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Кметът и айтозлии
обсъждаха проекта за Бюджет-2020
Прозрачност
и публичност

Ето как е планирано
разходването на
бюджетните пари
Публичното обсъждане
на проекта за Бюджет-2020
препълни Заседателната
зала на 14 януари т.г. Поканата на кмета Васил Едрев
и интересът към финансовата рамка събраха граждани,
общински съветници, кметове на населени места, представители на служби и институции, на спортни клубове и организации.
Главният финансист на
Община Айтос Станка Господинова презентира проекта. Господинова представи пред широката аудитория
очакваните приходи, разходите и средствата, заложени в капиталовата програма. „Рамката на проекта за
Бюджет-2020 е отворена, в
окончателен вид бюджетът
ще бъде приет на заседание
на Общинския съвет. Община Айтос е финансово ста-

билна, нямаме задължения.
Бюджетът е балансиран и
изпълним”, коментира кметът Васил Едрев.
Стана ясно, че общият
размер на разходите в проекта 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 сигурност“ - 566 818 лв.
Функция „Образование“ 12 756 723 лв., от тях за детските градини - 2 578 552 лв.,
за полудневни подготвителни групи - 94 437 лв., за неспециализирани училища на
делегиран бюджет - 8 923
907 лв., за професионалната гимназия по селско стопанство - 911 223 лв., за ресурсно подпомагане - 90 423
лв., за други дейности по образованието - 90 423 лв.
Функция „Здравеопазване“ - 605 657 лв., в т.ч. Детски кухни и яслени групи 172 226 лв., за здравни кабинети в детските градини
и училищата - 393 132 лв., за
други дейности по здравеопазването - 40 299 лв.
Функция „Социално подпомагане 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 жилище - 149 200 лв., за присъдени издръжки - 1 250 лв. Завишена е субсидията за читалищата - 250 560 лв.
Функция „Почивно дело,
култура и религиозни дей-

Кметът Васил Едрев и гл. финансист Станка Господинова представиха проекта и отговаряха на въпроси на присъстващите в залата
ности“ - 256 615 лв. Записаните в проекта общи разходи за държавни дейности са
в размер на 16 530 896 лв.,
а разходите за дофинансиране на делегираните държавни дейности за общинска служба по изборите,
за заплати и осигурителни
вноски, за ученически превози, капиталови разходи
и авариен ремонт на читалището в с. Мъглен - общо
970 000 лв.
Общите разходи за Местни 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 ликвидиране на последици от
бедствия - 11 000 лв.
Образование - 1 051 800
лв., в т.ч. детски градини - 909 800 лв., други дейности по образованието 142 000 лв.
Здравеопазване - 61 000
лв. за детски кухни и яслени групи.
Социално подпомагане
и грижи - 596 200 лв., в т.ч.
Домашен социален патронаж - 383 500 лв., клубове
на пенсионера и инвалиди
- 18 500 лв., други служби и
дейности по подпомагане 192 000 лв.
БКС и опазване на околната среда - 2 392 843 лв., в
т.ч. Водоснабдяване и канализация - 80 660 лв., Осветление на улици и площади

Ротари клуб - Айтос кани айтозлии
на среща с проф. Владимир Данов
Януари е месец на професионалната служба в
Ротари. По този повод
през месец януари Ротари
клуб - Айтос ще представи лекарската професия с
една изключително извастна личност в медицината проф. Владимир Данов.
ПОКАНА
Ротари клуб - Айтос ОРГАНИЗИРА среща с проф.
Владимир Данов - изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт, на тема „Лекарската професия, заболявания

на сърдечно-съдовата система и тяхното съвременно
лечение”!
Отправяме покана към
всички заинтересовани медицински работници, педагози, ученици, пациенти, граждани и общественици. Вход свободен! Заповядайте!
Срещата ще се проведе на 23 януари (четвъртък), от 14.30 часа, в Заседателната зала на Община Айтос.
Още за визитата и кой
е проф. Данов, на стр.3

- 527 000 лв., Изграждане и
ремонт на уличната мрежа
- 213 723 лв., Управление на
дейностите по околна среда - 36 000 лв., Озеленяване - 468 510 лв., Чистота - 1
268 785 лв., Управление на
дейностите по отпадъците 83 165 лв.
Култура и религиозни дейности - 1 075 850 лв., Икономически дейности и услуги
- 636 188 лв., в т.ч. Спортна
база и спорт за всички - 465
210 лв., Музеи - 3000 лв., Радиотранслационни 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., поддръжка и ремонт на пътища - 173 778 лв., други дейности по транспорта и пътища - 20 000 лв., туристически
бази - 3500 лв., общински пазари и тържища - 37 490 лв.,
приют за безстопанствени
животни - 31 320 лв., други
дейности по икономиката 337 400 лв.
Разходи, некласифицирани в други функции - 645 000
лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи - 240 000 лв., евентуални лихви по заем от фонд
„Флаг” - 60 000 лв., резерв
за текущ ремонт на общински пътища и улична мрежа
- 345 700 лв.
Завишени са планираните субсидии от общинския
бюджет - за спортните клубове - 110 000 лв. и разходите за културния календар на
Общината - 100 000 лв. Суб-

сидията на Туристическото
дружество е 3000 лв., за музеите - 3000 лв., за РСПБЗН - 3500 лв., сектор СОД
- 4000 лв. За масови спортни мероприятия са заложени 15 000 лв.
Целевата субсидия от ЦБ
за капиталови разходи 2020 е в размер на 777 700
лв., от които - за основен ремонт на уличното осветление - 210 000 лв., други целеви разходи - 222 000 лв. Разходите, заложени за реконструкция и рехабилитация
на водопроводната мрежа евросредства по общински
проект са 3 460 406 лв., плюс
27 000 лв. собствени бюджетни средства. За проектиране на четирилентов път
са отделени 20 000 лв.
Още за приходите и разходите в проекта за бюджет2020, в следващия брой на

Честит празник на Ставрофорен свещеноиконом Ромил Негозов!
На 16 януари 2020 година,
Ставрофорен свещеноиконом, Негово Високоблаговействейнство о. Ромил Негозов, празнува в Деня на
Св. Преподобни Ромил Видински!
Пожелаваме му здраве и
успехи на всички духовни и
лични начинания!
Нека да носи достойно името на Св. Преподобни Ромил
Видински с непрекъсваща
грижа за местната християнска общност, и уверено да
следвате стъпките на своя небесен покровител!
Честит празник!

„Народен приятел“.
Освен граждани и представители на институции,
организации и общинска администрация, на публичното
обсъждане на проекта дойдоха и общински съветници. Атанас Маринов от БСП
направи две предложения.
Първото, да бъде изградена фитнес зона на открито
на стойност 2 320 лв. за уредите и около 2000 лв. - за настилка. Второто предложение на Маринов беше за поставяне на „легнал полицай”
на кръстовището на улиците „Димитър Зехирев” и “Ге-

орги Бенковски”. Във връзка
с предложението е събрана
подписка през миналата година, каза още общинският
съветник. Руси Русев - общински съветник, зададе въпроси за статута и бъдещето на сгради на територията на града. Иван Вълев - хижар в местността Бяла река
предложи в бюджета да бъдат заложени средства за
пътя към хижите над с. Тополица, или пътят да бъде
даден на концесия. Стоянка
Макакова поиска Общината
да вземе решение, клубът на
улица „Станционна” да не
се ползва за търговска дейност. Макакова имаше питане и за заложените в проекта заплати и издръжка за
различните функции и дейности, които се осигуряват
от общинския бюджет.
НП
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РЕШЕНИЕ
Номер 1715, 18.10.2019 година, град Бургас
В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XVІ–ти състав, в открито заседание на деветнадесети септември, две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА
Членове: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ
ДИМИТЪР ГАЛЬОВ
Секретар: Сийка Хардалова
Прокурор: Дарин Христов
като разгледа докладваното от съдията Д.Гальов административно дело № 1194 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел 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 (Наредбата), 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 противоречат на процесуалноправни разпоредби, материалноправни норми от по-висок ранг, както и целта на закона, поради което 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 приложимата редакция / обн.ДВ, бр.46 от 2007г./, съгласно който
изработването на проект на нормативен акт се извършва при
зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Сочи се, че в чл.26, ал.2 от този законов 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 заинтересованите лица се предоставя най-малко 14 дневен срок за предложения и становища по проекта. Прокурорът сочи, че в преписката 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 проектите или съобщенията за тях са били обявени, преди внасянето им за разглеждане от общинския съвет. Въз основа на цитираните съществени нарушения на производствените правила, допуснати при приемане процесните изменения на наредбата, се прави искане за отмяна на оспорените три подзаконови разпоредби, като незаконосъобразни. Отделно от това,
сочи, че конкретно текста на чл.3, ал.4 от наредбата противоречи и на материалноправна норма от по-висока степен, която се оспорва на това основание, в условието на евентуалност, т.е. ако съдът не приеме аргументите за процесуална незаконосъобразност на трите оспорени норми.
В съдебно заседание протестиращата ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-Бургас, чрез участващия в заседанието прокурор, поддържа протеста и искането за отмяна на оспорените разпоредби. Претендира присъждане на разноски, включващи сумата от 20.00 лева платена такса за публикуване на оспорването в Държавен вестник.
Ответникът- ОБЩИНСКИ СЪВЕТ– АЙТОС, редовно призован, 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 цитирания подзаконов нормативен акт бе публикувано в Държавен
вестник, бр.49 от 21.06.2019г. /л.120 и л.129 от делото/. Към оспорването не са се присъединили други субекти в срока, съгласно чл.189, ал.2 от АПК, респективно други лица не са конституирани като страни в това производство.
Административен съд– град Бургас, като взе предвид доводите 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 обществения 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 предходния нормативен акт било предложено приемане на процесната 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., оспореният чл.3 е имал следното съдържание:
Ал.1„Който нарушава почивката на гражданите чрез създаване на шум в населените места от всякакъв вид дейност за
времето от 14 до 16 часа, от 22 до 06 часа през зимния период 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 заповед определя работното време на заведенията.“
Ал.4„Който гърми с всякакъв вид оръжие, използва пиротехнически 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, оспореният 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 възраст посещения в заведения след 22 часа без да бъдат придружени от родител или друго пълнолетно дееспособно лице .“
Ал.3 „Забранява се на лица, ненавършили 18 годишна възраст 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.

Народен приятел

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 отношения 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 заседанието на Общ. съвет-Айтос, като е прието с гласовете на 29
общински съветника, а „против“ и „въздържал се“ не е гласувал нито един от присъстващите членове на колективния орган. При това положение, с Решение № 201 на общинския съвет бил приет текста на чл.3 от наредбата, който съществува
и понастоящем, а именно:
Чл.3 /1/ „Забранява се извършването в населените места на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България.“
/2/ „За нарушаване на забраната по ал.1 се предвижда санкция глоба за физически лица в размер от 50 до 500 лева и имуществена санкция за ЮЛ и ЕТ в размер от 200 до 1000 лева.“
/3/ “Който нарушава почивката на гражданите чрез извършването на дейности от битов и/или стопански характер, предизвикващи 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 имуществена санкция издава заповед, с която определя намалено работно време, съобразено с часовите зони по ал.3, за период 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, дискотеки, училища или други обществени сгради и места, с изключение на охранителите на изброените обекти, се наказва
с глоба от 100 до 500 лева.“.
Първоначалните текстове на ал.4 и на ал.5 променят поредността си като отделни алинеи на чл.3, т.е. „ал.4“ се наименува 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 определя от собственика, наемателя или ползвателя съгласувано
с община Айтос и РПУ-Айтос.“
/2/ „Лицата по ал.1 са длъжни да осигурят охранително-пропускателния режим в заведенията, съгласувано с органите на
МВР, с цел недопускането в заведенията на лица с огнестрелно, газово и друго оръжие. За допуснати нарушения по настоящата 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 подаване на заявление, придружено от следните документи:
1.Протокол от акредитирана лаборатория, удостоверяваща спазването на хигиенните норми на пределно допустимите 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 констатирани нарушения на обществения ред в съответния търговски
обект за период от 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението;
4.Удостоверение за актуално състояние на търговеца, осъществяващ дейност в обекта, ако същия не е пререгистриран
по новия ред“
/4/ „Издаденото разрешение за удължено работно време се отменя със заповед на кмета на общината в следните случаи:
1.При констатирани 3 или повече последователни нарушения в рамките на една календарна година, установени с влезли в сила наказателни постановления, придружени с протокол за измерване на шума в съответствие с хигиенните норми за пределно допустими нива на шум в жилищни, обществени сгради и жилищни райони;
2.По мотивирано предложение на органите на МВР след
констатиране на нарушение на обществения ред, установени 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 описа 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 предлаганите 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 половината от общия брой на общинските съветници, поради което е налице изискуемия кворум за провеждане на заседание
и вземане на решения от компетентността на колективния орган. При това положение, с Решение № 374 на общинския съвет 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 имуществена 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 навършили 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 „глоба 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 обосновава следните правни изводи:
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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 законността в административния процес като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни и съдебни актове и започва или встъпва във вече образувани по
АПК производства и когато прецени, че това се налага от важен държавен или обществен интерес.
Съгласно чл.185, ал.2 от АПК, подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни техни разпоредби, 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 образувано по протест на прокурор от ОП-гр.Бургас срещу три
отделни разпоредби, а не срещу целия подзаконов нормативен 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 приема 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 разпоредби на Наредбата са приети при съблюдаване на необходимата форма.
Относно административно-производствените правила:
Правилата за изработване на проекти на нормативни актове (вкл. подзаконови) и тяхното приемане са императивно установени 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 Решение № 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 установи, че компетентният орган – Общински съвет Айтос не е спазил 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 административно-производствените правила. Това е така, защото съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА (в редакцията ДВ, бр.46 от
12.06.2007г. в сила към момента на приемане на трите оспорени разпоредби преди внасянето на проект на нормативен акт
за издаване или приемане от компетентния орган съставителят
на проекта го публикува на интернет страницата на съответната 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 писмени доказателства по приемане на Наредбата, т.е. материалите съдържащи се в преписката по процедираните две изменения. По своето естество тези изменения съществено
променят текстовете на две норми, които били част от систематиката на подзаконовия нормативен акт с приемането му,
но тъй като променят толкова съществено неговото първоначално съдържание, а и го допълват със приемането на новата разпоредба /чл.3а/, тези изменения следвало да са съпътствани от необходимите процедури за публикуване и разгласяване на проекта, в съответствие с принципите на откритост
и съгласуваност. В представената по делото административна преписка, следва да се съдържат и доказателства относно начина на приемане на Наредбата в първоначалния вид,
както и приемане на процесните изменения. Доколкото установяването на факти, които имат правно значене се извършва чрез представяне на доказателства за тяхното осъществяване, съдът счита, че от представените от страните доказателства не се установява, че преди внасяне за разглеждане
и приемане от общинския съвет на проект за изменения в Наредбата, които включват чл.3, чл.3а и чл.37 същият да бил публикуван 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 действащите 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 съдържанието на нормите и за да изразят становища, както и да направят евентуално предложения по тяхното изменение. Посоченият порок обосновава незаконосъобразност на тази разпоредба, по смисъла на чл.146, т.3 АПК– допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила и е основание за отмяна на трите разпоредби.
По изложените съображения съдът приема, че протестът на
прокурора относно тези три норми е ОСНОВАТЕЛЕН и следва да бъде уважен, като бъдат отменени незаконосъобразните
норми на чл.3, чл.3а и чл.37 от Наредба № 3 от 2006г. за опазване на обществения ред в Община Айтос /приета с Решение
№ 415 от 28.06.2006г., протокол № 35, в сила от 21.08.2006г., изменена с Решение № 201 от 09.04.2009г., протокол № 20, изменена 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./.
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, представляващи 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, разпоредбите на чл.3, чл.3а и чл.37 от Наредба № 3 от 2006 г. за опазване на обществения ред в Община Айтос /приета с Решение
№ 415 от 28.06.2006г., протокол № 35, в сила от 21.08.2006г., изменена с Решение № 201 от 09.04.2009г., протокол № 20, изменена 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 прокуратура –гр.Бургас направените по делото разноски, възлизащи на
сумата от 20.00 /двадесет/ лева, която съставлява платена такса 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 административен съд на Република България.
РЕШЕНИЕТО, след влизането му в законна сила, да се обяви по начина, по който е била обявена Наредбата за опазване на обществения ред в община Айтос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

×ô
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22% ръст на произшествията през 2019
година отчитат айтоските огнеборци
На 23 януари т.г., местната
пожарна служба в Айтос ще
отчете и анализира дейността си през 2019 г.. „Народен
приятел“ в аванс научи, че
произшествията, в сравнение със същия период на
предходната година, бележат ръст с около 22%.
Според отчета на службата, по-високият брой на
произшествията се дължи
на сериозното повишаване на пожарите без загуби
в сухи треви и отпадъци с
24%. Според вида на отрасъла, най - много са пожарите
в жилищно-комуналния сектор, на второ и трето място
са транспортът и енергетиката. Основни причини са
нарушаването на елементарни правила за пожарна
безопасност през пожароопасните сезони и недостатъчната противопожарна
култура на гражданите.
Общият брой на пожарите
в общините Айтос и Руен са
237, съответно 188 и 49. Пожарите с материални щети
през м.г. са общо 62 - 47 в

община Айтос и 15 - в община Руен. Пожари без загуби, в сухи треви и отпадъци са 175, при 143 пожара
през 2018 г. Отново запалванията са повече в община Айтос - 141, за община
Руен броят им е 34.
Шест са аварийно-спаси-

Младежкият противопожарен отряд на СУ “Никола Вапцаров” - Айтос е фаворит не само на районни и областни състезания, но в националната надпревара на МПО
телните дейности в община Айтос, в които е участвал състава на службата,
а общо произшествията на
териториите на двете общини са 261 през годината, при
185 за предходната 2018та. Лъжливите повиквания
през 2019 г. да четири и са
от община Айтос, показва

още статистикатаа наа пожарникарите. Добрата новина е, че загианли при пожарите няма, трима са пострадалите.
Изводите на ръководството на РСПБЗН - Айтос са, че
общият брой на произшествията в Община Айтос и Об-

щина Руен през 2019 г. с
22,3% спрямо 2018 г.;, а пожарите с материални щети
през 2019 г. на територията на Община Айтос също
са повишени спрямо тези
през 2018 г. с 4,4 % , а тези
в Община Руен са завишени с 36,4%. Нивото на пожарите без материални загуби също е завишено с 24
%; В процентно съотношение, излизанията по необходимост по общини през
2019 г. са Община Айтос - 82
% от общия брой, и 18% за
Община Руен.
Разпределение на пожарите според отрасъла, в
който са възникнали са в
жилищно-комунално стопанство -21 бр., в транспорта, складиране и пощи -14,
в селско и рибно стопанство -10, в енергетиката - 4,
в горското стопанство - 4,
водопровод, канализация
и сметосъбиране - 4, търговия и ремонт - 3 и в др. дейности - 2.
Основните причини за
възникналите пожари са:
в процес на установяване
- 20, късо съединение - 16
бр., небрежност при боравене с открит огън - 15 бр.,
Техническа неизправност -

5 бр., самозапалване - 2 бр.,
строителна неизправност 2 бр., неправилно ползване на нагревателни уреди 1 бр., умисъл-1.
От пожарите са унищожени общо: покривна конструкция-591 кв.м., едър рогат добитьк-1 бр., коне и магарета-2 бр., гора широколистна 54 дка, гора смесена- 103 дка, мебели-9 бр.,
бяла, черна и комп. техника2 бр., контейнери за отпадъци 8 бр., леки автомобили-10
бр., фургони и паянтови постройки-4 бр., дом. имущество (дрехи, малоц. уреди,
хран.продукти и др.), битови дълготрайни материални
активи и промишлено оборудване.
През 2019 г. един от основните приоритети в дейността на службата е разширяване на превантивната дейност сред гражданите. Основен момент е работата с учениците и повишаване нивото на подготовка
на младежките противопожарни отряди (МПО).
През 2019 г. са функционирали 5 младежки противопожарни отряда към 5
учебни заведения с 60 членове. Мероприятията в това

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
Продължение от стр.1
Проф. Dr.h.c. Владимир
Данов, д.м. е Изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт, медицински директор и началник клиники по
кардиохирургия към УМБАЛ „Сърце и Мозък”– Плевен и Бургас, Републикански консултант по кардиохирургия. Немски гражданин с български произход.
През 2000 година защитава докторска дисертация към Ludwig Maximilian
Univesität - München. Професор е по „Сърдечно съдова хирургия“ към Медицински университет –
Плевен и Русенския университет „Ангел Кънчев”.
Бил е научен ръководител
на 3-ма успешно защитили
докторанти, а в момента
ръководи четирима докторанти към МУ - Плевен.
Удостоен е с почетно
звание Dr. h. c. (Доктор хонорис кауза) за особено големи заслуги към Техническия университет - град Варна. Член е на Европейската, Немската и Българската
асоциации по “Сърдечносъдова и торакална хирургия”, както и на редакцион-

ни колегии на научни списания. Автор е на 8 учебника, 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 година работи във водещи кардиохирургични центрове в
Германия, като последните
5 гoдини е завеждащ отделение „Oberarzt” в Клиниката по кардиохирургия към
Университетската болница

в Аугсбург – Германия.
От 2005 година до 2017
година, проф. Данов е основал две кардиохирургични клиники към УМБАЛ
„Света Марина“ – Варна
(2005 г.) и към УМБАЛ „Света Анна“ – София (2008 г.).
От 2017 година оглавява
кардиохирургията при Високотехнологична болница „Сърце и Мозък” – Плевен, а от юли 2019 година
и Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ болница „Сърце и Мозък” – Бур-

гас. През ноември е назначен за изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт, в която структура са обединени
7 болници и 7 диагностично-лечебни центрове. Създал е над 15 правоспособни кардиохирурзи, практикуващи в Германия и в България. Тясно специализирал и сертифициран е в: хирургичното лечение на вродени сърдечни малформации, туморите на сърцето,
проводните и ритъмни нарушения, имплантиране на
бивентрикуларни пейсмекъри и дефибрилатори при
лечение на сърдечната недостатъчност, минимално-инвазивна хирургия на
митралнaта и аортна клапи, имплантация на транскатетърни аортни клапи,
имплантация на ендоваскуларни стентове.
Удостоен с приза „Доктор на 2018 година” – Национални медицински награди 2018 година. Създава уникална за България
модификация на метод с
висока медико-икономическа ефективност, призната
за рационализация (1985 г.)
още като студент.
Ротари клуб - Айтос

важно направление се осъществяват с финансовата
подкрепа на двете общини-Айтос и Руен. Пожарната служба ще разчита да
бъде подкрепена от местните структури за управление
и през 2020 г., с цел разширяване на превенцията сред
населението.
Продължава зимния сезон, който през 2020 г. е с
чести амплитудни промени
на температурите. От началото на годината, до средата на м.януари, РСПБЗН-Айтос е излизала по необходимост 13 пъти. Ликвидирани
са 12 пожара.

но е необходимо да се извършва техническа проверка за състоянието на електрическите и газови отоплителни уреди. Те задължително се поставят на безопасно разстояние от мебелите
и обзавеждането в жилищата. При напускане на жилището и вечер преди лягане уредите се изключват.
Децата не трябва да имат
пряк достъп до отоплителните уреди. Добре е да се
използват само преносими
нагревателни уреди, които
имат възможност да се самоизключват при преобръщане и падане. Недопусти-

С преки материални щети
са два пожара, и двата са
в жилищни, административни и други непромишлени сгради. 10 от пожарите
са без нанесени материални щети, от които два са в
сухи треви, паднала листна
маса и храсти. Три са пожарите в отпадъци, 4 - в комини и един - в други;
За недопускане на инциденти през зимния сезон е
необходимо стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност.
На първо място е строгото съблюдаване на инструкциите на производителите и
приложените съвети за поддръжка, експлоатация, зареждане и ремонт на отоплителните уреди.Ежеднев-

мо е оставянето без надзор
на включени печки, духалки
и радиатори. През студените дни на сезона продължава масовата практика в контейнерите за смет да се изхвърля неизгасена сгурия от
отоплителни уреди с твърдо
гориво, което е причина за
пожари.
Необходимо е всички
граждани да проявяват по
добра бдителност и добросъвестност и да сигнализират службата за ПБЗН и общинска администрация при
констатирани запалвания от
недобросъвестни лица. При
възникване на пожар или
друг инцидент е необходимо незабавно да се потърси
съдействието на вече добре
познатия ви телефон 112.

Община Айтос
ВАЖНО ЗА ВСЕКИ АЙТОЗЛИЯ!
СТРОГО ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното изхвърляне 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, желаещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде
заявление до кмета на община Айтос, и да получи Разрешение от кмета на община Айтос за извозването на
строителния отпадък до съответната площадка.
Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация 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 въздуха да се отделят по-малко фини прахови частици, вредни за човешкото здраве.
На територията на Община Айтос голям брой домакинства се отопляват на дърва. Добре е да знаете, че горенето 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 предприемете определени стъпки, с което да допринесете за
по-чист въздух. Можете да купувате въглища с по-високо енергийно съдържание, защото те съдържат по-малко сяра и пепел, и съответно при изгарянето им се емитират 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 въглища е добре да поискате от продавача сертификат за
калоричността им.
Ако всички се съобразяваме с тези съвети, това ще помогне във въздуха да се отделят по-малко фини прахови
частици, вредни за човешкото здраве.
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За готовността щедро да
даряваш времето и труда си за другите

Cyan Magenta Yellow Black

Геновева Зафирова ни среща с младия учител с възрожденски дух Николай Димитров
Срещам учителя по история
Николай Димитров в коридора на училището след шестчасов маратон на преподаване.
Върви към мен с бодра стъпка, с дневника в ръка, а около него любознателните детски очи не го изпускат. Задават своите въпроси и чакат
отговори, дори и в междучасие. Вероятно повечето от тях
са от клуб „Млади възрожденци” в СУ „Христо Ботев”, който Димитров ръководи. Децата говорят разпалено със
своя учител и въпреки въпросите отвсякъде, той успява да
отговори на всяко от тях.
Срещите ми с Николай ми
помогнаха да опозная духовната същност на този млад,
амбициозен човек. Откритият поглед и сърдечната усмивка на колегата предразполагат към задушевен и откровен разговор. Питам го, откъде идва този хъс за работа
с учениците, а той се усмихва и скромно благодари за
оценката. А от очите му струи
светлина и закодирано желание за съзидание и копнеж по
нещо трудно осъществимо. И
съм сигурна, че в това желание е разковничето за успешната работа на историка и педагога с възрожденски плам
в очите, г-н Димитров.
В подкупващата усмивка и
сърдечното отношение откривам душевна чистота и безкористност, а в осанката и изражението на младия учител
долавям възрожденския порив. За своите ученици той е
най-добрият учител - мъдър,

Николай Димитров
всепрощаващ, прям и съпричастен към проблемите и радостите на всяко дете, когато
има най-голяма нужда от закрилата на учителя-приятел.
Със завидна за годините
си опитност, Николай умее да
грабне вниманието на всеки
ученик и да владее лудорията, защото има сърце и очи да
види доброто невидимо у всяко дете, да го докосне и остави „златни следи”. Учителят
Николай Димитров е специален за учениците, защото ги
дарява с искрена обич. Търпелив и великодушен е към
детските волности, но умее
да води децата и да им проправя пътеки към неизвестното. Дидактиката му е чужда –
залага на личния пример. Ув-

С колеги и ученици - по стъпките на Ботевата
чета!

лича и насърчава – така стига до детските сърца.
Вие, айтозлии, го познавате. Срещали сте го на всички
тържества по повод бележити
годишнини и исторически събития. Сигурно сте се впечатлявали от неговия неспокоен
дух, от желанието му да работи за различни родолюбиви
каузи, да организира и скромно да стои „зад кулисите” при
изявата на учениците.
Роден в град Айтос. Учи в
СУ „Христо Ботев”, завършва Шуменския университет
„Константин Преславски”,
специалност „История и география“. През 2010 година завършва и второ висше в Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново със специалност
„Национална сигурност и отбрана”. От 2012 година е учител по история в СУ „Христо Ботев”, училището, в което обикнал историята. През
2014 година става учредител
на клуб „Млади възрожденци” - моторът на всички училищни и извънучилищни изяви в града ни.
Благодарение на личните си качества, на таланта и
умението да приобщава младите към идеите и проблемите на нашето време, той успява да подпомогне изграждането на 25 действащи клубове „Млади възрожденци” с
над 300 участници, не само в
Бургаска област, но и в цялата страна. Усилията и ентусиазмът му не са напразни – отговорност, вдъхновение, професионализъм, съчетани с
гражданска позиция са ръководните му начала. И резултатите не закъсняват - през октомври 2017 година клубът с
ръководител Николай Димитров е избран за Клуб на месеца в България.
Многобройни са родолюбивите инициативи на младите
възрожденци и участията им
в събитията, свързани с историята на Айтос и България. Те
са в редиците на патриотичните шествия, в националния
поход „По стъпките на Ботевата чета”, в отбелязването
на годишнините от рождението и гибелта на Ботев, Левски и възрожденците, в честванията и концертите за Освобождението на Айтос и България, и всички национални и
официални празници. С много
желание младите ентусиасти
участват в преписите на Паисиевата история и на първата оригинална българска по-

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АЙТОС
Обявява процедура за подбор на здравен
медиатор
Необходими документи:
Автобиография
Мотивационно писмо
Копие от диплома за завършено средно образование
Заявление по образец
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Айтос. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на
общината на адрес: www.aytos.bg
Изисквания към кандидатите:
Завършено средно образование
Принадлежност към местна уязвима етническа общност
Познаване на здравните и социални проблеми 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, одобрени по документи.
Дата, час и място на провеждане на подбора:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане 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 незапознатите 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 имунизационния статус на децата.
Подпомагане при попълване на различни
документи.
Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
Информация за професията „здравен
медиатор“ можете да намерите на www.
zdravenmediator.net

С шестокласници - уроци по история в бургаските музеи
вест „Нещастна фамилия” на
Васил Друмев. И са горди със
своя ръководител, който достойно представя Айтос на национални и международни научни конференции. Интересите му са разностранни и свързани най-вече с военната, новата и съвременната история
на България.
Николай Димитров е председател на Тракийското дружество и член на Националния комитет „Съхрани българското” при президента на Ре-

те на клуба да застанат на почетен караул пред паметника
на Апостола в София. А в писмото му до Николай Димитров
и Клуба от 14 май 2019 година по повод регионалния форум на клубовете в Айтос, четем: „Щастлив съм, че в България има такива талантливи, възпитани и знаещи млади хора. Чест и огромно удовлетворение за мен е да присъствам на регионалната среща на клубовете, на която Вие
сте домакини”.

На почетен караул пред паметника на Левски в
София
публика България. Съавтор е
на издадената през 2018 година книга „Пантеон на дейците на национално освободителните борби, свързани
с Айтоския край” - съвместно издание с краеведа Петър Панчев.
Но истинското му призвание и стихия е учителството и
извънкласните прояви, свързани с историята. „Връзката
с моето училище е като дишането. 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 моето училище мога да върна
наученото в СУ „Христо Ботев”, подавайки ръка на следващите поколения”, признава
Димитров. Този е и смисълът,
който младият историк открива в крилатата мисъл на Левски: „Ние сме във времето и
времето е в нас. То нас обръща и ние него обръщаме!”
Затова цялата урочна и извънкласна работа Димитров
подчинява на идеята да бъде
в крак с времето. И оценките не закъсняват. Не случайно, в поздравителния адрес
на Общобългарския комитет
„Васил Левски” - София до
айтоските млади възрожденци, председателят Васил Василев подчертава всеотдайността и професионализма
на ръководителя Николай Димитров.
Стимулирани от признанието и изключителната съпричастност на директора
на училището Пенка Кирязова, участниците в Клуб „Млади възрожденци” реализират и планират десетки творчески и патриотични инициативи. В чест на 145 години
от гибелта на Васил Левски,
лично председателят на Общобългарския комитет „Васил Левски” покани членове-

Няма по-благородна мисия
от тази да насърчаваш децата и младите хора да работят за обществено значими и патриотични прояви, да
полагаш ежедневни усилия
в името на голямата национална кауза за съхраняване
на делото на предци ни. Да
мотивираш децата да бъдат
достойни продължители на
идеи, които са формулирани преди столетия - за това
се изискват много търпение,
искрено желание и отдаденост. Но най-точни са щрихите, които добавят към портрета на Николай Димитров неговите приятели. Според тях
той е „момчето, което озарява ежедневието, сгрява душите, печели сърцата им и
ги учи как да се усмихват”. В
синевата на очите му винаги
гори огънчето на добромислието и любознателността. И
готовността щедро да дарява
времето и труда си за другите. Затова не случайно е поканен да бъде член на журито в конкурс на Математическата гимназия в Бургас на
тема „Патриотичната класна
стая”. Израз на уважение и
признание за работата му са
многобройните грамоти - от
Националния конкурс „Капитан Петко войвода - живот и

дело”, от Националната инициатива „Завръщане към корените”, от Тракийските дружества в Несебър за съпричастност при написването на
есе на тема: „Родовата памет
е жива”, от Националния исторически конкурс, като научен ръководител през 2018
и 2019 година - „Детството е
история”, за научно ръководство и подкрепа на млади лидери в контекста на „Качествената промяна на връзката
училище-университет” от Историческия факултет на Великотърновския университет
- „Академия лидери”. И още
и още участия и успехи, оставили незаличими следи в
биографията на младия историк.
Димитров не само организира десетки родолюбиви
инициативи в училище и с членовете на Клуб „Млади възрожденци”, но намира време
и желание да бъде автор на
много статии на родолюбиви
теми в местния печат. И в същото време изключително успешно се справя с най-трудната задача - децата от нашето дигитално време да заобичат историята. Той е учителят, който изнесе часовете по история в музеите, организира екскурзии и походи
да исторически места, а с колегите си и с Ботевските клубове „Млади възрожденци” и
„Краезнание” участва в организирането на първия училищен музей на образованието в СУ „Христо Ботев”. За
да извика интереса на учениците, подготвя мултимедийни презентации за книжовници, просветители и революционери.
Да вдъхнеш живот на събития, 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 поглед, сухата историческа статистика от имена и дати. Това
е и формулата на Николай Димитров, който с усмивка, знания и иновативен подход събужда интереса на учениците
от СУ „Христо Ботев” към часове по история.
Желая на Николай здраве,
и нека с годините да не губи
хъс и желание за работа. Сигурна съм, че ще е така, защото мисията на Николай Димитров е да бъде учител, който
не само преподава, а пали в
сърцата на децата и младите патриотичния пламък на
национална гордост и самочувствие.

Николай Димитров като ръководител на Младежката секция към ТД „Чудни скали”

