ПриятеЛ
народен

Cyan Magenta Yellow Black



Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

20-22 МАРТ 2020, бр. 375



Община Айтос мобилизира целия
си ресурс срещу коронавируса
Уважаеми граждани на
община Айтос,

Васил Едрев - кмет на община Айтос

До 19.03. 2020 г. няма регистрирани случаи на заразени с COVID-19 на територията на община Айтос. Но
вече е потвърден случай на
коронавирус в област Бургас. А когато заразата е у
съседите, не е трудно да се
прехвърли и при нас. Затова мерките са изключително строги. Извършва се дезинфекция в града и населените места. Направихме поръчка за предпазни маски.
Предоставяме ги на служителите в града и селата.
И отново се обръщам към
родителите: учениците да
не се събират на групи. В
противен случай ще предприемем крайни мерки.
Ограничавайте до минимум социалните си контакти. Да няма струпване на
хора - по улиците, пред магазини и аптеки. Напускайте домовете си само ако

е абсолютно необходимо.
Това се отнася най-вече за
възрастните хора.
Домашният социален патронаж работи. По решение
на Правителството предстои обхватът да се разшири. Приветствам инициативата на ресторантите, които
доставят храна по домовете, но е необходимо да спазват стриктно високите санитарни изисквания. Аптеките
работят нонстоп. Хранителните магазини са отворени
и през почивните дни. Място за паника няма. Нито за
презапасяване.
Кметовете на населени
места държат под контрол
ситуацията в селата. Контролира се спазването на
карантината на хора, върнали се от чужбина.
За първи път сме в извънредно положение. Ще има
още неудобства, ще има и
проблеми.
Налага се да ги решаваме в движение.

Кметът Васил Едрев нареди
тотален контрол в селата
В условията на извънредно положение, седем
дни в седмицата, всички
кметове и кметските наместници в община Айтос
трябва да проявяват изключителна бдителност,
да следят и контролират
какво се случва на територията на тяхното населено място. Предвид го-

лемия брой хора от селата, работещи извън пределите на България, кметовете и кметските наместници са длъжни:
• Да следят и да се информират за всеки новопристигнал в населеното
място, който работи или
е пътувал в Европа.
• При установяване на

Община Айтос

В града само рано сутрин има раздвижване

такива лица, незабавно
да се свържат с Общинския кризисен щаб и да
докладват конкретния
случай.
• Да следят за спазването на противоепидемичните мерки, разпоредени от Общинския кризисен щаб и за неспазване на заповедта на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г. Да

10 часа - градът е пустее

контролират струпването на хора, функционирането на заведенията
и търговските обекти и
изискванията за дезинфекция.
• Всеки ден - сутрин и
в 17.00 часа, кметовете и
кметските наместници да
докладват по телефона
ситуацията в населените
места пред кмета и Общинския кризисен щаб.

Благодаря на всички
граждани, търговци и собственици на заведения, на
директори, ръководители
на институции и общински
дружества, които спазват
мерките. Забелязвам, че
все по-малко са струпванията на хора. Граждани и служители ползват лични предпазни средства. Магазините и аптеките въведоха пропускателен режим и еже-

дневна дезинфекция.
Мобилизирали сме целия
ресурс на Общината. Целта
на мерките е да се чувствате по-спокойни и сигурни! Но от всеки един зависи да опази себе си, семейството, приятелите и близките си.
Бъдете отговорни!
Васил ЕДРЕВ - кмет на
община Айтос

Общински кризисен щаб

Дезинфекция, по-строги
мерки и обединени
усилия срещу COVID-19
Във връзка с
мерките за недопускане на зараза от COVID19 в условията на извънредно положение
в България, от
17 март Община
Айтос извършва
дезинфекциозна обработка с
препарата “Safe
Zone Plus”. По
план се извършва дезинфекция
и в селата.
Обстановката
се променя не с
дни, а с часове,
но до приключването на този
брой - 14.00 часа
на 19 март, на
територията на
община Айтос
нямаше заразени с коронавирус. Но най-малко пет бяха случаите в област
Бургас, свързани с нарушаване на наложена
карантина, докладвани на Прокуратурата. Ако
карантината не
се спазва, новата наказател-

Дезинфекцията продължава

на санкция е до 5 години лишаване от
свобода и до 50 000 лева глоба.
Поставените под карантина са под
контрола на Щаба, полицията и местните кметове. Но спазването на карантинния период е преди всичко отговорност на самите карантирани.
От РУ-Айтос съобщиха за първи опит
за измама на възрастна жена, свързана
с коронавируса. Случило се в съседен
Карнобат — ало-измамник се представил за общински служител, който доставя дезинфектанти.
Улиците на Айтос остават пусти, раздвижване има рано сутрин, когато служители тръгват на работа. Съставът на
общинската администрация е редуциран
на принципа смяна на екипите.
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За съпричастие към
богоугодното дело

С благословението на Негово Високопреосвещенство Митрополит Сливенски Иоаникий
започна изграждане на храм
„Св. Рождество Богородично” в
село Дрянковец, община Айтос.
Църковното настоятелство при
храм „Св. вмчк Димитрий Солун-

ски” - Айтос приканва всеки, който, за слава на Светата единосъщна и неразделна Троица, желае да стане съпричастен към богоугодното дело за построяване на храма, да дари средства
по банков път или при храмовото свещеничество в град Айтос.

Банкова сметка на храм „Св.
Димитрий Солунски” - Айтос:
Unicredit Bulbank - Айтос
IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
BIC UNCRBGSF
за новоизграждащия се храм „Св.
Рождество Богородично” - село
Дрянковец

Снимката е от 22 декември 2019 година

Общински съвет -Айтос обявява влезли в сила съдебни решения:
РЕШЕНИЕ
Номер 2155, 12.12.2019 г. , град Бургас
В ИМЕТО НА НАРОДА
Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на четиринадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в публично заседание в следния състав:
Председател: Лилия Александрова
Членове:
1. Станимир Христов
2. Диана Ганева
При секретаря И. Л. и прокурор Д.Х. като разгледа докладваното от
съдия Ганева административно дело номер 1547 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по глава Х, раздел ІІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Бургас против чл.8 от Наредба за управление на отпадъците на територията
на Община Айтос в частта относно „дейностите по събиране, транспортиране на битови отпадъци могат да се извършват от лица, притежаващи
съответно разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО“;
чл.27, ал.1 в частта „дейности по събиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешение по чл.35 от ЗУО;
чл.29, ал.1 в частта „дейностите по събиране, транспортиране на
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
се извършват само от лица, притежаващи съответно разрешение по
чл.67 от ЗУО“;
чл.31, ал.1 в частта „дейности по събиране, транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само
лица, притежаващи съответно разрешение по чл.67 от ЗУО“;
чл.32, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от употреба
пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО“;
чл.34, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от употреба
МПС, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица,
притежаващи съответно разрешение по чл.67 от ЗУО“;
чл.41 и чл.42 в частта досежно размера на санкциите.
Прави се искане за отмяна на атакуваните правни норми като незаконосъобразни и като противоречащи на нормативен акт от по-висока степен. В съдебно заседание Окръжна прокуратура - Бургас, чрез прокурор
Д.Х., поддържа протеста на основанията, изложени в него. При уважаване
на протеста иска да бъдат присъдени направените разноски.
В изпълнение на чл.188 във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК
съдът е съобщил оспорването чрез обявление, обнародвано в ДВ
бр.59/26.07.2019г. (л.83). Копие от това обявление е поставено и на определеното за това място в съда. В съдебно заседание на 19.09.2019г.
съдът е докладвал, че по жалба на „Рейсър Ауто“ ЕООД против чл.34, ал.1,
чл.42 и чл.43 от същата Наредба е образувано адм.дело № 1739/2019г.
по описа на съда. Във второто образувано дело, освен вече оспорените
от прокуратурата чл.34, ал.1 и чл.42 от Наредбата, е оспорена и разпоредбата на чл.43, която не е част от протеста. С протоколно определение от 19.09.2019г. (л.87) съдът е съединил адм.дело № 1547/2019г. с
адм.дело № 1739/2019г. двете по описа на Административен съд-Бургас,
като е постановил производството да продължи под №1547/2019г. В същото съдебно заседание съдът е постановил да се публикува обявление
в Държавен вестник на направеното оспорване на чл.43 от Наредбата.
Оспорващата страна „Рейсър ауто“ЕООД, ЕИК 201327590 е със седалище
и адрес на управление гр.София 1849, р-н Кремиковци, ж.к.Кремиковци,
бл.29, ет.1, ап.3, и се представлява в процеса от надлежно упълномощения адвокат Ю. Д., САК. С жалбата се прави искане за прогласяване на
нищожност или за отмяната на атакуваните правни норми като незаконосъобразни, постановени в противоречие с материалноправни разпоредби от по-висока степен – чл.35, ал.2, ал.3 и ал.5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Твърди се, че разрешително се изисква само
за дейностите по чл.35, ал.1 от ЗУО, между които събирането и транспортирането на отпадъци не попадат. За тях режимът е регистрационен,
а не както е предвидено в оспорената наредба – след издаване на разрешение. В жалбата е направено искане на присъждане на направените
по делото съдебно-деловодни разноски.
В съдебно заседание, оспорващото дружество – редовно уведомено,
не изпраща представител. Постъпила е молба-становище (писмена защита) (л.106) с вх.№ 9998/30.09.2019г. от „Рейсър ауто“ ЕООД, чрез пълномощника адв.Д., в която са доразвити релевираните с жалбата възражения. Към молбата е приложен договор за правна защита, съдействие
и процесуално представителство.
Ответникът – Общински съвет (ОбС) Айтос, представя преписката
по приемането на наредбата. В съдебно заседание не изпраща представител.
След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Предмет на съдебен контрол за законосъобразност са изрично посочени разпоредби от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Айтос. В чл.186 от АПК са определени субектите, които
имат право да оспорват подзаконови нормативни актове – това са както гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за
които той поражда задължения, така и прокурора, който може да подаде протест срещу акта. Правният интерес от обжалване на административните актове се обуславя от непосредственото неблагоприятно въздействие в правната сфера на лицата, по отношение на които актовете имат действие. Дружеството-жалбоподател има издадено решение №
РЕШЕНИЕ
Номер 194, 07.02.2020г., град Бургас
В ИМЕТО НА НАРОДА
Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на седми февруари две хиляди и двадесета година в закрито заседание в следния състав:
Председател: Лилия Александрова
Членове:
1. Станимир Христов
2. Диана Ганева
като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 1547 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 175, ал. 1 от АПК, вр. чл.
247, ал. 1 от ГПК.
С Решение №2155/12.12.2019 г., постановено по адм. д. №
1547/2019 г. Административен съд-Бургас, петнадесети състав,
е прогласил нищожността на разпоредбите на чл.41 и чл.42 от
Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Айтос в частта относно размера на санкциите, на чл.43 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община

26-00-11966/ 07.12.2012г. от директора на РИОСВ-София, с което е регистрирано като лице, извършващо дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на цялата страна. Следователно атакуваните разпоредби от НУОТОА го засягат пряко в търговската му дейност и
е налице правен интерес от оспорването.
Както сезиращият съда протест, така и подадената от „Рейсър ауто“
ЕООД жалба, отговарят на изискванията за форма и съдържание, съобразно чл.150, ал.1, вр. чл.196 от АПК, поради което са процесуално допустими.
В раздел III на Глава десета от АПК не са посочени основанията за
оспорване на подзаконовите нормативни актове. Ето защо по силата на
препращащата разпоредба на чл. 196 от АПК приложими са основанията
за оспорване на индивидуалните административни актове по чл. 146 от
АПК, при отчитане на спецификите, свързани с производството по издаването им и правната им характеристика. Предметът на съдебен контрол
в производството по оспорване на подзаконов административен акт съгласно разпоредбите на чл. 146, т. 1 – 5 от АПК са: компетентност на издателя на акта; спазване на изискванията за форма и на административнопроизводствените правила при издаването на акта; съответствието с
материалноправните разпоредби и с целта на закона.
С нормата на чл. 168, ал. 1, вр. чл. 196 от АПК съдът е задължен да
обсъди не само основанията, посочени от оспорващия, а въз основа на
представените от страните доказателства да провери законосъобразността на съответния оспорен текст от наредбата на всички основания, предвидени по чл. 146 от АПК. Като съобрази посочената разпоредба от кодекса, настоящият съдебен състав намира следното:
Оспорените в настоящото производство разпоредби от Наредбата са
издадени от компетентен орган, в изпълнение на правомощията по чл.
21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ на общинските съвети да приемат правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Безспорно Общински съвет Айтос е материално и териториално компетентният орган да приеме
Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Айтос– чл. 8 от ЗНА, вр. 22 от ЗУО.
Редът за приемане на нормативните административни актове от общинските съвети е регламентиран в ЗНА, АПК и ЗМСМА. Спазването на
предвидената в закона процедура е задължение на натоварените с него
административни органи и гарантира постигането и зачитането на принципите на законност, съразмерност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност, на които е подчинено и развилото се производство
по приемане на оспорената разпоредба. Същото е открито въз основа
на предложение на кмета на Община Айтос, което е надлежно разгласено ведно с мотивите към него по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА в относимата редакция и чл. 22, ал. 3 от ЗУО чрез публикация на интернет страницата на Общината.
При изготвяне на мотивите са съблюдавани изискванията на чл. 28, ал.
1 от ЗНА. Осигурена е възможност на заинтересованите лица да участват
в производството по приемането на подзаконовия нормативен акт като
вземат становища и направят предложения в достатъчен срок. Няма данни такива да са постъпили и да се е състояло обществено обсъждане по
смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗУО.
Наредбата е приета с решение от заседание на Общински съвет Айтос. При вземане на решението са спазени необходимите кворум, мнозинство и начин на гласуване съгласно особените изисквания, установени чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА в приложимата към него момент редакция.
При приемането на нормативния акт са съобразени изискванията на
чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от АПК – посочен е видът на акта, който се приема, органът, който го е приел, главният му предмет, посочено е и правното основание за приемане. Спазена е структурата, формата и обозначението на съдържанието, съгласно изискванията на ЗНА. Съобразно чл. 77 от АПК компетентният орган е издал нормативния административен акт след обсъждане на проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. Същият обаче е частично материално
незаконосъобразен.
Съгласно § 1, т. 17 от ДР на ЗУО „отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. По смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗУО отпадъците биват битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни
отпадъци и опасни отпадъци.
Обществените отношения в областта на управлението на битови и
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на съответната община се уреждат с наредба по чл. 22 от ЗУО.
Според чл. 35, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейностите по третиране на отпадъци, включително за дейности по рециклиране на кораби
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1257/2013, се изисква: 1. разрешение,
издадено по реда на глава пета, раздел I, или 2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда. Видно от т. 44 от ДР на ЗУО третиране на отпадъците са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане. Втората алинея на чл. 35 от ЗУО изброява дейностите, които са изключени от разрешителния режим като същите са упоменати в девет точки: 1. събиране и предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 2. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби; 3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове
R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13
по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпо-

редби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за
употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни
превозни средства (ИУМПС) и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване
на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба; 4. дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на
мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14
по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби; 5. дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2
към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с
оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за “биомаса” по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби; 6. дейности по обратно
приемане на територията на търговски обекти на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми; 7. дейност по предварително
обработване, обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към
§ 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти; 8. дейности по разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие, като събиране на лекарства
с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините за събиране на отпадъци в училищата; 9. дейности като търговец и/или брокер на отпадъци, когато същите не включват дейности с отпадъци на определена площадка.
Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО за извършването на дейностите по ал. 2, т. 2 – 5 от ЗУО се изисква само регистрация и издаване на документ по реда на глава пета, раздел II, като разпоредбата на чл. 35, ал. 5 от ЗУО изрично предвижда, че регистрационният документ за дейностите по ал. 2, т. 2 от ЗУО /събиране и транспортиране/ се издава самостоятелно от останалите разрешителни и регистрационни документи.
Съгласно чл.67, ал.1 от ЗУО разрешение за извършване на дейности
по третиране на отпадъци се издава от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите.
Езиковото и логическо тълкуване на приложимата правна уредба по
ЗУО и сравнителният й анализ с текстовете от Наредбата, сочат, че от Общински съвет – Айтос не е отчетен и разграничен специалният режим, уреден в чл. 35, ал. 2 от ЗУО, който по своята същност не е разрешителен, а
регистрационен. Очевидно с оспорените разпоредби е въведено изискване в противоречие на ЗУО за притежаване на разрешително за дейности,
които съгласно закона следва да подлежат само на регистрация.
Безспорно по отношение на включените в оспорените текстове от Наредбата дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци законът изисква единствено регистрация. Разрешително се изисква само
за дейностите по чл. 35, ал. 1 от ЗУО, между които изброените по-горе
такива не попадат. Недопустимо е подзаконов нормативен акт да въвежда утежняващи условия на фона на първично регламентирани обществени отношения, които се поддават на трайна уредба според предмета
или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. Наредбата не може да съдържа разпоредби, които противоречат на нормативен акт от по-висок ранг, тъй като съгласно императивното изискване на чл. 15, ал. 1 от ЗНА нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока
степен. С оглед изложеното съдът намира, че оспорените разпоредби от
Наредбата се явяват материално незаконосъобразни, постановени в противоречие с нормативен акт от по-висока степен –чл.35, ал.2,т.2 ,чл.35,
ал.3 и ал.5 от ЗУО, чл.67 от ЗУО, поради което същите подлежат на отмяна в оспорената им част.
По отношение на оспорването на чл.41 и чл.42 от Наредбата в частта
относно размера на санкциите, съдът съобрази следното:
Съгласно чл.41, ал.1 от Наредбата за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се наказват с глоби, както следва:
1.за нарушения по чл.6 и чл.7 от 100 лв. до 1000 лв.;
2.за нарушения по чл.18 и чл.19 –от 300 лв. до 1000 лв. ;
3.за други нарушения на настоящата наредба – от 50 лв. до 500 лв.
ал.2 при повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен размер
чл.42, ал.1 За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци или юридически лица се наказват с имуществена
санкция, както следва:
1.за нарушения по чл.6 и чл.7 – от 500 лв. до 3000 лв.
2.за нарушения по чл.10 – от 500 лв. до 5000 лв.
3.за нарушения по чл.18 и чл.19 –от 1000 лв. до 3000 лв.
4. за нарушения по чл.23-300 лв.
5. за нарушения на други условия и ред за предаване, събиране, включително разделно, превозване и претоварване на битови и строителни отпадъци, регламентирани в настоящата наредба – от 200 лв. до 1000 лв.
ал.2 При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер.
Прокуратурата иска отмяна, а “Рейсър ауто” ЕООД иска обявяване на нищожност на чл.42, като издаден при липса на компетентност
на общинския съвет.
Съгласно чл.76, ал.1 от АПК, нормативните актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи, а компетентността
за това не може да се прехвърля. Според ал.3 общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Законодателят в нормата на чл.22 от ЗУО не е предвидил законова делегация във връзка с административнонаказателната отговорност, поради
което нищожността на така приетите правни норми е обусловена от липсата на компетентност на нейния автор.

По отношение на оспорването на разпоредбата на чл.43 от Наредбата, съдът съобрази следното:
Съгласно чл.43, ал.1 нарушенията по чл.41 и чл.42 се установяват с
акт на длъжностни лица, определени от кмета на общината.
Ал.2 Наказателните постановления се издават от кмета на общината
или от упълномощено от него лице.
Ал.3 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изменението на наказателните постановления се извършват по реда
на ЗАНН.
Нормата на чл.22 от ЗУО в ал.1 делегира права на общинския съвет да приеме наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината, разработена
съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Според ал.2
на същата правна норма с наредбата по ал. 1 се уреждат и изискванията
към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11.
Следователно, законодателя не е предвидил възможност с така приетата наредба да се реализира административно наказателна отговорност
за физически и/или юридически лица.
Нормативните актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи, а компетентността за това, както бе посочено по-горе, не може да се прехвърля. Според ал.3 общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от повисока степен обществени отношения с местно значение. Законодателя в
нормата на чл.22 от ЗУО не е предвидил законова делегация във връзка с
административнонаказателната отговорност, поради което нищожността
на така приетата правна норма е обусловена от липсата на компетентност
на нейния автор. В горния смисъл целия текст на чл.43 от Наредбата се
явява нищожен, като приет извън правомощията на общинския съвет. В
този смисъл е и практиката на ВАС-Решение №15898/19.12.2018г., постановено по адм.дело №5466/2018г. по описа на съда.
Въз основа на гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че подадените протест и жалба са основателни и като такива същите следва да бъдат уважени.
При този изход на спора и предвид заявените претенции от оспорващите Прокуратура и „Рейсър Ауто“ЕООД претенции за присъждане на
разноски, съдът съобрази следното:
При уважаване на оспорването, в полза на Окръжна прокуратура Бургас следва да се присъди сума в размер на 20 лева за съдебно -деловодни разноски.
Относно разноските на „Рейсър Ауто“ЕООД - на основание чл.143,
ал.3 от АПК, в полза на дружеството следва да се присъдят направените в производството разноски в общ размер на 720 лв., от които - 650
лева платено в брой адвокатско възнаграждение, съгласно договора за
правна помощ имащ и характер на разписка, 50 лв. –държавна такса
във връзка с образуване на делото и 20 лв. за обявяване на оспорването в Държавен вестник.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.193, ал.1 от АПК,
Административен съд - Бургас, петнадесети състав,
Р Е Ш И:
ПРОГЛАСЯВА нищожността на разпоредбите на чл.41 и чл.42 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Айтос в частта относно размера на санкциите, на чл.43 от Наредбата за управление
на отпадъците на територията на Община Айтос, приета с Решение №617
по Протокол №41/30.09.2014г. на Общински съвет-Айтос.
ОТМЕНЯ чл.8 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Айтос в частта относно „дейностите по събиране, транспортиране на битови отпадъци могат да се извършват от лица, притежаващи съответно разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО“;
чл.27, ал.1 в частта „дейности по събиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешение по чл.35 от ЗУО;
чл.29, ал.1 в частта „дейностите по събиране, транспортиране на
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
се извършват само от лица, притежаващи съответно разрешение по
чл.67 от ЗУО“;
чл.31, ал.1 в частта „дейности по събиране, транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само
лица, притежаващи съответно разрешение по чл.67 от ЗУО“;
чл.32, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от употреба
пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО“;
чл.34, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от употреба
МПС, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица,
притежаващи съответно разрешение по чл.67 от ЗУО“;
ОСЪЖДА Общински съвет Айтос да заплати на Окръжна прокуратура Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 20 (двадесет) лева.
ОСЪЖДА Общински съвет Айтос да заплати на „Рейсър ауто“ ЕООД,
ЕИК 201327590 съдебно-деловодни разноски в размер на 720 (седемстотин и двадесет) лева.
Решението може да се обжалва по касационен ред пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК, след влизането му в сила.

Айтос, приета с Решение №617 по Протокол №41/30.09.2014г.
на Общински съвет-Айтос.
Отменил е чл.8 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Айтос в частта относно „дейностите по събиране,
транспортиране на битови отпадъци могат да се извършват от лица,
притежаващи съответно разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО“;
чл.27, ал.1 в частта „дейности по събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица,
притежаващи съответно разрешение по чл.35 от ЗУО;
чл.29, ал.1 в частта „дейностите по събиране, транспортиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършват само от лица, притежаващи съответно
разрешение по чл.67 от ЗУО“;
чл.31, ал.1 в частта „дейности по събиране, транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешение по чл.67 от ЗУО“;
чл.32, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от употреба пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО“;
чл.34, ал.1 в частта „дейности по събиране на излезли от

употреба МПС, компоненти и материали от тях имат право да
извършват само лица, притежаващи съответно разрешение по
чл.67 от ЗУО“;
Осъдил е Общински съвет Айтос да заплати на Окръжна прокуратура - Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 20
(двадесет) лева.
Осъдил е Общински съвет Айтос да заплати на „Рейсър ауто“
ЕООД, ЕИК 201327590 съдебно-деловодни разноски в размер
на 720 (седемстотин и двадесет) лева.
По делото е постъпила молба от „Рейсър Ауто“ ЕООД за поправка на очевидна фактическа грешка, а именно за прогласяване нищожност на разпоредбата на чл.42 в неговата цялост, а
не само в частта относно размера на санкциите.
В съответствие с разпоредбата на чл. 247, ал. 2 от ГПК съдът е съобщил за исканата поправка на страните, с указание, че
могат да представят отговор в едноседмичен срок от съобщението, какъвто по делото не е постъпил.
Съдът намира молбата за поправка на очевидна фактическа
грешка за основателна, тъй като е сезиран с искане от „Рейсър Ауто“ ЕООД за прогласяване нищожността на чл.42 от Наредбата в цялост.

Настоящият съдебен състав намира, че е допусната очевидна фактическа грешка в решението, която следва да бъде поправена.
Водим от горното и на основание чл. 175 от АПК, Административен съд –Бургас, ХV състав
Р Е Ш И:
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение
№2155/12.12.2019г., постановено по адм.дело №1547/2019г.,
като в решението вместо прогласява „нищожност на чл.42 от
Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Айтос в частта относно размера на санкциите“ да се чете
„прогласява нищожността на чл.42 от Наредбата за управление
на отпадъците на територията на Община Айтос в цялост“.
На основание чл. 247, ал. 4 от ГПК решенето може да бъде
обжалвано в 14- дневен срок от съобщението пред ВАС.
На основание чл. 175, ал. 2 от АПК след влизане на решението в сила извършената поправка да се отбележи върху Решение
№2155/12.12.2019 г. по адм. д. № 1547/2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 		
			

ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
			
2.
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С кратък дневен ред, без граждани и медии в залата
Предвид обявеното, с Решение на Народното събрание, извънредно положение
на територията на цялата страна (ДВ бр.
22) 13.03. 2020 г., Заповед на министъра на
здравеопазването №РД-01-124 /13.03.2020 г.
и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и строги
противоепидемични мерки за неразпространение на короновирусната инфекция
(COVID-19),

Общински съвет - Айтос
преустановява провеждането на
открити заседания за граждани и
медии до второ нареждане
Шестото редовно заседание на Общински съвет - Айтос ще се проведе при засилени превантивни мерки на 24. 03.
2020 г. (вторник), от 9.30 часа в сградата за заседания на Община Айтос.

Освен общинските съветници, на заседанието ще бъдат допуснати представители
на Общинска администрация - Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред.
При провеждане на заседанието,
стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни сред-

Община Айтос
Съобщение
Уважаеми данъкоплатци,
Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 година 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 данъци 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 ”Местни 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 данъчно плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «Банка ДСК» ЕАД на територията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административно 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 общината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъкоплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОС-терминал, 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 битови 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 други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че
ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:
1. На 23.03, 24.03 и 25.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа
„Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране на пшеница, ечемик и овес както следва: 1375 дка в местността Карапелит, землище град Айтос, 1000 дка в местността Карамеше, землище град Айтос, 720 дка в местността Азмака, землище с. Съдиево, 150 дка в
м. „Домуз орман“, землище с. Съдиево, 220 дка в м. „Боаза“, землище с. Малка поляна, 70 дка в местността Кираджика, землище
с. Пирне с препаратите „Суми Алфа“ и „Приаксор“ и листен тор
„Грийн актив“ и „Лумбреко“.
2. На 26.03.2020 г., 27.03.2020 г. и 28.03.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на пшеница и ечемик на 1500 дка в местността Карапелит, находящи се в землището на град Айтос с препаратите „Суми Алфа“
и „Приаксор“ и листен тор „Лумбреко“.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС

ства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.
Заседанието се провежда в извънредно положение, поради необходимостта от
спазване на срокове по точките в дневния
ред. За първи път членовете на Председателския съвет заседаваха в Арт залата на
Общината, за да могат да спазят мерките
за превенция.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАПОВЕД
№ РД-08-177
гр.Айтос, 17.03.2020г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Във връзка със Заповед РД-08-169/16.03.2020г за прекратяване на тръжна процедура за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в зоните за земеделско ползване в
условията на извънредно положение в България, предвид мерките
за недопускане на зараза от „COVID-19”, отлагам провеждането на
процедурата, открита със Заповед № РД-08-124/26.02.2020г. и определям дата за провеждането й 30.04.2020г. от 10:00ч.
2. Всички кандидати, подали заявления, запазват правата си
за участие.
3. Да се публикува във вестник „Народен приятел”, на интернет
страницата на общината и информационното табло.
4. Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите
лица.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че
ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:
1. На 20.03, 21.03 и 22.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ
Единство – гр. Айтос ще извърши третиране на 3500 дка пшеница
в местността Кара меше, 1800 дка пшеница в местността Герена и
местността Стамбол сърта и 2200 дка пшеница в местността Пирненски бахчи и местността Карнобатски път с препаратите „Цитрин
макс“, „Танго супер“, „Биатлон“ и „Имаспро“.
2. На 20.03 от 12:00 до 16:00 часа „Грийн Парадайс 97“ ООД ще
извърши третиране на 29,100 дка череши в местността Лясковско
шосе, землище град Айтос с препаратите „Бордомиск 20 ВП“ и
„Трифолио-S форте“.
3. На 20.03, 21.03 и 22.03.2020г. от 12:00 до 17:00 часа ЗП
Недко Кънчев Недков ще извърши третиране на 51 дка сини сливи в местността Черна поляна, землище с. Поляново и 82,364 дка
сини сливи в местността Алана, землище с. Черноград с препаратите „Бордомиск 20 ВП“ и „Трифолио-S форте“.
4. На 24.03. от 12:00 до 15:00 часа ЗП Недко Кънчев Недков ще
извърши третиране на 18,62 дка кайсии в местността Кара меше,
землище град Айтос с препаратите „Бордомиск 20 ВП“ и „Трифолио-S форте“.
5. На 23.03.2020г. от 12:00 до 15:00 часа ЗП Недко Кънчев Недков ще извърши третиране на 20,5 дка череши в местността Кара
меше, землище град Айтос и 15,761 дка вишни в местността Черна
поляна, землище с. Поляново с препаратите „Бордомиск 20 ВП“
и „Трифолио-S форте“.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

гр. Айтос 8500, ул. „Цар Освободител” № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛ, Тел/Факс: (0558) 2-21-66, Е-mail: obs.aitos@abv.bg
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Уважаеми дами и господа общински съветници,
С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23,
ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община
Айтос, свиквам ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос,
което ще се проведе на 24.03.2020 г. /вторник/ от 09.30 ч. в
заседателната зала на Община Айтос, при следния проект за
Д Н Е В Е Н
Р Е Д:
1. Докладна записка с вх. № ОбС-124/13.03.2020 г. от Мариана
Димова – Председател на комисията за организация и провеждане на конкурс за избор на управител на Общинско търговско дружество „МБАЛ-Айтос”ЕООД – гр.Айтос, относно утвърждаване на
протокол на комисията, назначена с Решение № 13/20.12.2019
год. на Общински съвет – Айтос, обективирано в Протокол № 3,
за провеждане на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество „МБАЛ – Айтос” ЕООД, гр. Айтос.
2. Докладна записка с вх. № ОбС-117/09.03.2020 г. от Стоян
Стоянов – общински съветник в ОбС - Айтос, относно издаване
на запис на заповед от Община Айтос в полза на Държавен фонд
„Земеделие“(ДФЗ) , обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група –Айтос“ (МИГ-Айтос) съгласно
чл.7, ал.2, т.2,ал.3,4,5,6,7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016
година на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи
за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г.(ПРСР 2014-2020).
3. Предложение с вх. № ОбС-134/16.03.2020 г. от Васил Едрев
– кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Общината за 2020 г.
Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.
На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

Община Айтос
СЪОБЩЕНИЕ
ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА АЙТОС!
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 – старши експерт, Дирекция
„ТСУРР”, стая № 6, тел. 0897 992 321.
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В богослуженията - молитви
при епидемия и зарази

Cyan Magenta Yellow Black

Окръжно писмо на Светия Синод е изпратено до всички свещенослужители за прибавянето
в богослуженията в православните храмове на молитви при епидемия от заразна болест
Във връзка с епидемиологичната обстановка
в страната и опасността
от заразяване с коронавирус - COVID-19, в богослуженията, по решение
на Светия Синод на БПЦБП, са добавени специалните молитви при зарази и епидемии от особено заразни и смъртоносни болести, каза за
„Народен приятел“ ставрофорен иконом Ромил
Негозов. Прошенията на
СВ. ПРОСКОМИДИЯ, НА
ВЕЛИКАТА ЕКТЕНИЯ и
НА СУГУБАТА ЕКТЕНИЯ
се добавят при отслужването на Света Литургия във всеки храм и манастир в диоцеза на БПЦБП, научи още общинското издание.
Спазват се и препоръките в „Окръжно писмо” на
Българския патриарх, „относно появата на новия
коронавирус и богослужебно-църковния живот”.
Всички храмове в епархията са отворени и богослуженията не се прекъсват,
извършват се причастията - лекарство за телесно
и душевно здраве.
Съветите са, всеки посещаващ храма да се отнася
с необходимото внимание
и отговорност към здраве-

Храм „Св. Димитър”

то на околните. Болните да
избягват посещения на обществени богослужения, а
да се отдадат на молитва и
коленопреклонение в своя
дом, за да не станат проводник за заразяване на
други вярващи.
„Свещениците отправят усърдни молитви към
Всеподателя Бога, „Който

наказва и милва, допуска
болести за наше вразумление и лекува“, за изцеление и безопасно преодоляване на това изпитание”, казва още отец Ромил.
Във връзка с епидемиологичната обстановка в
страната, църквата показа и бърза реакция на за-

Доставят храна по домовете
при спазване на
санитарните изисквания

гриженост към молещите
се. Всеки може да следи
на живо Божествените литургии от Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски”, които се
излъчват на официалната
страница на Светия Синод
във Facebook - https://bit.
ly/33i5xYT.
НП

Ставрофорен иконом Ромил Негозов

Честита пролет, приятели!
С добро пожелание и усмивка срещу стреса

Ресторантът на
комплекс „Славеите” - Айтос предлага една изключително полезна за
условията, при които живеем, услуга
- доставка на храна
до домовете.
Телефон на ресторант „Славеите”
за поръчка и доставка - 0896 40 60
60 - от 11.00 часа
до 14.00 часа и от
18.00 часа до 22.00
часа.

Ресторант „При Анести” - телефон 0876 650 103
Работи и следобед от 17.00 ч. - 21.00 часа, само за разнос по домовете. Безплатен транспорт!
И „Генгер” ЕООД се включва!
Скъпи приятели, уважаеми клиенти, от 17.03.2020 г. механа „Воденицата” предлага разнос на храна по домовете, при условия, съгласувани с хигиенните изисквания. Поръчки приемаме на тел. 0885620863 от 11:00 до 19:00 часа.

Ветераните-учители от училище „Любен Каравелов” - октомври 2019 година

Геновева ЗАФИРОВА
Нищо, че сега сме за дълго вкъщи
и по-малко сред природата. Но и от
прозореца се усеща полъхът на южняка и се вижда синевата на пролетното небе. Всички чувстваме как природата се събужда, в очакване на Възкресението.
С това вдъхновено чувство, в трудното и опасно време, в което живеем,
отправям сърдечен пролетен поздрав
към всички мои колеги от нашето мило
гнездо - бившето училище „Любен Каравелов” - град Айтос.
Пожелавам Ви, скъпи приятели,
здраве, добро настроение и още много пролети в живота!
А най-специални поздрави поднасям
лично към Славка Топалова - Калчева - председател на клуб „Вяра” - Айтос и Ирина Димитрова по повод тех-

ния юбилеен празник. Навръх Първа
пролет, на 22 март, тези две прекрасни дами ще отпразнуват 85-и рожден
ден. И двете са дали години от живота
си на айтоското образование и на децата. Много поколения айтозлии помнят с уважение и обич имената на своите учителки. Желая им здраве, самочувствие и още много рождени дни!
И нека всички да запазим чисто и неопетнено онова светло чувство от изминалите години, което ни сплотяваше
в предизвикателствата и ни вдъхновяваше да се подкрепяме и да израснем
като личности. Нищо, че сме в извънредна ситуация, нека да не губим връзката помежду си, градена в миналото,
защото тя ще ни помогне да преодолеем трудностите на настоящето.
Бъдете здрави, скъпи колеги!
Честит празник!

