
На 5 и 6 август тази го-
дина, Областната аген-
цията за безопасност по 
храните - Бургас извърши 
проверки във всички 16 
населени места на Общи-
на Айтос във връзка със 
заповедта и сроковете, 
в които стопаните тряб-
ва доброволно да зако-
лят животните си заради 
Африканската чума. 

На 5 август, заедно с 
местните кметове, бяха 
инспектирани 12 населе-
ни места, включително и 
село Чукарка - единстве-
ното село, в което пре-
ди заповедта са били на-

лични свине, отглеждани 
в „задния двор”. Стопа-
ните са изпълнили указа-
нията в срок, констатира 
проверката.

На 6 август проверки 
за живи прасета бяха из-
вършени в 4 села - Пирне, 
Лясково, Караново и Съ-
диево. Никой от отглеж-
дащите в тези села пра-
сета не чакал втора пока-
на. Установено е, че всич-
ки налични преди това до-
машни прасета са закла-
ни и прибрани от стопа-
ните. 

От 7 август проверки-
те продължават в града. 

На официалния лекар д-р 
Павлина Йорданова, ко-
ято е и представител на 
Областната АБХ - Бур-
гас, съдействие за адре-
сите на стопаните оказ-
ват районните инспекто-
ри от РУП-Айтос.

Според експертите мер-
ките се предприемат и 
трябва да се прилагат 
стриктно, защото семей-
ното отглеждане на свине 
в задния двор и заниже-
ният контрол могат да бъ-
дат причина за главолом-
ното разпространение на 
болестта.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

8 август 2019, бр. 320 

Провериха всички 
села за живи прасета

Проверяват и града

На 5 август стана ясно, че от 12 села само в село Чукарка се отглеждат до-
машни прасета

В Пирне, Лясково, Караново и Съдиево стопаните са спазили указанията

БезБолезнена стоматология; Последни технологии в 
стоматологията със сертифицирана  яПонска аПаратура; 

Професионално изБелване; всички видове корони и 
мостове; изграждане на зъБи с фиБростъкло, всички видове 

модерни Протези; детска стоматология и др.

Бургас, ул.”хан аспарух” 70 (до IIIта поликлиника); 0896 128 895
Само с предварително записване!

център за естетична стоматология
“еstheticDent” - Бургас

д-р мартин цонев
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Тънкостите на професията или как се стопанисва Зоопарк?
Разговор с управителя Росица Златева
На стр. 3

снимка: М. Мустафа

4 Няма установени нарушения, 
стопаните са спазили указанията

4 От  вчера инспекцията е в града 
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№ 1324, 11.07.2019 г., гр. Бургас

в ИМЕтО На НаРОДа
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИ-

ВЕН СЪСТАВ, на тринадесети юни, две хиляди и деветнадесе-
та година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ
ЧЛЕНОВЕ: 1. МАРИНА НИКОЛОВА

2. ЯНА КОЛЕВА
 

секретар: Ирина Ламбова
прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия М.Николова 
адм.дело № 941 по описа за 2019 година.

 
Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раз-

дел ІІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по протест на прокурор от Окръжна прокура-

тура - Бургас, допълнен с писмо с вх. № 4952/08.05.2019 г. про-
тив нормите на чл. 6, ал. 5 и ал. 6 и чл. 7, ал. 5, т. 1, т. 2 т. 3 и 
т. 4 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане 
със земи от общинския поземлен фонд на Община Айтос, при-
ета с Решение № 171/20.09.2012 г. по Протокол № 12 на Общин-
ски съвет – Айтос (Наредбата). С протестът се иска отмяна на 
цитираните норми, като незаконосъобразни - противоречащи 
на нормативни актове от по-висока степен.

В съдебно заседание, представителят на Окръжна прокура-
тура – Бургас поддържа протеста. Иска присъждане на раз-
носки и прави възражение за прекомерност на адвокатско-
то възнаграждение.

Ответника – Общински съвет – Айтос, редовно и своевремен-
но призован, се представлява от адв. Каменова, която иска от-
хвърляне на протеста и присъждане на разноските.

Административен съд – Бургас, като взе предвид доводите 
на страните, съобрази събраните по делото доказателства и 
закона, намира за установено следното:

Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със 
земи от общинския поземлен фонд на Община Айтос е приета 
с решение № 171/20.09.2012 год. по протокол № 12 на Общин-
ски съвет – Айтос. Същата е издадена на основание чл. 21, ал. 
2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК.

Производството по приемане на Наредбата е инициирано от 
трима общински съветници от Общински съвет – Айтос, които са 
внесли за разглеждане пред Общински съвет - Айтос докладна 
записка вх.№ Обс-342/31.08.2012 г. с предложение за приема-
не на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане 
със земи от общински поземлен фонд. В докладната записка 
е посочено, че необходимостта от приемането е продиктувана 
от редица законови изменения, настъпили след 2009 г. относно 
управлението и разпореждането със земеделски земи (л.18-19). 
Съобразно представената по делото административна препи-
ска налични са както мотиви за нейното приемане (л.9), така 
и проект на Наредбата (л.11-16). Според докладната записка, 
проекта ведно с мотивите е публикуван на интернет страница-
та на община Айтос на 24.08.2012 г. Съобразно така предста-
вения проект на Наредбата, кметът на Община Айтос е изра-
зил писмено становище изх.№ 61-00-190/10.09.2012 г. и е пред-
ложил няколко промени по него (л.31-33). Налични са и някол-
ко предложения по проекта от общински съветници от Общин-
ски съвет на гр. Айтос – (л.34-36 от делото). Със съобщение № 
Обс-350/05.09.2012г. (л.37-38) председателят на Общински съвет 
– Айтос е свикал на 20.09.2012г. заседание на съвета, на кое-
то да разгледа под т.1 от дневния ред проекта на Наредбата. 
Проектът на Наредбата е разгледан и от постоянните комисии 
към Общинския съвет (л.39-46).

На 20.09.2012 год. е проведено дванадесетото заседание на 
Общински съвет – Айтос, на което от общо 29 на брой общински 
съветници са присъствали 26 от тях. След обсъждане на про-
екта, направените предложения и промени по него, Наредба-
та за стопанисване, управление и разпореждане със земи от 
общинския поземлен фонд на Община Айтос е приета със 25 
гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 1 глас „Въздържали се“ (л.47-54), 
т.е. налице е необходимото квалифицирано мнозинство - по-
вече от половината от общия брой съветници, в съответствие 
с изискванията на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. Приетата На-
редба е публикувана в местен вестник (л.55-56).

При така установените факти се налагат следните правни 
изводи:

Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспорва-
не пред съда е регламентирано в дял трети, раздел ІІІ, чл. 185-
194 от АПК.

Протестът е процесуално допустим, като подаден от надлеж-
на страна, имаща право и интерес от направеното оспорване, 
а разгледан по същество е ОСНОВАТЕЛЕН.

Съгласно чл. 186, ал.1 от АПК, право да оспорват подзако-
нов нормативен акт имат гражданите, организациите и орга-
ните, чиито права, свободи или законни интереси са засегна-
ти или могат да бъдат засегнати от него или за които той по-
ражда задължения, а съгласно ал.2 прокурорът може да пода-
де протест срещу акта. Според чл.187, ал.1 от АПК, упражнява-
не на процесуалното право на протест в този случай не е об-
вързано с преклузивен срок.

Съобразно чл. 168, ал. 1 от АПК, приложим в настоящото 
производство по силата на препращащата разпоредба на чл. 
196 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на ос-
нованията, посочени от оспорващите, а е длъжен въз основа 
на представените от страните доказателства да провери зако-
носъобразността на оспорените разпоредби на Наредбата, на 
всички основания по чл. 146 от АПК.

При проверката за законосъобразност на издадения подза-
конов нормативен акт в обжалваната му част съдът следва да 
провери издаден ли е от компетентен орган и в предписаната 
от закона форма, спазени ли са процесуалноправните и мате-
риалноправните разпоредби.

Според чл. 192а от АПК, компетентността на органа за изда-
ване на подзаконовия нормативен акт се преценява към мо-
мента на издаването му. Съответствието на подзаконовия нор-
мативен акт с материалния закон се преценява към момента 
на постановяване на съдебното решение.

На първо място, настоящият съдебен състав намира, че сама-
та Наредба е издадена от компетентен орган - това е Общински 
съвет - Айтос, който съгласно чл. 8 от Закона за нормативните 
актове (ЗНА) и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация (ЗМСМА) притежава правомо-
щия да издава Наредби, с които да урежда съобразно норма-
тивните актове от по-висока степен неуредени от тях общест-
вени отношения с местно значение. Общинските съвети, като 
органи на местното самоуправление на територията на съот-
ветната община, решават самостоятелно въпросите от местно 
значение, които законът е предоставил в тяхната компетент-
ност. По силата на чл. 76, ал. 3 от АПК, вр. с чл. 8 от Закона за 
нормативните актове (ЗНА) и с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и в из-
пълнение на предоставените им правомощия, те са овластени 
да издават административни актове, сред които и подзаконо-
ви нормативни актове - Наредби.

На второ място, при приемането на Наредбата не се уста-
нови да са допуснати съществени нарушения на администра-

тивнопроизводствените правила включително и на протести-
раните разпоредби, като такива не се твърдят и в протеста на 
прокурора. Спазени са императивните норми на чл.26 и чл.28, 
ал.2 от ЗНА (в относимата към казуса редакция). Спазена е и 
предвидената от закона форма. В приетата като доказател-
ство административната преписка по издаване на оспоре-
ния подзаконов нормативен административен акт са налични 
данни за публикуване на проекта на цялата Наредбата, както 
и мотивите към него на 24.08.2012 год., но не са представени 
доказателства в тяхна подкрепа. Въпреки това, при извърше-
на служебна справка, съдът установи, че действително същи-
те са публикувани на сайта на общината и към настоящия мо-
мент са налични там.

По отношение съответствието на оспорените разпоредби на 
Наредбата с материалния закон, съдът намира следното:

Протестираните разпоредби от Наредбата имат следното 
съдържание:

Чл. 6, ал. 5: „Максималните срокове за отдаване на земедел-
ска земя под аренда се съобразяват със следните специфични 
условия съобразно спецификата на плодоодаването на различ-
ните видове насаждания, както следва :

1. земи заети с полски култури / ниви / - до 10 год.
2. земи от ОПФ с трайни насаждения - до 15 год.
3. земи на които ще се създават нови трайни насъждения – 

до 25 год.“
Чл. 6, ал. 6: „Максималните срокове за отдаване под наем 

на земеделски земи от общинския поземлен фонд е до 5 год.“
чл.7, ал.5, т. 1-4: „Заинтересованите лица подават заявление 

в Община Айтос към което прилагат :
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регис-

тър .
2. копие от документ за самоличност на физическите лица
3. удостоверение за липса на задължения за местни данъ-

ци и такси
4. документ за липса на задължения към община Айтос.“
Съобразно изложените аргументи в протеста и допълнението 

към него, протестираните разпоредби са незаконосъобразни 
и същите според прокурора са приети в противоречие с нор-
мативни актове от по-висока степен.

Според изложеното от прокурора, разпоредбите на чл.6, ал.5 
и ал.6 от Наредбата противоречат на чл. 24а, ал.5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), до-
колкото е налице разлика в определения от специалния закон 
и от подзаконовия нормативен акт максимален срок за отдава-
не под наем на земеделската земя. Излагат се доводи, че с на-
маляването на законоопределения срок за отдаване под наем 
на практика се достига до непозволено накърняване на въз-
можностите на съконтрахентите. Посочва се също, че в чл.24а, 
ал.5 от ЗСПЗЗ отдаването под аренда на земеделската земя 
не е обвързано от законодателя със срок, като в допълнение 
се посочва, че според чл.28, ал.2 и ал.3 от Закона за аренда-
та в земеделието договор за аренда може да се сключи и по-
жизнено, т.е същия не е обвързан с максимален срок и непра-
вилно е определен такъв с чл.6, ал.5 от Наредбата.

Настоящият съдебен състав намира така изложените от про-
курора аргументи за основателни.

По отношение законосъобразността на чл. 6, ал. 5 от Наред-
бата, следва да се отбележи, че действително нито посочената 
в протеста норма на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, нито разпоредба на 
чл.28, ал.2 и ал.3 от Закона за аренда в земеделието посочват 
максимален срок за сключване на договор за аренда.

Нормите на чл. 24а, ал. 5 - ал. 10 от ЗСПЗЗ регламентират 
реда за отдаване под наем или аренда на земите от общинския 
поземлен фонд, като в чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ е посочено след-
ното: „Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с 
изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал. 6, т. 4, под 
наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при усло-
вия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на 
резултатите от проведения търг или конкурс се сключва дого-
вор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може 
да бъде по-дълъг от 10 години.“

В чл.4, ал.1 от Закона за арендата в земеделието е посоче-
но, че минималният срок на договора за аренда е пет стопан-
ски години.

Следователно, определеният с чл. 6, ал. 5 от Наредбата, при-
ета от Общинския съвет – Айтос, максимален срок за предос-
тавяне на земи под аренда противоречи на нормативни акто-
ве от по-висока степен – ЗСПЗЗ, където не е предвиден мак-
симален срок и ЗАЗ, където е предвиден само минимален срок 
и създава допълнителни ограничения, които не са въведени с 
по-високите по степен актове.

Относно законосъобразността на чл.6, ал.6 от Наредбата, 
следва да се посочи, че доколкото по-високият по степен нор-
мативен акт, какъвто е ЗСПЗЗ, допуска отдаването под наем 
на земите от общинския поземлен фонд, за срок до 10 годи-
ни, то Общинският съвет – Айтос не може да ограничава този 
срок до 5 години. Във всеки отделен случай на отдаване под 
наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, общин-
ският съвет може да вземе решение и да предостави имота за 
ползване за срок, по-кратък от максималния срок от 10 годи-
ни, но не може да създава нормативна уредба, която да не е 
съобразена с тази на закона. В този см. е и Решение № 9095 
от 14.06.2019г. на Върховен административен съд постановено 
по адм. дело № 11879/2017 г.

Относно нормата на чл.7, ал.5, т.1 и т.2 от Наредбата, в про-
теста и допълнението към него се посочва, че противоречат на 
чл.3, ал.3 от ЗОАРАКСД, на чл.12, ал.4 от Закона за търговския 
регистър (ЗТР) и чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за регистъра по 
Булстат. Според прокурора, информацията поискана от Общи-
на Айтос е в отклонение на законовите изисквания, тъй като съ-
щата може да бъде изискана и проверена служебно. Относно 
незаконосъобразността на чл.7, ал.5, т.3 и т.4 от Наредбата, е 
посочено, че същите са в противоречие с чл.3, ал.3 от ЗОАРАК-
СД и чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.99, ал.2 от ППЗСПЗЗ, доколкото 
такава информация се проверява служебно от комисията, чрез 
справка в съответния публичен регистър, поради което изис-
кването за представяне на тези документи е излишно.

Настоящият съдебен състав намира, че основанията за отмя-
на на чл.7, ал.5, т.1, т.2, т.3 и т.4 от Наредбата, изтъкнати в про-
теста и допълнението към него, са основателни.

Относно въведеното с т.1 изискване за представяне на акту-
ално удостоверение за вписване в търговския регистър, съдът 
установи, че действително е налице противоречие с чл.3, ал.3 
от ЗОАРАКСД, според който текст „При административно ре-
гулиране и административен контрол върху стопанската дей-
ност административните органи и органите на местното само-
управление не могат да налагат ограничения и тежести, които 
не са необходими за постигане на целите на закона.“ Следва 
да се посочи че исканата информация е налична в търговският 
регистър, който е публично достъпен и актуалното състояние на 
всяко вписано търговско дружество може да бъде проследено 
от съответния орган. Следователно, административният орган 
не трябва да възлага в тежест на заинтересованото лице пре-
доставяне на общодостъпна информация, а още по-малко да 
въвежда изпълнението на това задължение, като условие за 
подаване на заявлението за участие. Отделно от това, следва 
да се посочи, че според чл. 5, ал. 2 от ЗОАРАКСД, администра-
тивният орган не може да изисква предоставяне на документи, 
които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява 

служебно за нуждите на съответното производство.
Относно законосъобразността на поставеното под т.2 от чл.7, 

ал.5 на Наредбата изискване за представяне на копие от доку-
мент за самоличност на физическите лица, следва да посочи, че 
същото е незаконосъобразно и е в противоречие със ЗСПЗЗ и 
Закона за защита на личните данни. В настоящият случай, при 
извършена от съда проверка се установи, че подобно изисква-
не за представяне на копие от документ за самоличност е било 
предвидено и в разпоредбата на чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, ко-
ято към настоящия момент е отменена. Законът за защита на 
личните данни урежда обществените отношения, свързани със 
защитата на правата на физическите лица при обработване на 
личните им данни – чл.1, ал.1. Съгласно чл.25г от Закона за за-
щита на личните данни „Администратор или обработващ лични 
данни може да копира документ за самоличност, свидетелство 
за управление на моторно превозно средство или документ за 
пребиваване само ако това е предвидено със закон“. Разпо-
редбата е поместена в глава четвърта „а“ от закона. Ограни-
ченият кръг от случаи, в които може да се събира копие на до-
кумент за самоличност на физическо лице, например е уреде-
но в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В случая, 
в ЗСПЗЗ не е предвидена такава възможност, а както вече се 
посочи по-горе, разпоредбата на чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ е 
отменена. Протестираната разпоредба противоречи и на чл. 
3, ал. 3 от ЗОАРАКСД, тъй като вмененото в тежест на заинте-
ресованите лице по чл.7 от Наредбата задължение не се обо-
сновава с необходимостта от постигане на целите на закона, 
а последните са именно улесняване и насърчаване извършва-
нето на стопанската дейност чрез ограничаване до обществе-
но оправдани граници на административното регулиране и ад-
министративния контрол, осъществявани върху нея от държав-
ните органи и от органите на местното самоуправление. Така 
поставеното с Наредбата изискването безспорно е незаконо-
съобразно и като такова следва да бъде отменено.

Що се отнася до претендираната с протеста незаконосъо-
бразност на т.3 и т.4 от чл.7, ал.5 на Наредбата, съдът намира 
за необходимо да посочи следното:

В протеста на прокурора е посочено, че т.3 и т.4 от чл.7, ал.5 
на Наредбата противоречат на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.99, ал.2 
от ППЗСПЗЗ и чл.3, ал. 3 от ЗОАРАКСД.

Процесуалният представител на Общински съвет - Айтос е на-
правил възражение, че разпоредбата на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ 
регламентира изисквания за отдаване под наем на пасища, 
мери и ливади, т.е. специфични изисквания, поради което по-
сочването й в протеста не е относимо.

Видно от съдържанието на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ в него е по-
сочено следното: „Пасищата, мерите и ливадите от държавния 
и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда 
по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на жи-
вотновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, реги-
стрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, 
определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от 
държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под 
наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, 
както и задължения към Държавен фонд “Земеделие”, държав-
ния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 
37в, ал. 3, т. 2.“ Т.е. с разпоредбата на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ е 
въведено изискване за липса на задължения при отдаването 
под наем или аренда на пасищата, мерите и ливадите от дър-
жавния и общинския поземлен фонд.

В разпоредбата на чл.99, ал.2 от ППЗСПЗЗ е указано, че: 
„Информацията за задълженията по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ се 
проверява служебно от комисията по чл. 100 чрез справка в 
съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, 
същата се изисква и получава по служебен път от компетент-
ната администрация.“

В чл.6, ал.4 от Наредба е посочено, че: „Отдаването на земи-
те от ОПФ, с изключение на мерите и пасищата, под наем или 
аренда се извършва чрез провеждане на публичен търг или пуб-
лично оповестен конкурс…“, а разпоредбата на чл.7 от Наредба-
та урежда случаите и реда за отдаване под наем или под арен-
да на земи от ОПФ без провеждане на търг или конкурс.

Следователно, пасищата и мерите попадат под обхвата на 
чл.7 от Наредбата, тъй като за тяхното отдаване под наем или 
под аренда не се провежда публичен търг или конкурс по реда 
на глава десета от НРПУРОИ.

С оспорените текстове на т.3 и т.4 от чл.7, ал.5 на Наредба-
та, Общинският съвет е възложил в тежест на заинтересова-
ното лице предоставянето на информация за липса на задъл-
жения, която, съобразно нормативен акт от по-висока степен 
/чл.99, ал.2 от ППЗСПЗЗ/, следва да се проверява служебно 
от компетентния за това орган.

Предвид изложеното, протестът на прокурора и в тази му част 
се явява основателен, тъй като разпоредбите на чл. 7, ал.5, т.3 
и т.4 от Наредбата противоречат чл.99, ал.2 от ППЗСПЗЗ, на 
чл.3, ал. 3 от ЗОАРАКСД, както и на чл. 5, ал. 2 от ЗОАРАКСД, 
съдържанието на които е цитирано по-горе. Безспорно е, че 
общинската администрация разполага с данни за задължени-
ята към общината и изискването към лицата, желаещи да осъ-
ществяват стопанска дейност на нейна територия, да предста-
вят удостоверение за липса на задължения, създава неоправ-
дана административна тежест за тези лица, доколкото само по 
себе си издаването на подобно удостоверение също е свърза-
но със заплащане на съответната такса.

Предвид всичко изложено по-горе, следва да се заключи, че 
протестираните норми на чл. 6, ал. 5 и ал. 6 и чл. 7, ал. 5, т.1, 
т.2 т. 3 и т. 4 от Наредба за стопанисване, управление и раз-
пореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община 
Айтос, приета с Решение № 171/20.09.2012 г. по Протокол № 12 
на Общински съвет – Айтос не са съобразени с материалния 
закон, поради което следва да бъдат отменени.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК 
вр. чл. 196 от АПК, искането на протестиращия прокурор за при-
съждане на разноски като своевременно направено, следва да 
бъде уважено. Община Айтос следва да заплати на Окръжна 
прокуратура – Бургас разноски в размер на 20 лева - държав-
на такса за обнародване в “Държавен вестник” по реда на чл. 
188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК.

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

 
РЕШИ:
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 6, ал. 5 и ал. 6 и чл. 7, ал. 5, т.1, 

т.2, т. 3 и т. 4 от Наредба за стопанисване, управление и раз-
пореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община 
Айтос, приета с Решение № 171/20.09.2012 г. по Протокол № 12 
на Общински съвет – Айтос.

ОСЪЖДА Община Айтос да заплати на Окръжна прокурату-
ра –Бургас разноски в размер на 20 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба 
пред Върховен административен съд на Република България в 
14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след 
влизането му в законна сила.

 
ПРЕДсЕДатЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Обявяване на влязло в законна сила



- г-жо Златева, в сезо-
на сме, в който Зоопаркът 
е най-посещаваното място 
в айтос. Как се справяте в 
дъждовете и жегите?

- Първо, искам да благодаря 
на персонала на Зоопарка, на 
гледачите, на работниците, за 
това, че в жегите и дъжда ра-
ботят по осем часа, включи-
телно и през обедните почив-
ки. Грижат се за животните от 
7.30 часа сутрин до 16.30 часа. 
А никак не е лесно при тези 
температури да се работи на 
открито. Сядаме на почивка в 
10 часа и в три следобед, за да 
могат хората да отдъхнат и да 
възстановят силите си, защо-
то работата при нас не е много 
по-различна от тази на полето. 
Всички знаем, че сме тук зара-
ди животните, те са най-важни-
те за нас. Но за мен, важен е 
и човешкият фактор.

- вероятно, трудностите 
идват от там, че всеки вид 
изисква специални грижи?

- Много пъти съм казвала, че 
е едно е да гледаш 200 животни 
от един и същи вид, например 
200 крави, което разбира се, 
че е трудно. Но много по-труд-
но е да отглеждаш 200 животни 
от 20-30 вида, и всяко от тях да 
изисква специална грижа. Съ-
образявайки се с биологични-
те изисквания, менюто, с нави-
ците им, и отделно - различни-
те условия при размножаване 
- едни го правят през зимата, 
други - през лятото.

- Какви са грижите за жи-
вотните през лятото?

- Всички клетки са така ус-
троени, че животните живеят 
в естествена среда. Зоопар-
кът ни е в гората, има дървета 
и сенки, под които могат да се 
оттеглят. Има и вътрешни по-
мещения - много по-прохлад-
ни. Често, в горещата част на 
деня, пристигат посетители и 
питат: къде е това или онова 
животно? А те са се оттеглили 
във вътрешните помещения, на 
хладно. Няма как да ги нака-
рам да излизат от убежищата 
си, за да ги видят хората. Мие-
щите мечета например са нощ-
ни хищници и са активни в тъм-
ната част на денонощието, а 

през деня спят. Това важи и за 
бодливите свинчета - те са гри-
зачи и по същия начин са ак-
тивни вечер, а през деня се ук-
риват на сянка. Най-добре са 
маймуните - на тях не им пре-
чи горещината. Те са топлолю-
биви, за тях, по-трудно е през 
зимата - стоят през повечето 
време във вътрешните клетки, 
които се отопляват.

- Какво хапват маймуни-
те през лятото?

- Менюто им е разнообраз-
но, но е такова и през цяла-
та година. През лятото им да-
ваме повече плодове. Купува-
ме бракувани плодове за тази 
цел, а когато няма - замества-
ме ги със зелена трева, клон-
ки, листа.

- Как се чувстват мечките, 
какви са грижите за тях?

- В двете воалери, които 
се обитават едновременно от 
трите мечки има два басейна, 
пълни с вода. Забелязвам, че 
много активно се къпят. Разби-
ра се, най-малко веднъж сед-
мично почистваме басейните. 
Доскоро си сменяха козина-
та и се налагаше по-често да 
ги почистваме, защото още на 
втория ден басейните изглеж-
даха, все едно не са чистени 

от месец.
- Изпратихте женското 

пони габи в Карнобат, с на-
деждата за поколение. Как 
се чувства там?

- От няколко дни не съм се 
чувала с колегата. Не искам 
да досаждам всеки ден - все 
с идеята, че ако звънна след 
двайсетина дни, ще ми съоб-
щят добрата новина. Чакам 
я. Вярвам, че ще радваме де-
цата с бебе-пони в нашия зо-
опарк.

- Имате ли в момента дру-
ги бебета?

- Радваме се на три малки 
лопатарчета. Няма и месец от-
както се родиха, още не зная 
пола им. В момента все още 
сучат, но вече посягат и към 
сеното. Осигурили сме им и 
люцерна и сено, хапват груб 
фураж по малко. Давам им 
ечемик, овес. И тук е място-
то да благодаря на земедел-
ски кооперации, на арендато-
ри, на частни земеделски про-
изводители, които всяка годи-
на даряват на зоопарка пше-
ница, ечемик,  царевица, сено. 
И през това лято някои от тях 
вече ни дадоха ечемик, други 
тепърва предстои да донесат, 
тъй като в момента още жъ-
нат. Уговорка имаме с всич-
ки, които ни даряват храна - 
и тази година ще го направят. 
Искам специално да благода-
ря и на Сребрин от Люляко-
во, който ни дава дървен ма-
териал (капаци) безвъзмезд-
но. С тях сме направили голя-
ма част облицовка на дърве-
ните къщички. 

- На кого още искате да 
благодарите за вниманието 
към Зоопарк - айтос?

- Трудно ще е да изброя 
всички, които ни помагат. Съ-
жалявам, но на много от тях 
дори не зная фамилиите, нека 
ме извинят - Манол Димитров 
от Руен, Мариян Пеев от Мъг-
лен, Юсуф от Пещерско, Иван 
от Вратица, Николай от Тро-
яново, Георги от Лясково, Па-

найот Которов - ЗКПУ „Един-
ство” - Айтос, Иван Панайотов 
от Чукарка, Гюзелев от Съди-
ево, Ангел от квартал „Стран-
джа” в Айтос пък помага с 
транспорта. Миналата година 
не ни достигна сеното - вед-
нага се отзоваха от земедел-
ската кооперация в Тополица 
и помогнаха.

- средствата за изхранва-
не на животните са напълно 
достатъчни, но тези хора с 

желание добавят по нещо 
към менюто им. Как го по-
стигнахте?

- От 13 години съм управи-
тел на Зоопарк - Айтос и смя-
там, че съм спечелила дове-
рието им. С всички сме в мно-
го добри отношения, достатъч-
но е веднъж в годината да се 
чуем по телефона, и знам, че 
мога да разчитам на тях. Има-
ме вниманието и грижата на 
кмета Васил Едрев. Той много 
често посещава зоопарка, във 
всеки един момент знае от как-
во имаме нужда и как да по-
могне. Споделям с кмета всеки 
един проблем и решение вина-
ги има. Всичко, което правим 
е в полза на животните. А жи-
вотните отглеждаме за радост 
на децата и гражданите.

- Имате ли договори за за-
мяна на животни?

- Имам пълномощно от кме-
та, с което като управител 
мога да сключвам вътрешни 
договори с други зоопаркове 
за замяна на животни. Пра-
вя такива заменки. Но поня-
кога е трудно да давам това, 
което имам, и да търся оно-
ва, което нямам. Случва се 
и да заменям животно срещу 
храна. Тогава, когато преценя, 
че има животни, които не са 
ни нужни, размножили са се 
много, има прекалено много 
мъжки от един вид и т.н. Тези 
дни ще направя такава замя-
на с пръчове. Имаме 5-6 мъж-
кари, които трудно съжителст-
ват, започват да се бият, пра-
вят бели. В този случай, правя 
селекция, оставям два от тях 
- най-добрите, а другите за-
меням. Няма какво друго да 
се случи с останалите, няма-
ме право да колим животни в 
зоопарка, нито пък сме го пра-
вили някога. 

- Какво се случва с про-
екта за уникалния мечкар-
ник, за който „Народен при-
ятел“ вече информира чита-
телите?

- Проектът за мечкарник е 
на стойност 500 хиляди лева и 
е част от един цялостен проект 

за Зоопарка. В момента кан-
дидатстваме с проекта за фи-
нансиране по ПУДООС (Пред-
приятие за управление на дей-
ностите за опазване на окол-
ната среда). Така че кметът 
и заместник-кметът Мариана 
Димова продължават работа-
та в тази посока. Всичко оста-
нало от предписанията към ли-
ценза на Зоопарка съм изпъл-
нила със средства на Община-
та. Освен мечкарника, оста-
налите предписания не изис-
кваха много пари, така че се 
справихме.

- Кое екзотично животно 
мечтаете да видите в Зо-
опарка и каква е процеду-
рата?

- Според нормативната уред-
ба, за да доведа нов вид жи-
вотно в Зоопарка, трябва да 
му осигуря необходимите ус-
ловия. Прави се клетка, съо-
бразена изцяло с Наредба №6. 
В тази наредба поне на някол-
ко десетки страници е описа-
но каква да е квадратурата на 
външното и вътрешното поме-
щения, какви точно да са усло-
вията в тях и т.н. Разбира се, 
изключвам животни и птици 
като кози и гълъби, говорим за 
екзотичен вид. Когато всички 
тези условия са спазени, Об-
щината пише до МОСВ, и след 
като комисия от министерство-
то пристигне на място и одо-
бри условията, едва тогава се 
дава разрешение за настаня-
ването на този нов вид в Зоо-
парка. Това е редът за движе-
ние на екзотични животни. За 
да имаме Зоопарк, за да има-
ме лиценз, всичко се обмис-
ля предварително и се прави 
така, както нормативната база 
го изисква.

- Кога трябва да бъде под-
новен лицензът на Зоопарк 
- айтос?

- Подновяването на лиценза 
трябва да се случи през 2021 
година. Повярвайте ми, всяко 
едно подновяване на лиценза 
ми струва огромни усилия, как-
то и усилия от страна на Об-
щината. Освен документация-
та, която е изключително обем-
на, става дума най-вече за ус-
ловията на отглеждане. Защо-
то комисията идва и разпъва 
ролетките. Всичко се измер-
ва - височина на огради, дълбо-
чина на басейна, с една дума 
- мери се всичко, което може 
да бъде измерено - обстойно и 
много подробно. И всяко едно 
несъответствие с Наредбата 
(ако е малко), води до предпи-
сание, ако е по-голямо, може 
да се стигне и до отнемане на 
животното, за което се преце-
ни, че не са осигурени доста-
тъчно добри условия. А това, 
разбира се, е срам за всеки 
управител и означава непро-
фесионален подход. Така че 
получаването и подновяване-
то на лиценз е изключително 

отговорна процедура. 
- Лицензът означава ли, 

че в момента всичко е в 
норма?

- Да, от РИОСВ-Бургас ни 
правят периодични проверки, 
те са подразделение на Ми-
нистерството. Не може на ня-
кой да му хрумне да сложи жи-
вотно в клетка и да си го гле-
да. Зоопаркът е обект на по-
каз, обект, който се гледа под 
лупа, дейност на Общината. 
Всичко каквото се случва тряб-
ва да бъде много добре обмис-
лено, за да не стават грешки. 
Въпреки че инциденти в зоо-
парковете винаги е имало и 
ще има - не само в нашия зо-
опарк, не само в България. 
Въпреки всички мерки, които 
се взимат. Животните са мно-
го умни - цял ден затворени в 
клетките, те имат инстинкта да 
търсят свободата.

- Какво се случва с щра-
усите?

- В момента имаме една 
женска. Мъжкият умря и тога-
ва реших да спрем с отглежда-
нето на щрауси. И това се дъл-
жи на причината, поради коя-
то умря мъжкият щраус. С вре-
мето залиня, отслабна, прове-
дохме лечение с антибиотици, 
но въпреки това животното не 

оцеля. Ветеринарният лекар, с 
който имаме сключен договор 
и който изключително профе-
сионално проведе лечението, 
направи аутопсия. И от стома-
ха на животното извади едно 
кошче с боклуци - стъкла, хар-
тии от снакс, солети, чипс, опа-
ковки, торбички, капачки. За 
щраусите, всичко, което лъска 
е храна, отиват и го кълват. Не-
добросъвестни граждани хвър-
лят какви ли не храни и опа-
ковки, а щраусът кълве всич-
ко. В стомаха му имаше даже 
парче от огледало. Причина-
та за смъртта е отказ на хра-
носмилателната му система 
да функционира, и как да ста-
не, при толкова неразградим и 
опасен отпадък в стомаха му?! 
По същия начин, преди години 
умря и друг щраус. В този слу-
чай нищо не може да помогне, 
включително и операция. Зато-
ва не търся мъжкар. 

- Има табели, които за-
браняват храненето на жи-
вотните?

- Целият зоопарк е „опасан” 
с предупредителни и забра-
нителни табели. Има и такъв 
един случай с щрауса. Посе-
тител му хвърли кочан от зеле, 
не накълцан, а цял. Щраусът 
глътна целия кочан, който за-
стана на гърлото му - нито на-
пред, нито назад. С много уси-
лия работниците едва го спа-
сиха. Така че няма защо да мъ-
чим тези животни. А няма и как 
на всеки поотделно да обяс-
ниш правилата за поведение 
в зоопарка.

- Има ли и други инци-
денти?

- Наскоро имахме нелек 
спор с гражданин, който не 
искаше да остави домашния 
си любимец извън Зоопарка. 
Кучета не се допускат, защо-
то дразнят животните. Пре-
ди години посетител влезе с 
двете си кучета, големи и сво-
бодно пуснати. Кучетата вля-
зоха при щрауса и го подго-
ниха. Собственикът, естестве-

но не можа да ги прибере, на-
стана паника в целия зоопарк. 
Всички животни се изнервиха 
- започва война вътре в клет-
ките. Така става и когато по-
сетителите хранят животните 
- всяка клетка има лидер, кой-
то първи отива да вземе хра-
ната. След което, вътре за-
почва борба. Ние сме въвели 
практика, която щади живот-
ните - няколко човека ги хра-
ним, на няколко места. В мо-
мента, в който се храни само 
едно от животните, другите се 
изнервят. И след това имаме 
скъсани джуки, паднали зъби 
и т.н. Табелите не са сложени 
случайно...

- случвали ли са се инци-
денти с деца?

- Да, има такива родители, 
които не пазят децата си, въ-
преки предупрежденията. Взи-
мат детето, прескачат първа-
та ограда и го „залепят” на 
мрежата на клетката с пави-
аните. Има табела „Опасно за 
живота”, но много хора я пре-
небрегват. А буферната зона 
от повече от половин метър е 
изградена не случайно - идея-
та е да нямаш пряк достъп до 
животните. 

- Накратко казано - рабо-
тата ви не се свежда само 

до това, животните да бъдат 
нахранени и напоени?

- Да, храната и водата са 
важни, но не са животозна-
чими. Това, че в 8 и половина 
все още някои от животните не 
са нахранени, не е световен 
проблем. Защото за един час 
е трудно да бъдат нахранени 
всички животни и птици. Мно-
го хора считат, че в Зоопарка 
са важни единствено храната 
и метлата. Но не е така - неща-
та са много по-сложни. Когато 
започнах преди 13 години, тол-
кова много неща не знаех, че 
сега се чудя на куража, кой-
то съм имала, да се захвана с 
тази работа. Научи ме опитът 
и продължавам да се уча всеки 
ден. Освен видови, всяко жи-
вотно си има и индивидуални 
особености.

- Познавате ли характера 
на всяко от животните, има-
те ли любимци?

- Отдавна разбрах и си по-
ставих забрана - да не се при-
вързвам много към животни-
те. Не искам да се привърз-
вам, искам те да живеят в тях-
ната си среда. Дори не искам 
толкова добре да познавам 
характерите им. Защото цел-
та на зоопарка е да отглежда 
диви животни при естествени 
условия. Ние не одомашнява-
ме диви животни, нито създа-
ваме такива условия, че те да 
стават наши любимци. Идеята 
е да ги оставим да се разви-
ват и размножават като диви 
животни. Много хора си пред-
ставят, че храната трябва да 
е в хранилката, водата - в по-
илката и всичко наоколо да е 
чисто и изметено, като в об-
разцов дом. Не, идеята е при 
тях да има пръст, листа, ши-
шарки, клони, да е разхвърля-
но - да има естествена среда. 
Представата е сбъркана - чис-
ти и пометени клетки, не озна-
чава добре гледани животни. 
Това го има само в домашно-
то стопанство.
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Разговорът води  
Катя КОстаДИНОва

- г-жо Николова, тази 
година, като класен ръко-
водител, изпратихте вто-
ри випуск на су „Христо 
Ботев”. Интересувате ли 
се какво се случва с ва-
шите възпитаници след 
дипломирането им?

- Разбира се! Поддържам 
връзка и с учениците си и 
с техните родители, споде-
ляме вълнения за бъдеще-
то им развитие като студен-
ти или професионалната им 
насоченост. Смело мога да 
кажа, че следя развитие-
то и на бившите ми възпи-
таници, които завършиха 
преди 7 години, почти всич-
ки са реализирани млади 
хора, което само може да 
ме радва.

- вие сте сред препода-
вателите, които имат ав-
торитет, респектират със 
знания и умения, и в съ-
щото време печелят сър-
цата на учениците. Как се 
случва това?

- Това може да стане 
само ако много обичаш ра-
ботата си, а при мен е точ-
но така! Добре е да при-
емаш учениците като рав-
ноправни участници в об-
разователния процес, а 
не като пасивни наблюда-
тели, които трябва да за-
учат даден материал. Ста-
рая се да бъда близо до 
моите ученици, да им пре-
подавам по достъпен на-
чин, да ги уча на неща, ко-
ито ще са им полезни в бъ-
деще, но и същевременно 
да бъда една крачка пред 
тях с новите технологии и 
тенденции като използвам 
иновативни методи и рабо-
тя по проекти.

- Какви качества тряб-
ва да има един учител, за 
да владее вниманието на 
децата? И защо е важно 
един учител да се разви-
ва, да обогатява знания-
та си непрекъснато?

- За да владееш внима-
нието на децата, особено 
на тийнейджърите, трябва 
да обогатяваш знанията и 

уменията си непрекъсна-
то. Но не само това. Тряб-
ва да можеш по интересен 
и достъпен начин да пре-
дадеш тези знания, да зна-
еш как да ги интегрираш в 
учебния процес. Не е тай-
на, че днес трудно се рабо-
ти с подрастващото поколе-
ние, изискват се много по-
вече умения от това да вла-
дееш учебната дисциплина, 
по която преподаваш, тряб-
ва да си търпелив, да уме-
еш да провокираш творче-
ското въображение на уче-
ниците, да разбираш нови-
те технологии, да си отбо-
рен играч, да използваш 
съществуващите социални 
мрежи за ефективна кому-
никация и обратна връзка, 
да си гъвкав спрямо учеб-
ната програма и темпото на 
всеки клас и не на послед-

но място, да имаш чувство 
за хумор.

- вие сте млад учител и 
в същото време човек с 
15-годишен опит в про-
фесията. Какво ви дава 
учителстването?

- Какво ми дава учител-
стването? Не знам какво 
не ми дава! От положител-
ните емоции до големите 
дози стрес. В нашата про-
фесия има всичко – радост, 
любов, щастие, сълзи, при-
теснение, отегчение и всич-
ко може да се очаква от 
изобретателните тийней-
джъри. Понякога се чувст-
вам суперудовлетворена от 
даден час и урок, друг път 
си имам своите притесне-
ния, че не всичко е стана-
ло по план.

- Какво според вас 
трябва да се промени, 
за да има повече млади 
хора, които да мечтаят за 
учителската професия?

- Не мисля, че само фи-
нансовият фактор е водещ, 
за да станеш учител. Кога-
то аз реших да ставам учи-

тел не съм мислела каква 
заплата ще получавам, во-
дещо е било желанието да 
изучавам литература и ези-
ци. Малко млади хора днес 
имат търпението да изуча-
ват трудни дисциплини като 
математика, физика, хи-
мия, биология, езици и след 
това да ги преподават. Спо-
ред мен, талантливите и ка-
чествени студенти, решили 
да стават педагози, трябва 
да получават стипендии и 
обучението им да е напъл-
но безплатно. Може да се 
помисли и за сключване на 
договор за практикуване на 
професията минимум 5 го-
дини, както е в други дър-
жави в Европа.

- Какви са причините на 
българския учител днес 
да не се гледа така, как-
то преди 30 години, на-
пример?

- Времената се менят, хо-
рата също! Преди 30 години 
да си учител е било много 

престижно, днес на почит 
са миските, попфолк изпъл-
нителите, хората с големи 
финансови възможности. 
Но въпреки всичко аз вяр-
вам, че добрият български 
учител е уважаван за тру-
да, който полага и е един 
от най-важните хора в жи-
вота на детето.

- в днешно време учи-
телят не е само препода-
вател, той е и ментор, ко-
ето изисква широк спек-
тър от знания?

- Древногръцкият историк 
Плутарх е казал, че: „Учени-
кът не е съд, който трябва 
да бъде запълнен, а факел, 
който трябва да бъде запа-
лен“. Т.е. учителят трябва 
да е вдъхновител, новатор, 
приятел, трябва да учи де-

цата с търпение и любов, да 
подтиква учениците към лю-
бознателност и критичност 
– за себе си и за света, да 
е няколко крачки напред с 
новите технологии и да не 
спира да се развива.

- съдействат ли ви ро-
дителите, каква е връзка-
та ви с тях? 

- Смятам, че имам добра 
връзка с родителите. Имай-
ки предвид малкия град, в 
който живеем, където всич-
ки сме си почти роднини 
и се виждаме често, няма 
как да не си комуникира-
ме и споделяме. Обичам 
да разговорям с родители-
те, дори понякога - с баби-
те и дядовците на ученици-
те, които много повече се 
вълнуват за бъдещето на 
внуците си.

- срещате ли подкре-
па от по-възрастните ко-
леги?

- Да! Аз съм комуникати-
вен човек и ми е приятно да 
общувам с всичките ми ко-
леги, които са много добри 
професионалисти и вина-
ги могат да ме посъветват. 
От добрата ни екипна ра-
бота с г-жа Татяна Йотова 
по Програма „Еразъм+ 9“, 
колеги имаха възможност 
да се обучават в европей-
ски институции в Барсело-
на, Обединеното Кралство 
и Малта.

- Дразни ли ви бума-
щината?

- Да, дразни ме. Но е не-
избежно и не може да ме 
откаже от любимата про-
фесия.

- Какво бихте искали да 
кажете на всички млади 
български учители?

- Учителството е не прос-
то професия, колкото със-
тояние на духа. Добри-
ят учител е такъв по рож-
дение.
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Бранимира Николова: Учителят трябва да е няколко крачки 

напред с новите технологии и да не спира да се развива

Да сбъднеш мечта - в Lake school в Оксфорд, къ-
дето Бранимира Николова се обучава през месец 
март 2019 година

В любимата Англия, в двора на New college

С англичанката Хейзъл по време на урок за ан-
глийския чай

Покана за абитуриентския бал

С колеги от Европа

С колеги от СУ „Христо Ботев”, с които всяко лято 
организират ученически лагер

Вместо „Сбогом”! Втори випуск младата класна ръководителка изпраща със 
символичен ритуал - „Посади дърво - направи добро”

Преподавателят по английски 
език в СУ „Христо Ботев” - 
Айтос пред „Народен приятел“


