
Публичното обсъждане 
на проекта за Бюджет-2020 
препълни Заседателната 
зала на 14 януари т.г. Пока-
ната на кмета Васил Едрев 
и интересът към финансова-
та рамка събраха граждани, 
общински съветници, кмето-
ве на населени места, пред-
ставители на служби и ин-
ституции, на спортни клубо-
ве и организации.

Главният финансист на 
Община Айтос Станка Гос-
подинова презентира про-
екта. Господинова предста-
ви пред широката аудитория 
очакваните приходи, разхо-
дите и средствата, заложе-
ни в капиталовата програ-
ма. „Рамката на проекта за 
Бюджет-2020 е отворена, в 
окончателен вид бюджетът 
ще бъде приет на заседание 
на Общинския съвет. Общи-
на Айтос е финансово ста-

билна, нямаме задължения. 
Бюджетът е балансиран и 
изпълним”, коментира кме-
тът Васил Едрев.

Стана ясно, че общият 
размер на разходите в про-
екта за Бюджет-2020 е 25 040 
816 лв. От тях за: 

Делегирани от държавата 
дейности: 

Функция „Общи държавни 

служби“ - 1 456 408 лв.
Функция „Отбрана и си-

гурност“ - 566 818 лв. 
Функция „Образование“ - 

12 756 723 лв., от тях за дет-
ските градини - 2 578 552 лв., 
за полудневни подготвител-
ни групи - 94 437 лв., за нес-
пециализирани училища на 
делегиран бюджет - 8 923 
907 лв., за професионална-
та гимназия по селско сто-
панство -  911 223 лв., за ре-
сурсно подпомагане - 90 423 
лв., за други дейности по об-
разованието - 90 423 лв.

Функция „Здравеопазва-
не“ - 605 657 лв., в т.ч. Дет-
ски кухни и яслени групи - 
172 226 лв., за здравни ка-
бинети в детските градини 
и училищата - 393 132 лв., за 
други дейности по здравео-
пазването - 40 299 лв.

Функция „Социално под-
помагане и грижи“ - плани-

рани са 888 675 лв., в т.ч. за 
Дома за стари хора - 313 296 
лв., за Дневните центрове 
за лица с увреждания - 400 
210 лв., за Защитено жили-
ще - 149 200 лв., за присъде-
ни издръжки - 1 250 лв. За-
вишена е субсидията за чи-
талищата - 250 560 лв.

Функция „Почивно дело, 
култура и религиозни дей-

ности“ - 256 615 лв. Записа-
ните в проекта общи разхо-
ди за държавни дейности са 
в размер на 16 530 896 лв., 
а разходите за дофинанси-
ране на делегираните дър-
жавни дейности за общин-
ска служба по изборите, 
за заплати и осигурителни 
вноски, за ученически пре-
вози, капиталови разходи 
и авариен ремонт на чита-
лището в с. Мъглен  - общо  
970 000 лв.

Общите разходи за Мест-
ни дейности са в размер на 
7 539 920 лв., разпределени 
по функции: 

Общи държавни служби - 
994 339 лв., в т.ч. Общинска 
администрация - 610 513 лв., 
Общински съвет - 382 400 
лв., други - 1426 лв.

Отбрана и сигурност - 86 
000 лв., в т.ч. Превантивна 
дейност за намаляване на 
бедствията - 75 000 лв. и лик-
видиране на последици от 
бедствия - 11 000 лв. 

Образование - 1 051 800 
лв., в т.ч. детски гради-
ни - 909 800 лв., други дей-
ности по образованието - 
142 000 лв.

Здравеопазване - 61 000 
лв. за детски кухни и ясле-
ни групи.

Социално подпомагане 
и грижи - 596 200 лв., в т.ч. 
Домашен социален патро-
наж - 383 500 лв., клубове 
на пенсионера и инвалиди 
- 18 500 лв.,  други служби и 
дейности по подпомагане - 
192 000 лв.

БКС и опазване на окол-
ната среда - 2 392 843 лв., в 
т.ч. Водоснабдяване и кана-
лизация - 80 660 лв., Освет-
ление на улици и площади 

-  527 000 лв., Изграждане и 
ремонт на уличната мрежа 
- 213 723 лв., Управление на 
дейностите по околна сре-
да - 36 000 лв., Озеленява-
не - 468 510 лв., Чистота - 1 
268 785 лв., Управление на 
дейностите по отпадъците - 
83 165 лв.

Култура и религиозни дей-
ности - 1 075 850 лв., Иконо-
мически дейности и услуги 
- 636 188 лв., в т.ч. Спортна 
база и спорт за всички - 465 
210 лв., Музеи - 3000 лв., Ра-
диотранслационни възли - 
34 290 лв., Обредни домове 
и зали - 222 910 лв., Зоопарк 
- 182 300 лв., други дейности 
по културата - 168 140 лв.

Икономически дейности 
и услуги - 636 188 лв., в т.ч. 
други дейности по селското 
стопанство - 32 700 лв., под-
дръжка и ремонт на пъти-
ща -  173 778 лв., други дей-
ности по транспорта и пъти-
ща - 20 000 лв., туристически 
бази - 3500 лв., общински па-
зари и тържища - 37 490 лв., 
приют за безстопанствени 
животни - 31 320 лв., други 
дейности по икономиката - 
337 400 лв.

Разходи, некласифицира-
ни в други функции -  645 000 
лв., в т.ч. резерв за непред-
видени и неотложни разхо-
ди - 240 000 лв., евентуал-
ни лихви по заем от фонд 
„Флаг” - 60 000 лв., резерв 
за текущ ремонт на общин-
ски пътища и улична мрежа 
- 345 700 лв.

Завишени са планирани-
те субсидии от общинския 
бюджет - за спортните клу-
бове - 110 000 лв. и разходи-
те за културния календар на 
Общината - 100 000 лв. Суб-

сидията на Туристическото 
дружество е 3000 лв., за му-
зеите - 3000 лв., за РСПБ-
ЗН - 3500 лв., сектор СОД 
-  4000 лв. За масови спорт-
ни мероприятия са заложе-
ни 15 000 лв.

Целевата субсидия от ЦБ 
за капиталови разходи - 
2020 е в размер на 777 700 
лв., от които - за основен ре-
монт на уличното осветле-
ние - 210 000 лв., други целе-
ви разходи - 222 000 лв. Раз-
ходите, заложени за рекон-
струкция и рехабилитация 
на водопроводната мрежа - 
евросредства по общински 
проект са 3 460 406 лв., плюс 
27 000 лв. собствени бю-
джетни средства. За проек-
тиране на четирилентов път 
са отделени 20 000 лв.

Още за приходите и раз-
ходите в проекта за бюджет-
2020, в следващия брой на 

„Народен приятел“.
Освен граждани и пред-

ставители на институции, 
организации и общинска ад-
министрация, на публичното 
обсъждане на проекта дой-
доха и общински съветни-
ци. Атанас Маринов от БСП 
направи две предложения. 
Първото, да бъде изграде-
на фитнес зона на открито 
на стойност 2 320 лв. за уре-
дите и около 2000 лв. - за на-
стилка. Второто предложе-
ние на Маринов беше за по-
ставяне на „легнал полицай” 
на кръстовището на улици-
те „Димитър Зехирев” и “Ге-

орги Бенковски”. Във връзка 
с предложението е събрана 
подписка през миналата го-
дина, каза още общинският 
съветник. Руси Русев - об-
щински съветник, зададе въ-
проси за статута и бъдеще-
то на сгради на територия-
та на града. Иван Вълев - хи-
жар в местността Бяла река 
предложи в бюджета да бъ-
дат заложени средства за 
пътя към хижите над с. То-
полица, или пътят да бъде 
даден на концесия. Стоянка 
Макакова поиска Общината 
да вземе решение, клубът на 
улица „Станционна” да не 
се ползва за търговска дей-
ност. Макакова имаше пита-
не и за заложените в про-
екта заплати и издръжка за 
различните функции и дей-
ности, които се осигуряват 
от общинския бюджет.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

17-19 ЯНУАРИ 2020, бр. 357 

Кметът и айтозлии  
обсъждаха проекта за Бюджет-2020
Ето как е планирано 

разходването на 
бюджетните пари

Кметът Васил Едрев и гл. финансист Станка Господинова представиха про-
екта и отговаряха на въпроси на присъстващите в залата

Прозрачност  
и Публичност

Ротари клуб - Айтос кани айтозлии 
на среща с проф. Владимир Данов
Януари е месец на про-

фесионалната служба в 
Ротари. По този повод 
през месец януари Ротари 
клуб - Айтос ще предста-
ви лекарската професия с 
една изключително изваст-
на личност в медицината -  
проф. Владимир Данов.

 ПОКАНА
Ротари клуб - Айтос ОР-

ГАНИЗИРА среща с проф. 
Владимир Данов - изпъл-
нителен директор на Бъл-
гарския кардиологичен ин-
ститут, на тема „Лекарска-
та професия, заболявания 

на сърдечно-съдовата сис-
тема и тяхното съвременно 
лечение”! 

Отправяме покана към 
всички заинтересовани - 
медицински работници, пе-
дагози, ученици, пациен-
ти, граждани и обществе-
ници. Вход свободен! За-
повядайте! 

Срещата ще се прове-
де на 23 януари (четвър-
тък), от 14.30 часа, в Засе-
дателната зала на Общи-
на Айтос.

Още за визитата и кой 
е проф. Данов, на стр.3

Честит празник на Став-
рофорен свещеноиконом Ро-
мил Негозов!

На 16 януари 2020 година, 
Ставрофорен свещеноико-
ном, Негово Високоблаго-
вействейнство о. Ромил Не-
гозов, празнува в Деня на 
Св. Преподобни Ромил Ви-
дински! 

Пожелаваме му здраве и 
успехи на всички духовни и 
лични начинания! 

Нека да носи достойно име-
то на Св. Преподобни Ромил 
Видински с непрекъсваща 
грижа за местната христи-
янска общност, и уверено да 
следвате стъпките на своя не-
бесен покровител!

Честит празник!



РЕШЕНИЕ
Номер 1715, 18.10.2019 година, град  Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XVІ–ти състав, в откри-

то заседание на деветнадесети септември, две хиляди и де-
ветнадесета година, в състав:

Председател: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА
Членове: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

ДИМИТЪР ГАЛЬОВ
Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор: Дарин Христов
като разгледа докладваното от съдията Д.Гальов админи-

стративно дело № 1194 по описа за 2019 година, за да се про-
изнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раз-
дел ІІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на Окръжна прокуратура – Бургас 
срещу разпоредбите на чл.3; чл.3а и чл.37 от Наредба № 3 от 
2006г. за опазване на обществения ред в община Айтос (На-
редбата), приети с изменение на подзаконовия нормативен 
акт, с Решение № 201 от 09.04.2009г., по протокол № 20, както 
с изменение с Решение № 374 от 19.12.2009г., по протокол № 
27 на Общински съвет – Айтос.

Прокуратурата счита, че трите оспорени разпоредби проти-
воречат на процесуалноправни разпоредби, материалноправ-
ни норми от по-висок ранг, както и целта на закона, поради ко-
ето са незаконосъобразни и иска същите да бъдат отменени. 
Сочи, че при приемане на описаните разпоредби от Наредбата 
е нарушен принципа, обективиран в чл.26, ал.1 от ЗНА, в при-
ложимата редакция / обн.ДВ, бр.46 от 2007г./, съгласно който 
изработването на проект на нормативен акт се извършва при 
зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откри-
тост и съгласуваност. Сочи се, че в чл.26, ал.2 от този зако-
нов текст е предвидено преди внасяне на проект за издаване 
или приемане от компетентния орган съставителят на проекта 
го публикува на интернет страницата съответната институция 
заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересова-
ните лица се предоставя най-малко 14 дневен срок за предло-
жения и становища по проекта. Прокурорът сочи, че в препи-
ската такива доказателства не са приложени, поради което 
не е установено по надлежен ред изпълнение на цитираните 
законови изисквания от процесуалноправна страна. Наред с 
това липсвали и мотиви към предложените проекти от кмета 
на общината, видно от предложенията внесени съответно на 
07.04.2009г. и на 07.12.2009г. не се съдържали данни че проек-
тите или съобщенията за тях са били обявени, преди внасяне-
то им за разглеждане от общинския съвет. Въз основа на ци-
тираните съществени нарушения на производствените прави-
ла, допуснати при приемане процесните изменения на наред-
бата, се прави искане за отмяна на оспорените три подзако-
нови разпоредби, като незаконосъобразни. Отделно от това, 
сочи, че конкретно текста на чл.3, ал.4 от наредбата противо-
речи и на материалноправна норма от по-висока степен, ко-
ято се оспорва на това основание, в условието на евентуал-
ност, т.е. ако съдът не приеме аргументите за процесуална не-
законосъобразност на трите оспорени норми.

В съдебно заседание протестиращата ОКРЪЖНА ПРОКУРА-
ТУРА-Бургас, чрез участващия в заседанието прокурор, под-
държа протеста и искането за отмяна на оспорените разпо-
редби. Претендира присъждане на разноски, включващи су-
мата от 20.00 лева платена такса за публикуване на оспорва-
нето в Държавен вестник.

Ответникът- ОБЩИНСКИ СЪВЕТ– АЙТОС, редовно призо-
ван, не изпраща представител.Представя административната 
преписка по издаване на оспорения подзаконов нормативен 
акт. Не се изразява становище по оспорването.

Съобщението за оспорване на трите разпоредби от цитира-
ния подзаконов нормативен акт бе публикувано в Държавен 
вестник, бр.49 от 21.06.2019г. /л.120 и л.129 от делото/. Към ос-
порването не са се присъединили други субекти в срока, съ-
гласно чл.189, ал.2 от АПК, респективно други лица не са кон-
ституирани като страни в това производство.

Административен съд– град Бургас, като взе предвид дово-
дите и становищата на страните, съобразно представените по 
делото доказателства и въз основа разпоредбите на закона, 
намира за установено следното:

С докладна записка от 20.06.2006г. (л.9), на основание чл.22, 
ал.1 от ЗМСМА, кметът на община Айтос сезирал общинския 
съвет относно необходимостта от отмяна на съществуващата 
до този момент Наредба № 1 от 1996г. за опазване на общест-
вения ред, околната среда и приветливия вид на населените 
места на територията на община Айтос, приета с решение № 
13 от Протокол № 4 на ОбщС-Айтос. С отмяната на предход-
ния нормативен акт било предложено приемане на процес-
ната Наредба № 3 от 2006г. за опазване на обществения ред 
и околната среда в община Айтос. Наредбата била приета на 
заседание на Общински съвет Айтос, проведено на 28.06.2006г. 
и отразено в Протокол № 35 от същата дата.

Към момента на приемане Наредба № 3 от 2006г., оспоре-
ният чл.3 е имал следното съдържание:

Ал.1„Който нарушава почивката на гражданите чрез създа-
ване на шум в населените места от всякакъв вид дейност за 
времето от 14 до 16 часа, от 22 до 06 часа през зимния пери-
од и от 23 до 05 през летния период се наказва с глоба от 20 
до 100 лева.“

Ал.2 „Ако нарушението по ал.1 произлиза от заведения за 
хранене и развлечение, увеселителни, хазартни заведения, 
дискотеки, кафетерии и др. подобни, наказанието е глоба от 
50 до 200 лева.“

 Ал.3 При нарушения по ал.2 кметът на общината със запо-
вед определя работното време на заведенията.“

 Ал.4„Който гърми с всякакъв вид оръжие, използва пиро-
технически средства или други подобни приспособления на 
сватби, увеселения и други обществени места се наказва с 
глоба от 50 до 200 лева.“

Ал.5“ Собствениците на кучета, отглеждани в домовете, които 
допускат кучетата им да създават шум в часовете на почивка, 
посочени в ал.1 се наказват с глоба от 20 до 100 лева.“

При първоначалното приемане на наредбата текст, посочен 
като „чл.3а“ не съществувал.

Към момента на приемането на подзаконовия акт, оспоре-
ният чл.37 е имал следното съдържание:

Ал.1„Който продава спиртни напитки и тютюневи изделия 
на малолетни и непълнолетни граждани се наказва с глоба 
от 50 до 200 лева.“.

Ал.2 „Забранява се на лица, ненавършили 16 годишна въз-
раст посещения в заведения след 22 часа без да бъдат придру-
жени от родител или друго пълнолетно дееспособно лице  .“

Ал.3 „Забранява се на лица, ненавършили 18 годишна въз-
раст посещението в заведенията за хазарт.“

 Ал.4„Собствениците или наемателите на заведения, които 
допускат извършването на нарушения по предходните алинеи 
се наказват с глоба от 50 до 200 лева.“

Ал.5 „Родителите, попечителите или настойниците на лица, 
ненавършили 16 годишна възраст, които са допуснали тези 
лица да извършат нарушения по ал.2 и 3 се наказват с глоба 
от 50 до 200 лева.“

С предложение, ведно с проект, изх.№ 61-00-104 от 07.04.2009г. 

кметът на община Айтос предлага на общинските съветници да 
промени текстовете на чл.3 от наредбата, както и да създаде 
нов текст- чл.3а, които промени били инициирани в резултат 
на предложение от Районна прокуратура- гр.Айтос, както и 
във връзка с уреждане на нововъзникнали обществени отно-
шения в областта на опазване на обществения ред, които не 
са предвидени в първоначалния текст на наредбата.

Предложението е обсъдено като т.1 от дневния ред на засе-
данието на Общ. съвет-Айтос, като е прието с гласовете на 29 
общински съветника, а „против“ и „въздържал се“ не е гласу-
вал нито един от присъстващите членове на колективния ор-
ган. При това положение, с Решение № 201 на общинския съ-
вет бил приет текста на чл.3 от наредбата, който съществува 
и понастоящем, а именно:

Чл.3 /1/ „Забранява се извършването в населените мес-
та на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибра-
ции, излъчвания, замърсявания и други надвишаващи допус-
тимите норми, съгласно действащото законодателство на Ре-
публика България.“

/2/ „За нарушаване на забраната по ал.1 се предвижда санк-
ция глоба за физически лица в размер от 50 до 500 лева и иму-
ществена санкция за ЮЛ и ЕТ в размер от 200 до 1000 лева.“

/3/ “Който нарушава почивката на гражданите чрез извърш-
ването на дейности от битов и/или стопански характер, предиз-
викващи шум в населените места за времето от 14 до 16 часа 
и от 22 до 06 часа през зимния период и между 23 и 06 през 
летния период, се наказва с глоба от 40 до 200 лева.“

/4/ „Когато нарушенията по ал.3 произлизат от заведения 
за хранене и развлечение, хазартни заведения, увеселителни 
заведения, дискотеки, кафетерии, зали за компютърни игри, 
интернет клубове и др., в или извън закритите им помещения, 
се предвижда наказание имуществена санкция в размер от 
50 до 500 лева. При констатирани най-малко три нарушения по 
настоящата алинея, установени с влязло в сила наказателно 
постановление, кмета на общината наред с наложената иму-
ществена санкция издава заповед, с която определя намале-
но работно време, съобразено с часовите зони по ал.3, за пе-
риод от един до шест месеца. “

/5/ „Който носи хладно оръжие на обществени места, освен 
ако се касае за културни, спортни нужди или военни цели, се 
наказва с глоба от 50 до 500 лева.“

 /6/ „Който носи или ползва газово оръжие в заведения, дис-
котеки, училища или други обществени сгради и места, с из-
ключение на охранителите на изброените обекти, се наказва 
с глоба от 100 до 500 лева.“.

Първоначалните текстове на ал.4 и на ал.5 променят поре-
дността си като отделни алинеи на чл.3, т.е. „ал.4“ се наиме-
нува като алинея 7, а „ал.5“ се променя на алинея 8.

Със същото изменение на подзаконовия акт, се създава нов 
текст, а именно чл.3а, който гласи, както следва:

Чл.3а /1/ „Работното време на търговските обекти се опре-
деля от собственика, наемателя или ползвателя съгласувано 
с община Айтос и РПУ-Айтос.“

 /2/ „Лицата по ал.1 са длъжни да осигурят охранително-про-
пускателния режим в заведенията, съгласувано с органите на 
МВР, с цел недопускането в заведенията на лица с огнестрел-
но, газово и друго оръжие. За допуснати нарушения по насто-
ящата алинея се предвижда наказание имуществена санкция 
в размер на 500 до 1000 лева.“

/3/ „Удължаване на определеното по ал.1 работно време след 
22 часа през зимния период и след 23 часа през летния период 
се извършва със заповед на кмета на общината, след подава-
не на заявление, придружено от следните документи:

1.Протокол от акредитирана лаборатория, удостоверява-
ща спазването на хигиенните норми на пределно допустими-
те нива на шума;

2.Копие от удостоверение за категоризация на обекта или 
копие от разрешение за въвеждане в експлоатация;

3.Удостоверение от РПУ-гр.Айтос за липса на констатира-
ни нарушения на обществения ред в съответния търговски 
обект за период от 12 месеца, предхождащи месеца на пода-
ване на заявлението;

4.Удостоверение за актуално състояние на търговеца, осъ-
ществяващ дейност в обекта, ако същия не е пререгистриран 
по новия ред“

/4/ „Издаденото разрешение за удължено работно вре-
ме се отменя със заповед на кмета на общината в следни-
те случаи:

1.При констатирани 3 или повече последователни наруше-
ния в рамките на една календарна година, установени с влез-
ли в сила наказателни постановления, придружени с прото-
кол за измерване на шума в съответствие с хигиенните нор-
ми за пределно допустими нива на шум в жилищни, общест-
вени сгради и жилищни райони;

2.По мотивирано предложение на органите на МВР след 
констатиране на нарушение на обществения ред, установе-
ни по надлежния ред.“

Текстът на чл.3а от наредбата не е променян до настоящият 
момент, с изключение на израза „съгласувано с органите на 
МВР“, съдържащ се в алинея 2 на чл.3а, в която част нормата 
била отменена с влязло в сила Решение № 679 от 04.04.2019г. 
на Административен съд- гр.Бургас, по адм. дело № 171 по оп-
иса за 2019г. на същия съд.

С поредно предложение, ведно с проект, изх.№ 61-00-277 от 
07.12.2009г. кметът на община Айтос предлага на общинския 
съвет да измени текста на чл.37 от наредбата, като предлага-
ните промени били обосновани от изменение и допълнение на 
Закона за закрила на детето, респективно въведените в него 
санкции, като било инициирано и от писмо на началника на 
РПУ-Айтос от 20.11.2009г.

Предложението е обсъдено по време на заседанието на 
Общ. съвет-Айтос, като е прието с гласовете на 15 общински 
съветника, гласували „против“ няма, а 10 от присъстващите 
членове на общинския съвет са гласували „въздържал се“. 
При вземане на решението са присъствали повече от поло-
вината от общия брой на общинските съветници, поради кое-
то е налице изискуемия кворум за провеждане на заседание 
и вземане на решения от компетентността на  колективния ор-
ган. При това положение, с Решение № 374 на общинския съ-
вет бил приет текста на чл.37 от наредбата, който съществува 
и понастоящем, а именно:

В текста на чл.37 /1/ се променя размера на санкцията, като 
от „глоба от 50 до 200 лева“ се променя на „глоба или имущест-
вена санкция от 2000 до 4000 лева“.

/2/ „Забранява се посещението в заведения на лица, без да 
бъдат придружени от родители, настойници, попечители или от 
друго дееспособно лице, след 20 часа до 06 часа, ако не са на-
вършили 14 години, съответно след 22 часа до 06 часа, ако са 
навършили 14 години, но не са навършили 18 години.“

В алинея 4 се променя размера на санкцията, като от „гло-
ба от 50 до 200 лева“ се променя на „глоба или имуществена 
санкция от 2000 до 5000 лева, а при повторно нарушение – от 
5000 до 8000 лева.“

 /5/ „Родители, настойници и попечители, които допуснат 
нарушение на забраната по ал.2 и ал.3, се наказват с глоба 
от 300 до 500 лева.“

При така направените фактически констатации, съдът обо-
сновава следните правни изводи:

Оспорването е ДОПУСТИМО.
Съгласно чл.186, ал.2 от АПК прокурорът може да подаде 

протест срещу подзаконов нормативен акт, а според чл.16, 
ал.1, т.1 и т.3 от АПК прокурорът следи за спазване на закон-
ността в административния процес като предприема дейст-
вия за отмяна на незаконосъобразни административни и съ-
дебни актове и започва или встъпва във вече образувани по 
АПК производства и когато прецени, че това се налага от ва-
жен държавен или обществен интерес.

Съгласно чл.185, ал.2 от АПК, подзаконовите нормативни ак-
тове могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни техни раз-
поредби, а според текста на чл.186, ал.1 от АПК, същите могат 
да бъдат оспорени без ограничение във времето.

В конкретният случай, съдебното производство било об-
разувано по протест на прокурор от ОП-гр.Бургас срещу три 
отделни разпоредби, а не срещу целия подзаконов нормати-
вен акт.

Наредбата, чиито разпоредби са протестирани е приета, в 
цялост, от компетентен орган – Общински съвет Айтос, който 
съгласно чл.76, ал.3 от АПК, във вр. с чл.8 от ЗНА и чл.21, ал.2 
от ЗМСМА е овластен с нормотворческа компетентност да при-
ема нормативни актове, каквито са наредбите, правилниците 
и инструкциите, които по своя характер и според йерархията 
на нормативните актове са подзаконови такива.

 Не е налице и порок във формата – оспорените разпоред-
би на Наредбата са приети при съблюдаване на необходима-
та форма.

Относно административно-производствените правила:
Правилата за изработване на проекти на нормативни акто-

ве (вкл. подзаконови) и тяхното приемане са императивно ус-
тановени в ЗНА. Като взе предвид редакцията на закона към 
момента на приемане на измененията на Наредбата, с двете 
цитирани решения на Общински съвет- Айтос, съответно Ре-
шение № 201 от 09.04.2009г. /по отношение нормите на чл.3 и 
чл.3а от подзаконовия акт/ и с Решение № 374 от 19.12.2009г. 
/досежно разпоредбата на чл.37 от наредбата/, съдът устано-
ви, че компетентният орган – Общински съвет Айтос не е спа-
зил производствените правила по изработване на проект и 
приемане на Наредбата. В този смисъл, налице е основание 
за отмяна на протестираните три разпоредба, съгласно чл.146, 
т.3 от АПК, т.е. като приети при съществено нарушение на ад-
министративно-производствените правила. Това е така, за-
щото съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА (в редакцията ДВ, бр.46 от 
12.06.2007г. в сила към момента на приемане на трите оспоре-
ни разпоредби преди внасянето на проект на нормативен акт 
за издаване или приемане от компетентния орган съставителят 
на проекта го публикува на интернет страницата на съответ-
ната институция, заедно с мотивите, съответно доклада, като 
на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен 
срок за предложения и становища по проекта.

Въз основа на протеста, ответната страна представила пис-
мени доказателства по приемане на Наредбата, т.е. матери-
алите съдържащи се в преписката по процедираните две из-
менения. По своето естество тези изменения съществено 
променят текстовете на две норми, които били част от систе-
матиката на подзаконовия нормативен акт с приемането му, 
но тъй като променят толкова съществено неговото първона-
чално съдържание, а и го допълват със приемането на нова-
та разпоредба /чл.3а/, тези изменения следвало да са съпът-
ствани от необходимите процедури за публикуване и разгла-
сяване на проекта, в съответствие с принципите на откритост 
и съгласуваност. В представената по делото административ-
на преписка, следва да се съдържат и доказателства относ-
но начина на приемане на Наредбата в първоначалния вид, 
както и приемане на процесните изменения. Доколкото уста-
новяването на факти, които имат правно значене се извърш-
ва чрез представяне на доказателства за тяхното осъществя-
ване, съдът счита, че от представените от страните доказа-
телства не се установява, че преди внасяне за разглеждане 
и приемане от общинския съвет на проект за изменения в На-
редбата, които включват чл.3, чл.3а и чл.37 същият да бил пуб-
ликуван по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА (в относимата редакция 
ДВ, бр.46 от 12.06.2007г.).

При тези факти, съдът приема, че при приемане действащи-
те редакции и на трите оспорени разпоредби, редът по чл.26, 
ал.2 от ЗНА (в относимата редакция ДВ, бр.46 от 12.06.2007г.) 
не бил спазен, като по този начин заинтересованите лица са 
били лишени от възможността да се запознаят със съдържа-
нието на нормите и за да изразят становища, както и да на-
правят евентуално предложения по тяхното изменение. Посо-
ченият порок обосновава незаконосъобразност на тази раз-
поредба, по смисъла на чл.146, т.3 АПК– допуснато съществе-
но нарушение на административно-производствените прави-
ла и е основание за отмяна на трите разпоредби.

По изложените съображения съдът приема, че протестът на 
прокурора относно тези три норми е ОСНОВАТЕЛЕН и след-
ва да бъде уважен, като бъдат отменени незаконосъобразните 
норми на чл.3, чл.3а и чл.37 от Наредба № 3 от 2006г. за опаз-
ване на обществения ред в Община Айтос /приета с Решение 
№ 415 от 28.06.2006г., протокол № 35, в сила от 21.08.2006г., из-
менена с Решение № 201 от 09.04.2009г., протокол № 20, изме-
нена с решение № 374 от 19.12.2009г., протокол № 27 и други,  
както и последно изменена с Решение № 679 от 04.04.2019г. на 
Административен съд- гр.Бургас, по адм. дело № 171 по опи-
са за 2019г./.

При този изход от спора, основателно е и искането, да се 
присъдят разноските по делото в полза на протестиращата 
прокуратура, а именно сумата от 20.00 /двадесет/ лева, пред-
ставляващи платена от тази страна такса за публикуване на 
съобщение в Държавен вестник, на основание чл.188, вр. с 
чл.181, ал.1 от АПК.

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

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от ОП-гр.Бургас, разпоред-

бите на чл.3, чл.3а и чл.37 от Наредба № 3 от 2006 г. за опаз-
ване на обществения ред в Община Айтос /приета с Решение 
№ 415 от 28.06.2006г., протокол № 35, в сила от 21.08.2006г., из-
менена с Решение № 201 от 09.04.2009г., протокол № 20, изме-
нена с решение № 374 от 19.12.2009г., протокол № 27 и други,  
както и последно изменена с Решение № 679 от 04.04.2019г. на 
Административен съд- гр.Бургас, по адм. дело № 171 по описа 
за 2019г./, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОСЪЖДА Община Айтос да заплати на Окръжна прокурату-
ра –гр.Бургас направените по делото разноски, възлизащи на 
сумата от 20.00 /двадесет/ лева, която съставлява платена так-
са за публикуване на оспорването в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира, в 14-дневен 
срок от съобщаването му на страните, пред Върховния адми-
нистративен съд на Република България.

РЕШЕНИЕТО, след влизането му в законна сила, да се обя-
ви по начина, по който е била обявена Наредбата за опазва-
не на обществения ред в община Айтос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.
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22% ръст на произшествията през 2019 
година отчитат айтоските огнеборци

Община Айтос
ВАЖНО ЗА ВСЕКИ АЙТОЗЛИЯ!

СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното изхвър-
ляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови 
отпадъци, речни корита, ниви, горски територии, пътища, 
дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.

Всеки гражданин на територията на общината, жела-
ещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде 
заявление до кмета на община Айтос, и да получи Раз-
решение от кмета на община Айтос за извозването на 
строителния отпадък до съответната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите в сградата на Община Айтос или 
чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897992321.

Община Айтос

Общинска администрация
Няколко съвета за по-чист въздух!

В разгара на зимния отоплителен сезон, няколко съвета 
към гражданите на общината, които ще помогнат във въз-
духа да се отделят по-малко фини прахови частици, вред-
ни за човешкото здраве.

На територията на Община Айтос голям брой домакин-
ства се отопляват на дърва.  Добре е да знаете, че горе-
нето на сухи, а не на току-що отсечени дърва, ще намали 
с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици.

Друга важна полза от горенето на сухи дърва е, че те 
са по-калорични, тоест с по-малко дървен материал ще се 
постигне желаният комфорт на отопление, ако, разбира 
се, комините са добре почистени от сажди.

Ако се отоплявате с въглища, също можете да пред-
приемете определени стъпки, с което да допринесете за 
по-чист въздух. Можете да купувате въглища с по-висо-
ко енергийно съдържание, защото те съдържат по-мал-
ко сяра и пепел, и съответно при изгарянето им се еми-
тират по-малко вредни вещества. А и такива въглища са 
с по-високо енергийно съдържание, и за сезона ще Ви е 
нужно по-малко количество. Затова, при покупка на въ-
глища е добре да поискате от продавача сертификат за 
калоричността им.

Ако всички се съобразяваме с тези съвети, това ще по-
могне във въздуха да се отделят по-малко фини прахови 
частици, вредни за човешкото здраве.

На 23 януари т.г., местната 
пожарна служба в Айтос ще 
отчете и анализира дейност-
та си през 2019 г.. „Народен 
приятел“ в аванс научи, че 
произшествията, в сравне-
ние със същия период на 
предходната година, беле-
жат ръст с около 22%. 

Според отчета на служ-
бата, по-високият брой на 
произшествията се дължи 
на сериозното повишава-
не на пожарите без загуби 
в сухи треви и отпадъци с 
24%. Според вида на отрасъ-
ла, най - много са пожарите 
в жилищно-комуналния сек-
тор, на второ и трето място 
са транспортът и енергети-
ката. Основни причини са 
нарушаването на елемен-
тарни правила за пожарна 
безопасност през пожаро-
опасните сезони и недос-
татъчната противопожарна 
култура на гражданите. 

Общият брой на пожарите 
в общините Айтос и Руен са 
237, съответно 188 и 49. По-
жарите с материални щети 
през м.г. са общо 62 - 47 в 

община Айтос и 15 - в об-
щина Руен. Пожари без за-
губи, в сухи треви и отпадъ-
ци са 175, при 143 пожара 
през 2018 г. Отново запал-
ванията са повече в общи-
на Айтос - 141, за община 
Руен броят им е 34.

Шест са аварийно-спаси-

телните дейности в общи-
на Айтос, в които е участ-
вал състава на службата, 
а общо произшествията на 
териториите на двете общи-
ни са 261 през годината, при 
185 за предходната 2018-
та. Лъжливите повиквания 
през 2019 г. да четири и са 
от община Айтос, показва 

още статистикатаа наа по-
жарникарите. Добрата но-
вина е, че загианли при по-
жарите няма, трима са по-
страдалите. 

Изводите на ръководство-
то на РСПБЗН - Айтос са, че 
общият брой на произшест-
вията в Община Айтос и Об-

щина Руен  през 2019 г. с 
22,3% спрямо 2018 г.;, а по-
жарите с материални щети 
през 2019 г. на територия-
та на Община Айтос също 
са повишени спрямо тези  
през 2018 г. с 4,4 % , а тези 
в Община Руен са завише-
ни с 36,4%. Нивото на по-
жарите без материални за-
губи също е завишено с 24 
%; В процентно съотноше-
ние,  излизанията по необ-
ходимост по общини през 
2019 г. са Община Айтос - 82 
% от общия брой, и 18% за 
Община Руен.

Разпределение на пожа-
рите според отрасъла, в 
който са възникнали са в 
жилищно-комунално сто-
панство -21 бр., в транспор-
та, складиране и пощи -14, 
в селско и рибно стопан-
ство -10, в енергетиката - 4, 
в горското стопанство - 4, 
водопровод, канализация 
и сметосъбиране - 4, търго-
вия и ремонт - 3 и в др. дей-
ности - 2.

Основните причини за 
възникналите пожари са: 
в процес на установяване 
- 20, късо съединение - 16 
бр., небрежност при бора-
вене с открит огън - 15 бр., 
Техническа неизправност -  

5 бр., самозапалване - 2 бр., 
строителна неизправност - 
2 бр., неправилно ползва-
не на нагревателни уреди - 
1 бр., умисъл-1.

От пожарите са унищо-
жени общо: покривна кон-
струкция-591 кв.м., едър ро-
гат добитьк-1 бр., коне и ма-
гарета-2 бр., гора широко-
листна 54 дка, гора смесе-
на- 103 дка, мебели-9 бр., 
бяла, черна и комп. техника- 
2 бр., контейнери за отпадъ-
ци 8 бр., леки автомобили-10 
бр., фургони и паянтови по-
стройки-4 бр., дом. имуще-
ство (дрехи, малоц. уреди, 
хран.продукти и др.), бито-
ви дълготрайни материални 
активи и промишлено обо-
рудване. 

През 2019 г. един от ос-
новните приоритети в дей-
ността на службата е раз-
ширяване  на превантивна-
та дейност сред граждани-
те. Основен момент е рабо-
тата с учениците и повиша-
ване нивото на подготовка 
на младежките противопо-
жарни отряди (МПО).

През 2019 г. са функци-
онирали 5  младежки про-
тивопожарни отряда към 5 
учебни заведения с 60 чле-
нове. Мероприятията в това 

важно направление се осъ-
ществяват с финансовата 
подкрепа на двете общи-
ни-Айтос и Руен. Пожарна-
та служба ще разчита да 
бъде подкрепена от местни-
те структури за управление 
и през 2020 г., с цел разши-
ряване на превенцията сред 
населението.

Продължава зимния се-
зон, който през 2020 г. е с 
чести амплитудни промени 
на температурите. От нача-
лото на годината, до среда-
та на м.януари, РСПБЗН-Ай-
тос е излизала по необходи-
мост 13 пъти. Ликвидирани 
са 12 пожара.

С преки материални щети 
са два пожара, и двата са 
в  жилищни, администра-
тивни и други непромишле-
ни сгради. 10 от пожарите 
са без нанесени материал-
ни щети, от които два са в 
сухи треви, паднала листна 
маса и храсти. Три са пожа-
рите в отпадъци, 4 - в коми-
ни и един - в други;

За недопускане на инци-
денти през зимния сезон е 
необходимо стриктно спаз-
ване на правилата за по-
жарна безопасност. 

На първо място е строго-
то съблюдаване на инструк-
циите на производителите и 
приложените съвети за под-
дръжка, експлоатация, за-
реждане и ремонт на отоп-
лителните уреди.Ежеднев-

но е необходимо да се из-
вършва техническа провер-
ка за състоянието на елек-
трическите и газови отопли-
телни уреди. Те задължител-
но се поставят на безопас-
но разстояние от мебелите 
и обзавеждането в жилища-
та. При напускане на жили-
щето и вечер преди ляга-
не уредите се изключват. 
Децата не трябва да имат 
пряк достъп до отоплител-
ните уреди. Добре е да се 
използват само преносими 
нагревателни уреди, които 
имат възможност да се са-
моизключват при преобръ-
щане и падане. Недопусти-

мо е оставянето без надзор 
на включени печки, духалки 
и радиатори. През студени-
те дни на сезона продължа-
ва масовата практика в кон-
тейнерите за смет да се из-
хвърля неизгасена сгурия от 
отоплителни уреди с твърдо 
гориво, което е причина за 
пожари.

Необходимо е всички 
граждани да проявяват по 
добра бдителност и добро-
съвестност и да сигнализи-
рат службата за ПБЗН и об-
щинска администрация при 
констатирани запалвания от 
недобросъвестни лица. При 
възникване на пожар или 
друг инцидент е необходи-
мо незабавно да се потърси 
съдействието на вече добре 
познатия ви телефон 112.

Младежкият противопожарен отряд на СУ “Никола Вапцаров” - Айтос е фа-
ворит не само на районни и областни състезания, но в националната надпре-
вара на МПО

Проф. Владимир Данов - изпълнителен директор на 
Българския кардиологичен институт с лекция в Айтос

Ротари клуб - Айтос организира срещата с 
известния кардиолог на 23 януари 2020 година

Проф. Dr.h.c. Владимир 
Данов, д.м. е Изпълните-
лен директор на Българ-
ския кардиологичен ин-
ститут, медицински дирек-
тор и началник клиники по 
кардиохирургия към УМ-
БАЛ „Сърце и Мозък”– Пле-
вен и Бургас, Републикан-
ски консултант по кардио-
хирургия. Немски гражда-
нин с български произход. 

През 2000 година защи-
тава докторска дисерта-
ция към Ludwig Maximilian 
Univesitдt - Mьnchen. Про-
фесор е по „Сърдечно - 
съдова хирургия“ към Ме-
дицински университет – 
Плевен и Русенския уни-
верситет „Ангел Кънчев”. 
Бил е научен ръководител 
на 3-ма успешно защитили 
докторанти, а в момента 
ръководи четирима докто-
ранти към МУ - Плевен. 

Удостоен е с почетно 
звание Dr. h. c. (Доктор хо-
норис кауза) за особено го-
леми заслуги към Техниче-
ския университет - град Ва-
рна. Член е на Европейска-
та, Немската и Българската 
асоциации по “Сърдечно-
съдова и торакална хирур-
гия”, както и на редакцион-

ни колегии на научни спи-
сания. Автор е на 8 учеб-
ника, 3 монографии, над 85 
български и международни 
научни статии и е участвал 
с над 50 научни доклада на 
симпозиуми и конгреси в 
чужбина и в България. От 
1991 година до 2005 годи-
на работи във водещи кар-
диохирургични центрове в 
Германия, като последните 
5 гoдини е завеждащ отде-
ление „Oberarzt” в Клиника-
та по кардиохирургия към 
Университетската болница 

в Аугсбург – Германия. 
От 2005 година до 2017 

година, проф. Данов е ос-
новал две кардиохирур-
гични клиники към УМБАЛ 
„Света Марина“ – Варна 
(2005 г.) и към УМБАЛ „Све-
та Анна“ – София (2008 г.). 
От 2017 година оглавява 
кардиохирургията при Ви-
сокотехнологична болни-
ца „Сърце и Мозък” – Пле-
вен, а от юли 2019 година 
и Клиниката по кардиохи-
рургия към УМБАЛ болни-
ца „Сърце и Мозък” – Бур-

гас. През ноември е назна-
чен за изпълнителен дирек-
тор на Българския карди-
ологичен институт, в коя-
то структура са обединени 
7 болници и 7 диагностич-
но-лечебни центрове. Съз-
дал е над 15 правоспособ-
ни кардиохирурзи, практи-
куващи в Германия и в Бъл-
гария. Тясно специализи-
рал и сертифициран е в: хи-
рургичното лечение на вро-
дени сърдечни малформа-
ции, туморите на сърцето, 
проводните и ритъмни на-
рушения, имплантиране на 
бивентрикуларни пейсме-
къри и дефибрилатори при 
лечение на сърдечната не-
достатъчност, минимал-
но-инвазивна хирургия на 
митралнaта и аортна кла-
пи, имплантация на тран-
скатетърни аортни клапи, 
имплантация на ендовас-
куларни стентове. 

Удостоен с приза „Док-
тор на 2018 година” – На-
ционални медицински на-
гради 2018 година. Създа-
ва уникална за България 
модификация на метод с 
висока медико-икономиче-
ска ефективност, призната 
за рационализация (1985 г.) 
още като студент. 

Ротари клуб - Айтос
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Срещам учителя по история 
Николай Димитров в коридо-
ра на училището след шестча-
сов маратон на преподаване. 
Върви към мен с бодра стъп-
ка, с дневника в ръка, а око-
ло него любознателните дет-
ски очи не го изпускат. Зада-
ват своите въпроси и чакат 
отговори, дори и в междуча-
сие. Вероятно повечето от тях 
са от клуб „Млади възрожден-
ци” в СУ „Христо Ботев”, кой-
то Димитров ръководи. Де-
цата говорят разпалено със 
своя учител и въпреки въпро-
сите отвсякъде, той успява да 
отговори на всяко от тях. 

Срещите ми с Николай ми 
помогнаха да опозная духов-
ната същност на този млад, 
амбициозен човек. Открити-
ят поглед и сърдечната усмив-
ка на колегата предразпола-
гат към задушевен и откро-
вен разговор. Питам го, от-
къде идва този хъс за работа 
с учениците, а той се усмих-
ва и скромно благодари за 
оценката. А от очите му струи 
светлина и закодирано жела-
ние за съзидание и копнеж по 
нещо трудно осъществимо. И 
съм сигурна, че в това жела-
ние е разковничето за успеш-
ната работа на историка и пе-
дагога с възрожденски плам 
в очите, г-н Димитров.

В подкупващата усмивка и 
сърдечното отношение откри-
вам душевна чистота и безко-
ристност, а в осанката и из-
ражението на младия учител 
долавям възрожденския по-
рив. За своите ученици той е 
най-добрият учител - мъдър, 

всепрощаващ, прям и съпри-
частен към проблемите и ра-
достите на всяко дете, когато 
има най-голяма нужда от за-
крилата на учителя-приятел. 

Със завидна за годините 
си опитност, Николай умее да 
грабне вниманието на всеки 
ученик и да владее лудория-
та, защото има сърце и очи да 
види доброто невидимо у вся-
ко дете, да го докосне и оста-
ви „златни следи”. Учителят 
Николай Димитров е специа-
лен за учениците, защото ги 
дарява с искрена обич. Тър-
пелив и великодушен е към 
детските волности, но умее 
да води децата и да им про-
правя пътеки към неизвестно-
то. Дидактиката му е чужда – 
залага на личния пример. Ув-

лича и насърчава – така сти-
га до детските сърца.

Вие, айтозлии, го познава-
те. Срещали сте го на всички 
тържества по повод бележити 
годишнини и исторически съ-
бития. Сигурно сте се впечат-
лявали от неговия неспокоен 
дух, от желанието му да рабо-
ти за различни родолюбиви 
каузи, да организира и скром-
но да стои „зад кулисите” при 
изявата на учениците.

Роден в град Айтос. Учи в 
СУ „Христо Ботев”, завърш-
ва Шуменския университет 
„Константин Преславски”, 
специалност „История и гео-
графия“. През 2010 година за-
вършва и второ висше в На-
ционалния военен универси-
тет „Васил Левски” във Вели-
ко Търново със специалност 
„Национална сигурност и от-
брана”. От 2012 година е учи-
тел по история в СУ „Хрис-
то Ботев”, училището, в кое-
то обикнал историята. През 
2014 година става учредител 
на клуб „Млади възрожден-
ци” - моторът на всички учи-
лищни и извънучилищни изя-
ви в града ни. 

Благодарение на лични-
те си качества, на таланта и 
умението да приобщава мла-
дите към идеите и проблеми-
те на нашето време, той ус-
пява да подпомогне изграж-
дането на 25 действащи клу-
бове „Млади възрожденци” с 
над 300 участници, не само в 
Бургаска област, но и в цяла-
та страна. Усилията и ентуси-
азмът му не са напразни – от-
говорност, вдъхновение, про-
фесионализъм, съчетани с 
гражданска позиция са ръко-
водните му начала. И резулта-
тите не закъсняват - през ок-
томври 2017 година клубът с 
ръководител Николай Дими-
тров е избран за Клуб на ме-
сеца в България. 

Многобройни са родолюби-
вите инициативи на младите 
възрожденци и участията им 
в събитията, свързани с исто-
рията на Айтос и България. Те 
са в редиците на патриотич-
ните шествия, в националния 
поход „По стъпките на Боте-
вата чета”, в отбелязването 
на годишнините от рождени-
ето и гибелта на Ботев, Лев-
ски и възрожденците, в чест-
ванията и концертите за Ос-
вобождението на Айтос и Бъл-
гария, и всички национални и 
официални празници. С много 
желание младите ентусиасти 
участват в преписите на Па-
исиевата история и на първа-
та оригинална българска по-

вест „Нещастна фамилия” на 
Васил Друмев. И са горди със 
своя ръководител, който дос-
тойно представя Айтос на на-
ционални и международни на-
учни конференции. Интереси-
те му са разностранни и свър-
зани най-вече с военната, но-
вата и съвременната история 
на България.

Николай Димитров е пред-
седател на Тракийското дру-
жество и член на Национал-
ния комитет „Съхрани българ-
ското” при президента на Ре-

публика България. Съавтор е 
на издадената през 2018 го-
дина книга „Пантеон на дей-
ците на национално освобо-
дителните борби, свързани 
с Айтоския край” - съвмест-
но издание с краеведа Пе-
тър Панчев.

Но истинското му призва-
ние и стихия е учителството и 
извънкласните прояви, свър-
зани с историята. „Връзката 
с моето училище е като ди-
шането. Вдишал съм знания 
и умения от моите учители и 
сега се опитвам да ги предам 
на моите ученици. Горд съм, 
че в ролята си на учител в мо-
ето училище мога да върна 
наученото в СУ „Христо Бо-
тев”, подавайки ръка на след-
ващите поколения”, признава 
Димитров. Този е и смисълът, 
който младият историк откри-
ва в крилатата мисъл на Лев-
ски: „Ние сме във времето и 
времето е в нас. То нас об-
ръща и ние него обръщаме!” 
Затова цялата урочна и из-
вънкласна работа Димитров 
подчинява на идеята да бъде 
в крак с времето. И оценки-
те не закъсняват. Не случай-
но, в поздравителния адрес 
на Общобългарския комитет 
„Васил Левски” - София до 
айтоските млади възрожден-
ци, председателят Васил Ва-
силев подчертава всеотдай-
ността и професионализма 
на ръководителя Николай Ди-
митров. 

Стимулирани от призна-
нието и изключителната съ-
причастност на директора 
на училището Пенка Кирязо-
ва, участниците в Клуб „Мла-
ди възрожденци” реализи-
рат и планират десетки твор-
чески и патриотични иници-
ативи. В чест на 145 години 
от  гибелта на Васил Левски, 
лично председателят на Об-
щобългарския комитет „Ва-
сил Левски” покани членове-

те на клуба да застанат на по-
четен караул пред паметника 
на Апостола в София. А в пис-
мото му до Николай Димитров 
и Клуба от 14 май 2019 годи-
на по повод регионалния фо-
рум на клубовете в Айтос, че-
тем: „Щастлив съм, че в Бъл-
гария има такива талантли-
ви, възпитани и знаещи мла-
ди хора. Чест и огромно удо-
влетворение за мен е да при-
съствам на регионалната сре-
ща на клубовете, на която Вие 
сте домакини”.

Няма по-благородна мисия 
от тази да насърчаваш де-
цата и младите хора да ра-
ботят за обществено значи-
ми и патриотични прояви, да 
полагаш ежедневни усилия 
в името на голямата нацио-
нална кауза за съхраняване 
на делото на предци ни. Да 
мотивираш децата да бъдат 
достойни продължители на 
идеи, които са формулира-
ни преди столетия - за това 
се изискват много търпение, 
искрено желание и отдаде-
ност. Но най-точни са щрихи-
те, които добавят към портре-
та на Николай Димитров не-
говите приятели. Според тях 
той е „момчето, което озаря-
ва ежедневието, сгрява ду-
шите, печели сърцата им и 
ги учи как да се усмихват”. В 
синевата на очите му винаги 
гори огънчето на добромис-
лието и любознателността. И 
готовността щедро да дарява 
времето и труда си за други-
те. Затова не случайно е по-
канен да бъде член на жури-
то в конкурс на Математиче-
ската гимназия в Бургас на 
тема „Патриотичната класна 
стая”. Израз на уважение и 
признание за работата му са 
многобройните грамоти - от 
Националния конкурс „Капи-
тан Петко войвода - живот и 

дело”, от Националната ини-
циатива „Завръщане към ко-
рените”, от Тракийските дру-
жества в Несебър за съпри-
частност при написването на 
есе на тема: „Родовата памет 
е жива”, от Националния ис-
торически конкурс, като на-
учен ръководител през 2018 
и 2019 година - „Детството е 
история”, за научно ръковод-
ство и подкрепа на млади ли-
дери в контекста на „Качест-
вената промяна на връзката 
училище-университет” от Ис-
торическия факултет на Ве-
ликотърновския университет 
- „Академия лидери”. И още 
и още участия и успехи, ос-
тавили незаличими следи в 
биографията на младия ис-
торик.

Димитров не само орга-
низира десетки родолюбиви 
инициативи в училище и с чле-
новете на Клуб „Млади въз-
рожденци”, но намира време 
и желание да бъде автор на 
много статии на родолюбиви 
теми в местния печат. И в съ-
щото време изключително  ус-
пешно се справя с най-труд-
ната задача - децата от на-
шето дигитално време да за-
обичат историята. Той е учи-
телят, който изнесе часове-
те по история в музеите, ор-
ганизира екскурзии и походи 
да исторически места, а с ко-
легите си и с Ботевските клу-
бове „Млади възрожденци” и 
„Краезнание” участва в ор-
ганизирането на първия учи-
лищен музей на образовани-
ето в СУ „Христо Ботев”. За 
да извика интереса на уче-
ниците, подготвя мултимедий-
ни презентации за книжовни-
ци, просветители и револю-
ционери. 

Да вдъхнеш живот на съби-
тия, случили се преди векове, 
да напълниш със съдържание 
всяка историческа дата - това 
е съвременният подход към 
историята. Това е начинът да 
приближиш днешните деца и 
млади хора до, на пръв по-
глед, сухата историческа ста-
тистика от имена и дати. Това 
е и формулата на Николай Ди-
митров, който с усмивка, зна-
ния и иновативен подход съ-
бужда интереса на учениците 
от СУ „Христо Ботев” към ча-
сове по история.

Желая на Николай здраве, 
и нека с годините да не губи 
хъс и желание за работа. Си-
гурна съм, че ще е така, защо-
то мисията на Николай Дими-
тров е да бъде учител, който 
не само преподава, а пали в 
сърцата на децата и млади-
те патриотичния пламък на 
национална гордост и само-
чувствие.
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Геновева Зафирова ни среща с младия учител с възрожденски дух Николай Димитров

За готовността щедро да  
даряваш времето и труда си за другите

10

Николай Димитров

С колеги и ученици - по стъпките на Ботевата 
чета!

На почетен караул пред паметника на Левски в 
София

Николай Димитров като ръководител на Младеж-
ката секция към ТД „Чудни скали”

С шестокласници - уроци по история в бургаските музеи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АЙТОС
Обявява процедура за подбор на здравен 

медиатор
Необходими документи:
Автобиография
Мотивационно писмо
Копие от диплома за завършено средно об-

разование
Заявление по образец
Образец на заявлението се получава в де-

ловодството на Община Айтос. Mожете да из-
теглите документа и от интернет страницата на 
общината на адрес: www.aytos.bg

Изисквания към кандидатите:
Завършено средно образование 
Принадлежност към местна уязвима етни-

ческа общност
Познаване на здравните и социални пробле-

ми на общността
Владеене на езика на общността
Комуникативни умения
Компютърна грамотност (MS Word, Internet)
Провеждане на подбора (в рамките на 

един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от 

комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одо-

брени по документи.
Дата, час и място на провеждане на под-

бора: 
Ще бъдат обявени допълнително, след изти-

чане на срока за кандидатстване.
Краен срок за подаване на документи: 

17.02.2020г.
Документите се подават в деловодството на 

Община Айтос
Кратко описание на длъжността „Здравен 

медиатор”
Работа с клиенти и подпомагане на незапоз-

натите със здравната система за получаване 
на достъп до здравни услуги.

Посредничество между уязвими групи и 
здравни и социални служби, придружаване.

Работа с ОПЛ и други здравни специалисти 
и институции за повишаване на имунизацион-
ния статус на децата.

Подпомагане при попълване на различни 
документи.

Участие в организиране на здравни профи-
лактични мероприятия и мероприятия за пови-
шаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен 
медиатор“ можете да намерите на www.
zdravenmediator.net 

ОБЩИНА АЙТОС


