и за оста-
налите екипи на другите 
общински служби на тери-

торията на областта, с ко-
ито се е налагало да ра-
ботя като представител на 
земеделците по време на 
кампанията по очертава-
нето на площите за 2017 
година. Навсякъде всичко 
беше точно и ясно. А не ме 
познаваха, но направиха 
всичко в най-кратки сроко-
ве и професионално.

- Кандидатствате ли 
за финансиране с про-
екти? 

- Чакам да се включа в 
проект, който ще е изне-
нада, тъй като за първи път 
ще се прилага на територи-
ята на общината и е поч-
ти готов.

НП

Айтоските „ангели“ с две първи места на международен танцов фестивал

Нови сортове пшеница и експериментални 
полета в „АГРОДАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - Айтос 


