
На 7 ноември 2018 го-
дина Европейската ко-
мисия отправи покана 
към общините за пода-
ване на кандидатури по 
инициативата WiFi4EU, 
чиято цел е да осигури 
безплатен интернет дос-
тъп на ключови общест-
вени места. Община Ай-
тос участва онлайн в 
първия отворен конкурс 
и с изключително бър-
за реакция на поканата, 
успя да се класира сред 
първите общини в Бълга-
рия, които получиха ва-
учер на стойност 15 000 
евро за изграждане на 

точки за безплатен дос-
тъп до безжичен интер-
нет (Wi-Fi) за граждани и 
посетители на обществе-
ни места. Така Айтос ста-
на част от Инициатива-
та на Европейската ко-
мисия, която цели да на-
сърчи ползването на без-
платния достъп до Wi-Fi 
в паркове, градинки, об-
ществени сгради, библи-
отеки, здравни центро-
ве и музеи, навсякъде в 
Европа. 

Според условията на 

Европейския съюз, Об-
щината трябваше да оси-
гури завършване на ин-
сталирането и пускане 
в експлоатация на Wi-
Fi точката за достъп, в 
срок от година и поло-
вина след спечелването 
на ваучера по схемата 
WiFi4EU. 

Европейският съюз фи-
нансира разходите за 
оборудване и инстали-
ране на точките за дос-
тъп до безжичен интер-
нет, а Общината плаща 

за осигуряването на ин-
тернет връзка, поддръж-
ката и експлоатацията на 
оборудването за период 
от поне 3 години. Общи-
ните, получили ваучери, 
сами избират обществе-
ните места, където да бъ-
дат инсталирани WiFi4EU-
точките за безжичен дос-
тъп до интернет, е едно 
от условията на Иници-
ативата.

През месец май мина-
лата година, IT-специали-
стите на Община Айтос 

работиха за изграждане 
на мрежа за безплатен 
интернет на обществени 
места, спазвайки всич-
ки условия и изисквания 
на Инициативата на ЕС 
- WiFi4EU. В тази връз-
ка беше подписан дого-
вор с телекомуникацион-
ния оператор „А1 БЪЛГА-
РИЯ”, пристигна и необ-
ходимото за безжичния 
интернет оборудване. В 
началото на месец юни 
миналата година бяха го-
тови седемте Wi-Fi точ-
ки в парка, за да могат 

участниците и зрителите 
на Празниците още тога-
ва да ползват интернет-
услугата.

През 2019 година, в 
партньорство с „А1 БЪЛ-
ГАРИЯ” ЕАД, проектът 
беше изцяло реализи-
ран. Бяха изградени 10 
точки за безплатен дос-
тъп до Wi-Fi в град Ай-
тос, от които жителите и 
гостите на града могат да 
се възползват. Ето и кои 
са местата с високоско-
ростна безжична интер-
нет връзка:

1. Център град Ай-
тос;

2. Автогара град Ай-
тос;

3. Градска градина 
(детска площадка);

4. Парк „Славеева 
река” (пейки в начало-
то на парка);

5. Парк „Славеева 
река” (спортни пло-
щадки);

6. Парк „Славеева 
река” (детска площад-
ка);

7. Парк „Славеева 
река” (пейки срещу 
сцената);

8. Парк „Славеева 
река” (детска площад-
ка срещу сцената);

9. Парк „Славеева 
река” (Зоопарк);

10. Парк „Славее-
ва река” (Кът за бар-

бекю);
Схемата WiFi4EU се ре-

ализира чрез опростени 
и небюрократични про-
цедури, като онлайн за-
явления, плащания с ва-
учери и облекчени изис-
квания за мониторинг. 
Подборът на проекти-
те се извършва по реда 
на тяхното постъпване. 
Организаторите на про-
екти, кандидатствали по 
схемата, предлагат да се 
оборудват места, в кои-
то не съществува публич-
но или частно предлага-
не на точки за безплатен 
достъп до Wi-Fi с подобни 
характеристики.
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10 нови точки за безплатен 
достъп до Wi-Fi в Айтос

Община айтОс
ВОенен клуб - айтОс

По общински проект, финансиран 
по инициативата на ЕК - WiFi4EU

За по-добра информираност на гражданите и гос-
тите на Айтос, Общината ще обозначи всички Wi-Fi 
точки в града и парка



По повод 11 февруари – 
Международен ден за без-
опасен интернет, Община 
Айтос  и МКБППМН - Айтос 
организираха ученически 
конкурс за дипляна, бро-
шура на тема безопасен ин-
тернет. Целта на конкурса 
е да повиши сигурността и 
отговорността при употре-
бата на новите технологии 
сред децата и младежите. 
Посланията от „деца към 
деца” са добра практика за 
първична превенция. Иде-

ята е по достъпен начин, 
чрез създаване на собст-
вени произведения, учени-
ците да осъзнаят рискове-
те, които са в интернет мре-
жата. И разбира се, да стиг-
нат до извода, че безопас-
ността им зависи от сами-
те тях. Търсейки информа-
ция за конкурса, синтези-
райки я, степенувайки я по 
важност, децата могат да 
опознаят в детайли опас-
ностите, които могат да ги 
сполетят, използвайки без-

критично интернет. Да нау-
чат, че има риск от измами, 
посегателства, кибер тор-
моз, секстинг, онлайн пе-
дофилия, пристрастяване, 
кражба на профили, ради-
кализация, кражба на лич-
ни данни, насилие и др. 

24 ученици от пет учили-
ща на територията на Об-
щината представиха своите 
творби пред журито. 21 са 
брошурите, които участват 
в конкурса. Най-добрата 
от тях ще бъде отпечатана 

и ще бъде разпространява-
на сред учениците по вре-
ме на кампаниите на МК-
БППМН - Айтос, свързани 
с безопасното използване 
на интернет. При интерес, 
брошури ще получат и учи-
лищата.

 В конкурса участваха 
ученици от VІ до XII клас, ин-
дивидуално или в екип. Из-
искванията бяха учениците 
да проявят оригинално ми-
слене, творчество и фанта-
зия, като анонимността на 
авторите по време на оцен-
ката беше запазена. 

На 11.02.2020 г. - Между-
народния ден за безопасен 
интернет, всички получени 
дипляни бяха публикувани 
на сайта на МКБППМН-Ай-
тос. Всички участвали ще 
получат грамота и награда, 
осигурени от Община Айтос 
и МКБППМН. Награжда-
ването на участниците ще 
бъде в Заседателната зала 
на Община Айтос, ученици-
те ще бъдат уведомени за 
точния ден и час.

За поредна година ние, 
от МКБППМН-Айтос, бяхме 
очаровани и впечатлени от 
креативността и възмож-
ностите на учениците от об-
щина Айтос, включили се в 
обявения конкурс.

С удоволствие ще ви 
представим авторите на 21 
оригинални дипляни/бро-
шури:

 1. Ивайло Несторов 
Петров – IX „а“ клас, СУ 
,,Христо Ботев” -  гр.Айтос 

 2. Пламена Атанасова – 
Х „б“ клас, СУ „Христо Бо-
тев“ - гр.Айтос

 3. Сунай Али – X „б“, СУ 
„Христо Ботев” - гр.Айтос

 4. Емре  Лютфен Идает - 
IX „а“ клас, СУ „Христо Бо-
тев“ - гр.Айтос

 5. Синан Ниязи – 13 г. , 
VII  клас ОУ,,Христо Ботев“ 
- с.Пирне

 6. Шенгюл Юзеир – VI 
клас  ОУ „Христо Ботев“ - 
с. Пирне

 7. Павел Унаров - VI 
клас, ОУ „Христо Ботев“ - 
с. Пирне

 8. Анелия Тодорова-  VI 
клас, ОУ „Христо Ботев“ - 
с. Пирне

 9.  Георги Ламбов Мит-
рев XII клас ,  ПГСС”Златна 
нива”, гр.Айтос

10. Цветелина Веселино-
ва Стоянова – IX „б“ клас, 
ПГСС „Златна  нива” - 
гр.Айтос

11. Митко Софиев Чакъ-
ров – VIII „а“ клас, ПГСС 
„Златна нива” - гр.Айтос

12.  Еда Сабри - IX „а“ 

клас, СУ „Христо Ботев“ - 
гр.Айтос

13.    Синем Рамадан- X 
„б“ клас, СУ „Христо Ботев“ 
- гр. Айтос

14.  Бранимир Андонов - 
IX „б“  клас, СУ „Христо Бо-
тев“ - гр.Айтос

15. Марийо Ангелов - IX 
„б“ клас, СУ „Христо Ботев“ 
- гр.Айтос

16.  Гюлшен Мюмюн Ке-
мил-  VII клас, ОУ „Христо 
Ботев” - с.Мъглен

17. Зейнеб Смаил Мех-
мед- VII клас, ОУ „Христо 
Ботев” - с. Мъглен

18. Неше Хасан Мехмед - 
VII клас, ОУ „Христо Ботев” 
- с. Мъглен

19. Самуел Пламенов - IX 
„б“ клас,  СУ „Никола Йон-
ков Вапцаров“ - гр.Айтос

20. Еда Ерджан – IX „а“ 
клас, СУ „Христо Ботев“ - 
гр.Айтос

21. Лина Качарова - IX „а“ 
клас, СУ „Христо Ботев“ - 
гр.Айтос

22. Хасан Юмер – VIII „в“ 
клас, ПГСС „Златна нива” 
- гр.Айтос

23. Красимир Драганов- 
VIII „б/в“ клас, ПГСС „Злат-
на нива” - гр.Айтос

24. Мийрем Мустафа - IX 
„б“ клас, СУ „Никола Йон-
ков Вапцаров“ - гр.Айтос
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Пет училища в конкурса на МкбППМн - айтос 

за безопасен интернет

Общински съвет - АйтОс 
обявява влязло в сила съдебно решение

Р е Ш е н и е
№  45, 10.01.2020 г., гр.бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, ХVІ-ти административен 
състав, на дванадесети декември две хиляди и деветнадесе-
та година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ
 2.ДИМИТЪР ГАЛЬОВ
Секретар:  Йовка Банкова
Прокурор:  Христо Колев
Като разгледа докладваното от съдия Димитър Гальов адм. 

дело № 2530 по описа за 2019 година, за да се произнесе 
взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.
Образувано е по протест на прокурор при Окръжна про-

куратура –гр. Бургас, против разпоредбите на чл.21, ал.1, 
т.16, вр. ал.2; чл.21, ал.1, т.18, т.21, вр. ал.2; чл.22; чл.36, 
ал.1, ал.2 и ал.4; чл.51, ал.3 в частта „200 лв.“ и §2, ал.1, 
изр.2 от ДР на Наредба за опазване на обществения ред в 
община Айтос.

Счита, че Наредбата в посочената º част е незаконосъо-
бразна и противоречи на нормативни актове от по-висока 
степен. Прави искане оспорените разпоредби да бъдат от-
менени, като незаконосъобразни и да се присъдят направе-
ните разноски.В писмено уточнение към протеста допълва 
съображенията за незаконосъобразност на §2, ал.1, изр.2 
от ДР на Наредбата.

Ответната страна – Общински съвет- Айтос, редовно уве-
домена, не се представлява и не изразява становище по на-
правеното оспорване.

Административен съд – Бургас, за да се произнесе по 
оспорването, като взе предвид доводите и становищата 
на страните, съобрази представените по делото доказа-
телства и съгласно разпоредбите на закона, намира за ус-
тановено от фактическа и правна страна следното:

С докладна записка от кмета на община Айтос (л.12), до 
общински съвет Айтос, било внесено предложение за отмяна 
на действащата към онзи момент Наредба № 1 за опазване 
на обществения ред, околната среда и приветливия вид на 
населените места на територията на община Айтос и прие-
мане на нова Наредба № 3 за опазване на обществения ред 
в община Айтос. Към докладната бил приложен проект на 
предлаганата наредба.

Проектът на Наредбата бил обсъден в съответните посто-
янни комисии (л.31-44).

С решение по № 415 по т.4 от 28.06.2006г. на заседание 
на общински съвет Айтос, с мнозинство от 19 гласа „за“, 
нула гласа „против“ и нула гласа „въздържал се“, Наредба-
та била приета (л.11 и л.45-47).

С докладна записка, председателят на Общински съвет -Ай-
тос внесъл в общинския съвет предложение за приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/2006г. 
за опазване на обществения ред (л.58). Към докладната бил 
приложен проект на предлаганата Наредба за изменение и 
допълнение и мотиви (л.61-63).

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение бил 
обсъден в съответните постоянни комисии (л.67-76). На 
03.08.2018г. същият бил публикуван на интернет страница-
та на община Айтос за предложения и становища на заин-
тересованите лица (л.51). В законоустановения срок таки-
ва не постъпили (л.64).

С решение по № 551 по т.1 от 27.09.2018г. на заседание 
на общински съвет Айтос, с мнозинство от 27 гласа „за“, нула 
гласа „против“ и нула гласа „въздържал се“, Наредбата за из-
менение и допълнение била приета (л.56 и л.77-79). Това ре-
шение било публикувано в местен ежедневник (л.80).

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

Съгласно чл.186, ал.2 от АПК, прокурорът може да подава 
протест срещу подзаконови нормативни актове. Като на осно-
вание чл.187, ал.1 от АПК, подзаконовите нормативни актове 
могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.

Обществените отношения, свързани с местното самоупра-
вление и местната администрация са уредени със ЗМСМА, чи-
ито разпоредби очертават правният статут и компетентност-

та на общинския съвет. Като органи на местното самоупра-
вление на територията на съответната община, общинските 
съвети, решават самостоятелно въпросите от местно значе-
ние, които законът е предоставил в тяхната компетентност. 
По силата на чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.8 от Зако-
на за нормативните актове (ЗНА) и с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и 
в изпълнение на предоставените им правомощия, те са ов-
ластени да издават административни актове, включително и 
подзаконови нормативни актове под формата на наредби, с 
които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока 
степен, обществени отношения с местно значение.

Съгласно чл.7, ал.2 от ЗНА, наредбата е нормативен акт, 
който се издава за прилагане на отделни разпоредби или под-
разделения на нормативен акт от по-висока степен.

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производ-
ство са следните разпоредби от Наредба за опазване на об-
ществения ред в община Айтос:

- чл.21, ал.1, т.16, вр. ал.2;
- чл.21, ал.1, т.18, вр. ал.2;
- чл.21, ал.1, т.21, вр. ал.2;
- чл.22;
- чл.36, ал.1, ал.2 и ал.4;
- чл.51, ал.3, в частта „200 лв.“;
- §2, ал.1, изр.2 от ДР на Наредбата;
Съдът установи, че оспорените разпоредби са приети в 

установената от закона писмена форма.
1. С разпоредбата на чл.21, ал.1, т.16, вр. ал.2 от Наред-

бата е предвидена глоба в размер от 50 до 500 лв. за пар-
киране на моторни превозни средства (освен на общинската 
площадка за временно ползване) по улици, тротоари, площа-
ди и други територии за обществено ползване.

Правилата за движение по пътищата, включително начи-
ните за паркиране на МПС и съответните наказания са пред-
мет на правна уредба от Закона за движение по пътищата 
(ЗДвП). Съгласно чл.178е от този закон, наказва се с глоба 
от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно сред-
ство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназ-
начени само за пешеходци, и на тротоари в населените мес-
та извън разрешените за това места.

Видно от съдържанието на оспорената разпоредба, с нея 
фактически се преуреждат обществени отношения, регу-
лирани от нормативен акт от по-висока степен – ЗДвП. В 
ЗДвП не се съдържа разпоредба, която делегира на общин-
ския съвет компетентност по издаване на нормативни акто-
ве, с които да регулира движението по пътищата на терито-
рията на общината. Липсата на материална компетентност 
за общински съвет Айтос, да приеме разпоредба, с която ус-
тановява правила за движение по пътищата (вкл. паркиране-
то), води до нищожност на същата. Доколкото тази разпо-
редба има самостоятелно действие това не води до нищож-
ност на цялата Наредба.

Предвид изложеното съдът приема, че разпоредбата на 
чл.21, ал.1, т.16 от Наредба за опазване на обществения 
ред в община Айтос е нищожна, като приета от общинския 
съвет при липса на компетентност.

2. Съгласно чл.21, ал.1, т.18, вр. ал.2 от Наредбата, на-
казва се с глоба от 50 до 500 лв. лице, което нарушава за-
браната да разхожда кучета и др. домашни животни на тери-
торията на училища, детски градини, спортни и детски пло-
щадки, здравни заведения и зелени площи.

Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.21, вр. ал.2 от Наредбата 
указва, че разхождането на кучета по алеите на паркове ста-
ва според изискванията на Закона за ветеринарномедицин-
ската дейност (ЗВМД), а за неспазване на това задължение 
се налага глоба от 50 до 500 лв.

Според чл.36, ал.1 от Наредбата, който разхожда куче в 
пределите на населените места, без да го държи вързано за 
повод, се наказва с глоба от 50 до 200 лв. С алинея 2 на съ-
щата разпоредба се предвижда, че стопанин, който пуща без 
надзор кучето си, с което създава опасност за хора или дру-
ги животни, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а с али-
нея 4 е предвидено, че собственик, чието куче удовлетво-
рява физиологичните си нужди по улиците и площадите, се 
наказва с глоба от 20 до 100 лв.

Със Закона за ветеринарно-медицинската дейност /ЗВМД/ 
са уредени обществените отношения, свързани с осъщест-
вяването, управлението и контрола на ветеринарномедицин-
ската дейност, и са въведени принципите на ветеринарното 
законодателство на Европейския съюз и Световната органи-
зация за здравеопазване на животните. Този нормативен акт 
съдържа разпоредби, които изрично уреждат начините за из-
веждане и разхождане на кучета, задълженията на техните 

стопани, както и вида и размера на административните нака-
зания. С оспорените разпоредби на чл.21, ал.1, т.18 и т.21, 
чл.36, ал.1, ал.2 и ал.4, общинският съвет е дал норматив-
на уредба на обществени отношения, регулирани от норма-
тивен акт от по-висока степен – ЗВМД.

Съгласно чл.172, т.1 и т.2 от ЗВМД, собствениците на до-
машни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не 
замърсяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация, както и да вземат мерки животните да не съз-
дават опасност за хора или други животни. С разпоредба-
та на чл.426 е предвидено, че който не изпълни задължение 
по чл.172, т.1 или 2, се наказва с глоба в размер 100 лв.

Според чл.177, ал.1, т.3 от ЗВМД, забранява се извеж-
дането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без 
намордник, а с т.4 е забранено разхождането на кучета на 
детски площадки и на места, обозначени от общините със 
забранителни знаци. С разпоредбата на чл.428 от ЗВМД 
е предвидена глоба в размер на 100 лв. за нарушение на 
чл.177, ал.1, т.3 и т.4.

Съдът установи, че в ЗВМД не се съдържа разпоредба, ко-
ято делегира на общинския съвет компетентност по издаване 
на нормативни актове, с които да регулира обществените от-
ношения, свързани с осъществяването, управлението и кон-
трола на ветеринарномедицинската дейност. Липсата на ма-
териална компетентност за общински съвет Айтос, да прие-
ма разпоредби, с които установява правила за извеждане и 
разхождане на кучета, задълженията на техните стопани, как-
то и вида и размера на административните наказания на те-
риторията на общината, води до нищожност на същите. До-
колкото тези разпоредби имат самостоятелно действие това 
не води до нищожност на цялата Наредба.

Предвид изложеното съдът приема, че разпоредбите на 
чл.21, ал.1, т.18 и т.21, чл.36, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наред-
ба за опазване на обществения ред в община Айтос са ни-
щожни, като приети от общинския съвет при липса на ком-
петентност.

3. Съгласно чл.22 от Наредбата, дейностите по събиране, 
съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреж-
дане на битови отпадъци могат да извършват физически и 
юридически лица, които притежават съответното разрешение 
по чл.37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Разпоредбата на чл.22 от ЗУО, делегира правомощия на 
общинските съвети да приемат наредба, с която да опреде-
лят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включи-
телно разделното, транспортирането, претоварването, опол-
зотворяването и обезвреждането на битови и строителни от-
падъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, 
масово разпространени отпадъци, на територията на общи-
ната, както и заплащането за предоставяне на съответните 
услуги по реда на ЗМДТ, но не и да определят вида и разме-
ра на административните наказания при неспазване на за-
коновите разпоредби. С процесната разпоредба фактически 
се въвежда изискване за наличие на специално разрешение 
за извършване на дейности по управление на отпадъците на 
територията на общината. За да укаже вида на разрешение-
то общинският съвет препратил към разпоредбата на чл.37 
от ЗУО. Видно от същата обаче, не се допуска разполагане 
на площадки за третиране на отпадъци на територията на 
пояс І на санитарно-охранителни зони на водоизточниците 
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечеб-
ни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Следовател-
но, указаната законова разпоредба не съдържа указание от-
носно соченото от общинския съвет „разрешение“. Напро-
тив, с чл.37 от ЗУО се урежда обществено отношение, кое-
то по никакъв начин не кореспондира с изискването за раз-
решение по чл.22 от Наредбата. С процесната разпоредба 
фактически се въвежда изискване за наличие на специал-
но разрешение за извършване на дейности по управление 
на отпадъците на територията на общината. Случаите, в кои-
то законът изисква или изключва нуждата от разрешение са 
уредени с чл.35 от ЗУО. Съдът намира, че по този начин об-
щинския съвет приел тази норма извън предоставените му от 
законодателя правомощия, тъй като уредил отношения свър-
зани с издаване на разрешение, каквото изискване посоче-
ният законов текст не съдържа. При тези констатации раз-
поредбата на чл.22 от наредбата е нищожна.

4. Разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредбата указва, че 
граждани и длъжностни лица, които нарушават установе-
ния ред и гаранциите за организиране и провеждане на съ-
брания, митинги или манифестации се наказват с глоба от 
50 до 200 лв.

Редът и гаранциите за организиране и провеждане на съ-
брания, митинги и манифестации са уредени в Закона за съ-
бранията, митингите и манифестациите (ЗСММ), като в него не 
са делегирани правомощия на общинските съвети да прием-
ат наредба, с която да уреждат тези обществени отношения 
с местно значение, като са предвидени съответните санкции. 
Ето защо, общинският съвет не е овластен да приема процес-
ната норма и тя е приета без наличие на законова делегация. 
Липсата на материална компетентност на Общински съвет 
Айтос, да приеме разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредбата, 
води до нищожност на посочената разпоредба.

В допълнение, следва да се посочи, че ЗСММ съдържа на-
пълно идентична разпоредба – чл.14, ал.1, съгласно който 
граждани и длъжностни лица, които нарушават установения 
ред и гаранциите за организиране и провеждане на събра-
ния, митинги или манифестации, се наказват с глоба от 50 
до 300 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание. Пред-
виждайки различен размер на административното наказа-
ние, с процесната норма се уреждат обществени отноше-
ния, регулирани от нормативен акт от по-висока степен – 
ЗСММ. Доколкото процесната разпоредба на чл.51, ал.3 от 
Наредбата е в противоречие с разпоредбата на чл.14, ал.1 
от ЗСММ, то тя фактически не следва и да се прилага, с ог-
лед императивното указание на  чл.15, ал.3 от Закона за 
нормативните актове.

Обобщено, съдът намира, че разпоредбата на чл.51, ал.3 
от Наредба за опазване на обществения ред в община Ай-
тос е нищожна, като приета от общинския съвет, при липса 
на материална компетентност.

5. Съгласно §2, ал.1, изр.2 от ДР на Наредбата, на-
ложените глоби в размер от 10 лв. не подлежат на об-
жалване.

Обжалването на актовете, с които се налага администра-
тивното наказание „глоба“ е уредено в раздел V от ЗАНН. 
Следва да се отбележи, че разпоредбите от чл.59 до чл.63 
не се съдържат такава, която да делегира правомощия на 
общинския съвет да определя размер на наложеното нака-
зание, при който актът, с който наказанието е наложено да 
не подлежи на обжалване. Ето защо, общинският съвет не 
е бил овластен да приема процесната норма и тя е приета 
без наличие на законова делегация. Липсата на материална 
компетентност на общински съвет Айтос, да приеме разпо-
редбата на §2, ал.1, изр.2 от ДР от Наредбата, води до ни-
щожност на същата.

Съдът намира за необходимо да посочи още, че ЗАНН 
не предвижда изключение в актовете, които подлежат на 
обжалване с оглед размера на наложената глоба. Налице 
е също произнасяне на КС на Република България – Реше-
ние № 1 от 1.03.2012 г. на КС по к. д. № 10/2011 г., в ко-
ето Конституционният съд е обявявил за противоконститу-
ционна разпоредба с аналогично съдържание чл.189, ал.13 
от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 
1999 г.; посл. изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.), съгласно кой-
то не подлежат на обжалване наказателни постановления 
и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. 
включително.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 и 
ал.2 от АПК, във връзка с чл.196 от АПК, в полза на Окръжна 
прокуратура Бургас следва да бъдат присъдени направените 
по делото разноски в размер на 20 лв., платена такса за об-
народване на оспорването в Държавен вестник.

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

РеШи: 
ОбЯвЯвА ЗА нищОЖни разпоредбите на чл.21, ал.1, 

т.16, т.18 и т.21, чл.22, чл.36, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.51, ал.3 
и §2, ал.1, изр.2 от ДР от Наредба за опазване на общест-
вения ред в община Айтос.

ОсъЖДА Община Айтос да заплати на Окръжна прокура-
тура -Бургас разноските по делото, в размер на 20 лв., ко-
ято сума съставлява такса за обнародване на оспорването 
в Държавен вестник.

РеШениетО подлежи на касационно обжалване пред 
върховния  административен съд на Република българия, 
в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

РЕШЕНИЕТО да се обнародва по реда на чл.194 от АПК, 
при неподаване на касационна жалба и/или протест или ако 
те са отхвърлени.

 
ПРеДсеДАтеЛ: 
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Косьо Митев е син на 
бившия началник на Ж.п. 
гара - Айтос, Недялко Ми-
тев. В София е от 1069 го-
дина. “По наше време Па-
найот Панайотов, който 
ми е съученик, пееше “Ди-
лайла”, тогава изгря звез-
дата и на Ева, а пък аз бях 
едно младо конферансие. 
Имахме състав “Стени5”, 
страхотен беше. Имахме 
кръжок по художествено 
слово в Читалището, ид-
ваше Недялко Йорданов 
да ни обучава. Някъде 
към 1964-65 година е това. 
Общо взето, всички учи-
лищни мероприятия мина-
ваха с мое конфериране” 
разказа за вестник „Наро-
ден приятел“ Митев. 

Когато се върне в Ай-
тос не може да спи. Поч-
ти цяла нощ обикаля по 
градските улици. Градът 
спи, затова в тишината 
иска да събере възможно 
най-много впечатления и 
спомени. „Даже хората не 
ми са толкова интересни - 
защото сега в Айтос поч-
ти никой не познавам. Из-
пращам сърдечни поздра-
ви на моята приятелка Лю-
бомира Рафаилова”, каз-
ва айтозлията. 

Към сърдечните поздра-
ви енергично се присъе-
динява и Аглика Гавраи-
лова, с която имат общи 
спомени и приятели в Ай-
тос. Питам ги, каква е пър-
вата им представа, когато 
чуят името Айтос. Едино-
душни са -  градът от дет-
ството - най-милият, то-
пъл, тих и зелен.

Аглика Гавраилова при-
знава още, че е рекордьор 
по присъствие на айтоски-
те срещи. “От съзнателния 
си живот в София, само 
два пъти не съм идвала на 
земляческите срещи - ко-
гато съм била бременна. 
Идвам на всяка сбирка от 
1969 година”, не без гор-
дост заявява Гавраило-
ва. Продала всичките си 
имоти в Айтос, но има го-
ляма рода и често се връ-
ща. „Имам братовчеди, 
при които отсядам. Всич-
ки много ме обичат, всич-
ки много ги обичам. И ви-
наги се вълнувам, когато 
ще пътувам за Айтос - ся-
каш се готвя да се върна 

вкъщи. В Айтос се зареж-
дам - и децата ми знаят, че 
аз така или иначе, трябва 
да пътувам за Айтос. Това 
връщане ме зарежда и ми 
дава сили да продължа”, 
вълнува се Аглика.

Наздравица за Айтос с 
двамата вдига и Павлета, 
работила десетилетия в 
Българската национална 
телевизия. На съседната 
маса пък е София Живко-
ва със съпруга си, коя-
то е работила в Телеви-
зия “7 дни”, сега е в теле-
визията на Слави Трифо-
нов “ - 7/8 TV. Тук, в ро-
лята на организатор е и 
младият Йвайло Йовчев 
- мениджър “Логистика” 
в търговска фирма, която 
се занимава с внос и из-
нос на зърнени култури, 
и Християн, мениджър в 
търговска фирма за сапу-
нени гъби, и Виолета Алек-
сандрова, по-малката дъ-
щеря на един от редак-
торите на айтоския вест-
ник Милко Андонов, и д-р 
Акиф Шабан, един от най-

успелите айтоски медици 
в София, много успешни-
ят в сферата на комуника-
циите Валентин Харалам-
бов, и синовете на общин-
ските съветници Юзджан 
Юмер, Ивелин Йорданов 
и Ружди Ахмед, които са 
студенти в София, и как-
то винаги - Светла Щере-
ва - дъщеря на екскмета 
Борис Щерев. И десетки 
още айтозлии от различ-
ни поколения и с различ-
ни професии, но еднакво 
привързани към айтоския 
си корен. 

А просторната зала в 
сърцето на София е заре-
дена с неповторим айтос-
ки дух. “След всичко, ко-
ето се чу на 71-ата сре-
ща на айтозлии, ситуа-
цията е следната: Бургас 
- пристанище на Айтос, 
Сливен - Балкан на Айтос,  
Айтос - столица на Юго-
източна България”, об-
общи на шега, но не без 
гордост председателката  
адв. д-р Мария Петрова.

НП

За първи път, на 71-ата 
земляческа среща в Со-
фия, столичните айтозлии 
се срещнаха с един особе-
но известен в медицински-
те среди професор с ай-
тоски корен. Адв. д-р Ма-
рия Петрова го предста-
ви с огромното уважение 
на негов ученик и приятел. 
„Преди години, мой бли-
зък ме запозна с един чо-
век, за когото веднага имах 
усещането, че ме свързва 
нещо повече от медицина-
та. Ще ви представя един 
човек, който има изключи-
телно непорочна, висока, 
светла и чиста мисъл. Чо-
век, който борави с перо-
то на толкова високо ниво, 
че не зная кое е по-високо 
- медицината или перото?! 
За мен проф. Коста Костов 
освен скъп учител, е блес-
тящ лекар, изявен журна-
лист, редактор на списа-
ние и личност с прекрас-
на и богата култура. Про-

фесоре, крайно време е 
да си признаете, че сте от 
Айтос”,  пошегува се д-р 
Петрова.

С бодър тон, проф. Кос-
тов отвърна на шегата с 
признанието, че е с айтос-
ки корен. „Аз съм за първи 
път на вашата вечер, и от-
както познавам Мария, ис-
кам да присъствам на ай-
тоските срещи. Хемингуей 
казва, че всичко, което е 
не по-далеч от 30 км от мо-
рето е столица. В този сми-
съл, Айтос е столица. Роден 
съм в Бургас, но съм ай-
тозлия. Защо ли?! Евреин 
си, ако майка ти е еврей-
ка. А ние, българите сме 
от там, откъдето са бащите 
ни. Моят баща е айтозлия. 
Моите баба и дядо по ба-
щина линия са айтозлии. 
Моят баща е завършил ай-
тоската гимназия. А аз бях 
много по-близък с дядо и 
баба по бащина линия, от-
колкото по майчина. Мо-

ята махала от детството 
е махалата над Горското. 
Улицата се казваше “Тре-
ти март” или “Осми март”, 
това беше т.нар. Маджур 
махала, имаше вършачка, 
като деца ходихме да ви-
дим как се вършее. Сега, 
там наблизо живее мой 
братовчед. Не беше отдав-
на, когато реших да отида 
до Айтос и да видя места-
та, където съм отраснал и 
където играехме на пумпал 
и на топчета. Аз свързвам 
родината с махалата в Ай-
тос, където съм живял като 
дете.”, каза още професо-
рът. Стана ясно още, че в 
Айтос и най-често отсядал 
в “къщата с джуджетата” до 
полицията, при своя прия-
тел Христо. 

Завършил е немската 
езикова гимназия в Бур-
гас, в Айтос е ходил малко 
на детска градина. “Но съм 
обходил айтоските гроби-
ща като малък, ходил съм 

на хармана, брал съм ба-
деми, ловил съм паяци, на 
“Трите братя” съм се кач-
вал, в парка съм бил мно-
го пъти, риба съм ловил от 
язовира. Връщам се много 
често, имам роднини в Ай-
тос. Скоро бях там - едва 
си намерих махалата. Мяс-
тото е неузнаваемо, къща-
та на баба и дядо вече не 
е на същата улица. Тя съ-
ществува, но не е съща-
та, надстроена е и изглеж-
да различно”, разказа 
още за „Народен приятел“  
проф. Костов.

Проф. Коста Костов е 
професор по белодроб-
ни болести, консултант по 
белодробни болести на 
УМБАЛ „Св. Анна”, гла-
вен редактор на списа-
ние „InSpiro“ и консул-
тант на медицински цен-
тър „InSpiro“. Специализи-
рал е в Швейцария и Гер-
мания. 
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Пет училища в конкурса на МкбППМн - айтос 
за безопасен интернет

ОбяВлЕНИЕ
Диплома серия В 01 №2227535 Рег. № 182-182 от 30.06. 

2001 г., издадена от ПГСС „Златна нива” - град Айтос, на 
Райна Димитрова Георгиева, е НЕВАЛИДНА.

Българинът е от там,  
откъдето е баща му - моят е айтозлия
Проф. Коста Костов:

Проф. Коста Костов на срещата на земляците

Айтос ни зарежда и ни 
дава сили да продължим

И Евгени Йочев беше за 
първи път от много време 
на срещата на айтозлии в 
София на 7 февруари т.г.. 
Бил университетски препо-
давател по история на бъл-
гарската държава и пра-
во, доцент. Преподавал в 
Академията на МВР и Ру-
сенския университет, сега 
пише книги на тема дър-
жавата и правото. Вест-
ник „Народен приятел“ на-
учи, че на 21 февруари т.г. 
е представянето на книга-
та му „История на Съюза 
на съдиите и на Съюза на 

адвокатите в България” в 
Съдебната палата.“Това 
е над 500 страници книга 
- моята докторска дисер-
тация. В гилдията има ин-
терес към темата. Що се 
отнася до айтоските сре-
щи - идвал съм един-два 
пъти, но преди много годи-
ни. Навремето бях корес-
пондент на „Народен при-
ятел”, заедно с Руси Мара-
зов. Участвах в списването 
на вестника още като уче-
ник и след това. Редакци-
ята беше на кръстовището 
до пазара. Пишех много 

за ученическия живот, за 
летните бригади, за Айтос 
- каквато тема ми поставя-
ха, пишех. Спомням си как 
сме отразявали манифес-
тациите. Точно на пощада 
има едно ъгълче, издаде-
но навън - нещо като по-
крито балконче, откъдето 
предавахме манифестаци-
ята по говорителя: Задават 
се редиците на това и това 
предприятие, на еди-кое си 
училище - и площадът гър-
ми. Беше някъде към 1966-
67 година.

Йочев рядко се връща 
в Айтос. Родителите му са 
починали - продали къща-
та. Идва от време на време 
при стари приятели и съу-
ченици. Последно, минала-
та година, на 24 май, дошъл 
на среща за 50 години на 
випуска от гимназията.

Спомня си за парка и как 
като ученик участвал в бо-
ядисването на къщичките 
на приказните герои, хо-
дил да види бригадирския 
лагер, който вече го няма, 
търси в спомените си ста-
ри улици и знакови сгради. 
Все по-малко са познатите 
лица в Айтос, поколенията 
се сменят, останали са му 
неколцина приятели. Но 
пък в носталгията по род-
ния град има доза роман-
тика. „Ние живеем с един 
красив спомен, който ни-
кой не може да ни отне-
ме”, признава Евгени Йо-
чев и си обещава от тук на-
татък да е редовен на сре-
щите на айтозлии.

НП

Павлета (вляво), Аглика и Косьо имат общи спо-
мени от Айтос

Доц. Евгени Йочев: Живеем  
с красив спомен, който никой  

не може да ни отнеме 

Евгени Йочев

ОбяВА

ЗПКУ Единство” - град 
Айтос ДАВА ПОД НАЕМ 
СКЛАД /620 кв. м/, който 
се намира в Стопански 
двор - град Айтос. Сгра-
дата има ток и вода.

За повече информация, 
тел. 0897 757 777.

Подготвена за печат е първата „История на село Дрян-
ковец“. Желаещите да бъдат спомоществователи за из-
даването на книгата и да получат екземпляр от нея, мо-
гат да се обадят на следните телефони:

0897 498765 - Стойка Връбчева
0884 228823 - балю Калчев
0888 541679 - Николай Димитров
0888 967413 - Севие Пехливанова

От авторите на „История  
на село Дрянковец“

ОбяВА

Продавам имот в село 
Пирне - селскостопан-
ска сграда и къща за 
живеене. Контакти на  
тел. 0895 65 62 09.



На 7 февруари 2020 годи-
на беше официалното от-
криване на Alibi Piano Bar 
& Play в Айтос. Баща и син, 
Николай и Руси Колеви са 
собствениците, които има-
ха предприемчивостта и ку-
ража да инвестират в пър-
вия и единствен пиано бар 
в историята града. Звездно-
то заведение на улица „Цар 
Освободител“13 „А“, което 
ще е с музика на живо, от-
вори врати в познатия на 
айтозлии просторен салон 
на бившия Младежки клуб 
в Битовия комбинат.

Откриването беше гран-
диозно - с отбрано обще-
ство и уникалните изпъл-

нения на бенд #Fancy на 
живо.

Десетките присъстващи 
на откриването се насла-
диха на изискани маркови 
питиета и бяха изключител-
но впечатлени от хитовете 
на „FANCY” - едни от най-
добрите и актуални бендо-
ве в България, подвизава-
щи се само в елитни заве-
дения в страната. „Избра-
ли сме класическия стил с 
много елегантна атмосфе-
ра и дизайн на бара. Все-
ки петък и събота ще има-
ме гост-изпълнители от бъл-
гарския поп жанр с начален 
час 22:00 часа, като още на 
14 февруари ще празнуваме 

заедно Празника на влюбе-
ните свети Валентин”, каза 
за вестник „Народен прия-
тел“ младият и амбициозен 
Руси Колев.

Интериорът на Alibi Piano 
Bar & Play впечатлява със 
своята изисканост, блясък 
и стил. 

„Алиби” е юридически 
термин, използван в нака-
зателното право - означа-
ва отсъствие на лицето от 
мястото на престъпление 
по време на неговото из-
вършване. Но, 
ние ви каним 
да присъства-
те на открива-
нето на пър-

вия пиано бар в историята 
на град Айтос!”, гласи пока-
ната, която Николай Колев 
отправи към айтозлии за 
първата нощ на „Алиби”. Ку-
понът в луксозния айтоски 
пиано бар вече тече с пъл-
на сила. За да бъдете част 
от него, имате на разполо-
жение телефон за връзка 
: 0888 890 302.

На собствениците, пред-
приемчивото семейство Ко-
леви, пожелаваме успех!

НП
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Alibi Piano Bar & Play в Айтос - 

изисканост, блясък и стил

От 17 февруари 2020 го-
дина стартира инициати-
вата на НЧ „Васил Левски 
1869” - град Айтос - „Уро-
ци по родолюбие в биб-
лиотеката”. Целта на кам-
панията е с патриотич-
ни инициативи и открити 
уроци да бъде привлечен 
интересът на учениците 
към историята на Айтос, 
към знакови събития и бе-
лежити българи от нацио-
налната ни летопис.

Не трябва да забравя-
ме, че думата „родолю-
бие” съдържа „любов”. 
Затова нека да показва-
ме на нашите деца всич-
ки онези исторически мо-
менти и събития, които 
доказват интелектуална-
та, културната и духовна-
та мощ на нашия народ. 
Така постепенно започ-
ва вълнуващата среща 
на детето с историята. А 
няма нищо по-вълнуващо 
за едно дете от това да 

преживее разказа за ми-
налите времена, на място 
различно от това, в което 

се провеждат всекиднев-
ните уроци.

За предварителни заяв-

ки за посещения на тел. 
0879168013 – Цветелина 
Драгиева

уроци по родолюбие в Читалището ОБЩИНА АЙТОС
Програма по повод 142 години от Освобождението  

на Айтос, 142 години от Освобождението на българия и  
147 години от гибелта на васил Левски

18 февруари 2020 г., 11.00 часа, База 2 на СУ “Хрис-
то Ботев”

Традиционно общинско състезание за ученици “Лъвски скок 
2020”, по повод 147 години от гибелта на Васил Левски.

18  февруари 2020 г., 17.00 часа, Заседателната зала 
на Община Айтос

НЧ „Васил Левски 1869” организира среща с доц. Тонка 
Василева, автор на книгата „Незаличима диря - съдбата на 
малоазийските българи”.

19 февруари 2020 г., 11.00 часа, двора на храм  
„Св. Димитър”

Възпоменателни прояви, посветени на 147 години от гибел-
та на Васил Левски. Заупокойна молитва в памет на Апос-
тола. Поклонение пред паметната плоча на Васил Левски в 
двора на църквата „Св. Димитър” и програма на децата от 
ДГ „Радост”. 

20 февруари 2020 г., 17.30 часа, Военен клуб - Айтос
Среща със Стефан Караиванов - потомък на Левски, който 

ще представи новата си книга със спомени за Апостола

26 февруари 2020 г., 10.00 часа, Актовата зала на  
СУ „Никола  Йонков Вапцаров”

Общински конкурси за изпълнение на поезия и песен „Мо-
ята България 2020”

28 февруари, 17.30 ч, НЧ „Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на читалищните художествени съста-

ви, посветен на 142 от Освобождението на България.

Валериа Войкова, гласовитото дете с айтоски корен, беше избрана за 
„Дете на годината в категория „Изкуство”. Церемонията по награждаване-
то беше на 7 февруари тази година в хотел „Маринела” - София. „За мен 
беше чест да получа тази награда и да знам, че чрез нея служа за при-
мер на всички деца, които искат да се занимават с изкуство. Благодаря на 
организаторите - сдружение „Оренда”, за това че подкрепят българските 
деца, на професионалното и звездно жури, на семейството ми и на Гали-
на Иванова, най-милият и търпелив вокален педагог на света” написа във 
фейсбук Валериа, часове след като получи наградата.

Организатор на престижния национален конкурс е Фондация „Оренда”. 
Наградите „Дете на годината“ се връчват в категории: „Академични пости-
жения”, „Изкуство”, „Доброволчески и хуманитарни инициативи” и „Ино-
вативни проекти и технологии”. 

Има и още две категории, в които можеше да се участва или да гласу-
ва -  “Детски учител на годината” и “Детски треньор на годината”. Чле-
нове на журито са уважавани представители на спорта, изкуството, об-
ществения живот.  

Всяко дете в България между 1 и 18 години можеше да участва като до-
каже своите постижения. Събитието е вдъхновено от 14-годишния Юли 
Александров, който избра, вместо подаръци за своето кръщене, да съ-
бере средствата и ги дари на социалнослаби малчугани от община Кюс-
тендил. Благотворителната инициатива е за подкрепа и развитие на де-
цата на България.

Честито, и попътен вятър, Валериа!
НП

За изключителни вокални успехи, Валериа 
Войкова с приза „Дете на годината”

Журито й присъди наградата в категория „изкуство”

Валериа в Майсторския клас по пеене на Каме-
лия Тодорова, организиран от Асоциация за под-
крепа на децата Валериа Войкова с приза „Дете на годината”

Собствениците на Alibi Piano Bar & Play, семей-
ство Колеви


