
-Г-н Йорданов, защо  
ПП „ДПС“ се спря на Вас 
като кандидат за кмет?

- Получих предложение, 
както от централното ръко-
водство на партията, така и 
от местната структура, като 
номинацията ми беше от 
гражданската – експертна 
квота. От ПП „ДПС“ са преце-
нили, че имам компетенции и 
възможности и че мога да се 
справя с кметската работа. 
Приех номинацията с цялата 
й тежест, като осъзнавам от-
говорностите, които поемам 
пред гражданите на община 
Айтос. Освен това получих 
уверение  за пълно съдей-
ствие и подкрепа от страна 
на централното ръководство, 
че община Айтос ще стане 
приоритетна за финансира-
не при реализиране на про-
екти, които ще променят об-

лика на града и селата. Това 
ще доведе до рестарт на Ай-
тос, за да извърви пътя на 
успеха с по-бързи темпове. 
Не на последно място е, че 
се дава право на съгражда-
ните ми да изберат друг про-
фил за кмет.

- От времето на Вашия 
мандат, който приключи 
през 2003 година, са ми-
нали повече от 15 години. 
Много неща са се проме-
нили, наясно ли сте с ак-
туалните проблеми на об-
щината?

- Активната ми позиция 
като общински съветник е 
била до 2012 година. Бил съм 
и председател на бюджетна-
та комисия, така че съм на-
ясно с проблемите на Айтос. 
Аз живея в моя град и съм на 
пулса му всеки ден, чрез ра-
ботата си, чрез ежедневната 

ми среща с хората, а и чрез 
личните ми наблюдения.

- Имате ли подкрепата на 
семейството, на колегите, 
на приятелите?

- Имам абсолютната им 
подкрепа - вярват, че имам 
силата да постигна това, ко-
ето трябва за града ни и за 
общината като цяло. Искам 
да благодаря на семейство-
то си за търпението, относ-
но желанието ми да работя, 
защото им е пределно ясно, 
че когато едно лице излиза 
пред публика, ще бъде „ос-
ветявано” не само с хубави 
светлини. Но ние сме готови 
и сплотени. Тази публичност 
има и немного приятна стра-
на. Използвам възможността 
да поздравя моите конкурен-
ти в тази кампания, че имат 
достатъчно смелост, гордост 
и кураж да излязат пред об-

ществеността със своите 
идеи за общината. А за това 
се изисква смелост. Защото 
много хора мърморят, скри-
ти зад нас, но ние ще бъдем 
хората, които ще поемат как-
то позитивите, така и негати-
вите, и ще търсим доверието 
на гражданите.

- Какви са основните Ви 
приоритети?

- В интерес на истината, 
приоритетите ми са доста. 
Имам подготвена програма-
стратегия за развитието на 
Общината - как аз виждам 
проблемите и как трябва да 
бъдат решени. Като начало, 

има няколко основни про-
блема, върху които ще се 
фокусирам, естествено, ако 
получа подкрепата на граж-
даните. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДА-
ВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Управление „на светло“ 
Това ще стане с по-широ-

ко представителство на ос-
новните политически сили 
в управлението на община-
та. Идеята ми е да разши-
ря административния упра-
вленски състав, поне с два-
ма заместник-кметове на ос-
новните политически сили, 
включително ГЕРБ и БСП. 
Естествено това ще е тя-
хно решение, при постигна-
ти добри изборни резулта-
ти. Това дава широка пред-
ставителност на граждани-
те в изпълнителната власт, 
дава възможност да работим 
„на светло“, ясно да вижда-
ме проблемите и да коменти-
раме авансово начините за 
решаване на тези проблеми. 
Т.е. ще търсим разширяване 
на отговорностите и ангажи-
ментите към тази община от 
страна на всички политиче-
ски сили. Що се отнася до 
Общинския съвет, той тряб-
ва да бъде мотивиран и убе-
ден, как един проблем тряб-
ва да бъде решен по най-пра-
вилния начин. Работил съм в 
много по-сложна ситуация, 
с много политически сили 
в местния парламент, и ви-
наги съм намирал допирна 
точка с тях. Комуникативен 
човек съм, склонен съм да 
правя компромиси в името 
на консенсуса, но само при 
вземане на  правилните ре-

шения за гражданите. Сигу-
рен съм, че ще имам необ-
ходимото мнозинство в Об-
щински съвет, за да работя 
в интерес на гражданите на 
общината.

Демографски анализ 
Колкото и да звучи нес-

тандартно за част от хора-
та, считам, че в Айтос мно-
го отдавна не е правен де-
мографски анализ за това, 
какво ще се случи в близ-
ките 10-15 години, от глед-
на точка на тенденции, ва-
лидни за града и общината. 
Това ще доведе до правил-
ни решения за бъдещи капи-
тални програми, свързани с 
реализиране на нова допъл-
нителна обществена инфра-
структура, инвестиции с об-
разователна инфраструкту-
ра, изграждане на допълни-
телни мощности в детските 
градини и училищата. Ако 
анализът покаже ясни тен-
денции, то ще имаме точна 
визия и решения, свързани 
с разходване на обществе-
ния ресурс. Например: имам  
сигнали, че много млади се-
мейства изпитват затрудне-
ние с осигуряване на място 
в детски ясли и детски гра-
дини. Ако анализът покаже 
остра нужда от нови детски 
градини или разширяване на 
съществуващите, това тряб-
ва да бъде направено, и то 
максимално бързо. 

Работеща организация 
на движението в града 

Втората, но не по важ-
ност задача, която съм си 
поставил, е разработване-
то и прилагането на рабо-
теща и рационална органи-
зация на движението в гра-
да. Защото имам множество 
сигнали, а и аз, като водач 
на МПС на територията на 
града виждам, че в момен-
та цари хаос. Има недостиг 
на паркоместа, оплакват ми 
се водачи на автобуси от об-
ществения транспорт, част-
ни и общински, че много 
трудно преминават разсто-
янието от автогарата до из-
ходите на града. Ще търся 
трайно и бързо решение на 
този въпрос с група специа-
листи,  наети за целта, които 
да дадат най-практичното и 
рационално решение за гра-
да ни като цяло. Освен това 
ще търся вариант, районът 
на автогарата да бъде регу-
лиран  по друг начин. Вклю-
чително, ако се докаже не-
обходимост - да се изгради 
светофарна уредба, кръгово 
движение, или други форми 
на организация на движени-
ето там. Аз като водач, кой-
то всеки ден е по улиците 
на града, виждам, че това 
е една от най-конфликтните 
точки в града ни. Искам да 
подчертая, че ще се работи 
за безопасността както на 
водачите на МПС, така и на 
пешеходци, велосипедисти 
и всички участници в дви-
жението като цяло. 

Околовръстен път 
Със съответните специа-

листи трябва да се обсъди 
идеята за околовръстен път, 
който да отдели трафика от 
центъра на града, защото за 
района на автогарата това е 
другата потенциална опас-
ност.  Този трафик трябва 
да бъде изведен под някак-
ва форма и то такава, която 
по никакъв начин да не пре-
чи на услугите и на хората, 
които разчитат на този тра-
фик. Този въпрос също е по-
ставен от гражданите.

Атрактивни нетрадици-

онни спортове 
Имах срещи с много мла-

ди хора, които ми поставят 
един интересен въпрос. И то 
млади хора, които искат да 
спортуват активно непопу-
лярни спортове. Дадоха ми 
идеята за атрактивни спор-
тове, които могат да бъдат 
база за развитие на спорт-
ния туризъм в Айтос. Пред-
лагат  да бъдат обособени 
писти за байк колоездене, 
например - един спорт, кой-
то в момента се радва на из-
ключителен интерес в дру-
ги градове и в планински-
те курорти. Айтос може да 
бъде интересен ако пред-
лага нещо различно - нещо 
ново за целия регион. И хо-
рата са прави, че такива тра-
сета могат да бъдат изграде-
ни до “Генгер” и парка - има-
ме дадености, просто тряб-
ва да сме в крак със съвре-
менните тенденции. Но това 
е само една идея, която няма 
да реши икономическите 
проблеми на нашия град, но 
все пак е алтернатива.

Комуникация на общин-
ската администрация с 
местния бизнес 

Да бъде възстановен диа-
логът в подходяща форма - 
да има и неформален и фор-
мален характер. Това е ра-
бота както на общинската 
администрация при подгот-
вянето на проекти за под-
законови нормативни акто-
ве, така и работа на Общин-
ския съвет при възникнали 
проблеми. Защото считам, 
че за промяната и актуали-
зацията на голяма част от 
наредбите на Община Айтос 
не се полагат необходимите 
усилия. И голяма част от тек-
стовете са остарели и не от-
говарят на съвременните из-
искнатия на общността. Не 
виждам никакви съществе-
ни промени в текстовете на 
тези наредби - само някои 
от тях се актуализират час-
тично. Трябва да се развие 
ресурсът, който има общин-
ската администрация, за да 
бъде местното законодател-
ство строго регламентирано 

във всичките насоки на жи-
вота в общината. Включи-
телно, да се приемат нови 
наредби, ако има такава не-
обходимост. Ако се наложи, 
администрацията трябва да 
бъде окомплектована, защо-
то е алогично, години наред 
общинската администрация 
да няма секретар на Общи-
ната. Колкото и конфликтна 
да се води тази позиция, за 
мен тя е една от най-важни-
те. Това е важен пост, на 
който един експерт ръково-
ди и подпомага цялостната 
дейност на администраци-
ята - на кметства, на отде-
ли и дирекции. Секретарът 
е едва ли не изпълнителни-
ят директор на Общинската 
администрация.  Твърдо за-
явявам, че ще работя за въз-
становяването на тази пози-
ция и запълването й със съ-
държание с всички необхо-
дими ангажименти към Об-
щината и гражданите. 

Социален и културен 
живот 

Приоритет за мен е дораз-
виавне на читалищната дей-
ност, включително, при не-
обходимост - допълнител-
но финансиране за читали-
щата. За да наситим със съ-
държание дейността на чи-
талищната институция, коя-
то не само съхранява тра-
дициите, но ги доразвива и 
подарява на гражданите. За-
щото тази институция е била 
важна не само през Възраж-
дането, тя ни е много необ-
ходима и сега. Мисля, че в 
тази посока има много какво 
да се направи и естествено, 
ще разчитам на подкрепата 
на всички читалищни деяте-
ли, както и на добрите ста-
ри традиции, които е имал 
Айтос през годините. Вклю-
чително, не трябва да бъдат 
забравени и безкрайно до-
брите ни театрали и ансам-
бли, които работят в учили-
щата, и на които трябва да 
се предоставят въможности 
за по-чести изяви. Те също 
трябва да бъдат подпома-
гани от Общината, а техни-
те прояви да бъдат част от 

културния календар. За да 
може културата да бъде не 
просто списък от меропри-
ятия, а действаща и стига-
ща до всяко дете и гражда-
нин. За да се види, че мно-
го хора в общината полагат 
усилия в тази посока, но не 
намират подходящото време 
и начин да се изявят.

Исторически и Културен 
център 

Музеят е една от най-ва-
жните точки в моята програ-
ма. Не може, малки градче-
та с 50-годишна история, да 
разполагат със своите исто-
рически и етнографски музеи 
и да показват историята си, 
а Айтос да не може да пока-
же хилядолетната си история. 
Ние, явно не ценим  история-
та си. По този начин не пазим 
и наследствената си култу-
ра. Това ще е едно от първи-
те неща - да положа всякак-
ви усилия да възстановя му-
зея - дали в съществуващата 
сграда, или ще обмислим ня-
каква друга форма, за да съ-
берем на едно място музей 
и картинна галерия. Защо-
то имаме древна история и 
безкрайно добри художници 
през годините и сега. Идеята 
ми е да се създаде Културен 
център, които да събере тра-
дицията, настоящето и бъде-
щето като история и културни 
постижения на Айтос.

Туризъм 
Безкрайно уважавам дей-

ността ТД “Чудни скали” - 
ще бъда пълен партньор на 
дружеството. Защото и мла-
дите, и ветераните-турис-
ти пазят най-добрите тради-
ции на туризма в града ни. 
Ако бъда избран за кмет, ще 
подпомагна развитието на 
тази дейност, включително, 
по тяхно предложение - из-
граждането на екопътеки до 
всички красиви  и интресени 
местности, които да се полз-
ват както от туристите, така 
и от всички граждани от об-
щина  Айтос и гостите на об-
щината.
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РЕШЕНИЕ
№ 14410

София, 22.11.2018

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република Бъл-

гария - Трето отделение, в съдебно заседание на чети-
ринадесети февруари две хиляди и осемнадесета го-
дина в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНЕТА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА БОРИСОВА

АГЛИКА АДАМОВА
при секретар

Ирена Кръстева
и с участието
на прокурора

Владимир Йорданов
изслуша докладваното

от председателя
ЖАНЕТА ПЕТРОВА

по адм. дело № 6829/2017. 

Общинският съвет - Айтос е подал касационна жал-
ба срещу решение № 711 от 20.04.2016 г. по адм. дело 
№ 136/2017 г. по описа на описа на Административ-
ния съд - Бургас, с което са били отменени разпоред-
бите на чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 и чл. 46, ал. 1, 
в частта „или придобили право на строеж“ от приета-
та от този орган Наредба за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинско имущество. На-
правени са оплаквания за неправилност на решение-
то поради нарушение на материалния закон и е поис-
кано да бъде отменено.

С решение от 15.05.2018 г. по същото дело Админи-
стративният съд-Бургас е допуснал поправка на оче-
видна фактическа грешка относно годината на поста-
новяването на решение №711, която вместо 2016 годи-
на да се чете 2017 година.

Прокурорът от Окръжната прокуратура-Бургас, пода-
тел на протеста пред административния съд, не е взел 
становище по касационната жалба.

Представителят на Върховната административна 
прокуратура е дал мотивирано заключение, че реше-
нието на съда е правилно и следва да бъде оставе-
но в сила.

Върховният административен съд, като провери пра-
вилността на решението с оглед направеното касацион-
но оплакване, намира, че жалбата е неоснователна.

Производството по адм.дело №136/2017 г. по описа 
на Административния съд-Бургас е образувано по про-
тест на прокурор от Окръжната прокуратура - Бургас 
против разпоредбите на чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 
2 и чл. 46, ал. 1, в частта относно израза„или придоби-
ли право на строеж“, от Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество, приета от Общинския съвет - Айтос с реше-
ние № 188 по протокол № 18/20.02.2009 г.; изменена с 
решение № 206 по протокол № 20/09.04.2009 г.; изм. с 
решение № 171/20.09.2012 г. по протокол № 12; изм. с 
решение № 201/23.11.2012 г. по протокол № 14; изм. и 
доп. с решение № 681/28.01.2015 г. по протокол № 45; 
изм. и доп. с решение № 731/24.03.2015 г. по протокол 
№ 48; изм. и доп. с решение № 43/27.01.2016 г. по про-
токол № 4, изм. и доп. с решение № 107/27.04.2016 г. по 
протокол № 7. Оспорените нормативни текстове имат 
следното съдържание:

- чл. 13, ал. 1 – „Имоти или части от имоти – пуб-
лична общинска собственост, с изключение на обек-
тите, подлежащи на концесиониране, могат да се от-
дават под наем след решение на общински съвет за 
срок до 3 години.”;

- чл. 14, ал. 1 – „С решение на общински съвет могат 
да се отдават под наем имоти или части от имоти – пуб-
лична общинска собственост, предоставени за управле-
ние и стопанисване на училищата прилагащи системата 
на „делегираните бюджети“, по базисните наемни цени 
определени от общински съвет и при провеждане на 
публичен търг, по реда на настоящата наредба”;

- чл. 14, ал. 2 – „Процедурата по подготовката и про-
веждането на публичния търг се извършва ръководи-
теля на съответното учебно заведение. Въз основа ре-
зултатите от търга се сключва договор за наем с ръко-
водителя на учебното заведение, за срок до 3 години. 
В комисията по провеждането на публичния търг участ-
ва представител на общинската администрация, опре-
делен от Кмета на Общината.“

- чл. 46, ал. 1 – „…или придобили право на стро-
еж ….”.

Административният съд приел, че разпоредбите на 
наредбата са приети като част от подзаконов нормати-
вен акт, от компетентен орган на местното самоупра-
вление, в рамките на предоставените му правомощия, 
с необходимия кворум и мнозинство, но при допусна-
ти съществени нарушения на административно произ-
водствените правила.

Съдът направил извод, че проектът на наредбата и 
докладът към нея не са били публикувани на интернет-
страницата на общинския съвет най-малко 14 дни пре-
ди внасянето им за разглеждане, с което е нарушена 
разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните ак-
тове. Нарушена била и разпоредбата на чл.28, ал.1 и 2 
от Закона за нормативните актове, тъй като докладът 
към проекта на нормативен акт нямал предвиденото 
по закон съдържание.

Административният съд констатирал, че оспорените 
подзаконови разпоредби противоречат и на разпоред-
бите на Закона за общинската собственост.

С нормите на чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 2 от наредбата 
Общинският съвет-Айтос въвел ограничение на срока 
за отдаване под наем на имоти и части от имоти, пуб-
лична общинска собственост, до 3 години, макар те да 
можели да се отдават под наем за срок до 10 години 
съгласно чл. 14, ал. 7 ЗОбС. Що се отнася до разпоред-
бата на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от наредбата, в отклонение 
от законовата уредба тя предвиждала, че предоставе-
ни на кмета на общината правомощия могат да бъдат 
упражнявани от други лица.

Разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от подзаконовия нор-
мативен акт, в частта относно израза “или придобили 
право на строеж”, също била възприета от съда като 
незаконосъобразна, тъй като се разширявал кръгът на 
лицата, които могат да придобият собственост върху 
нежилищни имоти, частна общинска собственост, без 
търг или конкурс. Създадена била привилегия в полза 
на носителите на право на строеж, въпреки че чл. 35, 
ал. 3 ЗОбС допускал продажбата на земя, частна об-
щинска общинска собственост, без търг или конкурс 
само в полза на собствениците на законно построени 
върху земята сгради.

С оглед констатираните нарушения на процедурата и 
на материалния закон административният съд отменил 
протестираните разпоредби на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета от Общинския съвет-Айтос.

Касационната инстанция намира, че решението на 
първоинстанционния съд съответства на материал-
ния закон.

Оспорените текстове подлежат на отмяна и само по-
ради допуснатото нарушение на процедурата по тях-
ното приемане. Нарушението е съществено, тъй като 
рефлектира върху правото на лицата, адресати на акта, 
да вземат отношение по уредените с него въпроси, ко-
ито пряко ги засягат.

Изискванията за мотивиране на проекта на норма-
тивен акт и на доклада към него и за провеждането 
на обществено обсъждане представляват гаранции за 
спазване на принципите за откритост и съгласуваност 
при приемането на актовете, съдържащи общи прави-
ла за поведение. По делото е установено, че проектът 
за нормативен акт, не е бил придружен от доклад по 

чл.28, ал. 2 ЗНА. В предложението на кмета на общи-
на Айтос, не са развити в достатъчна степен мотиви за 
внесения от него проект на нормативен акт, а е отбеля-
зано единствено, че приемането на наредбата се на-
лага от необходимостта за привеждане в съответствие 
на подзаконовата нормативна уредба по въпросите от 
местно значение с нормативната уредба по Закона за 
общинската собственост.

Касационната инстанция споделя и разсъжденията 
на административния съд относно материалната не-
законосъобразност на оспорените подзаконови нор-
ми. Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове 
всеки общински съвет може да издава наредби, с ко-
ито да урежда съобразно нормативните актове от по-
висока степен неуредени от тях обществени отноше-
ния с местно значение. При положение, че по-високи-
ят по степен нормативен акт, какъвто е Законът за об-
щинската собственост, допуска отдаването под наем 
на имоти, публична общинска собственост, за срок до 
10 години, Общинският съвет- Айтос не може да огра-
ничава този срок до 3 години. Във всеки отделен слу-
чай на отдаване под наем на имот, публична общин-
ска собственост, общинският съвет може да вземе ре-
шение и да предостави имота за ползване за срок, по-
кратък от максималния срок от 10 години, но не може 
да създаде нормативна уредба, която не е съобразе-
на с тази на закона.

В противоречие със закона са и разпоредбите на 
чл.14, ал.1 и 2 от наредбата. Имотите, публична общин-
ска собственост, предоставени, безвъзмездно за уп-
равление на юридически лица или звена на общинска 
бюджетна издръжка, каквито са общинските училища, 
могат да се отдават под наем чрез публичен търг, не 
във всички случаи, както е постановил Общинският съ-
вет-Айтос, а само ако са свободни, т.е, ако повече не 
са необходими на юридическите лица, на които са пре-
доставени или ако не се ползват от тях. В тези случаи, 
както предвижда чл.14, ал.7, предл.1 ЗОбС, е възмож-
но отдаването им под наем чрез търг или конкурс. Що 
се отнася до отдаването под наем на части от имоти, 
публична общинска собственост, то е възможно при 
условие че не се възпрепятства осъществяването на 
дейностите, за осъществяването на които е предоста-
вен за управление съответния имот. Публичният търг 
не може да се провежда от ръководителя на общин-
ското заведение, както гласи чл.14, ал.2 от наредбата, 
при положение, че чл.14, ал.2 от Закона за общинска-
та собственост, към който препраща чл.14, ал.7 от съ-
щия закон, определя за компетентен да проведе тър-
га и да сключи договор за наем със спечелилото лице 
само кмета на общината.

Законосъобразна е и преценката на административ-
ния съд относно включеният в чл.46, ал.1 от наредбата 
израз “...или придобили право на строеж..” с добавяне-
то на който се разширява кръгът на правоимащите лица 
в сравнение с лицата, посочени от закона.

Като е отменил оспорените разпоредби от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, приета от Общинския съвет - Ай-
тос, първоинстанционният съд е постановил правилно 
решение, което следва да бъде оставено в сила.

По изложените съображения и на основание чл. 221, 
ал. 2 АПК Върховният административен съд

РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 711 от 20.04.2017 г. по 

адм. дело № 136/2017 г. по описа на Административ-
ния съд - Бургас, поправено с решение от 15.05.2018 г. 
по същото дело във връзка с допуснатата от съда оче-
видна фактическа грешка относно годината на поста-
новяването му.

Решението не подлежи на обжалване.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 711 20.04.2016г. гр. Бургас

 В ИМЕТО НА НАРОДА
 Бургаският административен съд ХIХ администрати-

вен състав, в публично заседание на двадесет и трети 
две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ
ЧЛЕНОВЕ: 1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 2.ВАНИНА КОЛЕВА
Секретар: Й.Б.

Прокурор: Тиха Стоянова
като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов ад-

министративно дело № 136 по описа за 2017 година, за 
да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.
Административното дело е образувано по протест на 

Андрей Червеняков – прокурор при Окръжна прокура-
тура гр. Бургас против чл.13, ал.1, чл.14, ал.1 и ал.2, и 
чл.46, ал.1 /частично/ от Наредба за реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство на община Айтос, приета от Общински съвет Айтос 
с Решение № 188, Протокол № 18/20.02.2009г.; измене-
на с Решение № 206 – Протокол № 20/09.04.2009г.; изм. 
с реш. № 171/20.09.2012г. протокол № 12; изм. с реш. 
№ 201/23.11.2012г. протокол № 14; изм. и доп. с реш. № 
681/28.01.2015г. протокол № 45; изм. и доп. с решение 
№ 731/24.03.2015г. протокол № 48; изм. и доп. с реше-
ние № 43/27.01.2016г. протокол № 4, изм. и доп. с реше-
ние № 107/27.04.2016 протокол № 7.

Иска се отмяна на протестираните чл.13, ал.1, чл.14, 
ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество на об-
щина Айтос, приета от Общински съвет Айтос и на чл. 
46, ал.1 от същата в частта и/ „или придобили право 
на строеж върху общинска земя“. В съдебно заседа-
ние представителят на Окръжна прокуратура Бургас 
поддържа протеста, на основание изложените в него 
съображения.

 Ответника по жалбата – Общински съвет Айтос, 
редовно и своевременно призован, се представля-
ва от упълномощен представител – адв. К., която ос-
порва протеста. 

 БАС, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от 
АПК и прецени събраните по делото доказателства, ве-
дно с доводите и изразените становища прие за уста-
новено следното:

Наредбата е приета на първо четене на основание 
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с Решение № 188 по т.2 от днев-
ния ред - Протокол № 18/20.02.2009г. във връзка с Пред-
ложение вх.№ 90/09.02.2009г. изготвено от кмета Е.В.. 
За решението са гласували 22 от присъстващите 26 об-
щински съветници, като трима от тях са гласували „въз-
държал се”, а един гласувал „против“.

При така установената фактическа обстановка, съд-
ът прави следните правни изводи:

Протестът е процесуално допустим съгласно раз-
поредбата на чл.186 от АПК. Същият е подаден срещу 
разпоредби на подзаконов нормативен акт по смисъ-
ла на чл.75 ал.1 във вр. с чл.76 ал.3 АПК, който подле-
жи на съдебен контрол за законосъобразност, съглас-
но изричната разпоредба на чл.185 от АПК, като упраж-
няването на това право не е обвързано с преклузивен 
срок. Жалбата е подадена от представител на Окръж-
на прокуратура гр. Бургас, съобразно правомощията 
му по чл.186, ал.2 от АПК.

Разгледан по същество протестът е основателен по-
ради следните съображения:

Предмет на протеста са разпоредбите на чл.13, ал.1, 
чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл.46, ал.1 /частично/ от Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на община Айтос, приета от Об-
щински съвет Айтос, както следва:

1.Чл.13, ал.1 – „ Имоти или части от имоти – публич-
на общинска собственост, с изключение на обектите, 
подлежащи на концесиониране, могат да се отдават 
под наем след решение на общински съвет за срок 
до 3 години.”;

2.Чл.14, ал.1 – „С решение на общински съвет могат да 

се отдават под наем имоти или части от имоти – публич-
на общинска собственост, предоставени за управление 
и стопанисване на училищата прилагащи системата на 
„делегираните бюджети“, по базисните наемни цени оп-
ределени от общински съвет и при провеждане на пуб-
личен търг, по реда на настоящата наредба”;

Чл. 14, ал.2 „Процедурата по подготовката и провеж-
дането на публичния търг се извършва ръководителя на 
съответното учебно заведение. Въз основа резултатите 
от търга се сключва договор за наем с ръководителя 
на учебното заведени, за срок до 3 години. В комиси-
ята по провеждането на публичния търг участва пред-
ставител на общинската администрация, определен от 
Кмета на Общината.“

3.Чл. 46, ал.1 – „…или придобили право на строеж 
върху общинска земя….”.

Подзаконовият нормативен акт е приет от Общин-
ски съвет Айтос на основание чл.21, ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция /ЗМСМА/ във вр. с чл.8, ал.2 Закона за общинска-
та собственост /ЗОС/.

По силата на чл.76, ал.3 от АПК, във вр. с чл.8 от ЗНА 
и чл.21 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставе-
ните му правомощия, Общинският съвет като орган на 
местното самоуправление е овластен да издава адми-
нистративни актове, в това число и подзаконови таки-
ва, каквито са наредбите. В този смисъл следва да се 
приеме, че оспореният подзаконов нормативен админи-
стративен акт е издаден от компетентен орган.

Наредбата, чиито разпоредби са оспорени, е приета 
в съответствие с предвидената от закона форма и при 
необходимия кворум и мнозинство.

Същевременно настоящата съдебна инстанция при-
ема, че макар и издадена от компетентен орган и при 
спазване на необходимата форма наредбата е приета 
при допуснати съществени нарушения на администра-
тивнопроизводствените правила.

Съгласно чл.77 от АПК компетентният орган издава нор-
мативния административен акт след като обсъди проекта 
заедно с представените становища, предложения и въз-
ражения. Тълкуването на текста на разпоредбата дава ос-
нование да се счете, че правилото на чл.26 ал.2 от ЗНА 
е пряко относимо към преценката за законосъобразност 
на процедурата по приемането на подзаконовия норма-
тивен административен акт, тъй като се касае за различ-
ни етапи от производството по изготвянето и приемане 
на подзаконовите актове. 

С разпоредбата на чл.26 ал.2 от ЗНА е разписано 
задължението преди внасяне на проект на нормати-
вен акт за издаване или приемане от компетентен ор-
ган, съставителят на проекта да го публикува на Ин-
тернет страницата на съответната институция заедно 
с мотивите, съответно доклада, като на заинтересова-
ните лица се предоставя най-малко 14 –дневен срок 
за предложения и становища. Едва след изпълнение 
на това задължение проекта се внася за приемане от 
овластения орган.

Дейността на административните органи по приема-
не на нормативни актове следва да е в съответствие 
с основните принципи на чл.4, чл.8 и чл.12 от АПК – за 
законност, равенство и достъпност, публичност и про-
зрачност, а съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1 от 
ЗНА изработването на проекта за нормативен акт се 
извършва при зачитане принципите на обоснованост, 
стабилност, откритост и съгласуваност.

Именно в съответствие с тези изисквания е и за-
дължението на органите осъществяващи управлени-
ето преди внасяне на проекта за нормативен акт за 
приемането му, съставителят на проекта да го публи-
кува в Интернет страницата на съответната институция 
заедно с мотивите, респ. доклада и да предостави на 
заинтересуваните лица 14-дневен срок за предложе-
ния и становища, съгласно императивната разпоред-
ба на чл.26, ал.2 от ЗНА.

Нормата на чл.26, ал.2 от ЗНА следва да бъде тъл-
кувана в съответствие с чл.77 от АПК и е императив-
но разписана в защита на публичния интерес с оглед 
основни принципи, спазването на които следва да га-
рантира, че при формирането на волята на приемащия 
орган ще бъдат съобразени всички необходими об-
стоятелства, за да се приемат регулиращите общест-
вени правила по един разумен, компетентен и стаби-
лен начин. Ето защо нарушаването на посочената раз-
поредба и неспазването на 14-дневния срок предста-
влява съществено процесуално нарушение обоснова-
ващо незаконосъобразността на нормативния адми-
нистративен акт и е самостоятелно основание за не-
говата отмяна.

В конкретния случая ответната страна не е предста-
вила доказателства, че проектът за Наредбата и докла-
дът към него са били публикувани на Интернет страни-
цата на общинския съвет, най-малко 14 дни преди вна-
сянето му за приемане от общинския съвет, както из-
исква нормата на чл.26, ал.2 от ЗНА, като по този на-
чин заинтересованите лица са били лишени от възмож-
ността да се запознаят със съдържанието на нормите 
и за да изразят становища и да направят евентуално 
предложения по тях.

Освен това в производството по приемане на под-
законовия нормативен акт е допуснато нарушение и 
на разпоредбата на чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗНА. Съгласно 
чл.28, ал.1 от ЗНА, проектът на нормативен акт заедно 
с мотивите, съответно доклада към него, се внася за 
обсъждане и приемане от компетентния орган. В ал.2 
е регламентирано какво следва да съдържат мотиви-
те, съответно доклада, а именно: причините, които на-
лагат приемането; целите, които се поставят; финансо-
вите и други средства, необходими за прилагането на 
новата уредба; очакваните резултати от прилагането, 
включително финансовите, ако има такива; анализ за 
съответствие с правото на Европейския съюз. В цити-
раното предложение вх. № 90/09.02.2009г., доколкото 
същото би могла да се приеме като мотиви, респ. до-
клад за приемане на Наредбата липсва задължително-
то съдържание по смисъла на чл.28, ал.2 от ЗНА.

В процедурата по приемане на процесния подза-
конов нормативен акт не са изготвени в необходимия 
обем мотиви към проекта за приемане на Наредбата, 
обосноваващи причините, които налагат приемането, 
целите, които се поставят с нея и очакваните резулта-
ти от прилагането им също липсват. Съдът намира, че 
в предложението на кмета не се съдържат в достатъч-
на степен мотивите за приемане на един изключител-
но съществен за дейността на всяка община нормати-
вен акт. В него като мотив е посочено само, че прие-
мането е наложено от необходимостта от привеждане 
в съответствие на действащата нормативна уредба на 
Общински съвет Айтос със Закона за общинската соб-
ственост и в нея липсва задължителното съдържание 
по смисъла на чл.28, ал.2 от ЗНА.

В разпоредбата на чл.28, ал.3 от ЗНА е регламенти-
рано, че проект на нормативен акт, към който не са при-
ложени мотиви, съответно доклад, съгласно изисквани-
ята по ал.2, не се обсъжда от компетентния орган.

В настоящото производство ответника по оспорване 
не представи доказателства за изпълнение на задъл-
женията вменени от нормата на чл.28, ал.2 от ЗНА, а 
именно за надлежно изготвени мотиви, съответно до-
клад, съдържащ нормативно регламентираните рек-
визити. Предвид това и във връзка с разпоредбата на 
чл.28, ал.3 от ЗНА, компетентният орган - Общински съ-
вет Айтос е следвало да откаже обсъждане на внесения 
проект за Наредба, към който не са приложени изиску-
емите се по закон мотиви, съответно доклад.

От изложеното следва, че протестираните разпо-
редби и част от разпоредба на Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество на Община Айтос, са приети при съ-
ществено нарушение на процесуалните правила, ре-
гламентирани в чл.26, ал.2 от ЗНА и чл.28, ал.1, ал.2 и 
ал.3 от ЗНА, поради което следва да бъдат отменени. 

Така допуснатото процесуално нарушение е от катего-
рията на съществените такива, което на собствено ос-
нование води до незаконосъобразност, поради което, 
съдът намира за излишно да излага мотиви по възра-
женията, развити в сезиращата жалба.

В този смисъл е и решение № 2861/27.02.2014г. на 
ВАС на РБ, 3 отд., постановено по адм.д. № 7179/2013г., 
което е с предмет законосъобразността на разпоред-
би на подзаконов нормативен акт и има задължител-
но действие по отношение на всички съобразно раз-
поредбата на чл.177, ал.1 от АПК.

Правото на общинските съвети да издават наредби, 
с които да уреждат съобразно нормативните актове от 
по-висока степен, неуредени от тях обществени отно-
шения с местно значение, е регламентирано в чл.8 от 
Закона за нормативните актове. Подзаконовите норма-
тивни актове, приемани от общинските съвети, се ос-
новават на нормативните актове от по-висока степен. 
Те могат да уреждат обществени отношения от местно 
значение, само и единствено при условията и грани-
ците, определени от по-високия по степен нормативен 
акт, като детайлизират неговото приложение. Общин-
ските съвети, като органи на местното самоуправление 
на територията на съответната община, решават самос-
тоятелно въпросите от местно значение, които законът 
е предоставил в тяхната компетентност.

В чл.8 от ЗОС, в приложимата редакция, е предви-
дено, че редът за придобиване на право на собстве-
ност и на ограничени вещни права, за предоставяне 
за управление, под наем и за разпореждане с имоти 
и вещи - общинска собственост, и правомощията на 
кмета на общината, на кметовете на райони, на кме-
товете на кметства и на кметските наместници се оп-
ределят с наредба на общинския съвет при спазване 
на разпоредбите на този закони на специалните за-
кони в тази област.

Настоящият състав намира, че оспорените подза-
конови разпоредби противоречат на разпоредбите на 
нормативен акт от по-висока степен:

В чл.14, ал.7 от ЗОС е предвидено, че: “Свободни 
имоти или части от тях - публична общинска собстве-
ност, могат да се отдават под наем за срок до 10 го-
дини при условията и по реда на ал. 2 след решение 
на общинския съвет. Части от имоти - публична общин-
ска собственост, които са предоставени за управле-
ние по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, 
при условие че не се възпрепятства осъществяването 
на дейностите, за които съответният имот е предоста-
вен за управление.”

С подзаконов акт от вида на процесния могат да се 
доурегулират отношения, зададени със закон, което 
ще рече, че наредбата се издава въз основа на опре-
деления закон. Както бе посочено, от разпоредбата на 
чл.8, ал.2 от ЗОС следва, че с наредбата общинският 
съвет определя само реда за придобиване на право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предос-
тавяне за управление, под наем и за разпореждане с 
имоти и вещи - общинска собственост. Основателно е 
възражението в протеста, че с оспорените разпоред-
би на чл.13, ал.1 чл.14, ал.2 общинският съвет въвеж-
да ограничения, които не съществуват в закона. Тако-
ва ограничение, представлява предвиденият в оспо-
рените разпоредби срок до 3 години.

По делото няма спор, че учебните заведения, обосо-
бени части от които се отдават под наем чрез търг, са 
финансирани от общинския бюджет. Съгласно чл.302, 
ал.1 от Закона за предучилищното и училищното обра-
зование /ЗПУО/ държавните и общинските недвижи-
ми имоти, предоставени за управление на държавни-
те и общинските училища, детски градини и центрове 
за подкрепа за личностно развитие, са публична дър-
жавна, съответно публична общинска собственост. По 
силата на чл.280, ал.1 от ЗПУО дейностите в системата 
на предучилищното и училищното образование се фи-
нансират със средства от държавния бюджет, бюдже-
тите на общините, европейски фондове и програми и 
други източници, а според ал.2, т.1 на чл.289 от ЗПУО 
на директорите на училища се делегират права да ре-
ализират собствени приходи от ползваната общинска 
собственост. Самото отдаване на свободни имоти или 
части от тях - публична общинска собственост, съглас-
но разпоредбата на чл.14, ал.7 от ЗОС, е за срок до 10 
години при условията и по реда на ал.2 на същия за-
конов текст, а именно от кмета на общината след про-
веждане на публичен търг или публично оповестен кон-
курс, освен ако в закон е предвидено предоставянето 
под наем да се извършва без търг или конкурс или е 
определен друг ред, след решение на общинския съ-
вет. По силата на чл.44, ал.2 от ЗМСМА в изпълнение 
на своите правомощия кметът на общината издава за-
поведи. От тълкуването на законовите разпоредби се 
налага изводът, че цялостното извършване на проце-
дурата по отдаване под наем на имоти - общинска соб-
ственост е изцяло в компетентността на кмета на об-
щината и не е предвидена възможност за делегиране 
на това правомощие на други лица, както това е напра-
вено с разпоредбата на чл.14, ал.2 от Наредбата. До-
пълнителен аргумент в тази насока е и обстоятелство-
то, че с разпоредбата на чл.8, ал.3 от ЗОС, законода-
телят е предвидил в Наредбата по чл.8, ал.2 да се оп-
ределя единствено реда за предоставяне под наем на 
имотите или части от тях общинска собственост, пре-
доставени за управление на училища, детски градини 
и обслужващи звена, но не е предвидил възможност 
за определяне на лицата, които да предоставят под 
наем, тъй като отдаването под наем е от изключител-
ната компетентност на кмета на общината.

Съдът намира също така, че приетата разпоредба на 
чл.46, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество в Об-
щина Айтос е незаконосъобразна и в частта “или при-
добили право на строеж върху общинска земя “, тъй 
като същата противоречи на нормативен акт от по-ви-
сока степен - чл. 35 от ЗОС. Съгласно ал.1, на чл.46 про-
дажбата на нежилищни имоти - частна общинска соб-
ственост се извършва от кмета на общината без търг 
или конкурс на физически или юридически лица, соб-
ственици на законно построена сграда или придобили 
право на строеж върху общинска земя -УПИ. Според 
чл.35, ал.3 от ЗОС продажба на земя - частна общин-
ска собственост, на собственика на законно постро-
ена върху нея сграда се извършва от кмета на общи-
ната без търг или конкурс по ред, определен в наред-
бата по чл.8, ал.2, т.е. с наредбата следва да се регла-
ментира начинът за продажба без търг или конкурс на 
собственика на законно построена сграда върху земя-
та - частна общинска собственост - процедура, необ-
ходими документи и други, а не да се разширява кръ-
гът на лицата, които могат да придобият собственост 
без търг или конкурс - носителите на право на строеж 
и именно по отношение на тази нова категория субе-
кти нормите на наредбата се явяват незаконосъобраз-
ни. Законът определя правоимащите лица и не може с 
подзаконов нормативен акт - наредба, който се издава 
за прилагане на разпоредбите от ЗОС, да се разши-
рява кръгът на правоимащите лица. Изключителните 
правни норми - каквато е чл.35, ал.3 от ЗОС не могат 
да се тълкуват разширително. Само отстъпено право 
на строеж и намерения за неговата реализация не е 
достатъчно за продажба на земята по посочения зако-
нов ред. (арг. Решение № 12574 от 21.11.2016г. на ВАС 
по адм. д. № 2593/2016г., III о.,).

С оглед своевременно направеното искане за при-
съждане на направените разноски, на основание 
чл.228, вр. с чл.143, ал.1 АПК, ответникът следва да за-
плати на Окръжна прокуратура Бургас

направените разноски в размер на 20.00 лева, дър-
жавна такса.

Продължава от стр.9



З А П О В Е Д
№ РД-08-505

гр. Айтос, 26.09.2019г.
На основание чл. 60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 57, 

т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, във връзка 
с чл.11 от Наредбата за стопанисване, управление и 
разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, 
във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на 
Решение на ОбС – Айтос №622/28.02.2019 год., обекти-
вирано в протокол № 42, т.14 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 за срок 
от 1 стопанска година (за стопанската 2019/2020г.) на 
свободните имоти - пасища и мери от общинския по-
землен фонд (Приложение №1), определени за инди-
видуално ползване, в който да бъдат допуснати до 
участие собственици на пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информаци-
онна система на БАБХ и лица, които поемат задълже-
ние да поддържат пасищата и мерите в добро земе-
делско и екологично състояние. 

2. Търгът да се проведе на 17.10.2019 год. от 10:10 
часа в малката заседателна зала  на Община Айтос, 
ул. “Цар Освободител” №3.

3. Началната тръжна цена е определена с реше-
ние на ОбС – Айтос №622/28.02.2019 год., обективи-
рано в протокол № 42, т.14 от ДР и посочена в При-
ложение №1.

Посочената начална тръжна цена е без ДДС (осво-
бодена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъ-
ка върху добавената стойност).

4. Определям стъпка на наддаване –10 % от начал-

ната 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  16.10.2019г. 

6. За обезпечаване изпълнението на задължени-
ята по договора за наем, определям парична гаран-
ция в размер на една годишна наемна вноска, дос-
тигната на търга, която се внася преди сключване на 
договора. Внесената парична гаранция, след изтича-
не на срока на договора се освобождава, като не се 
начислява лихва.

7. Утвърждавам тръжна документация за провеж-
дането на търга:

-Копие от заповед за провеждане на публичен търг 
с явно наддаване

-Заявление за участие – приложение №2;
- Декларация за оглед на имота – приложение 

№3;
- Декларация за условията на търга и проекто-до-

говора – приложение №4;
-Декларация за съгласие за събиране, използване 

и обработване на лични данни – приложение №5;
-Тръжни условия
-Договор проект 
8. Тръжната документация е на стойност 5.00 лв. 

/пет лв./ без ДДС за всеки отделен имот  и може 
да се закупи в Центъра за услуги и информация на 
гражданите /ЦУИГ/ на общината  до 16:00 часа на  
15.10.2019 г. 

9. Документи за участие се приемат до 16:00 ч. на 
16.10.2019 г., в ЦУИГ на общината. В запечатан, непро-
зрачен плик се поставят следните документи:

- Заявление за участие в търга-
приложение №2;

- Документ за внесен депозит;
- Документ  за закупена тръжна 

документация;
- Декларация за оглед на имота – 

приложение №3;
- Декларация за условията на 

търга и проекто-договора – прило-
жение №4;

-Декларация за съгласие за съби-
ране, използване и обработване на 
лични данни – приложение №5;

- Актуална справка за налични-
те животни в ОЕЗ /обект с епизоо-
тично значение/, издадена от Офи-
циален ветеринарен лекар (за соб-
ственици на пасищни селскостопан-
ски животни).

- Юридическите лица, наред с по-
сочените горе документи представят 
и ЕИК – съгласно Закона за търгов-
ския регистър. Допустимо е предста-
вянето на извадка от електронната 
страница на Търговския регистър.

- Нотариално заверено пълно-
мощно – ако участникът не при-
съства лично на търга. Допустимо 
е пълномощното да не се постави в 
плика, а да се предаде на комисия-
та на нейното заседание. На коми-
сията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в 
този случай оригиналът се показ-
ва за сверка.

10. Оглед на имотите да се из-
вършва всеки работен ден до 16:00ч. 
на 16.10.2019 г. с представител на Об-
щината след представяне на пла-
тежен документ за закупена тръж-
на документация и предварител-
на заявка.

11. До участие в търга се допускат 
физически и юридически лица, соб-
ственици на пасищни селскостопан-
ски животни, регистрирани в Интег-
рираната информационна система 
на БАБХ и лица, които поемат задъл-
жение да поддържат пасищата и ме-
рите в добро земеделско и екологич-
но състояние. При участие на канди-
дат, регистриран като ЮЛ на прило-
жените документи е необходимо да 
се постави фирмения печат.

 12. Начин на плащане: в 14- дне-
вен срок от влизане в сила на за-
поведта за спечелил участник, спе-
челилият кандидат следва да внесе 
един годишен наем и гаранция по из-
пълнение на договора в размер на 
една годишна наемна вноска, дос-
тигната на търга. 

13. Настоящата заповед да се обя-
ви във в-к „Народен приятел”, Ради-
овъзел – гр.Айтос, сайта на общи-
на Айтос и на определените за цел-
та места в сградата на съответното 
кметство и на информационното таб-
ло на общината.

 Контрол по изпълнение на за-
поведта ще упражнявам лично.

Допълнителна информация: кмет-
ството по местонахождение на имо-
та и Община Айтос - тел. 2-57-81 и 
2-77-45

ЗА КМЕТ 
МАРИАНА ДИМОВА

/Заповед за заместване РД-
08-503/20.09.2019г./

ЗАПОВЕД
№ РД-08-507

гр. Айтос, 26.09.2019г.

 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 придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
във връзка с Решение №715/29.08.2019г., обективирано в Про-
токол №48, т.14 от ДР на заседание на ОбС – Айтос, 

ЗАПОВЯДВАМ:
I. Откривам процедура за провеждане на публични тър-

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

1. ПИ № 1335, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Слънчева лъка”, с площ от 0,260 дка, пета категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 
№1334, Дере, ПИ №487, Край на регулацията, актуван с АОС 
№ 5354/12.06.2019г. 

Начална тръжна цена: 484,00 лв. /четиристотин осемде-
сет и четири лева/.

2. ПИ № 1227, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 
„Слънчева лъка”, с площ от 0,276дка, шеста категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ 
№1228, Път, ПИ №1203, ПИ №1225, Път, актуван с АОС № 
5411/05.07.2019г. 

Начална тръжна цена: 505,00 лв. /петстотин и пет лева/.
3. ПИ № 627, находящ се в землището на гр. Айтос, м. 

„Слънчева лъка”, с площ от 1,412 дка, шеста категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, 
ПИ №628, Хълм с храсти, ПИ №626, Дере, Път, актуван с АОС 
№ 3083/29.02.2012г. 

Начална тръжна цена: 2581,00 лв. / две хиляди петстотин 
осемдесет и един лева/.

4. ПИ № 377, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Слън-
чева лъка”, с площ от 0,986 дка, шеста категория, начин на 
трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №376 , 
Път, Път, Път, актуван с АОС № 5412/05.07.2019г.

Начална тръжна цена: 1802,00 лв. /хиляда осемстотин и 
два лева/.

5. ПИ № 277, находящ се в землището на гр.Айтос, м. 
„Слънчева лъка”, с площ от 1,211 дка, пета категория, на-
чин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, 
ПИ №278, ПИ №274 , ПИ №276, Гора, Път, актуван с АОС № 
4370/14.10.2016г. 

Начална тръжна цена: 2257,00 лв. /две хиляди двеста пет-
десет и седем лева/.

Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободе-
на доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху до-
бавената стойност).

 II. Търговете да се проведат на 17.10.2019г. от 10:20ч. в 
малката заседателна зала на Община Айтос, ул.”Цар Ос-
вободител” № 3.

III. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната 
тръжна цена, за всеки отделен имот.

 IV. Определям депозит за участие - 10 % от началната 
тръжна цена, за всеки отделен имот, вносим в брой в касата 
на Община Айтос (стая № 10), или по банков път по сметка на 

общината BG 27BUIN95613300447527, BIG-BUINBGSF в „Али-
анц Банк България” в срок до 16:00 часа на 16.10.2019г.

 V. Утвърждавам 5 /пет/ комплекта тръжна документа-
ция за провеждането на търга, съдържащи следните до-
кументи:

1. Копие от Заповед за насрочен търг
2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- приложение №3
5. Декларация за съгласие за събиране, използване и об-

работване на лични данни - приложение №4
6. Тръжни условия
7. Акт за общинска собственост
8. Скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
 VI. Закупуването на тръжната документация на стойност 

30.00 лв. без ДДС да става в Центъра за услуги и информация 
на гражданите в Община Айтос до 16:00 часа на 15.10.2019г. 

 VII. Кандидатите следва да представят в запечатан непро-
зрачен плик до 16:00 часа на 16.10.2019г. в Центъра за услуги 
и информация на гражданите, следните документи:

-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- приложение №3
-декларация за съгласие за събиране, използване и об-

работване на лични данни - приложение №4
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
-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 ней-
ното заседание. На комисията се предоставя оригинал или 
заверено за вярност копие, като в този случай оригиналът 
се показва за сверка;

VIII. До участие в търга се допускат физически и юри-
дически лица. При участие на кандидат, регистриран като 
ЮЛ, на приложените документи следва да се постави фир-
мения печат.

IX. Оглед на имотите може да се извърши всеки рабо-
тен ден до 16:00 часа на 16.10.2019г., след представяне на 
документ за закупена тръжна документация и предвари-
телна заявка.

X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от влизане в 
сила на заповедта за спечелил участник, спечелилият кан-
дидат 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 при-
ятел”, електронната страница на Община Айтос и да се по-
стави на информационното табло на общината.

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

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45, 0558/2 
34 40.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам 
лично.

ЗА КМЕТ МАРИАНА ДИМОВА
/Заповед за заместване РД-08-503/20.09.2019г./

З А П О В Е Д
 № РД-08-508

 гр. Айтос, 26.09.2019г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.60, 
ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство, във връзка с Решение №599 на Общински съвет Айтос, 
обективирано в Протокол №41 от заседание на ОбС-Айтос, 
проведено на 29.01.2019г., 

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

с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 годи-
ни на част от недвижим имот-публична общинска собстве-
ност, представляваща помещение №11, с площ 41 кв.м, на-
ходящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда „Об-
щински дом”, УПИ ХІ, кв. 15 по плана на с. Пирне, при гра-
ници на помещението: север – външен зид, изток – външен 
зид, юг - коридор, запад – външен зид, актуван с Акт за пуб-
лична общинска собственост № 652/09.05.2000г.

 Помещението се отдава под наем на юридически лица 
с нестопанска цел за осъществяване на дейност в общест-
вена полза. 

 2.Търгът да се проведе на 17.10.2019г. от 10:00ч. в малка-
та заседателната зала на Община Айтос

3.Начална месечна тръжна цена 57,40лв./петдесет и седем 
лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, определена съглас-
но базисни наемни цени, приети с решение №108/27.04.2016г. 
на Общински съвет Айтос.

4.Определям стъпка за наддаване – 5,00 лв./ пет лева / 
без ДДС.

5.Депозит за участие в търга – 5,74 лв./пет лева и седем-
десет и четири стотинки/, който се внася в касата на Общи-
ната /стая №10/, или по банков път: „Алианц Банк България”, 
IBAN: BG 27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок до 
16:00ч. на 16.10.2019г.

6.За обезпечаване изпълнението на задълженията по до-
говора за наем определям парична гаранция в размер на 
една месечна наемна вноска, достигната на търга, която се 
внася преди сключване на договора. Внесената парична га-
ранция, след изтичане на срока на договора се освобожда-
ва, като не се начислява лихва.

7.Утвърждавам 1 /един/ комплект тръжна документация за 
провеждане на търга, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1; 
- Декларация за оглед на имота – приложение №2
- Декларация за условията на търга и проекто-договора 

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

работване на лични данни – приложение №4;
- Тръжни условия;
- Копие от Акт за общинска собственост; 
 - Копие от скица на имота; 
 - Договор за наем /проект/;
 Тръжната документация е на стойност 30,00 лв./тридесет 

лева/ без ДДС, която се закупува до 16:00ч. на 15.10.2019г. в 
Центъра за услуги и информация на гражданите.

8. Кандидатите следва да представят в запечатан не-
прозрачен плик до 16:00ч. на 16.10.2019г. в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите към общината следни-
те документи:

 8.1. Заявление за участие в търга - приложение №1; 
 8.2. Декларация за оглед на имота - приложение №2;
8.3. Декларация за условията на търга и проекто-догово-

ра - приложение №3;
 8.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни - приложение №4;
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупена тръжна документация;
8.7. Съдебно решение за регистрация на юридическото 

лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в об-
ществена полза или удостоверение за вписване в централ-
ния регистър към Министерството на правосъдието.

8.8.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, кога-
то се участва чрез пълномощник. Допустимо е пълномощно-
то да не се постави в плика, а да се предаде на комисията 
на нейното заседание. На комисията се предоставя ориги-
нал или заверено за вярност копие, като в този случай ори-
гиналът се показва за сверка.

9. До участие в търга ще се допускат юридически лица с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществе-
на полза. На приложените документи е необходимо да се 
постави подпис и печат. 

10. Оглед на имота да се извършва всеки работен ден до 
16:00ч. на 16.10.2019г. с представител на Общината след пред-
ставяне на платежен документ за закупена тръжна докумен-
тация и предварителна заявка.

11.Начин на плащане: в 14-дневен срок от влизане в сила 
на заповедта за спечелил участник и преди подписването на 
договора спечелилият кандидат следва да внесе един месе-
чен наем с ДДС и една гаранция по изпълнение на догово-
ра, в размер на един месечен наем.

Настоящата заповед да се обяви във вестник „Народен 
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да се 
постави на информационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам 
лично.

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

ЗА КМЕТ МАРИАНА ДИМОВА
/Заповед за заместване РД-08-503/20.09.2019г./
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ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

влезли в сила съдебни решения:
9×ô

Водим от горното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, 
Бургаският административен съд, ХIХ състав

 
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.13, ал.1, чл.14, ал.1 и 

ал.2 и чл.46, ал.1, в частта „или придобили право на 
строеж“ от Наредба за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество на 
община Айтос, приета от Общински съвет Айтос с Ре-
шение № 188, Протокол № 18/20.02.2009г.; изменена с 
Решение № 206 – Протокол № 20/09.04.2009г.; изм. с 
реш. № 171/20.09.2012г. протокол № 12; изм. с реш. № 
201/23.11.2012г. протокол № 14; изм. и доп. с реш. № 
681/28.01.2015г. протокол № 45; изм. и доп. с решение № 
731/24.03.2015г. протокол № 48; изм. и доп. с решение № 
43/27.01.2016г. протокол № 4, изм. и доп. с решение № 
107/27.04.2016 протокол № 7, в следните им части:

1. Чл.13, ал.1 – „Имоти или части от имоти – пуб-
лична общинска собственост, с изключение на обек-
тите, подлежащи на концесиониране, могат да се от-
дават под наем след решение на общински съвет за 
срок до 3 години.”;

2. Чл.14, ал.1 – „С решение на общински съвет мо-
гат да се отдават под наем имоти или части от имо-
ти – публична общинска собственост, предоставени 
за управление и стопанисване на училищата прилага-
щи системата на „делегираните бюджети“, по базис-
ните наемни цени определени от общински съвет и 
при провеждане на публичен търг, по реда на насто-
ящата наредба”;

Чл.14, ал.2 - „Процедурата по подготовката и про-
веждането на публичния търг се извършва ръководи-
теля на съответното учебно заведение. Въз основа ре-
зултатите от търга се сключва договор за наем с ръ-
ководителя на учебното заведени, за срок до 3 годи-
ни. В комисията по провеждането на публичния търг 
участва представител на общинската администрация, 
определен от Кмета на Общината.“

3.Чл.46, ал.1 – „…или придобили право на стро-
еж ….”.

ОСЪЖДА Общински съвет - Айтос, да заплати на Ок-
ръжна прокуратура Бургас направените съдебни раз-
носки по делото в размер на 20.00 (двадесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване 
пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването 
му на страните.

След влизането му в сила решението да се обна-
родва, по начина по който е бил обнародван акта, съ-

гласно чл.194 АПК.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

 2.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 963 15.05.2018г. гр. Бургас

 
В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаският административен съд, ХIХ-ти админи-
стративен състав, в закрито заседание на петнадесети 
май две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ
ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 2.МАРИНА НИКОЛОВА
 
след като разгледа докладваното от съдия Хр. Хри-

стов адм. дело № 136 по описа за 2017г. за да се про-
изнесе взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.175 от АПК.
Образувано е във връзка с Определение от 

03.05.2018г. постановено по адм. дело № 6829/2017г. по 
описа на трето отделение на Върховен администрати-
вен съд, с което настоящото дело е изпратено на Адм-
Съд - Бургас за поправка на очевидна фактическа греш-
ка по реда на чл.175 от АПК.

При извършената проверка на решение № 

711/20.04.2016г. постановено по адм. дело № 136/2017г. 
по описа на Административен съд – Бургас, съдът ус-
танови наличието на допусната очевидна фактическа 
грешка, изразяваща се в следното: при посочване на 
годината на издаването му вместо 2017г. неправилно 
е посочена - 2016г.

Предвид изложеното и на основание чл.175, ал.2 
от АПК съдът

 
Р Е Ш И :

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа 
грешка в решение № 711/20.04.2016г. постановено по 
адм. дело № 136/2017г. по описа на Административен 
съд – Бургас както следва: годината на постановява-
не на решение № 711 по адм. дело № 136/2017г. по оп-
иса на Административен съд – Бургас, вместо 2016г. 
да се чете - 2017г..

Решението подлежи на касационно обжалване 
пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването 
му на страните.

След влизането му в сила решението да се обна-
родва, по начина по който е бил обнародван акта, съ-
гласно чл.194 АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             ЧЛЕНОВЕ: 1.            2.

Продължение от стр.8



Скъпи айтоски граж-
дани,

Горди сме, че най-сетне 
Айтос, с един уникален 
паметник, отдаде заслу-
жена почит към 180 во-
ини-герои. Поклони се 
пред тяхната саможерт-
ва, себеотрицание и ге-
роизъм в името на Оте-
чеството. Казват, че ко-
гато искрено вярваш и 
работиш всеотдайно за 
една родолюбива идея - 
няма как да не я реали-
зираш. Това беше и мо-
тото, което събра Ини-
циативен комитет „Во-
инска памет” през месец 
март 2019 година. Искре-
но и горещо поискахме 
да направим този памет-
ник, но по-важното е, че 
потърсихме и намерих-
ме неоценима подкрепа 
и помощ от фирми, граж-
дани, институции и орга-
низации. Ние, членовете 
на Инициативен комитет 
„Воинска памет”, подна-
сяме сърдечната си бла-
годарност към всички, 
които подкрепиха идеята 
и спомогнаха тя да бъде 
успешно реализирана.

Благодарим за финансо-
вата помощ на Министер-
ството на отбраната - за 
отпуснатите средства, за 
безвъзмездната помощ на 
ЗСК “ЛОЗОВО” с дирек-
тор Димитър Кехайов - за 
скъпите стоманено-бетон-
ните конструкции, на «МЕ-
ТАЛСТРОЙ» - Бургас с ди-
ректор Петко Великов - за 
безвъзмездно предоста-
вения 120-тонен кран, на 
«ЕЛИТКАРСТРОЙ” - Ямбол 

- за изкопа, насипа и паве-
тата около паметника, на 
«ЕЛМОН ГРУП» - Варна - за 
монтажа на стоманобетон-
ните елементи. Благодар-
ност поднасяме за лична-
та финансова, техническа, 
морална и материална по-
мощ и подкрепа на Васил 
Едрев - по време на граде-
жа, действащ кмет на общи-
на Айтос, на фирма „НИКС” 
– Николай Колев и на Геор-
ги Янев – хотел „ Звезда“ - 
с. Съдиево. Гореща благо-
дарност към всички дари-
тели на средства, матери-
али и труд - организации, 
фирми, политически пар-
тии и граждани.

Изпълняваме поетото 
обещание да публикуваме 
в общинския вестник “На-
роден приятел” пълния спи-
сък с имената на дарители-
те, спомогнали за издигане-
то на монумента в най-крат-

ки срокове: Иван Иванов 
Иларев, Васил Едрев, Ан-
гел  Колев Гугучков, Влади-
мир Димитров  Димитров, 
Йотко Маринов Йотов, се-
мейство Желязка и Сте-
фан Събеви, Атанас Недял-
ков Атанасов, Рамадан Ка-
диров Мустафов – град Ай-
тос, Силвия Връбчева То-
мова – колективът на ОУ 
“Св. св. Кирил и Методий“ 
- с. Карагеоргиево, Петър 
Томов Петров, Ружди Ха-
сан Ахмед, Илияна Петро-
ва - колектива на ОУ „Хрис-
то Ботев“ - с. Пирне, Енвер 
Ибрям Халил, Стефка  Ге-
оргиева Симеонова, Нико-
лина Кънчева Атанасова, 
Александър Георгиев Пе-
тков, Димитър Райков До-
брев- с. Пирнеу Валентин 
Николов Георгиев - ДЗС-
Айтос, Станчо Куцаров - с. 
Пирне, Андрей Иванов Ан-
дреев, ставрофорен ико-

ном Ромил Негозов, ЕООД 
„Зелении“ Сергей Люцка-
нов, ПП „ГЕРБ“ - общински 
съветници, Янка Ангелова, 
Невелина Лари Гафунген – 
САЩ, Ротари клуб –Айтос, 
Тотко Бахчеванов, Кольо 
Колев, Петър Хараламбов, 
Петър Георгиев Янев, Би-
сер Демирев, Петьо Бори-
сов Костадинов, Любомир 
Дражев, „Деметра” ООД, 
Живко Стаматов Лечев, 
Христо Стефанов Стама-
тов, ВККЧЗС –Дянко Дян-

ков, ЗКПУ „Житен клас“ - с. 
Малка поляна, Ончо Вели-
ков Ончев, Мурад 61  ООД, 
ЗКПУ „ Единство“ – Пнайот 
Которов, ВМРО - Айтос, Га-
лина Димитрова, Общински 
съвет на БСП - Айтос, адв. 
Георги Николов Керемед-
чиев, Тодор Иванов.  

Поднасяме своята горе-
ща благодарност към скулп-
тура Христо Илиев Митев, 
към Иво Антонов - Минис-
терство на отбраната, към 

Радослав Симеонов - Ди-
рекция “Социална полити-
ка” в МО. Поднасям лич-
на благодарност към всеки 
един от членовете на Ини-
циативен комитет „Воинска 
памет“ за сърцатата и неу-
морна работа за осъщест-
вяване на една дългогодиш-
на мечта на поколения ай-
тозлии. Благодаря на всич-
ки дарители от сърце. Спе-
циална благодарност под-
насям към директора на СУ 
“Христо Ботев” Пенка Ки-

рязова за изключителните 
възпитаници на училище-
то от VІ-и Ученически гвар-
дейски отряд, които пред-
ставиха блестящо града ни 
на церемонията за открива-
нето на паметника. Поздра-
вявам ги с увереността, че 
тези млади хора ще прене-
сат напред в годините па-
метта за подвига на айтос-
ките воини.

Сега Комитетът работи 
по оформяне на документи-

те за прехвърляне на соб-
ствеността на паметника на 
Община Айтос. Имам лич-
ното желание, в най-крат-
ки срокове, да събера ця-
лата информация за заги-
налите във войните от Ай-
тоския край, в една отдел-
на книжка. А в дългосрочен 
план - издаване на книга за 
военната история на Ай-
тос, която да обхваща пе-
риодите от древността до 
наши дни.

Иван Иларев - предсе-

дател на Инициативен 
комитет “Воинска памет” 
- Айтос

 Б.Р В списъка на дарите-
лите има кандидати за кме-
тове и общински съветници. 
Въпреки чисто патриотич-
ните мотиви за тази публи-
кация, предвид предизбор-
ната кампания, сме длъжни 
да запишем, че: 

Купуването и продава-
нето на гласове е престъ-
пление.

30 СЕПТЕМВРИ 2019 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

стр.4

На дългогодишния учи-
тел, на обществения де-
ятел, на грижовната май-
ка и всеотдайна баба, на 
прекрасния приятел, на 
човека, пълен с добро-
та и обич, Жечка Фоте-
ва, от все сърце пожела-
ваме: бъди здрава и жиз-
нерадостна, бъди озаре-
на от прекрасни мигове с 
най-любимите хора, жи-
вей с радости в спокой-
ни и многоцветни дни и 
нощи. И нека си благо-
словена за дълголетие и 
щастие!

С много обич и уваже-
ние!

10

Ветеранът Злати Златев: „И сам воинът е воин!”

Приемственост

Щедра обществена подкрепа за 
паметника на воините в Айтос

ИК „Воинска памет“: Благодарим за изключителната съпричастност!

Най-сърдечен 
поздрав към  

Жечка Фотева 
по случай 

90-годишнината  
й отправя 
семейство  

Мария и Николай  
Георгиеви

Градоустройство 
Град Айтос отдавна тряб-

ваше да е наясно с бъдещо-
то си градоустройство. За 
да направиш един общин-
ски план за развитие тряб-
ва да е ясно - каква цел се 
гони, как искаме да изглеж-
да града ни в бъдеще, и от-
къде ще дойдат ресурсите. 
Инвестиране на публичните 
финанси на Общината, кои-
то няма да родят  дълготраен 
ефект, трябва да се преци-
зират много точно. Тъй като 
не е работено в тази насо-
ка, е извършено застроява-
не от всякакъв характер. Ре-
зултатът е настоящият тра-
фик в града и други пробле-
ми, свързани с това. Навре-
мето плановете са праве-
ни при трафик от примерно 
2500 автомобила. Сега, пред-
полагам, регистрираните ав-
томобили са не по-малко от 
8-10 хиляди. И в един момент 
се оказва, че нашите улици 
не могат да поемат този тра-
фик. И това е защото дълги 
години не е мислено къде 
могат да се очуждават тере-
ни или съответно, да се до-
бавят пътни инфраструктури. 
Знам, че това е трудна зада-
ча, но въпреки това - трябва 
да бъде направено. Надявам 
се, този проблем да бъде 
решен на база съществува-
щата ситуация. В тази връз-
ка си мисля и за кадастъра 
- една болна тема. Защото, 
продължаваме да сме един 
от малкото градове без из-
градена кадастрална карта. 
Това е едно скъпо мероприя-
тие, отнема много време, но 
за мен, това е съвременни-
ят начин да продължи да се 
развива градът.

Подобряване на качест-

вото на услугите, предла-
гани от Общината 

Тук визирам подобрява-
не на чистотата на града и 
малките населени места. 
Съкращаване на срокове-
те при предлагане на адми-
нистративните услуги за на-
селението и всичко остана-
ло, касаещо ангажиментите 
на Общината. Винаги съм 
работил с ясното съзнание, 
че най-важен е проблемът 
на всеки гражданин. Факт 
е, че като кмет на общината 
моята врата беше отворена 
за всеки.

Инвестиции и работни 
места

Това е един от проблеми-
те, за който много се гово-
ри и се пише в електронни-
те медии. Не е много лесен 
за решаване този проблем, 
защото като цяло инвести-
циите в България са спадна-
ли. За мен, трябва да се съз-
дадат възможности за мест-
ния бизнес, за местния ре-
сурс и трудов потенциал. Те 
трябва да се реализират по 
правилния начин - бизнесът 
да бъде подпомогнат в раз-
витието си със съдействие-
то на Общината. Общината в 
рамките на законовите въз-
можности, винаги да търси 
вариант общественият ре-
сурс на общината да бъде 
насочен към местни търгов-
ски дружества, защото това 
води до развитие на потен-
циал, повишаване на работ-
ни заплати и т.н. Така че аз 
разчитам повече на местния 
бизнес. Ще се възстанови 
системният контакт с БАИ и 
ще се подава регулярна ин-
формация за възможности-
те, предлагани от общината 
за инвестиции. Освен това 
ще възстановя и работата 
по реализиране на Индус-

триално-промишлена зона 
— град Айтас. Считам, че тук 
имаме все още възможности 
за реализирането й, макар 
че от първи в Бургаски ре-
гион вече сме на опашката. 
Ако дойде инвеститор - до-
бре дошъл, ще го подпомог-
нем да реализира инвести-
ционните си намерения. 

Общинска собственост
Искам правилно да бъда 

разбран, но в момента ни-
кой не си дава ясна пред-
става как се управлява об-
щинската собственост - най-
чистият й вид. Чета решения-
та на Общинския съвет - про-
даване, отдаване, идеални 
части и т.н. Ок, реализираме 
някакви приходи в текущия 
бюджет, които администра-
цията с решение на Общин-
ския съвет разходва. Спо-
ред мен, дошъл е моментът 
да се направи ясна инвента-
ризация за цялата собстве-
ност, с която разполага об-
щината, като видове и като 
потенциал. Навремето го бя-
хме направили и поддържа-
хме тесни връзки с Агенци-
ята за чуждестранни инвес-
тиции, поне веднъж месеч-
но. Агенцията имаше цяла-
та информация и можеше да 
насочва интереса на инвес-
титорите. Нямам достъп до 
счетоводните книги, но ми 
се струва, че Общината ин-
вестира в собственост, коя-
то във времето няма да раж-
да продукт, т.е. инвестиция-
та няма възвръщаемост. Тук 
не става дума за публична-
та собственост - пътища, гра-
динки, паркове. Като иконо-
мист знам, че когато инвес-
тираш едни средства в дей-
ност или предприятия, или 
друга форма, при която няма 
възвръщаемост - по-добре 

не го прави. Това са прак-
тики, които се прилагат дъл-
госрочно - изтичане на об-
ществен ресурс. Моята цел 
е - инвестиции в нещо, кое-
то носи пари за общината 
и хората.

Спорт 
Спорът остава един от ос-

новните ми приоритети. И не 
само затова, че съм човекът, 
който възстанови футбола 
през 2000 година, и не само 
защото съм съучредител на 
Волейболния клуб, за кой-
то продължавам да работя и 
който подпомагам. И тук ис-
кам да благодаря на всички 
спортни клубове в Айтос, ко-
ито макар и затруднени фи-
нансово, правят всичко въз-
можно, спортът в града ни да 
се развива. Тази благодар-
ност е искрена, защото знам, 
какво коства на един шеф на 
спортен клуб и какви усилия 
са необходими, включител-
но на спомоществователите 
на тези клубове, да поддър-
жат съответното ниво и да 
се развиват. Разбира се, ще 
искам клубовете ясно да по-
ставят проблемите си, за да 
разбера къде се цели всеки 
един от тях. Защото, ако един 
клуб няма ясни цели и ясна 
визия къде отива, ние не мо-
жем да разчертаем пътя, по 
който трябва да стигне до 
тази цел. Това може да стане 
с намесата или без намеса-
та на Общината. Но ако “то-
пкаме топката”, без да знаем 
защо го правим - това тряб-
ва да се спре.

Здравеопазване 
Един важен обществен 

фактор на територията на 
Община Айтос. За съжале-
ние, преди години, закри-
хме важни за хората отде-
ления, които в момента но-

сят значими приходи на дру-
ги болници, които са частни, 
държавни и дори общински. 
На територията на община-
та частни болници няма, за-
това, като кмет, ще инвес-
тирам в общинската бол-
ница. Защото при наличи-
ето на добра техника и до-
бри специалисти, тази дей-
ност е печеливша. В нача-
лото на здравната реформа 
не можах да убедя медици-
те, че проблемът не е в за-
платите, а в необходимост-
та да създадем условията и 
предпоставките, тези запла-
ти да бъдат системно висо-
ки. Медиците да бъдат удо-
влетворени, но и гражданите 
да са доволни от качеството 
на услугата, която ще полу-
чат. Мисля, че пропуснахме 
момента да изградим едно 
модерно болнично заведе-
ние в Айтос. За съжаление, 
сега ние догонваме другите 
- виждате какво се случва 
във Ветрен, в частните кли-
ники в Бургас и т.н., които, 
освен обществени и социал-
ни функции, могат да носят 
и печалби. И те да се инвес-
тират за подобряване на ка-
чеството на услугата. Тряб-
ва да се направи много се-
риозен анализ в това отно-
шение и да се види имаме ли 
ресурс да развием модер-
но здравеопазване. МБАЛ 
- Айтос има достатъчно ре-
сурс, най-малкото като сгра-
ден фонд, за да продължи да 
функционира, и то по много 
по-добър начин, ако се ин-
вестира в нея. Но не колко-
то да поддържаме дейност, 
а инвестиции с цел развитие 
на дейността й. 

КУПУВАНЕТО И ПРО-
ДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ 
Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Жечка Фотева
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