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Общинският съвет
с първо закрито заседание

Заради извънредното
положение

Местният парламент преустанови откритите си заседания
за граждани и медии, до второ нареждане
Във връзка с Решение
на Народното събрание
за извънредно положение на територията на
цялата страна, Заповеди
на министъра на здравеопазването и препоръките на Националния и Об-

щинския кризисен щаб за
превенция и строги противоепидемични мерки
за неразпространение на
COVID-19, Общински съвет - Айтос ПРЕУСТАНОВИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ

за граждани и медии до
второ нареждане.
Общинският съвет проведе първото си закрито
за граждани и медии заседание на 24 март 2020
година при засилени мерки за опазване на здра-

вето на общинските съветници, в сградата за
заседания на Община
Айтос.
При провеждане на заседанието, стриктно бяха
спазени предписанията
на здравните органи за
спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност
за проветряване на помещенията. Изказвания-

та бяха не от трибуната,
а от място, заседанието
приключи за по-малко от
половин час, при дневен
ред от три точки.
Освен общинските съветници, на заседанието бяха допуснати само
представители на Общинска администрация Айтос, които имаха пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред.

МВР пусна бланка на декларация
за преминаване на КПП-тата
Общините не издават удостоверения
за постоянен и настоящ адрес
Заради новите правила за влизане в областните градове, за да могат
гражданите да преминават
през КПП-тата, МВР изготви декларация за улеснение на гражданите. В декларацията трябва да се
попълни адресът на месторабота, необходим е и
подпис от работодателя.
Посочва се настоящ ад-

рес, на който гражданинът живее, дори и той да
не съвпада със записания
в личната му карта. Настоящият адрес ще може да
се смени едва след като
мине извънредното положение, съобщават от МВР.
Ако деклараторът не упражнява трудова дейност,
той следва да посочи други обстоятелства, налага-

Заседанието се проведе в извънредно положение, поради необходимостта от решаване на
спешни въпроси. И при
изготвянето на дневния
ред бяха спазени мерките за превенция - Председателският съвет за първи път заседава в Арт залата на Общината, за да
бъде осигурена необходимата дистанция.
НП

Храм “Св. Димитър”

Cyan Magenta Yellow Black



щи неотложното му предвижване.
Забраната не важи за
придвижване между малките населени места.
Декларацията можете
да изтеглите от сайта на
МВР и/или от официалния сайт на Община Айтос aytos.bg.
НП

Камбаните биха празнично за
всеобща молитва за изцеление
Изправени сме пред
голямо изпитание и повече от всякога имаме
нужда от нашата църква и нашата вяра. Като
знак на подкрепа, съпричастност и спасение, в
общите ни усилия срещу заразата COVID-19,
на 23 март вечерта, камбанен звън огласи цяла
България.

Камбаните на всички църковни храмове забиха празнично точно в
20.00 часа, преди новините по БНТ. В същото време по обществената телевизия, Негово Светейшество Българският патриарх Неофит отправи молитва към Бог за изцеление от коронавируса.
И камбаните на храм

„Св. Димитър” в Айтос
биха празнично в продължение на 10 минути, за да
укрепят вярата ни, че с
обединени усилия ще се
справим!
Призивът на църквата
беше, по домовете си, миряните да участват активно в молитвата на Патриарх Неофит!
НП
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Народен приятел

Общинският съвет взе неотложно
решение за МИГ-Айтос

Неотложно решение трябваше да вземе Общински съвет - Айтос на закритото си заседание на 24 март, във връзка с докладна записка Стоян
Стоянов – общински съветник и председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна
инициативна група –Айтос“.
(МИГ-Айтос). Искането беше
за издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза
на Държавен фонд „Земеделие“ , за да се обезпечи авансово плащане за Сдружение
„Местна инициативна група–
Айтос“(МИГ-Айтос) при прилагане на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
В програмния период 20142020 година, МИГ-Айтос изпълнява на територията на
Община Айтос Стратегия за
водено от общностите местно развитие (СВОМР). В тази

Екипът на МИГ-Айтос на информационна среща
в с. Тополица - декември 2019 г.
връзка, МИГ – Айтос трябва
да получи авансово плащане
в размер до 50 на сто от стойността на одобрения годишен
бюджет за 2020 година, възлизащ на 237 743,01 лв. „С оглед
на изискването на чл.7 ал.4 за
приспадане на 25% от осигу-

рения с Решение № 136 от
25.05.2016 на ОбС-Айтос, финансов ресурс за управление
на СВОМР, МИГ-Айтос следва да заяви авансово плащане за 2020 година в размер на
111 371,50 лева”, пише още в
докладната на Стоянов.

За целта беше необходимо решение на местния парламент за издаване на запис
на заповед от Община Айтос
в полза на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, в размер на 100
процента от стойността на
авансовото плащане. Решението трябваше да се вземе
спешно, тъй като авансовото плащане може да бъде заявено пред Държавен фонд
„Земеделие“ не по-късно „от
един месец от датата на издаване на заповедта за календарната година, за която
се отнася”.
Съветът упълномощи кмета
на Община Айтос да подпише Запис на заповед в размер на 111 371,50 лева. Гласувано беше и предварително
изпълнение на решението от
деня на приемането му, с цел
да се защитят особено важни
обществени интереси.
НП

Хората под карантина са под медицинско
наблюдение на личните лекари
За да спазвате мерките, трябва да сте информирани
Информираме Ви за две заповеди на
Министъра на здравеопазването, свързани с COVID-19.
В първата са дадени указания, кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на
домашна изолация и лечение, и при кои,
изолацията се провежда задължително в
лечебно заведение
На изолация и лечение в домашни условия подлежат следните потвърдени
случаи на COVID-19:
• асимптоматични лица (открити като
контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);
• лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38°С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло,
стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или
летаргия) и без придружаващи хронични
заболявания или имунокомпрометиращи
състояния и др.
На задължителна изолация и хоспитализация в лечебно заведение подлежат следните потвърдени случаи
COVID-19:
• възрастни лица над 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;
• лица с придружаващи заболявания
или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;
• лица с тежко клинично протичане като
задух или затруднено дишане, появата на
храчки или хемоптое;
• лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от
клиничното протичане на заболяването.
Втората Заповед на министъра на
здравеопазването се отнася за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за
осъществяване на контрол върху карантината:
1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на
територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи
от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република
Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка,
Кралство Испания, Италия, Република Ко-

рея, Обединено кралство Великобритания
и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на
друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен
контрол. с изключенията, посочени в т. 1.1
и т. 1.2 на издадената Заповед.
1.1. За българските граждани – водачи
на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват
следните мерки:
а) за водачите, които разтоварват стоки
и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за
престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите
се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на
пълно съдействие от превозвача, чийто
служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;
б) за водачите, които не предвиждат
отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.
1.2. За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани,
но са граждани на някоя от държавите по
т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат
територията на страната, като времето на
преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.
2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.
3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен
период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.
4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място
за настаняване има сключен договор за
оказване на медицинска помощ.
5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с

предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от
последния контакт със заболялото лице.
6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под
карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в
което са посочили, че ще пребивават за
посочения в предписанието срок.
7. Ако до изтичане на определения с
предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.
8. При поява на симптоми за COVID-19,
съгласно актуалната дефиниция за случай,
лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната
регионална здравна инспекция, откъдето
да получат указания според случая.
9. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните
здравни инспекции предават на съответната друга регионална здравна инспекция
данни за карантинираните лица, които ще
пребивават на нейна територия.
10. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните
здравни инспекции предоставят информация по електронна поща или по телефон
на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях
лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице
ще пребивава.
11. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните
здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи
за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област
с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
12. Регионалните здравни инспекции
поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата
на карантината.

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

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 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 м. „Карапелит“, землище гр.Айтос, 1000дка в м. „Карамеше“,
землище гр. Айтос, 720 дка в м. „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 м. „Кираджика“, землище с. Пирне с препаратите
Суми Алфа и Приаксор и листен тор Грийн актив и Лумбреко.
2. На 26.03, 27.03 и 28.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на пшеница и ечемик на
1500 дка в м. „Карапелит“, находящи се в землището на гр. Айтос с препаратите Суми Алфа и Приаксор и листен тор Лумбреко.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

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 и 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
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Не давайте пари на
непознати по никакъв повод!
ОСНОВНО ПРАВИЛО – винаги проверявайте
достоверността на информацията
Поставени в условията на извънредно положение, хората са
склонни да действат прибързано, под влияние на силни емоции. Същевременно, тази ситуация е „добра среда” за развиване на престъпни намерения. МВР извежда основни насоки
към гражданите, с цел да се предпазят от нежелани престъпни посегателства.
ОСНОВНО ПРАВИЛО – винаги проверявайте достоверността на информацията, която може да се окаже заблуждаваща
и използвана с цел извършване на престъпление. Сигнализирайте на телефон 112. Не давайте пари на непознати по никакъв повод!
Престъпления против собствеността
на гражданите
ИЗМАМИ
Измамниците успешно използват желанието на хората да помагат на полицията, други ще се възползват от страха и несигурността около разпространението на коронавируса. Не им позволявайте да злоупотребяват с вашите емоции, бъдете бдителни!
Бъдете много подозрителни към всяко телефонно обаждане
или съобщение, с което организация или институция ви подтикват да предприемете незабавни действия за даване на пари по
повод разпространението на коронавируса!
Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се
случат по всяко време на денонощието, докато сте на работа или вкъщи!
Матрицата при телефонните измами е една - по телефона искат пари, схемите са различни.
Използвайки ситуацията в момента, е възможно сценариите
за телефонни измами да бъдат свързани с коронавируса.
ПРИМЕРИ:
Полицията търси съдействие от вас при провеждане на операция за задържане на телефонни измамници;
Обаждане от непознат, който се представя за лекар, твърди,
че Ваш близък или роднина е заразен с коронавирус и е необходимо да заплатите определена сума за неговото лечение;
Плащане на пари за освобождаване на колетна пратка, съдържаща лекарства, ваксини, отвари и др. за лечение на коронавирус инфекция или медицински предпазни средства като
маски, ръкавици и др.;
Даване на „капаро“ за закупуване на лекарства, ваксини срещу коронавирус, медицински предпазни средства и др. на поизгодни цени.
Не се доверявайте на обаждания от непознати или такива,
представящи се за полицаи, лекари, ваши близки или роднини,
особено, ако ви искат пари за лечение на коронавирус, закупуване на ваксина, лекарство и др.! Опитайте се да запазите самообладание! Подчертаваме - към момента няма ваксини, таблетки,
отвари, лосиони или други продукти с рецепта или без рецепта,
за „излекуване“ от covid-19 – онлайн или в магазин.
Ако имате съмнения, че ваш близък или роднина е заразен
с коронавирус потърсете информация от здравните власти или
се свържете с тел. 112!
- игнорирайте онлайн оферти за ваксини, лекарства и др.!
- в случай на посещение на домашния Ви адрес от непознати, независимо дали са облечени в защитни медицински облекла, изисквайте задължителна легитимация за удостоверяване на принадлежността им към органите на МВР или здравните власти.
При съмнение за опит за неправомерни действия, позвънете на тел.112!
КРАЖБИ И ГРАБЕЖИ
- Използвайте предимно електронни начини на плащане (банкови карти);
- Не носете в себе си големи парични суми;
- Не съхранявайте големи парични средства в домовете си;  
КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИТЕ
- Не съхранявайте в офиси и търговски обекти големи парични
суми - по възможност ги депозирайте в банкови институции;
Вземете мерки за охраната на стоките, които остават в наличност в търговските обекти;
- Юридически лица, които ще продължат да работят (в частност хранителни магазини и аптеки), и към момента генерират
значителен оборот – да създадат организация за ежедневно инкасиране на паричните средства, а при необходимост и по няколко пъти на ден, с оглед недопускане на събиране и пренасяне на големи парични суми;
- В работещи търговски обекти, при необходимост да бъдат
наети допълнително лица за осъществяване на охрана, с цел
контрол и създаване на организация при пазаруване на гражданите.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
- Обръщайте внимание на обявените цени на хранителните
продукти и стоки от първа необходимост по стелажите на търговските обекти и стойността им при заплащането на каса;
- Не се предоверявайте на обяви в интернет сайтове, предлагащи хранителни продукти и стоки от първа необходимост от
неизвестни източници, както и не пазарувайте от импровизирани пазари.
- Бъдете бдителни при теглене и разплащане с електронни
платежни инструменти, с оглед неправомерно придобиване на
данни от тях.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
- Закупувайте лекарствени продукти и медикаменти единствено от лицензираните аптеки и дрогерии, които имат съответното разрешение;
- Дрогериите и сайтовете за продажба на лекарствени продукти по интернет могат да предлагат само лекарства, които не
се отпускат по лекарско предписание. Уверете се, че тези сайтове имат разрешение за търговия на дребно по интернет, както и регистриран стационарен обект.
- Имайте предвид, че не всички предпазни маски, облекла и
антибактериални гелове са медицински изделия. такива са само
тези, закупени от лицензираните аптеки и дрогерии;
-  В случаи на установени завишени цени на предлагани лекарствени продукти и медикаменти, сезирайте компетентните
органи – Изпълнителната агенция по лекарствата – /ИАЛ/, Комисията за защита на потребителите – /КЗП/, Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти – /НСЦРЛП/,
или подайте сигнал на тел.112.
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Ключовите думи - дисциплина и съпричастност
Дисциплина и съпричастност - това са ключовите думи в извънредната
ситуация, в която живеем.
Ако няма пробив в карантината и си стоим възможно най-дълго вкъщи, до три
седмици ще имаме добри
новини - това предположи един от авторитетите
на Българската академия
на науките, проф. Николай Витанов. А всички ние
нямаме друг по-правилен
ход, от този да вярваме на
експертите и да се вслушваме в съветите им.
В началото на втората
седмица от извънредните

В ЦУИГ на Община Айтос - строг пропускателен
режим и извънредни мерки за здравна сигурност

мерки айтозлии се справят със ситуацията повече от достойно. През поголямата част от деня,
улиците са пусти. Вече не
се виждат седнали на групи и разхождащи се въз-

След спирането на дъждовете, дезинфекцията
продължава

растни хора. В Общината,
в магазини, банки, каси и
аптеките е строго въведен
пропусквателен режим.
Стриктно се спазват санитарно-хигиенните изисквания и в институциите на

Дезинфекция в кв. “Странджа”

Айтос, 24 март, 13.30 ч.

И махалата пустее

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - АЙТОС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение и усложнената
епидемиологична обстановка, Агенция за социално подпомагане
(АСП), разширява начините за достъп до административните си
услуги, както следва:
Заявления – декларации за различни видове социални
плащания могат да бъдат подавани чрез:
- Системата за сигурно електронно връчване - www.egov.
bg, за което е необходимо да притежавате персонален
идентификационен код (ПИК), издаден от Национален
осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение
за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);
- лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне
(обратна разписка) до адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ №
5, ПК 8500, ДСП – Айтос;
- електронен адрес – ao@asp.government.bg.
Образци на заявления – декларации за различните видове
социални плащания могат да бъдат изтеглени от ел. страница
на АСП www.asp.government.bg.
Допълнителна информация, бихте могли да потърсите на
следните телефони:
Отдел „Социална закрила“ : 0558/26342
Отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и
социални услуги“ : 0558/22862
Отдел „Закрила на детето“: 0558/25630
както и чрез запитване на електронния адрес на Дирекция
„Социално подпомагане“ – гр. Айтос: dsp-aitos@asp.government.bg
СЪОБЩЕНИЕ
Управителният съвет на ЗКПУ „Единство” гр. Айтос,
съобщава, че заради извънредното положение на територията на цялата страна заради коронавируса и препоръките на Националния кризисен щаб и Общинския
кризисен щаб, ОТЛАГА провеждането на Годишното отчетно събрание на кооперацията, обявено за 04.04.2020
година от 10:00 часа в Залата на Община Айтос.

60-годишният Асен: В махалата е спокойно, и младите не се събират, седим си вкъщи

територията на общината.
Функционират с оптимизиран състав на служителите и при спазване на мерките, разпоредени със заповедите на министъра на
здравеопазването.
Общинският кризисен
щаб, председателстван от
кмета Васил Едрев, заседава всеки ден. Полицията, РЗИ и общинските власти следят за спазването
на карантините. Повечето от ресторантите в града предлагат доставка на
храна по домовете. Дезинфекцията на града, кварталите и селата ще бъде подновена веднага щом спрат
дъждовете.
В ромския квартал
„Странджа” беше извършена пълна дезинфекция на площада и улиците на 20 март т.г. Третирането срещу коронавируса
беше повод да надникнем
в махалата. И там улиците пустееха - не само нямаше струпвания на големи групи, но и хора рядко
се виждаха. Само на спирката стояха неколцина на
дистанция, в очакване на
автобуса, който да ги отведе на работа в Люляково. Въпреки липсата на
хора по улиците, патрулка с мегафон призоваваше
към спазване на мерките.
Освен с полицейски мегафон, жителите на квартала
се информират нонстоп за
правилата и от здравните
медиатори.
Общинският щаб своевременно информира
гражданите, кметовете

на населени места, търговците и аптеките за всяка
нова заповед на министъра. Според допълнение
към една от последните обектите за бързо хранене, бензиностанциите и
хранителните магазини ще
работят, без да допускат
консумация на място!
Земеделски производители от общината вече
имат готовност да дарят
материали, необходими
за здравната и социална криза. За това, какво е
приоритетно необходимо,
ще се произнесе Общинският кризисен щаб, научи още вестник „Народен
приятел“.
Не предприемайте пътувания, ако те не са свързани с работата и здравето ви. Ако все пак се налага да тръгнете за Бургас,
снабдете се с необходимите документи, които да
представите пред служителите на КПП-то на входа
на областния град, предупреждават от щаба.
„Живеем в изцяло нова,
различна и нелека обстановка - проблемите не са
малко. Правим възможното да решаваме всеки
един от тях. Необходимо
е възможно най-бързо да
свикнем с правилата и да
ги изпълняваме стриктно
с търпение и съпричастност”, заяви кметът в обръщение към жителите на
общината.
На горещия телефон на
щаба можете да сигнализирате за нередности и да
потърсите помощ, ако сте
в трудна ситуация. Членовете на Общинския кризисен щаб, лекари, медицински сестри, общинари, полицейски служители са нонстоп на крак, за
да ни пазят от вируса. От
нас, редовите граждани,
се изисква само отговорността да защитим себе
си и близките си. Разбира
се, тази отговорност има
цена, която всеки трябва
да плати - изолация, отсъствие на социални контакти, висока лична хигиена.
И НАЙ-ВАЖНОТО СТОЙТЕ СИ ВКЪЩИ!
НП

След конкурс, Общинският съвет утвърди
д-р Парушев за управител на МБАЛ - Айтос
При изключителни мерки
за здравето на общинските
съветници, без граждани и
медии, се проведе мартенското заседание на Общинския съвет на 24 март т.г.
Решението беше наложително, за да има общинската болница законно избран
управител.
Заместник-кметът на община Айтос Мариана Димова, председател на Комисията за избор на управител на „МБАЛ Айтос“
ЕООД – град Айтос, внесе
в заседателната зала докладна записка за утвърждаване на протокол на
комисията за възлагане на
управлението на болницата. Предвид извънредното
положение, необходимо
беше възможно най-бързо, новият-стар управител
да поеме ръководството на
МБАЛ - Айтос.
На 20 декември миналата
година Общинският съвет в
Айтос взе решение за обявяване на конкурс за управител на общинското тър-

говско дружество. Комисията по избора проведе конкурса в три етапа и класира
на първо място досегашния
шеф на стационара.
На закритото си заседание местният парламент
взе решение да възложи
управлението на болницата на д-р Парушев, да
бъде обявено класирането на кандидатите и уведомени всички участници.
Определено беше и възнаграждението на управителя, на база средната месечна брутна работна заплата в търговското дружество.
В случай, че не постъпят
възражения след изтичане на срока по Наредбата за условията и реда за
провеждане на конкурса,
кметът на Община Айтос
ще издаде заповед за назначаване, и да сключи договор за управление с д-р
Паруш Парушев, съгласно
решенията на Общински
съвет – Айтос.
НП

Д-р Паруш Парушев
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Двама лекари с айтоски корен
в Медицинския съвет към правителството
Cyan Magenta Yellow Black

Проф. Костов и адв. д-р Мария Петрова в състава на експертния
съвет - ще дават насоките за лечението на COVID-19

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

Двама са медиците с
айтоски корен в новосъздадения Медицински съвет към Правителството,
стана ясно на представянето на Съвета на 24

март. Председател на националната медицинска
структура е професорът с
айтоски корен Коста Костов. Подбрал е елитен състав от 15 български меди-

ци, които ще черпят чужд
и български опит, за да
се използват утвърдени и
нови практики и технологии за диагностика и лечение на короновируса. Алгоритъмът на диагностиката ще е основна грижа на
Медицинския съвет, фокусът е върху медикаментите, които предстои да се
прилагат при лечението
на COVID-19.
Между 15-те известни медици в състава на
Съвета, проф. Костов е
включил и авд. д-р Мария Петрова - председател на Земляческото дружество на айтозлии в София. “Основната ни грижа ще е българските лекари да работят спокойно, опазвайки своя и на
пациентите живот”, обобщи целите д-р Петрова на
първата пресконференция на новия щаб. “Ще чувате само професионални мнения, няма да има
никаква конфронтация с
Националния щаб”, каза
проф. Костов и потвърди
пред медиите, че ще се използват разумните мерки

и доказаните медикаменти от опита на Китай, Италия и други страни. След
като изтече месец, Медицинският съвет ще даде
мнение, доколко полезни
и ефективни са били наложените противоепидемични мерки в страната.
Новата структура ще работи заедно с Националния кризисен щаб и ще помага на Министерския съвет и премиера при вземането на решения за
следващи стъпки в извънредното положение. Идеята е да се обединят усилията на експертите за управляване на процесите
за справяне със заразата от тук нататък.
Проф. Коста Костов е
сред водещите експерти
по белодробни болести
в България. Консултант
е по белодробни болести на УМБАЛ „Св. Анна”,
главен редактор на списание „InSpiro“ и консултант на медицински център „InSpiro“. Специализирал е в Швейцария и
Германия.
„Колкото по-ограничи-

26 март - Денят на Тракия

Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов“ Айтос издига паметник на своя патрон
Големият тракийски ден е
честван за първи път през
1928 година, когато с Окръжно № 735 Върховният
изпълнителен комитет на
Тракийската организация
определя 26 март за Ден
на Тракия. С Постановление на Министерския съвет на Република България
от 2006-а денят е обявен за
официален.
С превземането на Одринската крепост от българската войска през 1913 година завършва Балканската Освободителна война, в
която взема участие 600хилядна българска армия.
Това е най-високият връх
в българската бойна мощ и
военно изкуство. То учуди
световните военни стратези, издигна името на България и прослави българското войнство. Турция отстъпва всички свои владения на
Балканския полуостров на
запад от линията Мидия на
Черно море до селището
Енос на Бяло море.
За пръв път официално се
признава в международен
договор, подписан от Великите сили, свободата на Източна и Западна Тракия.
В това е дълбокият смисъл за възприемането от
тракийци на датата 26 март
като Ден на Тракия.
Членовете на Тракийско
дружество „1897 Петър Киприлов“, потомци на тракийските българи, посрещат бележитата дата с пълна проектна готовност за издигане паметен знак на своя
патрон.
Паметникът ще бъде мястото, където на 26 март –
Деня на Тракия, ще поднасяме цветя и венци и ще
свеждаме глави пред под-

вига на загиналите български воини край Одрин и по
тракийските бойни полета.
Място за отдаване почит
към хилядите бежанци от
Източна и Беломорска Тракия, от Мала Азия, от Северна Добруджа и Македония,
намерили подслон в Айтос
и околията и съхранили своята родова памет.
Честит празник, скъпи
тракийци!
Димитър Атанасов
Ошавков – потомък на тракийски българи от с. Голям Дервент, Беломорска
Тракия; председател на
Инициативен комитет за
проект „Изграждане паметен знак на Петър (Пею)
Киприлов“ в град Айтос.

Адв. д-р Мария Петрова е носител на приза “Найдобрият млад учен по медицинско право в света”

телни са мерките поне в
рамките на първия месец,
е толкова по-добре. Върху успехите от този ход,
нека да анализираме ситуацията и да мислим занапред. Трябва да черпим

добрите практики на другите държави и да ги прилагаме у нас”, каза ден порано, на среща с премиера Бойко Борисов в МС,
проф. Коста Костов.
НП

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.

