
На общо събрание на 6 март 
2020 г., съдия Мария Дучева - 
административен  ръководи-
тел, председател на РС-Айтос, 
представи отчет за дейност-
та на Айтоския районен съд 
през 2019 година. Гости на съ-
бранието за годишния анализ 
бяха съдия Деница Вълкова - 
председател на Администрати-
вен съд - Бургас и съдия Роси-
ца Темелкова, председател на 
Окръжен съд - Бургас.

Отчетът на свършеното от 
съда сочи, че усилията на съ-
дебната администрация и на 
магистратите са били вложе-
ни в правилната посока - за 
постигане на високи резулта-
ти. Значително е намален бро-
ят на останалите стари дела в 
съда, образувани преди 2015 
година, което е индикация за 
положените усилия от стра-
на на съдиите за подобрява-
не срочността и качеството на 
правораздаване, са изводите 
в доклада на съдия Дучева.

Съдебната статистика по-
казва, че през 2019 година 
има повишение на новопос-
тъпилите дела, което се е от-
разило върху натовареността 
на тримата ефективно рабо-
тещи през годината съдии в 
РС-Айтос. Постъпили са общо 
1634 дела, от които 445 - нака-
зателни и 1189 - граждански 
дела. Останали за разглеж-
дане от предходен период са 
общо 154 дела.

Разгледани са общо 1788 
дела, в т.ч., новопостъпили и  

останали за разглеждане от 
предходни години. От тях 1625 
са приключили с акт по съще-
ство. За сравнение, през 2018 
година са постъпили 1617 дела, 
останалите за разглеждане от 
предходен период са 149 броя. 
През годината са разгледа-
ни общо 1766  дела, от които 
1613 са приключили с акт по 
същество.

  Стана ясно, че има трай-
на тенденция към увеличава-
не на постъпленията на де-
лата от групата по Семейния 
кодекс, която включва дела-
та по Закона за защита от до-
машното насилие, Закона за 
лицата и семействата и Зако-
на за закрила на детето. Уве-
личението е почти сто про-
цента, сравнено с годините от 
2015-а насам. 

Изключително висока е 
била натовареността на съ-
диите от Айтоския районен 
съд през годината. Постъпи-
ли са 1634 дела, а са разгле-

дани 1788 дела, от които са 
свършени 1625, от тях, със съ-
дебен акт по същество - 1 340 
броя и прекратени - 285 броя. 
В края на годината са остана-
ли несвършени 163 дела. От съ-
диите в Айтоския районен съд 
са били проведени 4074 броя 
заседания. Средната месеч-
на натовареност за съдия по 
щат е в съотношение “разгле-
дани - свършени” - 37,25 броя 
и 33,85 броя, а действителната 
натовареност в Айтоския ра-
йонен съд е – разгледани 49,67 
броя, свършени – 45,14 броя. 
За сравнение през 2018 годи-
на средната месечна натова-
реност за съдия по щат съотно-
шение разгледани – свършени 
е била 36,79 броя и 33,60 броя, 
а действителната натоваре-
ност – разгледани 45,28 броя, 
а свършени – 41,36 броя. 

Още факти и изводи за ра-
ботата на съдебната инсти-
туция в Айтос през минала-
та година четете на стр. 3 
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1788 дела са разгледани в  
Районен съд – Айтос през 2019 г.

Съдия Мария Дучева - административен  ръководи-
тел, председател на Районен съд - Айтос

Съдия Деница Вълкова - председател на Административен съд - Бургас с поло-
жителна  оценка за работата на Районен съд - Айтос

Увеличили са 
се делата за 
управление на 
МПС след 
употреба на 
наркотични 
вещества

ПокАнА
Управителният съвет на ТД „Чудни скали” - град Айтос, 

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, кани на 15.03.2020 г. 
(неделя), от 9.00 часа, всички членове на Дружество-
то на Общо събрание, за отчет на дейността през 2019 
година, в Заседателната зала на Община Айтос, при 
следния

Дневен ред:
1. Отчет на дейността на ТД “Чудни скали” - град Ай-

тос за 2019 година.
2. Отчет на Ревизионната комисия за 2019 година.
3. Избор на делегат на Общото събрание на БТС в 

град София през месец май 2020 година.
4. Предложения и приемане на План за дейността на 

ТД „Чудни скали” - град Айтос за 2020 година.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от 

ЗЮЛнЦ, събранието ще се проведе същия ден, от 9.30 
часа, на същото място и при същия дневен ред.

Управителен съвет 
на ТД „Чудни скали” - град Айтос

община Айтос
Съобщение

Община Айтос уведомява всички собственици на жи-
вотновъдни обекти с пасищни селскостопански живот-
ни, регистрирани в Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за 
ползване на общински мери  и пасища съгласно чл.37 
и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2020 г.

Списък с необходимите документи, образци на заяв-
ленията и приложенията към тях се предоставят в Цен-
търа за услуги и информация на гражданите, на партер-
ния етаж в сградата на Община Айтос.

Община айтОс
с ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,

Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 годи-
на вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес: 

https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с PIN код, който е посочен 

в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде получен лично 
или от упълномощено с писмено пълномощно лице в отдел ”Мест-
ни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35, BIC: BUINBGSF 
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за данъч-

но плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «банка ДсК» ЕАД на терито-

рията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административ-

но обслужване или при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите/ЦУиГ/ в сградата на община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъ-
коплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОс-терми-
нал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса бито-
ви отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 
30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.



Служители от Районно уп-
равление – Айтос установи-
ха извършителя на кражба-
та на 20 кг арпаджик, извър-
шена в края на месец януа-
ри тази година от склад за 
селскостопанска продукция 
в село Тополица, община Ай-
тос, собственост на 39-годи-
шен мъж от селото. Оказа 
се, че това е 52-годишен кри-
минално проявен мъж от с. 
Градец, община Котел, който 
е направил пълни самоприз-
нания и върнал откраднатия 
арпаджик. Работата по слу-
чая продължава. 

На 24 февруари тази годи-
на в 15.35 ч. в Районно упра-
вление - Айтос е получено 
съобщение за инцидент, въз-
никнал на улица «Славян-
ска», в близост до входа на 
бившето военно поделение. 
Установено е, че 25-годишен 
айтозлия проникнал в тра-
фопост, разположен на те-
риторията на поделението, 
като вследствие на образу-
вала се волтова дъга, полу-
чил средна телесна повре-
да (изгаряния втора степен 
по тялото). Откаран е за ле-
чение в УМБАЛ – Бургас, но 
отказал лечение и напуснал 
«Шокова зала». По случая е 
образувано досъдебно про-
изводство.

В резултат на бързите по-
лицейски действия на слу-
жители от Районно управле-

ние - Айтос е установен из-
вършителят на кражбата на 
80 м оградна мрежа на стой-
ност около 250 лв. от земе-
делски имот, разположен в 
местността Могилята. Посе-
гателството е от 3 февруари 
тази година, извършителят 
е 46-годишен мъж от Банкя, 
област София, който върнал 
откраднатата мрежа. Рабо-
тата по случая продължава 
от служители на Районно уп-
равление - Айтос. 

На 5 март в 12.10 часа 
на улица „Хаджи Димитър“ 

в град Айтос, в близост до 
дом № 20, л.а. „Фолксваген 
Туран“, управляван от 38-го-
дишен мъж от село Караге-
оргиево, при спускане в по-
сока от Провадия към ули-
ца „Славянска“, отнема пре-
димството и блъска преси-
чащия по пешеходна пъте-
ка 71-годишен пешеходец от 
Айтос. Пострадалият е с кон-
тузия на гръдния кош и лява-
та раменна става, без опас-
ност за живота, прегледан в 
УМБАЛ - Бургас и освободен 
за домашно лечение. 

На 2 март около 00.30 ч в 
Айтос, полицейски служите-
ли спрели за проверка л.а. 
«Форд Галакси», с англий-
ска регистрация, управля-
ван от 43-годишен айтозлия. 
Полицаите установили, че 
водачът шофира след упо-
треба на алкохол с концен-
трация - 2,19 промила. Мъ-
жът отказал да даде кръв-
на проба за химичен ана-
лиз, задържан е за срок от 
24 часа. По случая е образу-
вано бързо полицейско про-
изводство.
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Заловиха трима крадци и пиян шофьор

съОбщение

В изпълнение на наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерки-
те за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравя-
не и начините за провеждане на растителнозащитни, дезин-
фекционни и дезинсекционни дейности, Община айтос уведо-
мява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна тех-
ника, както следва:

на 09.03, 10.03 и 11.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и от 
17:00 до 02:00 часа „агродар българия“ еООД ще извърши тре-
тиране срещу плевели на 630дка рапица в м. „Азмака1“, землище 
с.Съдиево, 395 дка рапица в м. „Меселим дере“, землище гр. Ай-
тос, 156дка ечемик в м. „Домуз орман“, 270дка ечемик в м. „Ка-
рапелит“, землище гр. Айтос, 730дка пшеница в м. „Азмака 2“ зе-
млище с. Съдиево и 1372 дка пшеница в м. „Карапелит“ землище 
гр. Айтос и 1000дка пшеница в м. „Карамеше“, землище гр. Айтос 
с препаратите „биатлон+ДеШ“ и „стратос ултра“  и листен тор 
„Лумбреко“ и „алмагерол есенс“.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат не-
обходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Зов за помощ!
Димитър Апостолов Великов, на 52 години от Айтос, дъл-

гогодишен работник в Автомивка „Мъни”, има нужда от по-
мощ! Животът на Димитър се преобръща, след като чува от 
лекарите диагнозата - злокачествен тумор в черния дроб.  
Близките му се обръщат към айтозлии с молба да по-
могнат за събирането на 2000 лв. за здравни осигуров-
ки. Парите са необходими за животоспасяващо лече-
ние на айтозлията. 

Кутии за набиране на средства ще бъдат поставени в 
магазини в град Айтос! 

Помощта Ви може да спази един човешки живот!

ПокАнА
за свикване на редовно годишно общо 

събрание на членовете на СнЦ „настоятелство 
при оДЗ „Пролет” - град Айтос”

Уважаеми членове,
  Съветът на настоятелите при ДГ „Пролет” - град Ай-

тос, на основание Закона за юридическите лица с нес-
топанска цел, и в изпълнение Решение, взето с прото-
кол от 27.02. 2020 г. и на Устава на сдружението, свиква 
годишно Общо събрание на всички членове на сдруже-
нието, което ще се проведе на 29 април 2020 година, 
от 17.30 часа, в сградата на детска градина „Про-
лет”, град Айтос, находяща се на адрес: град Айтос, ули-
ца „Кирил и Методий” № 1, при следния проект на

ДнЕВЕн РЕД
1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дей-

ността на Настоятелството, както и Годишния финансов 
отчет (ГФО) за 2019 г.

2. Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в случай на липса на 

кворум в обявения час, заседанието на общото събрание 
на клуба ще се отложи с един час по-късно, на същото 
място и при същия дневен ред, и ще се проведе, неза-
висимо от това, кои и колко членове са се явили.

Председател на Съвета на настоятелите при
СнЦ „настоятелство при оДЗ „Пролет” - град Айтос”

ЗкПУ „БАЛкАн” - С. ПЛАниниЦА

ПокАнА

На основание чл.16, ал.3, т.2 от ЗК, и с протокол 
№1/2020 год., Управителният съвет на ЗКПУ „Балкан”, с. 
Планиница, свиква отчетно събрание, което ще се про-
веде на 29.03. 2020 г. от 18:00 часа, в читалището на 
село Планиница, при следният дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на член - кооперато-
ри.

2. Отчетен доклад на Управителния съвет.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет.
4. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 год.
5. Приемане на решение за предоставяне на пълномо-

щия на УС и на Председателя на кооперацията да сключ-
ват договори за кредити: с банки, ДЗФ, Разплащателна 
агенция, юридически и физически лица и др. 

6. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе 

един час по-късно, на същото място и при същия дне-
вен ред.

ПРЕДСЕДАТEЛ на Управителния съвет  
ЗкПУ „Балкан” с. Планиница

ПК “напред” - град айтос
Покана

на основание чл. 16, ал. 3, т.1 от ЗК, чл. 23 от Устава на ко-
операциите, и в изпълнение на Решение на Ус с протокол №1 
от 14.02.2020 г., Ус свиква 75-то Общо годишно събрание на ПК 
“напред” - гр. айтос, на 19.03. 2020 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, 
в Заседателната зала на Община айтос - гр. айтос. Поканени за 
участие са всички член-кооператори, при следния

ДнеВен РеД:
1. Утвърждаване на нови членове на кооперацията. Прекра-

тяване на членство в кооперацията.
Докл.: Председателят на ПК
2. Отчет на Управителния съвет за дейността му през 2019 

година.
Докл.: Председателят на ПК
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. и основ-

ните насоки за развитие на дейностите на ПК “наапред” - гр. 
айтос за 2020 година.

Докл.: Председателят на ПК
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на Ус и отчет 

за дейността му през 2019 година.
Докл.: Председателят на ПК
5. Определяне на средства за дейността на Контролния съ-

вет през 2020 г..
Докл.: Председателят на ПК
6. Вземане на решение за ипотекиране на недвижимо иму-

щество, като гаранция по кредити и делегиране право на Пред-
седателя на ПК “напред” - гр. айтос да сключва договори за 
кредити.

Докл.: Председателят на ПК
7. Вземане на решение за разпореждане с недвижимо иму-

щество, собственост на ПК “напред” - гр. айтос
Докл.: Председателят на ПК
8. избор на делегати за Общото годишно отчетно събрание 

на РКс “Черноморие” - гр. бургас.
Докл.: Председателят на комисията по предложенията.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Материалите за събранието се намират в Счетовод-

ството и всеки член-кооператор може да се запознае с тях 
от 10.03. до 19.03. 2020 година, без събота и неделя, от 7.30 
ч. до 16.00 часа.

2. Всеки член-кооператор трябва да се регистрира за учас-
тие в събранието от 8.30 часа до 9.00 часа на 19.03. 2020 г.

3. На основание чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, 
при липса на кворум, събранието ще започне 1 час по-къс-
но от първоначално обявения - от 10.00 часа, като решения-
та ще бъдат законни, независимо от броя на членовете, ко-
ито присъстват.

Ус на ПК “напред” - град айтос

община Айтос
До ВСиЧки ГРАЖДАни нА оБЩинА АЙТоС!

СТРоГо ЗАБРАнЕно е нерегламентираното из-
хвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за 
битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски терито-
рии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказва-
ни 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 ин-
формация на гражданите в сградата на община 
Айтос или чрез електронна поща на адрес: aetos5@
abv.bg

Лице за контакти: катя иванова – Старши експерт, 
Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897 992 321.

Произшествията

• Тел. 0899 18 29 60 - 
дава под наем апарта-
мент в град айтос, срещу 
ПГсс “Златна нива” - две 
стаи с кухненски бокс, на 
5-я етаж. изгодно!

• Тел. 0895 65 62 09 - 
продава имот в с. Пирне 
- селскостоопанска сграда 
и къща за живеене.

• Тел. 0894 411125 - 
продава 3 дка земя, 500 
кв.м постройка в регула-
ция с нотариален акт.

• Тел. 0879033671 - 
продава двустаен апарта-
мент - 62 кв. м в Бургас, к-с 
“Зорница”, етаж 2-ри.

• Тел. 0888417267 - 
продава масивна двуетаж-
на къща в град Айтос - за-
строена площ 168 кв. м, на 
улица „Гарова» 12, с двор 
-  обща площ на имота 511 
кв. м. 

• Тел. 0882 24 93 90 - 
продава тристаен апарта-
мент в град Айтос - 68 кв. 
м, ет. 2, мазе - 12 кв. м. 
Цена 58 000 лв.

• Тел. 0894 411 125 - 
продава лозе - 1дка + бун-
гало, между “Военно стрел-
бище” и “Набожна къща”.

• Тел. 0898 440336 - Ди-
митър, продава 3.200 дка 
дворно място в регулация 
- с. Малка поляна или за-
меня за недвижим имот или 
земеделски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - 
продава лозе, УПИ І-490, 
кв. 32 “Провадийско шосе”, 
745 кв. м, нотариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 
- продава 2.5 дка празно 
дворно място в с. Дрянко-
вец, УПИ V-48, кв.6, дого-
вор с EVN - 12 kW, парти-
да за вода, скица с виза за 
строеж, нотариален акт.

• Тел. 0879590266 - 
продава апартамент - 108 
кв.м, на улица „Ради Бору-
ков” 18. Цена по споразу-
мение.

• Тел. 0888417267 - про-
дава в Поморие - стария 
град: 1.Боксониера, 27 кв. 
м, на 5 мин. от плажа и на 5 
мин. от центъра, тухла, об-
заведена, цена 25800 евро, 
2. Помещение в центъра на 
Поморие - Стария град, до 
църквата, удобно за мага-
зин, офис, ателие, 20 кв. 
м, цена 23800 евро.

Малки обяви



Продължава от стр. 1

От разгледаните през 2019 година 
в РС-Айтос общо 1788 дела, остана-
ли за разглеждане през 2020 година 
са 163. Броят на несвършените към 
приключените дела е 9,1%. Тенден-
цията, в сравнение с предходни от-
четни периоди, е към трайно запаз-
ване на добрите стандарти за разум-
ния срок за разглеждане и решаване 
на делата. През предходната 2018 г., 
процентът на висящите дела също е  
бил 9%, докато в края на 2017 годи-
на, висящи са били 11,8% от постъ-
пилите дела. 

Съдия Дучева похвли усилията на 

съдиите от Айтоския районен съд за 
решаването на стари дела и нама-
ляването на техния брой. За вися-
щите дела към 31.12.2019 г., образу-
вани през 2019 и 2018 г., основната 
причина е групата, към която спа-
дат - делби. Поради спецификите на 
страните и съдебния район, време-
вите стандарти за приключване на 
делата за делба в Айтоския райо-
нен съд са минимум 2 години, стана 
ясно от отчета.

Положени са усилия за преодоля-
ване на трудностите, свързани с оф-
ормянето на призовките и съобщени-
ята. През миналата година са прове-
дени работни срещи с кметовете на 
населени места, с участие на магист-
рати и съдебни служители, на които 
нагледно е показван начинът на оф-
ормяне на съдебните книжа при раз-
лични житейски хипотези. 

От разгледаните през годината 
дела, свършени в края на отчетния 
период са общо 1625 граждански и 
наказателни дела. От тях, в срок до 
3 месеца са приключили 1 509 дела, 
т.е. 93%. За поредна година, резул-
татите за срочното произнасяне на 
съдиите по делата са запазени. От 
общо разгледаните 1307 броя граж-
дански дела, в края на 2019 година са 
свършени общо 1184 броя, от които 
1101 - в тримесечния срок, т.е. 93%. 
Трайна е тенденцията към спазване 
на срочността на произнасяне на съ-
диите в Айтоския районен съд по де-
лата до 3 месеца. 

От разгледаните в Районен съд - 
Айтос дела, със съдебен акт по съ-
щество са решени 1340 дела, или 
77% . Общо свършените граждански 
дела са 1184, от които решени с пос-
тановяване на съдебен акт по съще-
ство са 87%. 

През последните пет години, бро-

ят на делата по Семейния кодекс се 
е увеличил три пъти. През 2019 го-
дина се е увеличило постъплението 
и на молбите по Закона за защита 
от домашно насилие - 15 броя. Уве-
личава се и процентът на исковите 
производства, спрямо т.нар. “запо-
ведни производства”. Общо свърше-
ните наказателни дела са 441 броя, 
а решени със съдебен акт по съще-
ство са 314  броя.

Отчетът сочи още, че най-често из-
вършвани в съдебния район продъл-
жават да са общоопасните престъ-
пления, особено по транспорта, по-
сегателствата против собствеността, 
преди всичко кражбите, следвани от 

престъпните посегателства против 
брака, младежта и семейството и 
тези - против личността. Многократ-
но се е увеличил броят на делата, 
образувани за управление на МПС 
след употреба на наркотични веще-
ства и алкохол. Докато броят на об-
разуваните административно-нака-
зателни дела е намалял спрямо пре-
дходната година.

Общият брой на осъдените през 
2019 година лица по НОХД е 119 
души, на 9 лица е наложено наказа-
ние „Пробация“, а на 15 - наказание 
«Глоба». Тенденцията е за увелича-
ване броя на наложените наказания 
«лишаване от свобода», за сметка 
на наказанието «Пробация». Постъ-
пили за решаване са две дела сре-
щу непълнолетни лица, при 3 броя 
дела срещу непълнолетни през 2018 
година. 

Прекратени са общо 285 броя дела, 
от тях граждански - 158 броя, като в 
20 от случаите това е ставало с одо-
бряване на постигната между стра-
ните спогодба, а при 138 броя от де-
лата – по други причини. Има тенден-
ция към увеличаване броя на дела-
та, прекратени със спогодба между 
страните. Положителната статистика 
е резултат от усилията на съдиите в 
РС-Айтос, които през миналата годи-
на са преминали обучение по меди-
ация и активно напътстват страните 
към доброволно уреждане на споро-
вете, с цел и двете страни да останат 
доволни. Прекратените наказателни 
дела са общо 127 броя. Обжалвани 
са общо 129  броя актове по граж-
дански и наказателни дела.  

Броят на свършените дела е поч-
ти равен на този на новообразува-
ните. Причина за това са положе-
ните усилия на съдиите за решава-
не на останалите стари дела, обра-

зувани преди 2015 година, също и за 
срочно произнасяне по новообразу-
ваните дела. Благодарение на уси-
лията на съдиите, делата не просто 
да се разглеждат и решават в рам-
ките на разумните срокове, а и пре-
имуществено това да става в рамки-
те на 3-месечния срок, като по 1509 
дела или в 93%, съдебният акт е бил 
постановен именно в този тримесе-
чен срок, пише още в отчета на съ-
дия Мария Дучева.

През 2019 година съдия Дучева е 
разгледала общо 600 дела, от които 
448 броя граждански дела и 152 броя 
наказателни дела. Съдия Джанкова е 
разгледала общо 512  дела, от които 
370 броя граждански дела и 142 броя 
наказателни дела.  Съдия Гемеджи-
ев е разгледал общо 24 дела, от кои-
то 16 броя граждански дела и 8 броя 
наказателни дела. Съдия Спасова е 
разгледала общо 604 дела, от които 
436 броя граждански дела и 168 броя 
наказателни дела. 

   Като част от политиката по упра-
вление на съда са въведени редица 
мерки за контрол от административ-
ния ръководител за недопускане за-
бавяне на правосъдието. Извършва 
се ежемесечен контрол по отноше-
ние на срочността на постановява-
не на съдебните актове, справки за 
ненасрочените съдебни дела, пери-
одични проверки по отношение на 
спрените дела, годишна инвентари-
зация на делата в деловодствата и 
др. Извършват се периодични про-
верки на деловодните книги и регис-
три, осъществява се контрол по от-
ношение на събираемостта на дър-
жавните такси. Контрол се осъщест-
вява и с подготвяните и предоставя-
ни на Окръжен съд – Бургас и Апе-
лативен съд – Бургас периодични от-
чети и справки. 

Към дейността на Районен съд – 
Айтос своя принос имат държавни-
ят съдебен изпълнител и съдията по 
вписвания. Образувани са 503 изпъл-
нителни дела, за общата сума от 635 
101 лева. За сравнение, през 2018 го-
дина са образувани 783 изпълнител-
ни дела, за общата сума от  632 070 
лева. Общият брой на висящите из-
пълнителни дела към 31.12.2019 г., по 
които държавният съдебен изпълни-
тел работи, са 1627. За отчетния пе-
риод са събрани държавни такси в 
размер на 71 031 лева, а през 2018 
година са постъпили 59 124,59 лева. 
Тенденцията всяка следваща година 
е за увеличение броя на образувани-
те изпълнителни дела, както и за по-
вишаване на постъпилите суми в ре-
зултат на действията на държавния 
съдебен изпълнител.

Постъпили за вписване, отбеляз-
ване и заличаване през 2019 година 
са общо 3891 молби. По 3887 от тях 
е разпоредено вписване, съответно 
отбелязване или заличаване. Обра-
зувани са 2220 нотариални дела. По-
стъпили са общо 2247  искания за 
писмени и устни справки по имот-
ния регистър. От тях, по разпореж-
дане на съдията по вписванията  са 
издадени  353  удостоверения и 973 
заверени преписи от вписани акто-
ве, извършени са 921 справки. При-
ети за съхранение са 12 публични но-
тариални завещания. 

В края на 2019 година Районен съд 
- Айтос се включи успешно в Един-
ния портал за Електронно правосъ-
дие, където успешно се качват и об-
менят данни от електронните папки 
по делата. От 01.07.2015 г в Айтос-
кия районен съд се създават пълни 
електронни папки по делата, до ко-
ито страните имат достъп онлайн, а 
от 05.11.2015 г., в Айтоския районен 

съд функционира системата „Jes ON 
LINE“, която предоставя електронен 
достъп до делата на ДСИ на взиска-
телите. Новата услуга се радва на ус-
пех основно сред търговските дру-
жества и общините, взискатели по 
изпълнителните дела. През 2016 го-
дина е въведен в действие и модул 
„Съдебен призовкар“ към деловод-
ната система САС „Съдебно дело-
водство“, който предоставя възмож-
ност за отразяване на всички полу-
чени и изпратени призовки и съоб-
щения от други съдилища.

Въпреки значителния брой разгле-
дани и решени дела, съдиите в Айто-
ския районен съд са намерили вре-
ме да се включат и в Образователна 
програма на ВСС„Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско до-
верие. Отворени съдилища и проку-
ратури“, като изнесоха редица лек-
ции пред учениците в СОУ «Христо 
Ботев» - град Айтос. 

През учебната 2018/2019 годи-
на партньори при провеждането на 
Програмата бяха Община Айтос - МК-
БППМН) РУ – Айтос и Народно чита-
лище „Васил Левски 1869“. Финалът 
на Образователната програма през 
учебната 2018/2019 г. беше отбеляз-
ан с дебат на сцената на НЧ «Ва-
сил Левски 1869», по време на кой-
то учениците имаха възможност да 
покажат знанията си и да изразят 
гражданската си позици по различ-
ни правни теми. Дебатът получи ши-
рок отзвук в местната преса, а учас-
тниците в двата отбора имаха въз-
можност да спечелят подаръчни ва-
учери за закупуване на книги. Всич-
ки участници в дебата от две учили-
ща - партньори получиха грамоти, 
Конституция на Република България 
и флаш памет.

В продължение на принципа за 
публичност на съдебната власт, Рай-
нен съд - Айтос доразви формата за 
провеждане на „Ден на отворените 
врати”, като през 2019 година иници-
ативата предизвика изключителен 
интерес, отличи се с активно участие 
на ученици от гимназиалните курсо-
ве на местните училища. 

Оценката на съдия Мария Дучева 
за работата на магистратите и съ-
дебните служители е много добра, с 
оглед проявената мотивация и стре-
меж към професионализъм. Запазе-
ни са отличните показатели за сроч-
ност, както досежно разглеждането 
и решаването на делата, така и за 
изпълнението на служебните задъл-
жения в звената, пряко свързани с 
правораздавателната дейност.

Много добри са резултатите на 
Районен съд - Айтос за 2019 година, 
показва и документът от извършена-
та комплексна планова проверка на 
Инспектората към ВСС, стана ясно 
на съдебния фоорум в Айтос. През 
2020 година усилията си Айтоския 
съд ще насочи към системно пови-
шаване на теоретичната и практиче-
ската подготовка на магистратите и 
съдебните служители, етично пове-
дение, отговорност и ефективност 
в работата за повишаване общест-
веното доверие и авторитета на ин-
ституцията. 
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Заловиха трима крадци и пиян шофьор Адмирации към съдиите за решаването на стари дела
Съдия Мария Дучева, председател на Районен съд - Айтос: 

Веднъж годишно, в Апелативен съд - Бургас отчитаме рабо-
тата на всички съдилища в апелативния район - това са 14 ра-
йонни, включително Районен съд - Айтос, и три окръжни съди-
лища в Бургас, Сливен и Ямбол. Изцяло се присъединявам към 
заключенията в доклада от проверката на Инспектората, защо-
то не само веднъж годишно получавам информация за работа-
та на Районен съд - Айтос. Периодично изискваме и получава-
ме информация със справки за срочността на работа от целия 
район. Изискваме справки за търсена, съответно ангажирана 
отговорност на съдилищата по закона за съдебната власт и т.н. 
По всички тези показатели Районен съд - Айтос върви в поло-
жителна посока, което за мен е атестат за качеството на рабо-
та, за всеотдайност и професионализъм в Районен съд - Айтос. 
Поздравявам магистратите и съдебната администрация за до-
брия климат, етичните взаимоотношения и много добрите ре-
зултати през 2019 година.

Гимназисти на поредна среща с айтоските магистрати по Об-
разователната програма на МОН и ВСС

Работна среща с кметовете и кметски наместници - 2019 г. Обучение на съдбните заседатели - февруари 2020 г.

Това, което е констатирано при про-
верката на Инспектората, констатира 
и проверката на Окръжен съд - Бур-
гас. Радвам се, че Районен съд - Ай-
тос работи като единен и мотивиран 
колектив. А това зависи както от ад-
министративния ръководител, така и от 
целия състав. Съзнавам трудностите, 
натовареността на тримата съдии при 
щат от четирима. Този проблем е общ 
за съдебния окръг и за апелативния ра-
йон. Да се ускорят конкурсите - това е 
единственият начин да попълним щато-
вете, за да работим по-спокойно. За-
щото други проблеми ние нямаме.

Съдия Деница Вълкова - председател на Апелативен съд - Бургас:

Всеотдайност и професионализъм  
в Районен съд - Айтос

съдия Росица темелкова - председател на Окръжен съд - бургас:

Съдът в Айтос работи като 
единен колектив



- Г-н Петров, няма как да не 
коментираме с Вас новината, 
че тези дни беше съобщено за 
доказани случаи на африканска 
чума по диви свине в региона. 
какви са мерките, които пред-
приема Ловно-рибарско друже-
ство „Сокол” - Айтос?

- Това, което можем и правим, 
е да ограничим популацията на 
дива свиня в района. Известно е, 
че през последните години попу-
лацията беше драстично увеличе-
на. Целта е да няма животни, кои-
то да поддържат вируса активен. 
За момента спряхме да подхран-
ваме дивеча, с цел да не се съби-
ра на едно място. Но основното 
е - намаляване на популацията. 
Във връзка с мерките се увеличи 
и срокът за отстрел на дива сви-
ня с един месец.

- как стоят нещата след при-
лагане на мерките?

- След влизане на мерките, за 
съжаление се стигна до обезпрас-
яване на цели дивечови райони.

- А какво предвиждате, за да 
спасите ловните сезони?

- Ние от две години сме започ-
нали активно разселване на мес-
тен полезен дивеч. Подпомагаме 
дружинките, част от тях, през 2019 
година изградиха волиери за зе-
леноглава патица, яребица и ке-
клик. Тенденцията е - от едър ди-
веч да минем на птици. Правим го 
с цел, през следващите 3-4 годи-
ни, ловците да могат да практику-
ват своето занимание.

- Заговори се и за превантив-

ни мерки срещу птичия грип?
- Основна цел и задача на на-

шата организация - Националното 
сдружение на ловците е опазване-
то на дивеча, не ловът. Притесни-
телни са лошите прогнози за пре-
летния дивеч. С агресивното земе-
делие, използването на пестициди 
и комасирането на площите, сре-
дата за дивеча е много промене-
на и значително влошена. Що се 
отнася, специално за кокошови-
те птици, като яребица и кеклик, 
хранителната база от насекоми 
за този вид дивеч до 1989 година 
е била 80%. Последното изслед-
ване от 2017 година показва, че 
основната храна от насекоми за 
тези птици, е вече под 5%. Това е 
изключително тревожна тенден-
ция. Очаква се в близко време 
ловът на гургулица, един от най-
атрактивните за ловците, да бъде 
забранен. Засушаването пък съз-
дава недобра среда за пъдпъдъ-
ка, най-чистата птица, която пие 
вода от росата.

- Да разбираме ли, че ловът 
е повече грижа, отколкото от-
стрелване на дивеч?

- Да, така трябва да бъде. Но 
за съжаление, част от по-младо-
то поколение ловци не са усвои-
ли морала и етиката, които тряб-
ва да притежава един ловец. Ре-
ално, само за миналата година, 
сме задивечили с местен поле-
зен дивеч за 26 хиляди лева. Тези 
пари са повече от средствата, вло-
жени за задивечаване досега за 
цели 30 години - от 1989 година до 

2019 година.
- как точно го правите?
- Купуваме излюпени, 40-дневни 

птици - зеленоглава патица, яре-
бица и кеклик, които се отглеждат 
във волиерите на дружинките. От 
28 дружинки - 14 имат волиери. 
Ние подпомогнахме 10 дружинки 
със средства на сдружението да 
изградят такива волиери. Ще ви-
дим резултатите тази година, на-
пролет. Първите три дружинки, ко-
ито си направиха такива волиери, 
вече се радват на сериозен успех. 
Полагат се много грижи за диве-
ча, осигуряват се добри условия, 
вода и храна.

- А грижата на Сдружението 
за язовир „Парка”?

- Договорът с Община Айтос е 
от 2017-а до 2022 година, и по този 
договор ние имаме задължението 
да стопанисваме рибния ресурс 
в язовира. Общината е собстве-
ник, а ние сме поели ангажимен-
та да поддържаме нивото на во-
дата спрямо изискванията на Ба-
сейнова дирекция за безопасност, 
следим за оттока, който трябва да 
е минимум 4 л/сек., за да се под-
държа реката. Зарибяваме язови-
ра всяка година с шаран, толсто-
лоб, амур. Миналата година пус-
нахме и 1000 сомчета. Тази го-
дина също ще зарибим язовира, 
най-вероятно със сом и шаран, но 
това ще стане с решение на сек-
цията по риболов. Зарибяваме с 
видове, които са атрактивни за 
спортния риболов и могат да ста-
ват трофейни екземпляри. В язо-

вира в момента има 10 
вида риба.

- кой има задъл-
жението да почист-
ва язовира и околно-
стите?

- Правим основно по-
чистване всяка година 
и апелираме към ри-
боловците да спазват 
необходимата хигие-
на. Идеята е да създа-
дем навици за опазва-
не на чистотата на вод-
ното съоръжение у де-
цата и младите хора. За 
жалост, някои от въз-
растните не дават до-
бър пример в това от-
ношение.

- как се опазва риб-
ният ресурс в язови-
ра?

- За това сме инвестирали не-
малко средства. Разбира се, това 
стана с подкрепата на кмета Ва-
сил Едрев, който ни помогна мно-
го в тази посока. С негова по-
мощ бяха осигурени видеокаме-
ри с инфрачервени лъчи за дено-
нощно наблюдение, което обхва-
ща целия язовир. Допълнително 
монтирахме мощни прожектори 
за осветяване. Има и фирма, ко-
ято осъществява физическа ох-
рана. Тази мярка беше наложи-
телна, след като на 31 декември 
2017 година хванахме бракониери 
с мрежите.

- Доста пенсионери са запа-
лени по риболова. има ли при-

емственост и интерес у деца-
та?

- Всяка година над 100 деца имат 
билети за риболов през 2019 годи-
на. Интересът расте, защото има 
риба. Ако няма риба ще има ли 400 
билета?! За деца до 14 години те 
са безплатни. Трябва да ви кажа, 
че най-много сигнали за нередно-
сти, например - хващане на мало-
мерни риби, идват точно от деца. 
Те имат по-добре развито чувство 
за справедливост. Организират се 
състезания по риболов за деца, 
сега напролет ще бъде следващо-
то. Тези състезания целят да раз-
вият у децата не само риболовни 
умения, но и навици да опазват 
природата.
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Регионален ученически конкурс на тема 
„Земята през очите на децата” за изработ-
ване на картичка от отпадъци, организират 
РИОСВ-Бургас и Народно читалище „Хрис-
то Ботев 1937“ по повод Международния ден 
на Земята - 22 април. Конкурсът цели, чрез 
творчеството си децата да изградят пози-
тивно отношение към природата и нейно-
то опазване. В конкурса могат да участват 
ученици от 13-те общини на област Бургас, 
включително и от община Айтос. Картички-
те трябва да бъдат съобразени с темата и 
да показват реки, планини, природни забе-
лежителности, растителни и животински ви-
дове. Всеки участник може да изпрати ЕДНА 
картичка, която да бъде във формат А6 и да 
съдържа информация за ученика – име и 
фамилия, възраст, училище, населено мяс-

то, клас, е-mail, телефон за връзка, загла-
вие на картичката и кратко описание как-
во изобразява.

Желаещите да участват могат да изпра-
щат картичките на адрес: град Бургас, к-с 
„Лазур“, улица „Перущица“ № 67, ет. 1 за 
„Връзки с обществеността“, до 10 април 
2020 г. вкл.

Компетентно жури ще отличи най-добри-
те творби и ще присъди първа, втора, трета 
и поощрителна награди. Във фейсбук стра-
ницата за информационно-образователни 
дейности на РИОСВ-Бургас ще бъде пуб-
ликуван албум с всички участващи в кон-
курса картички със заглавие, име и фами-
лия на автора.

Награждаването ще се състои на 22 април 
2020 година в залата на РИОСВ - Бургас.

Ученически конкурс за 
картичка от отпадъци

Надпреварата е посветена на Деня на Земята

Ботевци се надиграваха

С дълги хора и нади-
граване отбелязаха на-
ционалния празник уче-
ниците и учителите от 
СУ „Христо Ботев” - Ай-
тос. „Най-важното за 
едно поколение е съхра-
няването на българщи-

ната, затова с народни 
носии, знамена, патри-
отичен дух и български 
хора, учениците от База 
1 и База 2 на училището 
участваха в емоционал-
но надиграване. Награ-
дата беше създадена-

та емоция и удовлетво-
рението, че в танците и 
родолюбието всички са 
ЕДНО”, написа един от 
организаторите на учи-
лищния празник, препо-
давателката Лазарина 
Янчева.

Евгени Петров - председател на СНЦ Ловно-рибарско дружество „Сокол” - Айтос пред вестник „Народен приятел“:

Ловът е първо грижа

Евгени Петров

14 ловни дружинки с волиери за по-
лезен дивеч

Поредно детско риболовно състеза-
ние, организирано от Риболовната сек-
ция на сдружението На брега на язовир „Парка“ Стимули за най-малкия риболовец


