
От „МЦ I“ ЕООД - Айтос 
Катя КОСТАДИНОВА

В края на октомври всич-
ки кабинети в „Медицински 
център I“ ЕООД - Айтос ра-
ботят с пълния си капацитет, 
видя „Народен приятел“. Тъ-
лпят се пациенти във фоайе-
то и в коридорите - повече-
то, с тревожни очи над мас-
ките очакват мнението на 
специалистите. Навсякъде - 
мирис на дезинфектанти. 

Напрегнато 10-часово 
ежедневие 

Естествено, най-голяма е 
динамиката пред кабинета 
на пулмолога и управител на 
„МЦ I“ ЕООД, д-р Феим Мурад. 
В коридора трудно можеш да 
преминеш от чакащи реда си. 
Пейките са заети, правостоя-
щите са десетки - всички тър-
пеливо чакат, опитвайки се, 
доколкото това е възможно, 
да спазват указанията на ле-
каря за дистанция. 

Почти всички пациенти с рес-
пираторни  проблеми от райо-
на са минали по този кори-
дор, включително и рисковите. 
Д-р Мурад трябва да прегле-
да всички - това е 10-часово-
то му ежедневие. Рискът за ле-
каря и екипа му е не по-малък 
от този във всяко болнично от-
деление. Сред множеството от 
хора, не се знае кой е носител 
на COVID-вируса, и кой е дошъл 
просто от страх, защото го е за-
боляло гърло. Но всички те зна-
ят, че д-р Мурад е доказан спе-
циалист, има знанията, силите и 
готовността да помага. Недопус-
тимо е да остави и без това при-
теснените пациенти да се лутат 
в неизвестност, обикаляйки ме-
дицински заведения и кабинети. 
Убеден е, че всички инфекции, 
включително и COVID-19, се ле-
куват с професионално търпе-
ние, с грижа и постоянство. 

Иновацията 
„Дневен стационар“ 

Да помогне на всеки, прек-
рачил прага на кабинета, за д-р 
Мурад е лекарски дълг, съпри-
частност, човешко отношение. 
Според него, най-важно е по-
мощта да е дадена навреме. 
Затова не само поставя диа-
гнози, но и търси възможност 
да осигури болнично легло за 
всеки по-тежък случай. А паци-
енти на системи, пулмологът е 
настанил в двете съседни на 
кабинета му помещения. За да 
може, успоредно с прегледите, 
лично да наблюдава вливани-
ята и състоянието им. „Болни-
те на системи са с отрицате-
лен резултат от PCR-теста. Те 
са с бактериални или други ви-
русни инфекции, но също имат 
нужда от лекарска помощ, от 
сериозно лечение. По-голяма 
част от тях щяха да бъдат хос-
питализирани, ако имаше мес-
та. Но в момента, в почти всич-
ки отделения с приоритет се 
приемат пациентите с COVID-
19. Налага се да лекуваме ос-
таналите на място. Превърна-
хме се в дневен стационар - по-

вечето от болните са с по две 
апликации на венозен антиби-
отик - сутрин и следобед. Има 
и по-леки случаи - с еднократ-
на апликация. Всичко зависи 
от състоянието и тежестта на 
заболяването. В момента пре-
доставяме и „поликлинична по-
мощ“ - (така се казваше навре-
мето), и в същото време, доня-
къде - и болнична помощ”, каз-
ва пулмологът. 

„Много често пациентите ид-
ват за вливания по три или пет 
дни, колкото им назначи лека-
рят. Чувстват се много по-спо-
койни, тъй като са под непрекъс-
натото наблюдение на д-р Му-

рад”, допълва медицинската 
сестра Минка Ченгелиева, коя-
то е с изключително богат опит 
що се отнася до манипулациите 
и медицинските грижи. 

Най-доволни от този иновати-
вен начин на лечение, разбира 
се, са пациентите. Защото ако 
имаш пневмония без COVID-
19, трудно ще се уредиш с бол-
нична грижа. Взети са и всич-
ки мерки, в двете помещения, в 
които са поставени кушетките и 
се извършват вливанията, да не 
се допускат външни лица.

Кога се назначава 
тест за COVID-19?

Говорим, а телефонът на ле-
каря не спира да звъни  - па-

циенти, колеги, РЗИ.., и на вра-
тата непрекъснато се появява 
някой, който настоява да бъде 
прегледан - незабавно. При-
теснявам се и от вируса, и от 
малкото време за разговор, но 
продължавам да питам - какво 
се случва с пациента, попаднал 
в кабинета, и как се стига до 
теста за COVID-19? “Пациентът 
идва с направление от личния 
лекар. Извършвам пълен пре-
глед, включително с електро-
кардиограма. Назначавам му 
рентгенова снимка, тя се раз-
чита и от рентгенолог и от мен 
като специалист по белодробни 
болести. Едва тогава се назна-
чава PCR-тест - тестовете не се 
правят безразборно”, обяснява 
ми лекарят.

Тестът е безплатен 
за пациентите

Оказва се, че всеки ден пул-
мологът прави списък на паци-
ентите, на които е назначил 
тест - това е начинът да бъде 
отпуснат допълнителен месе-
чен лимит от Здравната каса. 
Досега не е имал проблем, 
всички в списъка са били пот-
върдени, което означава, че 
парите за тестовете се възста-
новяват от касата, а тестът е 
напълно безплатен за пациен-
тите. Научавам още, че средно 
по 10 от тестваните са с пози-
тивни резултати.

След положителния 
тест....

„Искам PCR-тест, когато 
има всички данни за COVID-
инфекция. И ако тя се докаже, 
пациентите не излизат от домо-
вете си. Обаждат се на личния 
си лекар, а в системата вед-
нага излиза информацията, че 
съответният пациент е с COVID-
19. Ако пневмонията е тежка, с 
екип на Спешна помощ паци-
ентът се транспортира до бол-
нично лечебно заведние. Паци-
ентите с тежки белодробни ин-
фекции с хиповентилация са с 
висок риск и се хоспитализи-
рат, защото имат нужда от ин-
тензивни грижи”, обяснява под-
робно пулмологът. Процентът 
на тежките случаи, минали през 

кабинета му, не е висок -  досега 
те са не повече от 15-20, от кои-
то починалите са трима.

Ако пациентът е без пневмо-
ния, състоянието му се уточ-
нява по телефона. Идва не-
гов близък, който не е в кон-
такт, и на който се предоста-
вя рецептата с предписаните 
лекарства. Следва лечението 
му вкъщи - през устата. През 
цялото време този болен под-
държа връзка с пулмолога и 
с личния си лекар, научавам 
още от д-р Мурад.

„Нямаме време за 
страх!“

През дългия работен ден де-
зинфекция на кабинета се пра-
ви след всеки пациент. Дезин-
фекцират се всички повърх-
ности, а лекарят и медицинс-
ките сестри, през час сменят 
ръкавици и маски, мият и де-
зинфекцират ръцете си бук-
вално през минути.

„Нямаме време за страх“, 
е лаконичният отговор на  
д-р Мурад на въпроса „Не се 
ли страхувате?“. “Вирусът вече 
циркулира навсякъде, той е 
във въздуха, по-агресивен е. 
Пациенти с пневмонии чес-
то имат масивни увреждания 
на белия дроб”, обяснява още 
специалистът. 

В това време, в кабинета вли-
за жена на средна възраст от 
съседно село. Обяснява, че е из-
карала карантината, чувства се 
добре и отново идва в кабине-
та за контролен преглед. Защо-
то държи да бъде прегледана и 
да чуе мнението на специалиста, 
че всичко е приключило и се въз-
становява. „На някои от пациен-
тите се налагат контролни рент-
генови снимки и продължаваме с 
лекарства, стимулиращи имунна-
та система и с витамини, в зави-
симост от състоянието на паци-
ента. Подходът е индивидуален, 
не може да има общ подход. Все-
ки от преболедувалите се възста-
новява по различен начин - зави-
си от придружаващите заболява-
ния на пациентите. Обикновено 
диабетици, хора със сърдечна и 
бъбречна недостатъчност, боле-
дуват тежко и продължително”, 
казва д-р Мурад.
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Дневен стационар в „МЦ I“ ЕООД  
или лекарска грижа до пълно оздравяване

Д-р Феим Мурад

С мед. сестра Ченгелиева

10-часово ежедневие

Един работен ден на д-р Феим Мурад - желязна организация и условия, при които пациентът получава максимума

Продължава на стр. 2

Едно от помещенията на Дневния стационар

Преди прегледа - разговор с поредния пациент



Общинският съвет прие 
Наредба за реда и услови-
ята за упражняване права-
та на Община Айтос в тър-
говски дружества с общин-
ско участие в капитала, в 
граждански дружества и за 
сключването на договори за 
съвместна дейност. Според 
докладната записка на пред-
седателя Красимир Енчев, с 
приемането на Закон за пуб-
личните предприятия е необ-

ходимо да бъде синхронизи-
рана и общинската наредба. 
Целите, които си поставя но-
вата наредба е въвеждането 
на единни и ясно регламен-
тирани правила за услови-
ята и реда за упражняване 
на правата на собственик на 
Общината в общински тър-
говски дружества с общин-
ско участие в капитала им в 
съответствие с действащи-
те нормативни актове, как-

то и постигане на ясна рег-
ламентация в уредбата на 
обществените отношения, 
свързани със стопанската 
дейност на Община Айтос. 
Новата наредба утвърждава  
реда и начина за провежда-
не на конкурси за избор на 
органи на управление, как-
то и правила, при които да 
се извършва приемането и  
предаването на управлени-
ето на търговските друже-

ства при смяна на органите 
на управление.

Според председателя оч-
акваните резултати от при-
емането на наредбата са 
създаване на по-благоприят-
ни условия за подобряване-
то дейността на общинските 
търговски дружества, което 
ще доведе до по-добра опе-
ративност и контрол и пости-
гане на по-високи резултати 
за цялостното развитие на 

стопанската дейност на Об-
щина Айтос.      

При спазване изисквани-
ята, проектът на Наредба е 
публикуван на 08.09.2020 г. 
на интернет страницата на 
Община Айтос, раздел Oб-
щински съвет, подраздел 
«Проекти на наредби и пра-
вилници», и е предоставена 
възможност на всички за-
интересовани лица в срок 
от 30 дни да направят свои-

те предложения и становища 
по него. Изготвеният проект 
и мотивите към него е пред-
ставен и на всички общин-
ски съветници. В 30-дневния 
срок е постъпило Становище 
от кмета на Община Айтос, с 
което в наредбата се добавя 
изискването представените 
отчети от дейността на дру-
жествата да се оповестяват 
на интернет страницата на 
Община Айтос.
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Нова наредба ще урежда правата на Община 
Айтос в общинските търговски дружества

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 
1 от преходни и заключителни раз-
поредби към Закона за изменение 
и допълнение на Закона за опазва-
не на околната среда, обн. ДВ, бр. 
98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., 
е предвидена възможност собстве-
ниците на водовземни съоръжения 
за подземни води, изградени до 28 
януари 2000 г., и на водовземни съ-
оръжения, изградени до 23 декем-
ври 2016 г., за които не са издадени 
разрешения за строеж и които не са 
вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 
от Закона за водите, в срок до две 
години от влизането в сила на зако-
на (до 27.11.2020 г.), да подадат в съ-
ответната басейнова дирекция заяв-
ление за вписване. Към заявление-
то се прилагат документи, посоче-
ни в § 41, ал. 2 от преходни и заклю-
чителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Зако-
на за опазване на околната среда. 
Образец на заявлението за регис-
трация на водовземните съоръжения 

за подземни води в гратисния пери-
од, ще бъде публикувано след опре-
деляне на такса за вписване в  Та-
рифата по чл. 72 от Закона за опаз-
ване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и заклю-
чителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Зако-
на за опазване на околната среда е 
въведено основание собственици-
те на кладенци за задоволяване на 
собствени потребности на граждани-
те, разположени в границите на на-
селените места и селищните образу-
вания, за които до влизането в сила 
на този закон (27.11.2018 г.) не са по-
дадени заявления за вписване в ре-
гистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от За-
кона за водите, в срок до две годи-
ни от влизането му в сила да пода-
дат в съответната басейнова дирек-
ция заявление за вписване в регис-
търа, което съдържа информацията 
за регистриране на изграден кладе-
нец. Образец на заявлението за ре-
гистрация на водовземните съоръже-

ния - кладенци за задоволяване на 
собствени потребности в гратисния 
период, са налични на официалната 
интернет страница на БДЧР-Варна 
в секция „Формуляри и заявления“, 
//www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и заклю-
чителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона 
за опазване на околната среда, во-
довземните съоръжения за подзем-
ни води, изградени до 23 декември 
2016 година, за които няма издадени 
строителни книжа, са търпими стро-
ежи по Закона за устройство на те-
риторията и не подлежат на премах-
ване и забрана за ползване, когато 
са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 
3 от Закона за водите.

Заявление за регистрация на 
кладенци за собствени нужди мо-
жете да изтеглите от сайта на Об-
щина Айтос - www.aytos.bg, в раз-
дел Съобщения - рЕГИСТрАЦИЯ 
ЗА ВОДОВЗЕМНИ СЪОрЪЖЕНИЯ 
ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Община Айтос организира на 6 ноември 
кампания за разделно събиране  

на излезли от употреба гуми
Община Айтос организира кампания за разделно съ-

биране на излезли от употреба гуми на 6 ноември 2020 
година, 9.30 до 12 часа. Гражданите могат безвъзмездно 
да предават излезлите от употреба гуми на адрес: град 
Айтос, улица „Карагеоргиевско шосе” № 1,  „Айтос Ав-
тотранспорт” ЕООД (на  паркинга от западната страна 
на Пункта за годишния технически преглед).

За предотвратяване и ограничаване замърсяването 
на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване ри-
ска за човешкото здраве и околната среда е забране-
но изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или 
друга форма на неконтролирано обезвреждане на из-
лезли от употреба гуми, както и изгарянето им, с из-
ключение на случаите, в които лицата притежават съ-
ответното разрешение по чл. 35 от Закона за управле-
ние на отпадъците.

Кампанията се отнася само за физически лица. По 
Закона за отпадъците, фирмите са задължени да имат 
сключен договор с лицензиран оператор.

Лице за контакт:  К. Иванова  - ст. експерт, Дирек-
ция „ТСУрр”, телефон: 0896463280

Община Айтос ОБЩИНА АЙТОС
регистрация за водовземни съоръжения за подземни води

Паниката утежнява 
работата

„Последните години преди 
COVID-пандемията, зимите 
бяха с тежки грипни епидемии. 
Но сега е доста по-тежко. Това 
се обяснява и с факта, че хо-
рата получават много инфор-
мация, виждат, четат и чуват 
за увеличения брой на зара-
зените, съобщават се и смър-
тните случаи. Хората са при-
теснени. А това допълнител-
но утежнява нашата работа”, 
твърди лекарят. Хора с по-ла-
билна психика изпадат в пани-
ка, нищо че са без пневмония 
и на домашно лечение. Звънят 
по няколко пъти на ден, без да 
има конкретна причина.

Желязна организация 
на работа

Редом до д-р Мурад е опит-
ната медицинска сестра Чен-
гелиева - създали са желяз-
на организация на работа и 

условия, при която пациен-
тът да получава максимума, 
въпреки тежката ситуация и 
огромното напрежение, ко-
ето се усеща навсякъде. Пи-
там мед. сестра Ченгелиева, 
как се чувства в тази тежка 
обстановка. “Професионално. 
Въпреки че дълбоко в себе си 

се притеснявам. Имам профе-
сионални навици и някак при-
емам нещата, и каквото мога 
- го правя”. 

Две са медицинските сест-
ри, назначени съвсем отскоро 
в МЦ I. От тях също се изиск-
ва стоицизъм и воля да усто-
иш на динамиката и на чисто 

човешкия страх от заразата. 
Едната от тях -  28-годишната 
Зейнеб Хасан се е заела с ве-
нозно вливане на антибиотик 
на един от пациентите върху 
кушетката. «Страхувам се, но 
трябва да се работи - мисля, 
че с времето се свиква, осо-
бено ако обичаш работата си», 
признава Зейнеб.

Солидна доза надежда за 
всеки пациент

В Медицинския център в 
Айтос не се пестят нито сили, 
нито средства за доброто на 
пациентите. И въпреки мно-
гото работа - не виждам умо-
рени и изтерзани лица. Ра-
боти се професионално. Има 
я и надеждата - една солид-
на доза от нея получава все-
ки пациент, минал през каби-
нета на д-р Фием Мурад. За-
щото днес, освен диагноза, 
ни трябва и куражът, че ле-
карят знае посоката, няма да 
ни изостави по пътя, и ще ни 
даде грижата си до пълното 
оздравяване.

След дългогодишна до-
стойна служба, кой си взе 
сбогом с МЦ I, вижте на 
стр. 4

Един работен ден на д-р Феим Мурад - 
желязна организация и условия,  

при които пациентът получава максимума
Продължение от стр. 1

Мед. сестра Зейнеб Хасан 



За една година, три пъти 
да се явиш на кметски из-
бори за едно и също кмет-
ско място, в един и същ 
мандат - 2019-2023 годи-
на. Това е предизвикател-
ството, с което успешно се 
справи кандидатът за кмет 
на ПП „ГЕРБ“ и вече насто-
ящ кмет на айтоското село 
Карагеоргиево - Метин Ла-
тифов. Той беше обявен за 
избран за кмет на кметство 
Карагеоргиево, с Решение 
на Общинската избира-
телна комисия – Айтос от 
27.09.2020 г., след проведен 
нов избор за кмет.  На 28 
октомври т.г. Латифов по-
ложи клетва пред Общин-
ския съвет.

Година по-рано се яви на 
първи и втори тур на мест-
ните избори 2019-а. Бало-
тажът спечели с минимал-
на преднина, която опонен-
тите му обжалваха в съда. 
Така се стигна до части-
чен избор за кмет - зара-
ди COVID-заплахата, во-
тът се проведе чак в края 
на месец септември т.г. 
При 65% избирателна ак-
тивност, Латифов спечели 
убедително.

Метин Латифов е 40-годи-
шен, семеен с две дъщери. 
За кратко работил в чужби-
на, и точно тогава  разбрал, 
че мястото му е в родното 
село. Днес е много е горд с 
19-годишната си щерка Бер-
на, която вече е студентка 
във Велико Търново и учи 
едновременно две специ-
алности - английски и IT. 
Има големи надежди и за 
11-годишната Есмин, която 
все още е ученичка. Съпру-
гата му е шеф на отдел в Ка-
белния завод в Карнобат.

- Метин, село Караге-
оргиево е най-голямото 
в община Айтос - различ-
ни хора, различни мне-

ния и претенции, и избо-
рите ги разделиха. Труд-
но ли ще е местните да 
стигат до консенсус по 
най-сериозните селски 
проблеми?

- През тази близо една 
година, от единия до дру-
гия избор, се убедих, че не 
е толкова трудно. Когато си 
близо до хората и им пома-
гаш, когато си искрен с тях 
и ги разбираш - те го оце-
няват. Ако виждат, че рабо-
тиш здраво, че искаш да по-
магаш - те ти се доверяват. 
Показаха го и резултатите 
от изборите преди един ме-
сец. Недоверието идва от 
там, че хората доста вре-
ме са били пренебрегнати. 
Разбрах, че е важно да сто-
иш близко до тях и да ги чу-
ваш какво искат.

- Какво се случва след 
изборите в Карагеорги-
ево?

- Преди месец приключи 
един голям проект на Об-
щина Айтос. Цялостно се 
подмени водопроводната 
мрежа на селото - премах-
наха се старите азбестови 
тръби, заменени са с нови 
пластмасови, направени 
са домовите отклонения. И 
всичко това с пари по про-
екта. Старата ВиК-мрежа 
е правена преди 1960 годи-
на и беше напълно амор-
тизирана. Този ремонт ще 
реши проблема с безводи-
ето, с течовете и авариите. 
Имаше много течове, тръ-
бите бяха в окаяно състо-
яние, нещо повече - бяха и 
карцерогенни. В чужбина, 
ако се правят ремонти на 

такива тръби, работниците 
си слагат защитни жилет-
ки. С една дума - не само 
се реши въпросът с течо-
вете, но и най-важният - 
карагеоргиевци вече имат 
чиста питейна вода. Досе-
га, с течовете по старите 
тръби, водата не стигаше 
до къщите в горната маха-
ла. Не стигаше и до горни-
те етажи на къщите, няма-
ше никакво налягане. Сега 
тръбите са по-големи и има 
налягане, каквото никога не 
е имало.

- След ВиК-ремонтите, 
как изглеждат уличните 
настилки?

- По проекта бяха асфал-
тирани и улиците. Хора-
та са изключително довол-
ни, оценяват това, което се 
прави за тях и децата им.. 

Вече не вярват на празни 
приказки.

- Как местните оценя-
ват мултифункционал-
ния комплекс в Караге-
оргиево, който беше из-
граден през миналия 
мандат?

- Нямахме нито стадион, 
нито спортна площадка. И 
изведнъж - многофункци-
онален спортен комплекс. 
Първоначално се радва-
ха само младите хора, а те 
никак не са малко в наше-
то село. Сега, година-две 
по-късно - вече го оценяват 
всички. През това лято ком-
плексът беше пълен с деца, 
с майки, бащи. Покрай де-
цата - и дядовците и бабите. 
На хубавото бързо се свик-
ва. Спортният комплекс се 
превърна в любимо място 

за местните хора и много 
активно се използва.

- Какво предстои да се 
случи в Карагеоргиево?

- Предстои друг голям 
проект на Общината - ре-
конструкция на западно-
то дере в селото. Ще бъ-
дат изградени пасарелки, 
дерето ще бъде уширено. 
Има две улици, които бук-
вално са пропаднали, за-
ради водата от дерето, ко-
ято ги залива. Ще се напра-
вят и мостове за нормално-
то преминаване на автомо-
билите и пешеходците. Хо-
рата отдавна очакват този 
проект, най-вече го очак-
ват хора с увреждания, за-
щото ще свърже двата пътя. 
Ще бъде решен един голям 
проблем.

- Какви са другите про-
блеми на хората в Кара-
георгиево?

- Най-големият проблем 
остава канализацията на 
селото. Доколкото съм чу-
вал и това, което се говори 
в селото е, че преди десет 
години цялата сума била 
отпусната за канализация 
и модулна пречиствателна 
станция в Карагеоргиево. 
Но тогава парите са били 
пръснати в Мъглен и в Топо-
лица, и на практика даже не 
са ремонтирани разкопани-
те улици в нашето село. По-
сле финансирането е спря-
но. Прекарани са тръбите, 
но 70% от домовете не са 
включени. Вързани са око-
ло 30% от домакинствата. 
Надяваме се на кмета Ва-
сил Едрев и Общината за 
нов проект и ново финан-
сиране. Но всичко зависи 
от нас самите - ако сме за-

едно, можем да продължим 
напред.

- Какво друго пред-
стои?

- Предстои да направим 
нова детска площадка. Но 
първо ще питаме хората 
къде да бъде изградена.

- Нещо като референ-
дум?

- Търся мнението на все-
ки. До този момент 80% от 
жителите искат детската 
площадка да бъде в дво-
ра на Кметството. Защо-
то ако е в детската гради-
на, не всеки ще може да я 
ползва. Предстои ни с до-
броволчески труд да обно-

вим и пейките в двора на 
Кметството - да ги бояди-
саме и основно да изчис-
тим терена. Ще ползваме 
средствата, които Община-
та ни отпуска.

- Има ли много млади 
семейства в селото?

- Да, нашето село е живо. 
Имаме и много млади хора, 
които вече са си купили жи-
лища в чужбина, където ра-
ботят. Там са със семей-
ствата си, връщат се един-
два пъти в годината. Имаме 
и такива, които сега окон-
чателно се завръщат в се-
лото. Малко са празните 
къщи, няма такива за про-
дан. Всичко е изкупено, ни-
кой не продава. Цените на 
имотите са високи, което 
означава, че има интерес 
към селото.

- С какво се занимават 
карагеоргиевци?

- Повечето се занимават 
със земеделска работа - с 
трайни насаждения, най-ве-
че с череши и бадеми. Дос-
та хора работят в Карнобат, 
в Айтос, в шивашките це-
хове и на морето. В наше-
то село няма безработица - 
който иска да работи - на-
мира работа.

- Желая ти да успееш 
да обединиш жителите 
на селото, за да работи-
те заедно.

- Търся диалог с всеки. 
Сигурен съм, че заедно ще 
успеем.

НП
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Нова наредба ще урежда правата на Община 
Айтос в общинските търговски дружества

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни любимци, че 

съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:
чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени 

места, като почистват мястото след дефекация;
т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или 

други животни;
т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване 

на животните;
т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физио-

логичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не до-
пускат застрашаване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринар-
номедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и 
ветеринарномедицинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при 
ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без на-

мордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени 

от общините със забранителни знаци

За неспазване на горе описаните законови задължения ще бъдат нала-
гани административно-наказателни санкции.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кметът на село Карагеоргиево Метин Латифов: 

Важно е да стоиш близо до 
хората и да ги чуваш какво искат

Метин Латифов

Премиерът Бойко Борисов лично поздрави Латифов за успеха



Заради усложнената 
епидемиологична обста-
новка, Народно читали-
ще “Васил Левски 1869” 
- град Айтос отмени кон-
церта си за будителите в 
края на месец октомври. 
Почитта си към народни-
те будители читалищните 
дейци изразиха на откри-
то - с полагането на цве-
тя пред паметника на ай-
тоския първоучител - бу-
дителя, основател на Чи-
талището - Господин Ди-
мов Бъчеваров в двора 

на храм “Св. Димитър” 
и с флашмоб „Будители 
верни, народни” на пло-
щад „Свобода”, в наве-
черието на най-българ-
ския празник. Послани-
ето - патриотичният ду-
ховен порив и делата на 
народните будители са 
живи и до днес, благода-
рение на книжнината и 
приемствеността на кул-
турните и образователни 
институции. 

Учители и ученици от 
айтоското Основно учи-
лище „Атанас Манчев” 
пък подготвяха програ-
мата за празника, който 
традиционно се провеж-
да в двора на храм „Св. 
Димитър” на 1 ноември. 
Програмата беше пред-
ставена в училището, за-
щото традиционният об-
щински празник беше от-

менен. Въпреки това, съ-
временните айтоски бу-
дители - учителите във 
всички училища и детски 
градини, намериха под-
ходящите форми и начи-

ни, и със своите възпи-
таници изразиха почит-
та си към идеите и лич-
ностите на Българското 
Възраждане.
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С почит към народните будители 

И в детска градина „Пролет” децата рецитираха и пяха песнички за будите-
лите

Пред паметната плоча на първоучителя

Отлично беше предста-
вянето на състезателите 
на СКС „Сокол-2010” - Ай-
тос на последния турнир 
„Гранд При Опън“, кой-
то се проведе на стрел-
бищен комплекс „ВИА“ - 
село Долни Дъбник. Пър-
во място за Иван Георги-
ев при мъжете, шесто - за 
Тодор Кокалджиев.

И още един голям успех 
- първо място в отборна-
та надпревара при мъже-

те в дисциплина трап. 
„С това състезание 

завърши спортната го-
дина на БФТСД. Благо-
дарим за всички успе-
хи на състезателите на 
СКС „Сокол“ - 2010! Ус-
пех на всички състезате-
ли и през новата спортна 
година! Нека все така да 
ни радват с отличните си 
резултати!”, казват от ръ-
ководството на СКС „Со-
кол-2010” - Айтос.

С вещите указания на братя Георгиеви - Георги и Станимир, и дейното учас-
тие на младежи от Дрянковец, започна изграждането на спортна площадка в 
селото.

В последния ден на октомври, екипът на „Медицински център І” ЕООД, който д-р Феим 
Мурад ръководи, се събра, за да изпрати на заслужен отдих един от доайените на ай-
тоската поликлиника. Край на трудовата си кариера сложи дългогодишната старша 
сестра Костадинка Георгиева, полагала медицински грижи за айтозлии 12 години след 
пенсионирането си. Д-р Феим Мурад и колегите му изпратиха медицинската сестра  
Георгиева с гореща благодарност, признание и пожелания за активна почивка.

Стрелците на СКС „Сокол-2010” - 
Айтос завършиха успешно 
спортната година 

Изграждат спортна площадка в Дрянковец
ИнИцИатИва на младИте: 

Старша сестра  
работи 12 години след пенсия

С благодарност 


