
Че тази учебна година ще 
бъде по-различна от всички 
останали, стана ясно още пре-
ди старта й. И на официалното 
откриване на 15 септември ро-
дителите продължаваха да пи-
тат ще се носят ли маски, как и 
къде, ще се мери ли температу-
рата всяка сутрин, ще бъдат ли 
децата им в изолатор, ако не 
дай боже, се закашлят и т.н. И 
въпреки че много от родители-
те не бяха наясно с новата си-
туация, това не помрачи нито 
тяхното, нито на децата,  праз-
нично настроение, нито пък се 

отрази на огромното желание 
на училищните общности да бъ-
дат традиционно заедно в пър-
вия учебен ден.

Първият училищен звънец 
удари в Айтос в 8.30 часа на 15 
септември. Да чуят позабраве-
ния звън на символа на  при-
съственото обучение, в двора 
на Средно училище “Никола 
Вапцаров” бяха дошли гости, 
учители, родители, първоклас-
ниците от трите училищни па-
ралелки и учениците от V и VІІІ 
клас. За час по-късно беше на-
срочена празничната среща с 
учениците от другите класове, 
но най-ученолюбивите бяха до-
шли още рано сутринта, за да 

почувстват атмосферата на 
училищното начало. 

В 9.30 часа, по традиция, ди-
ректорът на СУ “Христо Ботев” 
Пенка Кирязова тържествено 
връчи символичния ключ за на-
чалото на учебната година на 
един от първокласниците. Че-
тири паралелки първолаци с по 
22-ма в клас, техните родители 
и близки, както и петокласни-
ци и осмокласници, изпълниха 
двора на най-старото училище, 
видя се нетърпението, с което 
са очаквали цветното и усмих-
нато училищно тържество. 

За трета поредна година на-
чалото беше дадено с водосвет 
за здраве и успехи, отслужен 
от отец Димитър, новия пред-
стоятел на храм “Св. Димитър”. 
Традиционно беше и участие-
то на училищния Танцов със-
тав “Тракийче” с ръководител 
Росица Кавръкова. Първоклас-
никът Калоян изненада при-
състващите с прекрасно сти-
хотворение, а новата му учи-
лищна приятелка Виктория и 
преподавателката по българ-
ски език и литература Татяна 
Йотова “изгряха” в песенен 
дует баба и внуче. Вълнуващо-
то училищно тържество воде-
ше Цвета Андреева - препода-

вател по музика, с подкрепата 
на Лазарина Янчева, препода-
вател по български език и ли-

тература.
Новото в първия ден на но-

вата учебна година и в двете 

училища са детекторните рам-
ки на входа, които ще измерват 
температурата не само на все-
ки ученик, но и на всеки, който 
влиза в училищата, видя «На-
роден приятел“. Още в първия 
ден децата се подредиха в ре-
дица, сложиха маски, с които 
да минат по коридорите, и тър-
пеливо изчакваха да им бъде 
измерена температурата. 

Кметът Васил Едрев от-
кри учебната година първо в  
СУ “Никола Вапцаров” и час 
по-късно - в СУ “Христо Ботев” 
- Айтос. “След дългите месеци 
на дистанционно обучение и 
след ваканцията, днешният 15 
септември е много специален 
празник за цялата общност. 

Даваме началото на една раз-
лична учебна година, с надеж-
дата тя да е най-вече здрава 
и присъствена! На Вас, скъпи 
учители, пожелавам да запази-
те ентусиазма и усмивките си 
от днешния ден!  Нека учебна-
та Ви година да бъде присъст-
вена! Нека да водите учебни-
те часове на живо, в класните 
стаи. В реално време да бъде-
те пример за своите ученици. 
Защото, в това е силата на бъл-
гарския учител!”, каза кметът в 
словото си за откриването на 
учебната година.

Още за началото на учеб-
ната година в община Айтос, 
на страница 4
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

18-24 СЕПТЕМВРИ 2020, бр. 409

Празничен старт на различната 
учебна година в община Айтос

С тържествена церемония за издигане на националното знаме с участието на VІ Уче-
нически гвардейски отряд на СУ “Христо Ботев”, и с празнична програма, подготвена 
от НЧ “Васил Левски 1860”, Айтос ще отбележи 112 години от Независимостта на Бъл-
гария на 22 септември 2020 г., от 11.00 часа, на площад “Свобода”.

Новостроящият се храм 
„Св. Рождество Богородично” 
в село Дрянковец вече е сани-
ран. Така продължаваме дело-
то на отец Ромил, който поло-
жи основите, и с много жела-
ние, грижа за миряните и вяра 
беше поел отговорността за 
строителството, съобщиха за 
„Народен приятел“ от Инициа-
тивния комитет в селото.

ИК – с. Дрянковец благода-
ри на Църковното настоятел-
ство на храм “Св. Димитър” 
за подкрепата, и призовава 
всеки, който има възможност 
да подкрепи богоугодното на-
чинание на дрянковлии, и да 
бъде съпричастен - за слава 
на Светата единосъщна и не-
разделна Троица.

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

Подкрепете строителството на 
православния храм в Дрянковец!

Празнуваме Деня на 
независимостта на 22 септември

На училище тръгнаха 2960 ученици, 
260 от тях са първокласници 



Р Е Ш Е Н И Е
№ 135

По Докладна записка с вх.№ ОбС-287/14.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Общи-
на Айтос, относно приемане на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазва-
не на зелената система на територията на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал. 10 от Закона за устрой-

ство на територията, 
Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система 
на територията на община Айтос.
2. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й във вестник „Народен приятел“. 

Решението е гласувано в заседание на  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и   /п/
0 „възд.се”, проведено на 28.08.2020 г., КРАСИМИР ЕНЧЕВ
поименно, съгласно приложен списък към   
Протокол № 11, т.3. от ДР 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
 /Галя Младенова – протоколист/

Н А Р Е Д Б А
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
/Приета с реш.№135/28.08.2020 г., пр.№11/

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.10 от Закона за устройство на тери-
торията и урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устой-
чивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Айтос.

(2) Зелената система на Община Айтос е предназначена да подобрява жизнената среда 
и облика на населените места в нея, независимо от формите на собственост.

Чл.2. По смисъла на тази Наредба зелената система обхваща всички площи, оформе-
ни със средствата на паркоустройството и декоративната дървесно-храстова растителност 
в тях на територията на Община Айтос и в частност на град Айтос, независимо от тяхна-
та собственост, както следва:

1. Озеленени площи и алейни (улични) насаждения върху общински терени;
2. Озеленени площи и декоративната дървесна и храстова растителност на терени, ко-

ито не са общинска собственост.
Чл.3. (1) По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди, причине-

ни на озеленените площи и декоративната растителност от граждани, стопански и общест-
вени организации, органи на местното самоуправление и държавни органи.

(2) По този ред се определят и присъждат обезщетения срещу юридически и физически 
лица, които солидарно с причинителя отговарят за неговите действия.

Чл.4. (1) Не подлежат на установяване и обезщетение по реда на тази Наредба вреди 
причинени от природни бедствия или при условията на форсмажорни обстоятелства.

(2) В случаите, когато по друг нормативен акт се предвижда специализиран ред за ус-
тановяване на щети или нарушения на озеленените площи и растителността в тях, се при-
лага съответният нормативен акт.

Чл.5. За опазване на озеленените площи и декоративната растителност в тях от не-
гативното въздействие на вредни вещества и замърсители, изпуснати във въздуха, во-
дите и почвата в количества над допустимите норми, се прилага Закона за опазване на 
околната среда /ЗООС/, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управле-
ние на отпадъците.

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл.6. (1) Общински съвет, кмета на Община Айтос и кметовете на кметства са органа 
на управление на зелената система.

        (2) Кмета на община Айтос или упълномощени от него длъжностни лица ръково-
дят, дават становища, съгласуват и контролират всички възникнали въпроси и проблеми, 
отнасящи се до озеленените площи на територията на Община Айтос, съвместно и съгла-
сувано с Главния архитект и ресорния зам.-кмет на Общината.

Чл.7. Общинска администрация чрез упълномощените от кмета на общината длъжност-
ни лица управлява проучването, проектирането, изграждането, стопанисването, контрола 
и опазването на тази част от озеленените площи, които са разположени върху общински 
терени – публична общинска собственост, при което:

1. организира снабдяването на общината с декоративен посадъчен материал и снаб-
дяването с паркови архитектурни елементи и съоръжения за отдих и спорт, за нуждите на 
общинските озеленени площи.

2. дава становища по всички действия от градоустройствено и инвестиционно естество, 
провеждани от Главния архитект на гр. Айтос, други общински, държавни органи или инсти-
туции и частни лица, които засягат озеленените площи на територията на Община Айтос.

3. организира ежемесечен контрол върху изразходването на общинските бюджетни 
средства и ежедневен контрол за качественото изпълнение на работите по поддържане-
то и ремонта от фирмите и работниците от общинските програми за заетост, работещи в 
озелените площи на територията на град Айтос.

4. дава становище за разполагането на обекти за разносна търговия в общинските зе-
лени площи, след съгласуване с Главния архитект на Общината, без да се засягат затреве-
ни и залесени площи. Разрешението се подписва от Кмета на Община Айтос.

5. дава становище за организирането на масови прояви в общинските зелени пло-
щи от обществени и други организации, които се разрешават от Кмета на Община Айтос 
след внасяне на съответната такса за ползване на територията и изплащане на обезще-
тения за нанесени вреди на озеленените площи, ако има такива по Тарифата по чл.36 /
Приложение №1/.

6. подготвя документите за организиране на търгове и конкурси за изработване на 
проекти и изпълнение на строителство, поддържане и опазване на общинските озеле-
нени площи.

Глава трета
ПЛАНИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл.8. Озеленените площи за широко обществено ползване на територията на Общи-

на Айтос се организират и управляват на базата на Общ устройствен план на град Айтос /
ОУП/ и подробните устройствени планове.

Чл.9. (1) Изменения в предназначението на отредените за озеленяване площи според 
действащия Общ устройствен план /ОУП/ се извършват само по реда на ЗУТ след общест-
вено обсъждане, съгласуване с Общинска администрация чрез упълномощените от кме-
та на общината длъжностни лица и с компетентните за това контролни органи по окол-
на среда /РИОСВ, РЗИ и др./

(2) Общинска администрация чрез упълномощените от кмета на общината длъжност-
ни лица дава становище по отдаването, изграждането и експлоатацията на нови обекти 
за обществено обслужване, спорт и атракции, предвидени по подробен устройствен или 
паркоустройствен план, но неизградени до момента в общинските озеленени площи, кое-
то се извършва след провеждане на тръжна или конкурсна процедура, чрез сключване на 
договор, подписан от кмета на общината.

(3) Предназначението на озеленени площи в частни имоти се променя по реда на За-
кона за устройство на територията и Наредба №1 за опазване на озеленените площи и де-
коративна растителност /ДВ бр.26 от 30 март.1993г./

Чл.10. (1) При възлагане разработването на градоустройствени, архитектурни и благо-
устройствени планове Общинска администрация чрез упълномощените от кмета на общи-
ната длъжностни лица изисква:

1. Запазване на съществуващите озеленени площи от всички категории и на територи-
ите, отредени за озеленени площи по действащите градоустройствени планове.

2. Максимално запазване на съществуващата дървесна и храстова растителност и озе-
ленени площи.

(2) Всички задания и проекти за ремонтни и строителни работи по техническата инфра-
структура, засягащи елементите на зелената система се съгласуват с Общинска админи-
страция чрез упълномощените от кмета на общината длъжностни лица.

Чл.11. Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане, 
преместване и/или окастряне на растителност и премахване на озеленени площи се изда-
ва след писмено заявление и документ за внесена такса по Тарифата за обезщетения за 
причинени вреди на Зелената система. Съгласно /Приложение №1/.

Чл.12. Изпълнителят на строителство е длъжен:
1. Да вземе необходимите мерки за опазване на озеленените площи и декоративната 

дървесно - храстова растителност от повреди и наранявания.
2. Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в определения от община-

та срок.
3. Да спазва нормативните изисквания при засаждане на декоративна растителност за от-

стоянието от проводи, съоръжения и сгради. /Приложение №2 към настоящата Наредба/.

Глава четвърта
ОПАЗВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ, ДЕКО-

РАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

Раздел първи
ОПАЗВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ

Чл.13. Засегнатите озеленени площи при изменение на устройствените планове на различ-
ни нива, задължително се компенсират с допълнителни терени за озеленяване, отговарящи на 
нормативите за съответните обекти.

Чл.14. (1) Общинските озеленени площи и декоративната растителност в тях се опазват от 
община Айтос въз основа на настоящата Наредба.

(2) За опазване на общинските озеленени площи по улици, площади и други пешеходни прос-
транства се забранява :

1. Нанасяне на повреди върху дърветата и храстите чрез чупене и рязане на клони, забива-
не на пирони, метални и други предмети, нараняване на короната, палене на огън, насипване на 
осолен сняг около стъблата и др.

2. Късането и изкореняването на цветя, повреждането на декоративни фигури от тях, унищо-
жаването на представители на парковата фауна, техните местообитания, укрития и гнезда.

3. Ходенето по тревните площи, с изключение на определените за тази цел места, използ-
ването им за пикник, преминаване на превозни средства през тревните масиви и паркиране-
то им в тях.

4. Разлепването и забождането на рекламни материали, транспаранти и некролози по дър-
ветата.

5. Правенето на огнища в озеленените площи и детските площадки в тях, паленето на огън в бли-
зост до паркова мебел и детски съоръжения /пейки, навеси, перголи, беседки, люлки и т.н./

6. Разполагането и монтажа на метални гаражни клетки;
(3) Озеленените площи, разположени в имоти, които не са общинска собственост на тери-

торията на община Айтос се опазват от собствениците им, което включва и полагане на необ-
ходимите грижи за тях.

Чл.15. Организацията и планирането на финансирането, определянето на категориите по ин-
тензитет на поддържане, самото стопанисване и контролът върху качественото му изпълнение в 
общинските озеленени площи се извършва от Общинска администрация чрез упълномощените 
от кмета на общината длъжностни лица след съгласуване на бюджетните средства с Дирекция 
“ФБДО” на Община Айтос и в съответствие с приетия годишен бюджет.

Чл.16. Стопанисването на общинските озеленени площи се организира от Общинска адми-
нистрация - Айтос или се възлага на специализирани фирми чрез договор, съгласно проведена 
процедура по Закона за обществените поръчки. 

Чл.17. Озеленените площи и растителността в междублоковите пространства на жилищни-
те комплекси се опазват от гражданите, живущи там и от общината или предприятието /ЮЛ/, на 
която е възложено да ги поддържа.

Чл.18. Стопанисването на озеленената територия, включително и поддържане на чистота 
около прилежащите части на обектите за обществено обслужване, спорт и атракции, разполо-
жени в общинските зелени площи е задължение на физическите и/или юридическите лица, ко-
ито ги експлоатират.

Чл.19. Наемателите на терени – общинска собственост, ползващи открити площи пред тър-
говски обекти, поддържат зелените площи, намиращи се пред тях.

Раздел втори
ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ

Чл.20. (1) Разрешение за премахване, преместване и/или окастряне на дълготрайна дървес-
но - храстова растителност и озеленени площи се издава в следните случаи:

1. За строителство, ремонт и реконструкция на обекти при доказана невъзможност за запаз-
ване на растителността.  

2. За реконструкция на озеленени площи за широко обществено ползване и реконструкция 
на съществуваща растителност по утвърдени проекти. 

3. За премахване на сухи и болни дървета, както и на такива, застрашаващи сигурност-
та на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната ин-
фраструктура.

4. При аварии и природни бедствия. 
(2) Разрешение за премахване, преместване и/или окастряне на дълготрайна дървесно - храс-

това растителност и озеленени площи се издава от Кмета на общината.
(3) Разрешение по ал.1 се издава след писмено заявление от собственика или инвестито-

ра и изготвено становище /включено в разрешението и в отговора/ от еколога или специалис-
та по благоустрояването.

Чл.21. (1) Подлежащата на премахване или преместване дълготрайна дървесна или храсто-
ва растителност, както и вредите при нарушения се оценяват по тарифа съгласно Приложение 
№1 от настоящата Наредба при:

1.Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, кога-
то се засягат общински озеленени площи.

2.Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, кога-
то се налага премахване на дървесна и храстова растителност

 (2) С получения дървесен или друг материал разполага собственика. 
 (3) Обезщетенията за засегнатата растителност и зелени площи се внася от инвеститора или 

собственика в касата на Центъра за услуги на гражданите – Община Айтос.
Чл.22. (1) Премахване или преместване на дървета и храсти, за които има издадено раз-

решение, се извършва от инвеститора или собственика, чрез специализирана фирма за този 
вид дейност. 

(2) Не подлежи на обезщетение дървесно - храстовата растителност и озеленени площи, на-
ходящи се в частни имоти, за които инвеститора или собственика имат документ /нотариален 
акт, договор за наем и др./

Чл.23. На територията на Община Айтос се забранява отсичането или изкореняването на 
дървета с историческо значение и дървета, обявени за защитен природен обект, независимо 
от собствеността им.

Чл.24. (1) За опазване на растителността и създаване на нормални условия за нейното раз-
витие при новоизградени обекти и в частни имоти, се спазват нормативно определените разсто-
яния от стъблата на дърветата и храстите до проводи, съоръжения и сгради. 

 (2) Съществуващите дървета и храсти, които не отговарят на нормативите по Приложе-
ние №2 от Наредбата, след подадено заявление в Община Айтос могат да бъдат преместени 
или премахнати.

Чл.25. (1) Дървесно – храстовата растителност в терените на учреждения, училища, де-
тски заведения, стопански и обществени организации и в частните имоти, се опазват от съот-
ветните им стопани.

(2) Споровете за декоративна дървесно-храстова растителност по границите на имотите или 
за неправомерно премахнати дървета и храсти се решава по съдебен ред. Общината дава ста-
новище по въпроса, но не взима отношение при решаването му.

Чл.26. При ново засаждане на дървесна растителност в парцелите е необходимо да се спаз-
ват най-малките отстояния на дърветата от регулационните линии към съседите, определени от 
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и наредбите към него.

Чл.27. Храстовите видове се засаждат без ограничения за отстояние от границите на имо-
тите. На регулационната линия се допуска оформянето на растителна ограда /жив плет/ в съот-
ветствие с Наредба № 7 / 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове те-
ритории и устройствени зони към тях. 

Чл.28. Опазването на декоративната растителност и озеленените площи за широко обще-
ствено ползване, както и дърветата, храстите, цветята и алейните насаждения по улиците и пло-
щадите, е задължение на всеки гражданин. 

Чл.29. Забранява се и подлежи на санкция:
1.Отсичането на декоративна растителност без разрешение на Кмета на Общината. 

2. Събирането на семена, плодове, резници, билки и др. от озеленените площи без издадено 
разрешение от Кмета на общината за този вид дейност.

Глава пета
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Ай-
тос, ресорния заместник-кмет на Община, кметовете на кметства в общината и компетентните 
служители от Дирекция „ТСУРР“.

Чл.31. Нарушенията по Наредбата се констатират с акт за установяване на административ-
но нарушение на контролните органи или от упълномощени със Заповед на Кмета на Община-
та длъжностни лица.

Чл.32. За всички причинени вреди в резултат на отсичане или окастряне на дървета, без раз-
решение, виновните лица заплащат обезщетение: 

1. Когато причинените щети са отстраними, обезщетението се определя съгласно приложената 
към наредбата тарифа, но не по-малко от необходимите разходи за възстановяването им.

2. Когато причинените щети са неотстраними се заплаща съответното предвидено в Тарифа-
та обезщетение в троен размер. 

3. При установено повторно нарушение от същия характер на един и същ нарушител в срок 
до три години от влизането в сила на наказателното постановление се налага глоба/или иму-
ществена санкция в размер до 5 пъти от стойността на обезщетението .

Чл.33. При повреждане на паркови елементи и съоръжения се заплаща за физическите 
лица глоба от 100 до 1000 лева, според размера на щетите, установен от комисия, съставе-
на от трима члена и имуществена санкция за еднолични търговци и юридическите лица в раз-
мер от 500 до 2000 лева.

 Чл.34. При унищожаване на декоративна растителност или косене на трева без разрешение 
от Община Айтос се заплаща глоба от 50 до 350 лева.

 Чл.35. За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на Наредбата, на винов-
ните лица се налага глоба на физическите лица в размер от 20 до 500 лева, а на Юридически 
лица –имуществена санкция в размер от 500 до 2000лв.

Чл.36. Установяването на административните нарушения, издаването на наказателни поста-
новления, обжалването и изпълнението им се извършва по реда на Закона за административ-
ните нарушения и наказания.

Чл.37. С наказателното постановление се присъждат глобата, обезщетението, изземване-
то на незаконно придобитите материали и отнемането на инструментите, с които е извърше-
но деянието.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Указанията по прилагането на Наредбата се дават от Общинска администрация чрез 

упълномощените от кмета на община Айтос длъжностни лица
§2. “Озеленени площи за широко обществено ползване” са паркове, градини, скверо-

ве и зелени площи в междублоковите пространства – публична общинска собственост.
§3. “Поддържането на озеленените площи“ на територията на Община Айтос е дейност 

със строително-ремонтен характер, която осигурява доизграждането на обектите и прос-
транствата, агробиологическото състояние и техническата изправност на техните елемен-
ти и естетическия им облик, с цел увеличаване на експлоатационните им срокове и обез-
печаване на пълноценната им среда за ползване.

§4. “Озеленени площи в извънселищни територии” са крайградски и други извънг-
радски паркове, лесопаркове, озеленени терени за курортни и туристически обекти и ком-
плекси, крайпътни озеленени площи, ландшафтно оформени терени и др.

§5. “Декоративна растителност» е цялото декоративно растително разнообразие - дър-
вета, храсти, цветя и треви, включени в озелените площи, в насажденията по алеи, ули-
ци и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически 
лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички декоративни видове, широколис-
тни и иглолистни дървета и храсти. 

§6. “Прилежащи части» са териториите около сгради, павилиони, дворни места, пар-
кинги, гаражи, авто и ж.п. гари за поддържането на които са отговорни техните обитате-
ли или ползватели.

§7. “Повторно» е нарушение, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в 
сила на наказателното постановление, с което нарушителя е наказан за нарушение от 
същия вид.

§8. Настоящата наредба се издава на основание чл.62, ал.10 от ЗУТ и чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА.

§9. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Айтос с Решение №135 от 
Протокол №11/28.08.2020 година и влиза в сила в деня на обнародването й във вест-
ник „Народен приятел”.

§10. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината, който може да дава 
тълкувания по нея.

Приложение №1

N Вид на нарушението Обезщете-
ние в лв.

1. ТРЕВНИ ПЛОЩИ ЗА 1 М2
а. I категория / централна градска част / 4 лева
б. II категория / всички останали терени, намиращи се на територия-
та на Община Айтос/

2 лева

2. ЛЕТНИ ЦВЕТЯ ЗА 1 М2
а. I категория / централна градска част / 45 лева
б. II категория / всички останали терени, намиращи се на територия-
та на Община Айтос/

30 лева

3. ПЕРЕННИ ЦВЕТЯ ЗА 1 БР. 15 лева
4. ПОЧВОПОКРИВНИ ЦВЕТЯ ЗА 1 М2 2 лева
5. ЖИВ ПЛЕТ – ВЕЧНОЗЕЛЕН 1 М.Л

а.до 5 години 100 лева
б. над 5 години 200 лева

6. ЖИВ ПЛЕТ –ШИРОКОЛИСТЕН (листопаден) 1 М.Л.
а.до 5 години 80 лева
б. над 5 години 150 лева

7. РОЗИ ЗА 1 БР.
а.до 5 години 25 лева 
б. над 5 години 50 лева

8. ИГЛОЛИСТНИ И ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ХРАСТИ ЗА 1 БР.
а.до 5 години 50 лева
б. над 5 години 100 лева

9. ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ ЗА 1 БР.
а.до 5 години 30 лева
б. над 5 години 60 лева

10. ДЪЛГОТРАЙНА ДЕКОРАТИВНА ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛ-
НОСТ - ЗА 1 БР

а. Широкоразпространени дълготрайни декоративни иглолистни дървес-
ни видове за 1бр. - бял и черен бор, обикновен смърч, бяла ела, обик-
новена туя, хвойна и др.
До 4.00 м. 70 лева
До 7.00 м. 120 лева
Над 7.00 м. 170 лева
б. Редки и ценни видове за 1бр. - гинко билоба, лиственица, мура, сре-
бриста ела, сребрист смърч, кедри, либоцедрус, тцуга, тис, кипарис, 
секвоя и др.
До 4.00 м. 100 лева
До 7.00 м. 150 лева
Над 7.00 м. 200 лева

11. ДЪЛГОТРАЙНА ДЕКОРАТИВНА ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСНА РАСТИ-
ТЕЛНОСТ - ЗА 1 БР
а. Широколистна широкоразпространена дървесна растителност за 1бр. 
- айлант, акация, върба, топола, трепетлика и др.
До 5.00 м. 60
Над 5.00 м. 80
б. Ценни дълготрайни декоративни широколистни дървета за 1бр. - бре-
за, ясен, каталпа, пауловния, бук, американски дъб, клен, липа, орех, 
конски кестен,софора, шестил,чинар и др.
До 5.00 м. 100
Над 5.00 м. 120

12. ЕКЗОТИЧНИ ДЕКОРАТИВНИ ВИДОВЕ И ВИДОВЕ С ДЕКОРАТИВНИ 
ФОРМИ - ЗА 1 БР
Магнолия,Лиродендрон,Либуцедрус,Церцис,Криптомерия,Пауловния,Коел
реутериа, Брусонеция, Албиция, Ликвидамбър, Маклура, Габър и др.

150

Приложение №2
Нормативни изисквания за отстоянието на декоративната растителност 

от проводи, съоръжения и сгради

№ ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Минимални разстояния 
до стъблата в метри
дървета храсти

1 До външни стени на сгради и съоръжения 5.00 1.50
2 От бордюри на тротоари и паркови алеи 0.70 0.50
3 От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици и 

основи на канавки
2.00 1.00

4 От основата и ръбовете на откоси и тераси 1.00 0.50
5 От стълбовете на осветителни мрежи и естакади. 4.00 -
6 От основата и ръбовете на подпорни стени 3.00 1.00
7 От стените на канализационни, газопроводни и топлоп-

роводни тръби
2.00 1.00

8 От стените на проходими и непроходими инсталацион-
ни колектори.

2.00 1.00

9 От водопроводи и дренажи 1.00 -
10 От подземни електрокабели до 2,5 КV 2.00 0.70
11 От подземни електрокабели над 2,5 КV 3.00 2.00
12 От слаботокови кабели 1.50 0.70
13 От горната част на подземни колектори до повърхност-

та на почвата
1.00 0.50

14 От надземни улични линии – слаботокови и проводници с 
ниско напрежение до короната на дърветата

1.50

Забележка: Изискванията за отстояние на декоративната растителност от въздушни 
електролинии се определят от правилника за устройството и експлоатация на електри-
ческите уредби. 

Председател на 
Общински съвет Айтос
КРАСИМИР ЕНЧЕВ 
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АЙТОС



Съгласно решение на 
Министерски съвет от 
1995 година, огнебор-
ците в Република Бъл-
гария честват своя про-
фесионален празник на 
14 септември. За по-
редна година период-
ът от 14 до 18 септем-
ври е обявен за Седми-
ца на пожарната безо-
пасност. 

Във връзка с праз-
ника, Районна служба 
„Пожарна безопасност 
и защита на население-
то” - град Айтос органи-
зира провеждането на 
много прояви, с цел за-
познаване на местно-
то население със същ-
ността и специфичните 
особености в дейността 
на огнеборците.

През  седмицата 

РСПБЗН-Айтос напра-
ви равносметка и об-
стоен анализ на въз-
никналите произшест-
вия от началото на го-
дината до началото на 
месец септември. Да-
нните показват, че по-
жарните автомобили на 
РСПБЗН - град Айтос са 
излизали по необходи-
мост 192 пъти, при 203 
излизания през мина-
лата година,  т. е. броят 
на излизанията по не-
обходимост е намален 
с 5.8%. 41 от пожарите 
са с по-значителни за-
губи (при 46 през 2019 
година). Запалванията 
в сухи треви и отпадъ-
ци са 130, точно толко-
ва са били и през ми-
налата година. 17 пъти 
е извършена аварийно-
спасителна дейност, и 
веднъж - друга помощ. 
Лъжливите повиквания 
са две, при три броя 
през 2019 година. В ре-
зултат на пожарите е 
загинал един гражда-
нин, през 2019 година 
пострадаха двама. 

Пожарите незначи-
телно са намалели, 
сравнено със същия пе-
риод на миналата го-
дина, сочи анализът на 
службата. На всеки че-

тири дни е имало по три 
излизания на екипа. Що 
се отнася до месец сеп-
тември - пожарната об-
становка е твърде ус-
ложнена и напрегната, 
екипите са в непрекъс-
ната готовност. 

В предиобедните ча-
сове, по време на ця-
лата Седмица, в служ-
бата беше открита при-
емна за граждани. На 
17 септември се прове-
де демонстративно за-
нятие за гасене на по-
жар в Етнографски ком-
плекс „Генгер“. През 
целия ден на 16 септем-
ври пък беше обявен 
Ден на отворените вра-
ти в Районната служба. 
Огнеборците посрещ-
наха много деца, кои-
то отблизо се запозна-
ха с професионалната 
им работа. 

През седмицата всич-
ки служители се вклю-
чиха в дарителска кам-
пания, в помощ на не-
пълнолетните деца на 

загиналите при изпъл-
нение на служебния си 
дълг огнеборци.

На 11 септември в 
двора на службата се 
проведе ритуал по по-
лагане на венци от на-
стоящи и бивши служи-
тели на паметната пло-
ча на загиналия при из-
пълнение на служеб-
ния си дълг огнеборец 
Стефан Цонев. Вечер-
та, в ресторант „Аетос” 
се състоя ХХІІ-та тради-
ционна среща-коктейл 
на пожарникари-вете-
рани и действащи слу-
жители.

Кулминацията на про-
явите ще е участието на 
представителния отбор 
от службата в междуна-
родния благотворите-
лен турнир по футбол 
на малки врати за слу-
жители на МВР в град 
Бургас, за купата на 
СФК „Свети Никола“ от 
18 до 20 септември 2020 
година.
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Ден на отворени врати в Седмицата 
на пожарна безопасност в Айтос 

През септември пожарната обстановка е усложнена 
и напрегната, екипите са в непрекъсната готовност

с отбелязване  на  Европейския ден на езиците с литературно четене  
на романа на Мигел де Сервантес „Дон Кихот де Ла Манча“

„ESTREYA“ Българо-испански културен 
център отваря врати в град Айтос 

На 29.09.2020 година от 17:30 часа в залата на Во-
енен клуб - град Айтос, Българо-испанският култу-
рен център „ESTREYA“, по повод Европейския ден 
на езиците, ще проведе литературно четене на ис-
пански език на откъси на романа „Дон Кихот де Ла 
Манча“.

Към днешна дата съществуват много адаптации на 
творбата на Сервантес, но организаторите ще пре-
доставят на четящите пасажи от първото оригинал-
но издание.

Заповядайте да се потопим в едно литературно пъ-
туване с испанския идалго Дон Кихот и неговия оръ-
женосец – Санчо Панса във времето на рицари, ко-
мандири, войници, свещеници, избягали затворници 
и други персонажи от емблематичната за испанска-
та литература творба!

* „ESTREYA“ Българо-испански културен център пред-
лага организирането и провеждането на групови, раз-
говорни, интерактивни и индивидуални езикови курсове 
по испански език. Освен с преподаване на езика, езико-
вата школа предлага възможността да се докоснем до 
различните култури на испанския свят, запознавайки се 
с традициите, нравите, обичаите и кухнята на Испания. 
Културната им програма включва провеждане на кули-
нарни събития, прожекция на испанско кино, литератур-
ни четения, както и организиране на пътувания.

Събитието е отворено за всички желаещи, неза-
висимо дали знаят испански, или не, но тези, които 
имат интереса да почетат заедно с Антонио Перез и 
Петя Кирилова – преподаватели в центъра, е необхо-
димо да направят предварителна заявка за участие 
на: estreya.eu@gmail.com, тел: 0878988221

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

“Хелиос Милк» ЕООД - 
град Бургас информира, 
че възнамерява да по-
строи плътна ограда с ви-
сочина 2 метра около кра-
вефермата си в землище-
то на село Пирне, общи-
на Айтос.
Телефон за контакти: 

0888792666.

От 15 септември 2020 година започва набиране на 
преброители и контрольори за предстоящото през 
януари и февруари 2021 година преброяване на на-
селението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври т.г. кандидатите трябва да 
подадат заявление по образец в Общината, в коя-
то искат да бъдат наети. Документите за кандидат-
стване могат да бъдат изтеглени от сайта на Пре-
брояване 2021.

При предстоящото преброяване ще бъдат анга-
жирани над 23 000 преброители и около 6000 кон-
трольори, които ще преминат специални обучения 
и ще подпишат декларация за опазване на статис-
тическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно 
образование, занятие в икономическата и финан-
сова сфера, с технически познания и практикува-
щи социални дейности и администрация, както и 
студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуника-
тивни. Преброителите ще бъдат с „работно време“ 
от 8:00 сутрин до 20:00 вечер, включително събота 
и неделя. Това е времето, през което те имат пра-
во да посещават домакинствата от техния пребро-
ителен участък. Преброителите ще се легитимират 
със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-
250 души и 80 жилища. Един контрольор ще коор-
динира работата и ще отговаря за няколко пребро-
ители. Заплащането на преброителите ще бъде ин-
дивидуално и ще зависи от броя на преброените 
лица, жилища и сгради.

Документи за кандидатстване могат да бъ-
дат изтеглени и от сайта на Община Айтос – 
aytos.bg.

Започва набиране 
на преброители за 
Преброяване 2021



Продължава от стр. 1

260 комплекта с тетрад-
ки, пособия и материа-
ли за І клас бяха грижли-
во подредени в папки, за 
всеки пъървокласник в об-
щина Айтос. Кметът Васил 
Едрев лично ги раздаде на 
децата в двете средни учи-
лища - СУ “Христо Ботев” и  
СУ “Никола Вапцаров” в 
Айтос. Общински съветни-
ци и общинари зарадваха 
първолаците в останалите 
айтоски училища и в учили-
щата в населените места. 

В Айтос проучване не е 
правено, но според препо-
даватели, почти сто про-
цента от родителите искат 
обучението на децата да е 
присъствено. «Силно се на-
дяваме да не се налага от-
ново да работим дистанци-
онно», единодушни са ай-
тоските учители. По отно-
шение на носенето на мас-
ки, мненията са различни, 
но като цяло гилдията при-
иема и ще спазва препоръ-
ките  на МОН.

В 9.00 часа звънецът уда-
ри в пет училища в община-
та, други две дадохаа на-
чалото в 9.30 часа и 10.00 
часа. Гост на тържеството 
в ОУ “Атанас Манчев” - Ай-
тос беше Красимир Енчев - 
председател на Общински 
съвет - Айтос. Тържество-
то за първия учебен ден в  
ОУ “Христо Ботев” - с. Мъг-
лен уважи зам.-кметът Ма-
риана Димова. Заедно с 
учениците и учителите в 

ПГСС “Златна нива” - 
Айтос новата учебна 
година откри общин-
ският съветник Руж-
ди Ахмед. В ОУ “Св. 
св. Кирил и Методий” 
- с. Карагеоргиево и 
ОУ “Светлина” - с. То-
полица поздравите на 
кмета Васил Едрев 
към училищната общ-
ност поднесе начални-
кът на правния отдел 
в Община Айтос Мю-
мюн Халил. Кметски-
те поздрави и пожела-
ния в ОУ “Христо Бо-
тев” - с. Пирне, отнесе 
Диню Динев - директор 
на Дирекция “КОВЗС” 
в Община Айтос.

А що се отнася до 
притесненията на ро-
дителите, те са излиш-
ни, защото в училище 

децата ще носят маски по-
малко от 10% от времето. 
По думите на просветния 
министър, учениците ще но-
сят маски в училище не по-
вече от половин час днев-
но - в общите помещения. 
Препоръките са децата да 
прекарват по-голяма част 
от времето на открито в 
училищните дворове, а не в 
коридорите. «Народен при-
ятел“ научи още, че децата, 
които имат здравословни 
проблеми като астма, с до-
кумент от лекар, няма да се 
налага да носят маски, но 
ще трябва да са по-рядко в 
общите части. Според ука-
занията на МОН, ако има 
заболял ученик или учител, 
няма да се карантинира ця-
лото училище, а съответна-
та паралелка. 

НП

През това лято Общинска-
та администрация в Айтос 
работи нонстоп за подновя-
ване и освежаване на вер-
тикалната и хоризонтална-
та пътна маркировка. През 
последните три месеца ак-
тивно се поставят липсващи 
знаци, а старите се подме-
нят с нови. Отдел „Благоус-
трояване” с началник Мех-
медали Руфадов извърш-
ва поддръжката на пътна-
та маркировка и знаково-
то стопанство, и обезопася-
ването с парапети пред дет-
ските градини и училищата. 
Поставени са осветителни 
тела на пешеходните пъте-
ки на територията на общи-
на Айтос. За началото на 
новата учебна година пеше-
ходните пътеки пред учили-
ща и детски градини са ос-
вежени и обезопасени.

Създадена е организация 
в централна градска част 
за паркиране на автомоби-
ли, начертани са паркомес-
та на част от улица „Цар 
Освободител” и „Зумпалов” 
площад. С цел облекчаване 
на задръстванията, възлови 

улици в града са вече с едно-
посочно движение, предви-
дено за следващи бюджетни 
години е още няколко улици 
да станат еднопосочни.

Осева линия, пешеходни 
пътеки, нови паркоместа и 
пътни знаци със средства от 
Бюджет-2020 са изпълнени 
на три от централните град-
ски улици, които бяха основ-
но реновирани и реконстру-
ирани по вече изпълнен об-
щински проект.

Трета за града интерак-
тивна площадка за обуче-
ние на децата по безопас-
ност на движение по пъти-
щата от 303 кв. м беше из-
градена през месец август в 
Детска градина „Славейче” 
– град Айтос. За изгражда-
нето й Общината инвести-
ра 8000 лева от бюджета. 
Бяха спестени пари за про-
ектирането, като проектът 
беше изготвен от Мехмеда-
ли Руфадов.

Площадката за безопас-
ност на движение съдържа 
различни типове кръстови-
ща и пешеходни зони, кои-
то в максимална степен пре-
създават градската среда. 
Ефектът е повишена моти-
вация на децата за усвоя-
ване на правилата за безо-
пасно поведение на пътя и 
практическо прилагане на 
знанията на интерактивна-
та площадка по БДП.
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В Айтос всички искат присъствено обучение

Много активно лято за новия 
общински отдел „Благоустрояване”

Мненията за маските 
се разминават

За девета поредна година, в първия учебен ден на 
2020/2021 година членовете на Ротари клуб - Айтос по-
дариха над 680 учебни помагала по български език и 
математика на първолаците от всички училища в об-
щина Айтос.

„Честита учебна година и много здраве!“, са пожела-
нията на айтоските ротарианци към всички ученици и 
учители в общината.

Ротари клуб  
с дарение за 
първолаците

Мехмедали Руфадов - началник на отдел „Благо-
устрояване” в Община Айтос

Новата площадка в ДГ “Славейче”

На 15 септември в СУ “Никола Вапцаров”

ОУ “Светлина” - с. Тополица с грижа към първолаците

Първият учебен ден в ОУ “Христо Ботев” - с. Мъглен

Кметът Васил Едрев с поздрави и подаръци при първокласниците на СУ “Хрис-
то Ботев”, с класен ръководител Катя Велева


