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Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Втори проект на Айтос и Гьотеборг
одобрен за финансиране
Община Айтос получи
одобрение за
безвъзмездно финансиране по социален проект в
партньорство
с „Homec AB”,
гр. Гьотеборг.
Дружеството
е регистрирано в Швеция
и е с дългогодишен опит
в предоставянето на социални и здравни услуги за
възрастни; за
хора от различни култури и различни етноси; за
хора с увреждания и техните семейства. През 2002 г.
„Homec AB” е удостоено
с наградата на шведското
правителство за социална
иновация.
До съвместния българошведски проект се стигна
след обява за прием на проектни предложения на Министерството на труда и социалната политика, Главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”. Безвъзмездната финансова помощ е по
процедурата „Транснационални и дунавски партньор-

Айтос и Гьотеборг ще реализират втори съвместен проект
ства за заетост и растеж“.
Целите са подобряване на
междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС за социални иновации, добри практики, партньорски подходи за намиране на решения
за общи проблеми, изграждане на специфични умения
за партньорство и др. Това
са и част от целите, заложени в социалната програма на Община Айтос, която
успя да договори с шведите съвместен проект по Инвестиционен приоритет 9:

„Повишаване на достъпа до
услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително
здравни и социални услуги
от общ интерес”.
С инициативата на общинската администрация
се стигна до решение на
Общински съвет - Айтос,
който одобри споразумение за сътрудничество между Община Айтос
и „Хомек АБ” (Homec AB),
гр. Гьотеборг, Швеция. На
кмета Васил Едрев беше
възложено “да извърши необходимите действия във

връзка с кандидатстване
и реализиране на проекта при неговото евентуално одобрение”.
Одобрението е вече факт,
общата стойност на проекта е в размер на 170 203 лв.
Финансирането е по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020», Приоритетна ос 4 «Транснационално сътрудничество” Процедура BG05M9OP001-4.001
«Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж». Това е вторият проект, който Община

Айтос ще реализира в партньорство с Гьотеборг. Първият съвместен проект, “For
Roma With Roma” на Европейската комисия беше
успешно реализиран през
януари-юни 2016 г.
Целева група по проекта
са хора с увреждания; хора
над 65 г. в невъзможност за
самообслужване; семейства с деца, включително
с увреждания; деца и възрастни в риск; деца, младежи и възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семей-

ства; лица,
заети в специализираните институции; служители в организации и
институции,
ангажирани
с процесите
на деинституционализация; служители на
доставчици
на социални и здравни
услуги; служители, ангажирани с
реформата
в областта
на младежкото правосъдие.” Социалните иновации, предвидени в проектното предложение са
обучения на персонала на
Дома за стари хора в Айтос, обмяна на опит, информация и добри практики
между партньорите. В рамките на процедурата не се
изисква съфинансиране от
страна на партньорите.
Предстои да бъде подписан договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който ще
даде старт за реализацията на проекта.
НП

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА :
ПП „ГЕРБ“, „БСП – Лява БЪЛГАРИЯ“, ДПС, Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“,
Коалиция „БДЦ“, Коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“, ПП „АТАКА“, ПП „АБВ“
за АЙТОС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 91 от Изборния кодекс във връзка с произвеждането на
частични избори за кмет на кметство ЧУКАРКА на 08 октомври 2017 г. г. насрочвам консултация с упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат
членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени на 04
септември от 14.00 часа, в кабинета на
Кмета на Общината за определяне състава на СИК.
Консултациите са публични. При провеждане на консултациите при кмета на
общината представителите на партиите и
коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на
СИК, което съдържа: имената и ЕГН на
предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование,
специалност; партия или коалиция, която
ги предлага; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение от „Галин Христов-Айтос“
ЕООД, гр. Айтос,
ул. „Ради Боруков” № 14
Уведомяваме Ви, че
„Галин Христов- Айтос“ ЕООД
с управител Галин Христов
има следното инвестиционно
предложение: Преустройство
и ремонт на кафе „Еделвайс“ град Айтос, в магазин
за битови стоки.
Лице за контакти:
Галин Христов - управител

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние
на партията, или копие от решението за
образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които
да заместят предложените от партиите и
коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51,
ал. 2 от ИК, или когато член на СИК не се
яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ВАСИЛ ЕДРЕВ

Дирекция „Бюро по труда”- Айтос провежда процедури за кандидатстване на
работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост
и обучение на безработни лица

За Вас, работодатели!

Дирекция „Бюро по труда”- Айтос уведомява
работодателите от община Айтос, че разполага
с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г.,
както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• безработни лица на първите 5 работни места, разкрити от работодатели - микропредприятия

продължително безработни лица от:
- държавни и общински лечебни заведения,
общински училища, общински детски гради(чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 1600,00 лв.;
ни, както и предприятия с държавно участие
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, и общински предприятия (Компонент 2) - свободни
ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 1299,00 лв.;
средства – 5502,00 лв.;
• безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време
Работодателите могат да подават заявки за сво(чл. 52 от ЗНЗ) - свободни средства – 806,00 лв.; бодните работни места и необходимите документи
• безработни лица-самотни родители (осинови- в срок 7 работни дни от публикуване на обявата (в
тели) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-го- периода от 01 септември до 12 септември 2017 г.,
дишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни сред- включително).
ства – 801,00 лв.;
• безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от
Допълнителна информация може да се
ЗНЗ) - свободни средства – 1670,00 лв.;
получи в: Дирекция „Бюро по труда” - АйПрограма за обучение и заетост на продължител- тос, както и на тел. 0558/2-34-47 и тел.
но безработни лица – субсидира се наемането на 0558/2-58-74.
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ЦСКА си взе още един айтоски борец
Клуб по свободна борба „Айтос” солидно попълва редиците на софийския ЦСКА, научи
НП от президента и треньор на
клуба Ружди Ахмед. Поредният
шампион на айтоския клуб Михаил Живков, категория 53 кг,
беше поканен да се обучава и
да тренира в столичната борческа школа. Живков успешно премина през двудневните изпити и
вече ще участва във всички национални и международни турнири
и състезания с екипа на ЦСКА.
От три години в юношеския отбор на ЦСКА е и друг елитен айтоски състезател - Октай Ружди.
За високо спортно майсторство
и десетките си победи, неколкократно покани от софийския клуб
получи и другият ни шампион по
свободна борба - Алиш Алиш. Засега обаче, решението на семейството е Алиш да остане в Айтос
и да продължи обучението си в
родното СУ „Христо Ботев”.
НП

Треньорите на КСБ «Айтос» с тримата състезатели, които се радват
на вниманието на ЦСКА

Търсят изпълнител за ремонт
на улиците в Пещерско
Община Айтос обяви обществена поръчка с предмет
„Ремонт и рехабилитация на
улици в с. Пещерско”. Целта е
подобряване на транспортноексплоатационните характеристики и носимоспособността на настилките с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците
в селото.

Включени са улици №1 и
№10, общата прогнозна стойност е 333 333.00 лв. За улица
№1 стойността е 157 000.00 лв.,
за улица №10 - 176 333.00 лв.
Средствата за ремонта на
уличните настилки в Пещерско бяха осигурени с решение на МС. С това решение
бяха одобрени и 440 хил. лв.
за изграждането на спортен
комплекс в училищния двор

на с. Карагеоргиево по проект на Община Айтос.
Комплексната оценка на
офертите за ремонт на улиците
в Пещерско ще включва срок
на изпълнение и предложена
цена. Срокът за получаване на
офертите е 23 август 2017 г. Комисията по избора ще ги отвори на 24 август т.г. в сградата
на Община Айтос.
НП

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД-08-584
гр. Айтос, 28.08.2017г.
На основание на чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.4 от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.6 и чл.8 от Наредба за стопанисване, управление и
разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на Решение на ОбС - Айтос № 359 от
28.07.2017г., обективирано в Протокол №22, т.13 от ДР
З А П О В Я Д В А М:
1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем/аренда
на общински земеделски земи - частна общинска собственост, за стопанската 2017/2018 година, съгласно
приложената таблица
ИМОТ-НТП
ПЛОЩ/ ЗЕМЛИЩЕ/ КАТЕ- Нач. тръжна цена Форма и срок на отдавадка/
МЕСТНОСТ ГОРИЯ
лв./дка
не/год./
с. Мъглен
1 122004 - нива ОПФ
24,278 „Корията”
ІV
25,00
Наем–5 г.
с. Тополица
1 030137 – посевна площ ОПФ 53,831 „Ески балък” ІХ
35,00
Аренда–10 г. за създаване на трайни насаждения
Посочените начални тръжни цени са без ДДС
(освободена доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за
данъка върху добавената стойност).
2. Търгът да се проведе на 20.09.2017 г., от 9:15 часа
в малката заседателна зала на Община Айтос, ул. “Цар
Освободител” №3.
3. Началната тръжна цена за отдаване под наем/аренда e определена, съгласно Тарифа за отдаване под наем
и аренда на общински земи в Община Айтос, неразделна
част от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и е приета с Решение на ОбС - Айтос № 359 от 28.07.2017г.
4. Определям стъпка на наддаване - 10 % от началната
тръжна цена на декар.
5. Определям депозит за участие в размер на 10 % от
началната тръжна цена за целия имот, вносими в брой
в касата на Община Айтос (стая 10), или по банков път
по сметка на общината BG27BUIN95613300447527 BIC:
BUINBGSF при Алианц Банк България в срок до 16:00
часа на 18.09.2017г.
6. Сключването на договор за наем/аренда за
ползване на обявената по този ред земеделска земя, не
гарантира подпомагане на земеделските производители
по схемите и мерките на Общата селскостопанска
политика.
7. За обезпечаване изпълнението на задълженията
по договора за наем/аренда, определям парична гаранция в размер на една годишна наемна/арендна вноска, достигната на търга, която се внася преди сключване на договора. Внесената парична гаранция, след изтичане на срока на договора се освобождава, като не
се начислява лихва.
8. Утвърждавам 2 (два) комплекта тръжна документация за всеки един имот по отделно и проекти на договори към нея, съдържащи следните документи:
- Копие от Заповед за насрочен търг.
- Заявление за участие.
- Декларация за оглед.
- Декларация за приемане условията на търга.
- Тръжни условия.
- Копие от скица на имота.
- Копие от Акт за общинска собственост.
- Договор за наем/аренда (проект)
9. Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. без
ДДС за един комплект и може да се закупи в Центъра за
услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ на общината до 16:00 ч. на 15.09.2017 г.

10. Документи за участие в запечатан плик, да се приемат до 16:00 ч. на 18.09.2017 г., в ЦУИГ на общината.
В него се поставят следните документи:
10.1. Заявление за участие в търга
10.2. Документ за внесен депозит
10.3. Документ за закупена тръжна документация
10.4. Декларация за оглед на имота
10.5. Декларация за приемане условията на търга
10.6. Копие от лична карта – на физическото лице
или на управителя на ЮЛ
10.7. Юридическите лица – търговци , наред с посочените горе документи представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър. Допустимо е представянето на извадка от електронната страница на Търговския регистър.
10.8. Нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства лично на търга. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на
комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя оригинал или заверено за вярност копие, като
в този случай оригиналът се показва за сверка.
11. До участие в търга ще се допускат физически и
юридически лица. При участие на кандидат, регистриран
като ЮЛ на приложените документи е необходимо да се
постави фирмения печат.
12. Оглед на имотите да се извършва всеки ден до
16:00ч. на 18.09.2017 г. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена
тръжна документация и предварителна заявка.
13. Начин на плащане: в 14- дневен срок от влизане в
сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кандидат следва да внесе един годишен наем/арендна вноска и
една гаранция по изпълнение на договора в размер на една
годишна наемна/арендна вноска, достигната на търга.
14. Настоящата заповед да се обяви във в-к „Народен приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос, сайта на Община
Айтос и на определените за целта места в сградата на
съответното кметство и в общината на таблото в Центъра за услуги и информация на гражданите.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Допълнителна информация: кметството по местонахождение на земеделската земя и Община Айтос - тел.
2-57-81 и 2-77-45.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос

31 август 2017
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“ГЕНГЕР” ЕООД – АЙТОС
ЗАПОВЕД
№ 9, 29.08.2017 г.
На основание чл.60 ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба за реда и условията
за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Обявявам публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
за срок от 3 /три/ години, на следния недвижим имот, находящ се в п.и.
1017 извън регулационния план на гр.Айтос, местност – “Лесопарка”, адрес: гр. Айтос, ул. Паркова №60, представляващо – помещение с площ
24 кв.м. – занаятчийска работилница, при начална тръжна цена 1,05 лв./
кв.м. на месец без ДДС.
Помещението, предмет на търг се отдава единствено с цел същото да
бъде използвано за осъществяване на традиционни занаяти и/или продажба на занаятчийски изделия и услуги.
2. Търгът да се проведе на 18.09.2017 г. от 11.00 часа в административната сграда на “Генгер” ЕООД, гр. Айтос, ул. Паркова №60.
3. Определям депозит за участие в търга в размер на 20.00 лв.
4. Определям цена на тръжна документация в размер на 2.00 лв.
5. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 15.09.2017
г. от 9.00 до 16.00 часа срещу представен документ за закупена тръжна документация.
6. Тръжната документация се закупува от касата на дружеството всеки
работен ден до 15.09.2017г. от 9.00 до 16.00часа.
7. Депозитът за участие в търга се внася на касата на дружеството всеки работен ден до 15.09.2017 г. от 9.00 до 16.00часа.
8. Заявленията за участие и придружаващите ги документи се поставят
в запечатан непрозрачен плик върху който се отбелязва името на кандидата, адреса за кореспонденция и търга, за който се подават. Заявленията се приемат в касата на дружеството всеки работен ден до 15.09.2017
г. от 9.00 до 16.00 часа.
9. Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
10. Настоящата заповед да се оповести публично в един местен ежедневник и да се изложи на информационното табло в административната
сграда на Община Айтос и “Генгер” ЕООД.
Управител: Любомир Татаров

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД- 08-585
гр. Айтос, 28.08.2017г.

„ЗОЖ”, в землището на с. Съдиево, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при граници на
имота: Път, ПИ №25, ПИ №26, ПИ №12, ПИ №10, ПИ №9,
актуван с АОС № 4751/29.05.2017г.
Начална тръжна цена: 1972,00 лв. /хиляда деветстотин седемдесет и два лева/.
Посочените начални тръжни цени са без ДДС
(освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за
данъка върху добавената стойност).
2. Търговете да се проведат на 20.09.2017 год.
от 09:40 ч. в малката заседателна зала на Община
Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.
3. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена, за всеки отделен имот.
4. Определям депозит за участие - 10 % от началната
тръжна цена, за всеки отделен имот, вносим в брой в
касата на Община Айтос (стая № 10), или по банков път
по сметка на общината BG 27BUIN95613300447527, BIGBUINBGSF в „Алианц Банк България” в срок до 16:00
часа на 18.09.2017г.
5. Утвърждавам 9 /девет/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга, съдържащи следните документи:
- Копие от Заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие;
- Декларация за оглед на имота;
- Декларация за приемане условията на търга;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост;
- Копие от скица на имота;
- Договор за продажба /проект/;
6. Закупуването на тръжната документация на
стойност 36.00 лв. с ДДС да става от Центъра за услуги
и информация на гражданите в Община Айтос до 16:00
часа на 15.09.2017г.
7. Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик до 16:00 часа на 18.09.2017г. в Центъра за услуги и информация на гражданите, следните документи:
- заявление за участие в търга;
- декларация за оглед на имота;
- декларация за приемане условията на търга;
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
- копие от лична карта – на физическото лице или на
управителя на ЮЛ;
- юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър или извадка от електронната страница;
- нотариално заверено пълномощно – ако участникът
не присъства лично на търга. Допустимо е пълномощното да не се постави в плика, а да се предаде на комисията на нейното заседание. На комисията се предоставя
оригинал или заверено за вярност копие, като в този
случай оригиналът се показва за сверка;
8. До участие в търга се допускат физически и
юридически лица. При участие на кандидат, регистриран
като ЮЛ, на приложените документи следва да се
постави фирмения печат.
9. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен
ден до 16:00 часа на 18.09.2017г., след представяне
на документ за закупена тръжна документация и
предварителна заявка.
10. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от влизане
в сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият
кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се яви за сключване на договор.
Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да
се постави на информационното табло на общината.
Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на отдел „Общинска собственост”.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл.
45, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 178, обективирано в Протокол № 10,
т.18 от ДР на заседание на ОбС – Айтос, проведено на
26.07.2016г. и Решение № 360, обективирано в Протокол № 22, т.14 от ДР на заседание на ОбС – Айтос,
проведено на 28.07.2017г.,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1.1. ПИ №298 с площ 0,884 дка, находящ се в м.
„Набожната къща”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при
граници на имота: Главен път, ПИ №299, ПИ №303, ПИ
№297, актуван с АОС № 4276/17.05.2016г.
Начална тръжна цена: 1781,00 лв. /хиляда седемстотин осемдесет и един лева/.
1.2. ПИ №292 с площ 1,552 дка, находящ се в м.
„Набожната къща”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при
граници на имота: Път ІV кл., ПИ №293, Река, Река, актуван с АОС № 2339/19.03.2010г.
Начална тръжна цена: 3128,00 лв. /три хиляди сто
двадесет и осем лева/.
1.3. ПИ №1204 с площ 1,364 дка, находящ се в м.
„Слънчева лъка”, в землището на гр. Айтос, категория
четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №1225, ПИ №1203, Път, ПИ №1205,
ПИ №1224, актуван с АОС № 4754/29.05.2017г.
Начална тръжна цена: 2644,00 лв. /две хиляди шестстотин четиридесет и четири лева/.
1.4. ПИ №410 с площ 0,405 дка, находящ се в м.
„Ляската”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при граници на
имота: ПИ №411, ПИ №412, ПИ №413, Общинско място, актуван с АОС № 4669/11.04.2017г.
Начална тръжна цена: 806,00 лв. /осемстотин и
шест лева/.
1.5. ПИ №411 с площ 0,413 дка, находящ се в м.
„Ляската”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при граници
на имота: Път, ПИ №412, ПИ №410, Път, актуван с АОС
№ 4752/29.05.2017г.
Начална тръжна цена: 821,00 лв. /осемстотин двадесет и един лева/.
1.6. ПИ №412 с площ 0,347 дка, находящ се в м.
„Ляската”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при граници
на имота: Път, ПИ №413, ПИ №410, ПИ №411, актуван
с АОС № 4753/29.05.2017г.
Начална тръжна цена: 691,00 лв. /шестстотин деветдесет и един лева/.
1.7. ПИ №3001 с площ 1,232 дка, находящ се в м.
„Трите братя”, в землището на гр. Айтос, категория четвърта, с начин на трайно ползване – нива, при граници
на имота: ПИ №2921, ПИ №3002, ПИ №3000, ПИ №2929,
ПИ №2928, актуван с АОС № 4860/28.06.2017г.
Начална тръжна цена: 2472,00 лв. /две хиляди четиристотин седемдесет и два лева/.
1.8. ПИ №2768 с площ 0,635 дка, находящ се в м.
„Трите братя”, в землището на гр. Айтос, категория четДопълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45,
върта, с начин на трайно ползване – нива, при граници
на имота: ПИ №2766, ПИ №2769, ПИ №2771, Път, ПИ 0558/2 57 81.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упраж№2767, актуван с АОС № 4872/05.07.2017г.
Начална тръжна цена: 1274,00 лв. /хиляда двеста се- нявам лично.
демдесет и четири лева/.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
1.9. ПИ №11 с площ 1,070 дка, находящ се в м.
Кмет на Община Айтос

×ô

Народен приятел

31 август 2017

Обявяване на влязло в законна сила
РЕШЕНИЕ
№ 1395, 20.07.2017г., град Бургас
В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС,
XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ,
на тринадесети юли две хиляди и седемнадесета
година, в публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ
ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ
2. ВАНИНА КОЛЕВА
секретар: Стоянка Атанасова
прокурор: Деян Петров
сложи за разглеждане докладваното от съдия
Ванина Колева
административно дело номер 1288 по описа за
2017 година.
Производството е по реда на чл.185 - чл. 196 от
Административно-процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по протест на прокурор в Окръжна
прокуратура гр. Бургас против Наредба за управлението
на общинските пътища в община Айтос, приета с
Решение № 168/28.01.2009г. на Общински съвет Айтос,
протокол № 17, в сила от 16.02.2009г. В протеста се
твърди, че Наредбата е издадена при съществени
нарушения на администраивнопроизводствените
правила и в противоречие с нормативни актове
от по-висока степен. Счита, че при приемането й
административният орган е нарушил принципа на
откритост и съгласуваност, съдържащ се в чл.26, ал.1
от Закона за нормативните актове (ЗНА), не е спазил
и основните принципи на чл.4, чл.8 и чл.12 от АПК
за законност, равенство и достъпност, публичност
и прозрачност. Твърди, че съществуването на
протестираните разпоредби противоречи на правната
сигурност като цяло. Иска от съда да я отмени като
незаконосъобразна. Претендира присъждане на
направените разноски.
Ответникът, Общински съвет Айтос, изпраща цялата
преписка по издаването на протестираната наредба и
не изразява становище по протеста.
Съдът, след като прецени събраните по делото
доказателства и обсъди доводите и възраженията
на страните, приема за установено от фактическа и
правна страна следното:
Предмет на оспорване по настоящето дело е
Наредба за управлението на общинските пътища в
община Айтос, приета с Решение № 168/28.01.2009г.
на Общински съвет Айтос, на основание чл. 23 от
Закона за пътищата (ЗП).
По делото е представено предложение изх. №
61-00-9/14.01.2009г. от кмета на община Айтос до
Общински съвет Айтос относно приемане на Наредба
за управление на общинските пътища, на основание
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА) и чл.23 от ЗП.
Към предложението е приложен проект на Наредба
№ 2 от 2009г. за управление на общинските пътища
в община Айтос.
Като част от административната преписка са
приети Протокол № 8 от 26.07.2009г. на постоянната
комисия (ПК) “ЗОР”, Протокол №11 от 26.01.2003г.
от ПК “ОСПСКСД”, Протокол № 11 от 26.01.2009г.
от заседание ма ПК ”ТРСБЖПЕ”, Протокол № 10 от
26.01.2009г. от заседание на ПК “ССДАП”; Протокол
№ 10 от 26.01.2009г. от заседание на ПК “ЗСДСОТ”,
Протокол № 13 от 26.01.2009г. от заседание на ПК
“ОКИЗМА”, Протокол № 10 от заседание на ПК “ОПНО”,
проведено на 26.01.009г.
С Решение № 168, на заседание, проведено на
28.01.2009г., Протокол № 17, т.5 от ДР, Общински
съвет Айтос, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА
и чл.23 от ЗП, приема Наредба № 1 от 2009г. г. за
управление на общинските пътища в община Айтос.
На 16.02.2009г. текстът на наредбата е публикуван в
местен всекидневник.
По делото е представена в актуалната действаща
редакция на Наредба № 1 от 2009г. г. за управление
на общинските пътища в община Айтос.
При така установената фактическа обстановка
съдът достигна до следните правни изводи:
Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието
оспорване пред съд е регламентирано в Дял трети,
Раздел ІІІ, чл.185 - 195 от АПК. Съгласно чл. 187,
ал. 1 от АПК, упражняването на това процесуално
право не е обвързано с преклузивен срок. Съгласно
чл. 186, ал. 1 от АПК право да оспорват подзаконов
нормативен акт имат гражданите, организациите и
органите, чиито права, свободи или законни интереси
са засегнати или могат да бъдат засегнати от него
или за които той поражда задължения. Касае се за
неопределен и неограничен брой адресати, спрямо
които нормативната разпоредба има многократно
правно действие /арг. чл. 75, ал. 1 от АПК/. Съгласно
ал. 2 прокурорът също може да подаде протест срещу
акта и в този аспект протестът на прокурор Червеняков
се явява процесуално допустим.
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. По силата на чл. 76, ал. 3 от АПК, вр. с
чл. 8 от ЗНА и с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение
на предоставените им правомощия, те са овластени
да издават административни актове, сред които и
подзаконови нормативни актове - наредби. В чл.23 от
Закона за пътищата е предвидено, че правомощията на

кметовете по управлението на общинските пътища се
определят с наредба на общинския съвет. С посочената
разпоредба изрично се делегират правомощия на
общинския съвет да уреди правомощията на кметовете
в посочената област чрез издаване на подзаконов
нормативен акт. Предвид изложеното, съдът намира,
че Наредбата за управлението на общинските
пътища в община Айтос е издадена от компетентен
орган - общински съвет Айтос, в изпълнение на
конституционно закрепеното негово правомощие да
издава наредби на територията на община Айтос. При
приемането на Наредбата е спазена и изискуемата от
закона специална форма. Спазени са изискванията
на чл. 75, ал. 3 и 4 от АПК - посочен е видът на акта /
Наредба/, органът, който го е приел /ОС/ и е определен
главният му предмет /управление на общинските
пътища в община Айтос/. Като структура, форма и
обозначение на съдържанието Наредбата отговаря на
изискванията на закона за нормативните актове (ЗНА)
и Указа за неговото прилагане.
При приемането на Наредбата са допуснати
нарушения на административно-производсвтвените
правила. Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 ЗНА
в приложимата редакция (отм., нов - ДВ, бр. 46 от
2007 г.) изработването на проект на нормативен
акт се извършва при зачитане на принципите на
обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
В ал. 2 е предвидено, че преди внасяне на проект
на нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителя на проекта го
публикува на интернет страницата на съответната
институция заедно с мотивите, съответно доклада,
като на заинтересованите лица се предоставя наймалко 14-дневен срок за предложения и становища
по проекта. Въпреки дадените от съда указания,
от ответника не се представиха доказателства, че
изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА е спазено. Тази
норма изрично поставя задължение на съставителя
на проекта да го публикува на интернет страницата
на дадената институция заедно с мотивите. На
заинтересуваните лица се предоставя не по-малко
от 14 дни срок за предложения и становища по
проекта. Освен това, липсват мотиви към предложения
проект. Такива не се съдържат в предложението на
кмета, нито в протоколите от комисиите, на които
е бил приет проектът за решение. В тези протоколи
липсват всякакви обсъждания или доклад на точките от
дневния ред, сред които се предполага, че е проекта за
Наредба за управление на общинските пътища. В тях
не е посочен дневният ред и не може да се установи
дори дали предмет на някоя от точките е проектът на
процесната наредба. При служебна проверка на сайта
на общински съвет Айтос, съдът установи, че не е
публикуван проект на наредба, мотиви или съобщение
за приемането й. Мотиви липсват.
Целта на чл. 26, ал. 2 ЗНА е да се осигури възможност
на заинтересуваните лица да упражнят своето право на
участие в производството по подготовката на актовете,
засягащи законните им интереси. Публикуването и
разгласяването на проекта на акта представляват
начина, чрез който се проявява принципът за
откритост и съгласуваност, съдържащ се в чл. 26, ал.
1 ЗНА. Задължение да следи за спазване на цитирания
принцип има органът, притежаващ правомощието да
приеме или не дадения проект. Дейността на органа
следва да бъде съобразена и с основните принципи
на чл. 4, 8 и 12 АПК - за законност, равенство и
достъпност, публичност и прозрачност. Процедурата,
касаеща приемането на нормативния административен
акт, е регламентирана императивно, за да се защити
публичният интерес. В този смисъл неспазването на
14-дневния срок съставлява съществено нарушение.
В подкрепа на същия извод е текстът на чл. 77 АПК,
който задължава компетентния орган да издаде
нормативен акт, след като обсъди проекта заедно с
направените становища, предложения и възражения.
В този смисъл е и практиката на ВАС, обективирана
в решение № 2861 от 27.02.2014г., по адм.д. №
7179/2013г.; решение № 6760 от14.05.2012 г. по адм.
дело № 2802/2012 г. и др. Допуснатите нарушения
на административнопроизводствените правила са
съществени, тъй като се отразяват на съдържанието на
нормативния акт, който е приет, без да се предостави
възможност за обсъждане – отменителнооснование
по чл. 146, т. 3 АПК.
По изложените съображения, протестът е
основателен, а оспореният нормативен акт следва да
бъде отменени като незаконосъобразен, на основание
чл.146, т.3, във вр. с чл.196 от АПК.
С оглед своевременно направеното искане за
присъждане на направените разноски, на основание
чл. 228, вр. с чл. 143, ал. 1 АПК, ответникът следва да
заплати на Окръжна прокуратура Бургас - направените
разноски в размер на 20 лева за обнародване на
оспорването в Държавен вестник.
Водим от горното и на основание чл. 193, ал. 1 от
АПК, Бургаският административен съд, ХІХ-ти състав,
РЕШИ:
ОТМЕНЯ Наредба за управлението на общинските
пътища в община Айтос, приета с Решение №
168/28.01.2009г. на Общински съвет Айтос, протокол
№ 17, в сила от 16.02.2009г.
ОСЪЖДА Общински съвет Айтос, да заплати на
Окръжна прокуратура Бургас направените съдебни
разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от
АПК, след влизането му в сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е № 347
По Предложение с вх.№ ОбС235/03.07.2017 г. от Васил Едрев
– кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и
администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на
община Айтос,
Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл.
75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация,
РЕШИ:
I. Приема Наредба за изменение
на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Айтос, както следва:
§ 1. В чл.16б, ал.1, т.3, текстът
„ за един съд ” 0,11м3 /кофа „карнобатска”/ - 54/петдесет и четири/
лв./год; се отменя.
§ 2. В чл.16б, ал.2, т.3, текстът
„ за един съд ” 0,11м3 /кофа „карнобатска”/ - 54/петдесет и четири/
лв./год; се отменя

луги на територията на община Айтос, приета с Решение № ……… г. на
Общински съвет – Айтос, влиза в
сила от деня на публикуването й във
вестник „Народен приятел.”
Решението е гласувано в
заседание на ОбС, с 26 гласа ”за”,
1 „против” и 1 „въз.се”, проведено
на 28.07.2017 г.
Протокол № 22, т.1. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
/Галя Младенова –
ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ІІ. Наредбата за изменение на На- /п/
редба за определяне и администри- КРАСИМИР ЕНЧЕВ
ране на местните такси и цени на ус-

Обявяване на влязло в законна сила приема правилници, наредби, решения и
инструкции по въпроси от местно значение. В случая наредбата определя рамРЕШЕНИЕ
ката за правно регулиране на обществените отношения, свързани с за мест№1396, 20.07.2017 г. гр. Бургас,
ните изисквания, ограничения и забрани, свързани с движението на превозВ ИМЕТО НА НАРОДА
ните средства на териториите за общо
ползване в гр.Айтос. Процесната наредАдминистративен съд – Бургас
ба и в частност оспорените разпоредби,
ХІІІ-ти състав
На двадесет и девети юни две хиляди има характер на подзаконов нормативен
акт по смисъла на чл.75, ал.1 от АПК, тъй
и седемнадесета година
като същата се отнася за неопределен
В публично заседание в следния и неограничен брой адресати и имаща
многократно правно действие.
състав:
Общинският съвет като орган на местПредседател: Станимира Друмева
но
самоуправление на територията на
Членове: 1. Румен Йосифов
Община Айтос, решава самостоятелно
2. Любомир Луканов
въпросите от местно значение, които
Секретаря: Г.С.
законът е предоставил в неговата комПрокурор: Мануел Манев
Като разгледа докладваното от съдия петентност. По силата на чл.76, ал.3 от
АПК, във връзка с чл.8 от Закона за норРумен Йосифов,
административно дело № 1226 по оп- мативните актове (ЗНА) и чл.21, ал.2 от
иса за 2017 година, за да се произнесе ЗМСМА и в изпълнение на предоставените му правомощия, той е овластен да
взе предвид следното:
издава нормативни административни акПроизводството е по глава Х, раз- тове, уреждащи въпроси от местно знадел ІІІ от Административнопроцесуал- чение, сред които и наредби. Предвид
изложеното съдът намира, че оспорения кодекс (АПК).
Образувано е по протест на проку- ните разпоредби от процесната наредрор при Окръжна прокуратура - Бур- ба са издадени от компетентен орган –
гас, против чл.30: „При престояване ОбС-Айтос. Спазена е изискуемата от
на блокиран със скоба автомобил по- закона специална форма.
Съдът не установи съществени нарувече от четири часа, той може да
бъде отстранен от мястото на пар- шения на административно-производкиране по реда на чл.27, като вода- ствените правила при приемане на начът или собственикът на автомоби- редбата, включително и на протестирала, освен разноските по блокирането, ните разпоредби, като такива не се твързаплаща и разноските по отстраня- дят и в протеста на прокурора.
Производството по приемането на
ването, транспортирането и паркирането.“ и чл.27, ал.1 в частта: „пар- наредбата е инициирано от кмета на Обкирани в нарушение на правилата“ от щина Айтос, който е внесъл за разглежНаредба № 4/2006г. за обществения дане писмено предложение с вх.№ ОбСред при използване на превозни сред- 355/18.09.2006г. (л.12) за приемане на
ства на територията на гр.Айтос, при- Наредба №4, ведно с проект на нормаета от Общински съвет Айтос с реш.№ тивния акт (л.13-23). В предложението
443/27.09.2006г., пр.№ 37; изм. с реш.№ е посочено, че приемането на наредба471/29.11.2006г., пр. № 39; изм. с та се налага с оглед осигуряване на виреш.№ 93/09.07.2008г., пр. № 12; изм. с сока култура и безопасност при движереш.№ 110/03.09.2008г., пр. № 13; изм. ние на превозните средства, което може
с реш.№ 209/09.04.2009г., пр. № 20; да приеме за мотив по смисъла на тогаизм. с реш.№ 266/22.07.2009г., пр. № вашната редакция на чл.28 от Закона за
23; изм. с реш.№ 351/20.11.2009г., пр. нормативните актове (ЗНА). Проектът за
№ 26; изм. с реш.№ 452/24.06.2010г., нормативния акт не е бил публикуван,
пр.№ 32; изм. с реш.№ 573/13.05.2011г., но това не е било нормативно изисквапр.№ 41; изм. с реш.№ 55/20.02.2012г., не към иницииране на производството
пр. № 5; изм. с реш.№ 172/20.09.2012г., на 18.09.2006г., т.е. преди изменението на чл.26 от ЗНА в ДВ, бр.46 от 2007г.
пр.№ 12.(съкр. Наредба №4/2006г.)
Прави се искане за отмяната на ата- Този проект е бил включен в под т.7 от
куваните правни норми като незаконо- дневния ред на заседанието на ОбС-Айсъобразни. За всяка от посочените раз- тос, насрочено за 27.09.2006г. и е бил
поредби са изложени подробни съжде- обсъден в постоянните комисии на съния във връзка с незаконосъобразност- вета на 25.09.2006г., съгласно предстата им, като постановени в противоречие вените протоколи (л.28-34).
Предложението на кмета на Община
с материалноправни разпоредби и несъответстващи на целта на закона. Счита Айтос е разгледано на заседание на ОбСсе за недопустимо с наредба на общин- Айтос на 27.09.2006г., видно от предстаския съвет да се въвежда компетентност вени по делото протокол № 37 от същаза прилагане на принудителна админи- та дата (л.22-27). След проведени подстративна мярка (ПАМ), извън посоче- робни обсъждания, дискусии и някои
ната в закона, тъй като в чл.171, т.5, промени в текста, Наредба №4/2006г.
б.“б“ от Закона за движението по пъ- е приета от общинския съвет на оснотищата (ЗДвП) са предвидени само три вание чл.21, т.13 и чл.22 от ЗМСМА с
хипотези, при които компетентните ор- решение № 443 от 27.09.2006г., взето
гани имат право на прилагат ПАМ „пре- със 21 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1
местване на паркирано пътно превоз- глас „въздържал се“ (л.27).
Наредба №4/2006г. е била публикуно средство без знанието на собственика“, а атакуваните текстове от Наред- вана в местния вестник Народен прияба №4/2006г. недопустимо въвеждат и тел на 13.11.2006г., съгласно представената разпечатка (л.36-37), с което е
нови хипотези.
В съдебно заседание Окръжна про- било спазено изискването на тогавашкуратура - Бургас, чрез прокурор Ма- ната редакция на чл.37, ал.2 от ЗНА. Атануел Манев, поддържа протеста на ос- куваните с настоящия протест текстове
нованията, изложени в него. С молба на чл.30 и чл.27, ал.1 от наредбата не
от 23.05.2017г. е поискано присъжда- са били изменяни или променяни при
не на разноските за заплатената дър- многобройните последващи изменения
жавна такса от 20лв. за обнародване на наредбата.
При приемането на наредбата не са
на оспорването в ДВ.
Ответникът – Общински съвет (ОбС) допуснати съществени нарушения на ад- Айтос, след указание на съда предста- министративнопроизводствените правя преписката по приемането на Наред- вила. Проектът на наредбата е придруба №4/2006г. Не изпраща представител жен от мотиви, изложени в предложев съдебно заседание и не изразява ста- нието на кмета на Община Айтос. При
издаване на протестираните разпоредновище по протеста.
Съобщението за постъпилия про- би на Наредбата са спазени процесуалтест е обявено по реда на чл.181 във ните изисквания, съгласно чл.27, ал.2,
връзка с чл.188 от АПК в ДВ, бр.44 от ал.3 и ал.4 от ЗМСМА в приложимите
02.06.2017г. По делото не са встъпили им редакции.
Протестираните разпоредби имат
заинтересовани страни по смисъла на
следното съдържание (атакуваните текчл.189, ал.2 от АПК.
След като прецени твърденията на стове са подчертани):
Чл. 30. При престояване на блокистраните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Ад- ран със скоба автомобил повече от чеминистративен съд - Бургас в настоящия тири часа, той може да бъде отстраси състав намира за установено от фак- нен от мястото на паркиране по реда
на чл.27, като водачът или собстветическа и правна страна следното:
Предмет на съдебен контрол за зако- никът на автомобила, освен разносносъобразност са отделни разпоредби ките по блокирането, заплаща и разот Наредба № 4/2006г. за обществения носките по отстраняването, трансред при използване на превозни сред- портирането и паркирането.
Чл. 27 (1) Отстраняване на автоства на територията на гр.Айтос, приета
мобили от мястото на паркиране,
от ОбС-Айтос.
В чл.186 от АПК са определени су- паркирани в нарушение на правилата,
бектите, които имат право да оспорват се извършва от оторизиран изпълподзаконови нормативни актове – това нител със съдействието на РПУ-Айса както гражданите, организациите и тос, чрез специално за целта превозорганите, чиито права, свободи или за- но средство /паяк/.
По отношение съответствието на проконни интереси са засегнати или могат
да бъдат засегнати от него или за кои- тестираните разпоредби на Наредба
то той поражда задължения, така и про- №4/2006г. с материалния закон съдът
курора, който може да подаде протест намира следното:
Съгласно чл.167, ал.2 от ЗДвП, служсрещу акта. Прокурорът може винаги да
подава протест, тъй като по презумпция бите за контрол, определени от кмета на
всеки незаконен нормативен акт нару- общината, могат да използват техничешава обществения интерес. Съгласно ско средство за принудителното задърчл.187, ал.1 от АПК подзаконовите ак- жане на пътното превозно средство, за
тове могат да бъдат оспорени без огра- което не е заплатена дължимата цена за
ничение във времето, а съгласно чл.185, паркиране по чл.99, ал.3, до заплащаал.2 от АПК те могат да се атакуват как- нето на цената и разходите по прилато изцяло, така и в отделни техни раз- гането на техническото средство. Техпоредби. Предвид изложеното протестът ническото средство може да се прилана прокурор от Окръжна прокуратура - га единствено и само по отношение на
пътно превозно средство, за което не е
Бургас е процесуално допустим.
Разгледан по същество, протестът заплатена съответната такса. Следовае основателен по следните съобра- телно превозно средство което е паркирано в определените места от кмета за
жения:
Наредба №4/2006г. (л.38 и http:// платено паркиране и за което не е плаaytos.bg/files/264/1074742028364.pdf), тена съответната такса, може само да
приета от ОбС-Айтос, представлява бъде блокирано с техническо средство,
действащ нормативен акт. Тя е приета по но по отношение на него не може да се
силата на законова делегация, като Зако- прилага принудителната административнът за местното самоуправление и мест- на мярка по чл.171, т.5 от ЗДвП – прената администрация (ЗМСМА) предоста- местване на пътно превозно средство
вя правомощия на общинския съвет да без знанието на собственика.
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С оспорената разпоредба на чл.30 от
Наредба №4/2006г. са разширени хипотезите на преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач в противоречие с предвидените в императивни текстове на закона хипотези и по този начин недопустимо е създадена принудителна административна мярка в нормативен акт от местно значение, за която
няма законова делегация. Тя противоречи на чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП, доколкото посочената разпоредба на закона
предвижда като единствена приложима
принудителна административна мярка
при неплащане на таксата за паркиране
– използване на техническо средства за
принудително задържане на пътно превозно средство, а не и предвиденото
в чл.30 от наредбата – отстраняване,
транспортиране и паркиране, както и заплащане на заплащане на такса за това.
Разпоредба на чл.30 от наредбата противоречи и на чл.171, т.5 от ЗДвП, която разрешава преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач само в предвидените в посочената точка хипотези:
когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване, паркирано е
в нарушение на правилата за движение
на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава
опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. Законът не допуска възможността за принудително преместване на правилно паркирано превозно средство, за
което не е заплатена дължимата цена за
паркиране, при блокиране със скоба повече от четири часа, каквато принудителна административна мярка е създадена с оспорената разпоредба на наредбата, а това води до незаконосъобразност на последната.
Същите мотиви с известно уточнение
водят до извод, че незаконосъобразна е
и другата атакувана разпоредба – чл.27,
ал.1 в частта: „паркирани в нарушение
на правилата“ от наредбата. Както се посочи, чл.171, т.5, б.“б“ от ЗДвП допуска
два случая при които е допустимо принудително преместване на превозно средство, паркирано в нарушение на правилата – така както предвижда чл.27, ал.1,
а именно: паркиране на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на
паркирано превозно средство, както и
когато неправилното паркиране създава
опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. Чл.27, ал.1 от Наредба №4/2006г.
не прави такова разграничение при преместването на неправилно паркирани автомобили, тъй като допуска то да се извършва за всички такива неправилно
паркирани автомобили от оторизиран изпълнител със съдействието на РПУ-Айтос,
чрез специално за целта превозно средство /паяк/, а това е в противоречие на
чл.171, т.5, б.“б“ от ЗДвП.
Случаите, когато се налагат принудителни административни мерки се уреждат със закон – чл.23 от Закона за административните нарушения и наказания. Доколкото е предвидено прилагане на принудителна административна
мярка от вида на чл.171, т.5 от ЗДвП,
в противоречие със закона, правилно е
становището в протеста на прокурора,
че атакуваните разпоредби на наредбата – чл.30 и на чл.27, ал.1 в оспорената
част, са незаконосъобразни.
Предвид горните изводи на съдебния
състав, следва протестираните разпоредби да бъдат отменени като незаконосъобразни, като постановени в противоречие на материалния закон.
Предвид изхода на делото и на основание чл.143 във връзка с чл.196 от
АПК, в полза на протестиращата Окръжна прокуратура - Бургас следва да
се присъдят разноски за обявление на
оспорването в Държавен вестник в размер на 20 лева.
Мотивиран от гореизложеното и на
основание чл.193, ал.1 от АПК, Административен съд - Бургас, тринадесети състав,
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.30: „При
престояване на блокиран със скоба автомобил повече от четири часа, той
може да бъде отстранен от мястото
на паркиране по реда на чл. 27, като водачът или собственикът на автомобила, освен разноските по блокирането, заплаща и разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането.“ и чл.27, ал.1, т.3 в частта:
„паркирани в нарушение на правилата“
от Наредба № 4/2006г. за обществения
ред при използване на превозни средства на територията на гр.Айтос, приета от Общински съвет Айтос с реш.№
443/27.09.2006г., пр.№ 37; изм. с реш.№
471/29.11.2006г., пр. № 39; изм. с
реш.№ 93/09.07.2008г., пр. № 12; изм. с
реш.№ 110/03.09.2008г., пр. № 13; изм.
с реш.№ 209/09.04.2009г., пр. № 20;
изм. с реш.№ 266/22.07.2009г., пр. №
23; изм. с реш.№ 351/20.11.2009г., пр.
№ 26; изм. с реш.№ 452/24.06.2010г.,
пр.№ 32; изм. с реш.№ 573/13.05.2011г.,
пр.№ 41; изм. с реш.№ 55/20.02.2012г.,
пр. № 5; изм. с реш.№ 172/20.09.2012г.,
пр.№ 12.
ОСЪЖДА Общински съвет Айтос да
заплати на Окръжна прокуратура - Бургас, съдебно-деловодни разноски в размер на 20 (двадесет) лева.
Решението може да се обжалва пред
Върховен административен съд - в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ
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Четири поколения заедно
в Деня на туриста
Cyan Magenta Yellow Black

115-годишна е историята
на ТД „Чудни скали” - Айтос

Четири поколения айтоски туристи събра националният Ден на туриста в хижа
„Здравец” край Тополица.
Част от членовете на ТД
„Чудни скали” се включиха в
четиричасов преход от града до хижата, сред тях бяха
и ученици-туристи.
За първи път тържеството за националния ден на
туриста беше организирано
от екипа на новия Секретар
на ТД „Чудни скали” - Айтос
Бистра Костова, която обеща на колегите си богата туристическа програма. Като
Председател на дружеството, кметът Васил Едрев също
беше на празника. Неговият
поздрав към туристическата общност беше „за здраве и още много покорени
върхове”. Да приветства ту-

ристите дойде и Председателят на ОбС-Айтос Красимир Енчев.
Както винаги, най-активни в подготовката на емоционалното събитие бяха
туристите ветерани с ръководител Ирина Николова.
В екипи с логото на дружеството ветераните поздравиха по-младите си колеги
и изненадаха с хумористичен талант гостите на празника. Викторина с награди,
грамоти за активна туристическа дейност, още песни, стихове, танци и скечове
включваше сценарият, подготвен от туристическото ръководство.
Грамоти за активна туристическа дейност кметът Васил Едрев връчи на представители на различни поколе-

Кметът изненада туристите с торта

Доайените

Походът
Желязко Желязков, Петър
Янев, Кънчо
Велев, Джем
Юмеров, Емре
Мюмюн, Петър
Вълчанов, Ангел Тодоров,
Николай Иванов, Несрин
Сабри и Мария Луизова.
И трапезата беше дело
на колективни
усилия, безспорна заслуга за скарата
имаше доайНиколай Димитров и Тодорка Коста- енът Орлов.
динова - силата на приемствеността! Домакин на
празника пък
ния - Йордан Данов, Ирин- беше друг член от фамилика Николова, Недялка Ива- ята Орлови - Атанас Орлов,
нова, Маринка Величкова, който категорично доказа,
Христо Димов, Минчо Ми- че е добрият нов стопанин
нев, Пенка Димова, Сема на хижа „Здравец”, която и
Илязова, Янчо Василев, в момента обновява.

Това беше и първият общ
туристически празник, на
който присъства и най-младото попълнение на ТД „Чудни скали” - две ученически
групи от СУ „Христо Ботев”
- Айтос. Събитието беше добър повод за връчването на
членските карти на най-новите членове на ТД „Чудни
скали” - Айтос - учениците
Мирослав Тилков и Красен
Димитров.
Редом с 15-16-17-годишните ентусиасти, Деня на туриста празнува и един от доайените на туристическото
движение в Айтос - Тодорка
Петрова Костадинова. Преди седмица навършила 85
години, била е дълги години
детска учителка, и до днес
голямата й страст е планината. „Преходите вече ми са
трудни, но има ли автобус
ще ходя винаги, винаги”, категорична е Костадинова. И
с умиление си спомня пър-

вия си туристически поход с
приятелите от дружеството,
отпреди повече от половин
век, организиран от туристахудожник Тодор Янчев.
Заедно, айтоските туристи вече готвят и друг голям
празник - тази година, през
м. октомври ТД „Чудни скали” ще отбележи тържествено своята 115-та годишнина. Създадено е през 1902 г.,
само седем години след учредяването на Българския
туристически съюз и е едно
от най-старите в страната.
„Силата на дружеството е
в приемствеността. Днес с
нас, за първи път в похода
участваха Красен, Дамян,
Мирослав и Джем. ТД „Чудни скали” има не само богато минало - младите са гаранция, че то има бъдеще”,
каза за НП ръководителят на
младежката секция Николай
Димитров.
НП

Доц. Емил Коцев:

Дистрикт-гуверньорът на
Вече не страдаме от фалшива
Ротари - България в Айтос скромност - да крием колко сме добри!

Президентът на Ротари
клуб Стоян Стоянов и членовете на новия борд посрещнаха в Айтос Дистрикт-гуверньора на Ротари
- България доц. Емил Коцев,
който беше на първа визита в града, за да се запознае със свършеното през
изминалата Ротарианска
година и с програмата за
действие през настоящата, която започна на 1 юли.
Дистрикт-гуверньорът посети и кмета на Община
Айтос Васил Едрев, който
е почетен член на Ротари
клуб - Айтос, за да дискутират общите проекти на Ротари с местната власт. На
срещата, градоначалникът
подчерта приноса на Ротари - Айтос за продължаване и утвърждаване на фолклорните празници „Славееви нощи” с учредяването на традиционна награда за най-добре представил се айтоски състав. Айтоските ротарианци имат

заслужено висок авторитет сред местната общественост най-вече заради активната си работа в посока
безопасността на децата на
пътя, с поставянето на пътни знаци, осветяването на
пешеходна пътека, площадка за обучение на малчуганите и организирането на
традиционно велосъстезание за 1 юни със солиден
награден фонд, заяви още
кметът на работната среща
с Дистрикт-гуверньора.
По-късно, на редовна
среща на Ротари клуб - Айтос, Дистрикт-гуверньорът
насърчи усилията на приятелите и лично връчи найпрестижното отличие за
служба в полза на обществото – значката „Пол Харис Фелоу” на Иван Дочев, един от най-изявените членове на клуба. Призът е за всеотдайната му
работа по безопасност на
движението.
НП

Дистрикт-гуверньорът на Ротари - България доц. Емил Коцев е
родом от Русе. Служи на Ротари от 15 години. По професия е преподавател в Русенския университет, доцент по Социално управление. Има
и частен бизнес, шивашко производство. Семеен е с четири деца.
- Доц. Коцев, какво е мотото на Ротарианската 2017/ 2018 г.?
- Мотото е добре казано, но ние го наричаме тема за годината. Всяка година сменяме темата, и тази година звучи
много човешки, много близко до сърцето
- „Ротари: Правим разликата!”. Нещо, което всеки в зависимост от собствените си
убеждения и от собствените си възможности, може да направи, и най-вероятно
всеки нормален човек иска да направи такава една разлика, т.е. да въздейства
върху една система, да кажем общността, в която живее. Така че след въздействието системата да е с нещо по- различно, отколкото преди въздействието. Това
е нещото, което ние наричаме иначе - да
оставиш следа от своя живот. Всеки трябва да живее с такава идея, защото иначе, защо живеем в крайна сметка - ако
просто животът си минава, без да остане
някаква следа?! И от тази гледна точка,
ние в Ротари се опитваме да търсим синергичен ефект, не всеки един от нас поотделно да прави разликата, а като сме
заедно - да опитаме да правим по-голяма
разлика. И мисля, че успяваме.
- Като Дистрикт-гуверньора какво
искате да постигнете през тази Ротарианска година?
- В нашият Дистрикт са 87 клуба с 2 000
ротарианци. Една от целите е да запазим
този стабилен като брой хора доброволци, да ги запазим мотивирани, и да укрепим тези клубове, които в една или друга степен, от икономическата криза са
малко поразклатени. Но тъй като трябва
да направим разликата, не е достатъчно да запазим това състояние, което е в
момента. На мен ми се иска в клубовете,
които са силни, както е Ротари клуб - Айтос, да имаме такива ефективни, действащи проекти. Основно, моят приоритет е
насочен към подпомагане и действия за
справянето с демографската криза. Това

за мен отдавна вече не е криза, а е катастрофа. Тази основна посока виждам
и в работата на Ротари - Айтос. През последните няколко години те са се обърнали към децата - готвят и реализират проекти в посока на децата. Когато младите
хора са достатъчно щастливи тук, в България, те по- малко гледат към чужбина.
Мисля, че това е бъдещето - ако всеки
по малко се опита да направи разликата, ние наистина ще живеем в едно малко по-добро общество.
- Как ще си взаимодействат клубовете с местната власт?
- Това изцяло зависи от работата по
места. Много сред тези 87 клуба, включително и айтоският, имат традиционно добро взаимодействие. Няма как да
има успех която и да е неправителствена организация, ако се опитва сама да
работи. Ето тук отново търсим синергичния ефект, но вече не между индивидите
в клуба, а между различни организации.
Когато две или повече организации се опитват да постигат някакви цели, резултатът е винаги по- висок. За тези, на които
думата синергия им убягва - това е когато едно плюс едно не е две, а поне три и
повече от три. Ротари клуб и Общината
заедно могат да направят повече, отколкото ако действат поотделно и се опитват
да оправят различни проблеми.
През тази година приоритетите си остават същите. Това не са мои приоритети, а на Ротари Интернешънъл. Три са
приоритетите от последните няколко години. Първият е укрепване на клубовете, това е също и мой личен приоритет.
Вторият приоритет е проекти, свързани с
подобряване на общността. Но идеята е
тези проекти да не са свързани с джобовете на ротарианците, които не са дълбоки. Ротарианците в България са представители на средната класа, на тази почти отмираща средна класа. Не са мили-

Доц. Емил Коцев - Дистрикт-гуверньор на Ротари - България
онери, които се чудят какво да си правят
парите - те просто искат да виждат около себе си щастливи лица. Затова имаме
възможност към този втори приоритет да
използваме Фондация „Ротари“. Там има
определени зони на фокус - предоставя се
финансиране, включително и за деца, за
здравеопазване, за икономическо развитие. Просто трябва да се направят проекти. В това отношение, ние като Дистрикт
вече имаме достатъчно опит и можем да
помагаме на отделните клубове, които нямат този опит. И последният приоритет е
работата с медиите, т.е. публичен имидж.
Ние вече не страдаме от фалшива скромност - да крием колко сме добри и да не
казваме какви добри дела правим, а гледаме да информираме общността. Да знаят хората, че съществуваме, за да можем
да си взаимодействаме по-добре с всички останали организации.
НП

