
Избирателната активност в община Айтос към 20 
часа беше 43%. От общо 27 963 гласоподаватели по 
списък, до урните отидоха 11 824 избиратели. Бро-
ят на недействителните бюлетини е 401, на дейст-
вителните - 11 423.

ГЕРБ-СДС е първа политическа сила в община 
Айтос с 3616 гласа или 31.6% от гласовете на изби-
рателите. Второ място в класирането заема ДПС 
с 24,1% и 2758 гласа. Трета е „БСП за България“ с 
13.3% и доверие от 1524 гласа. Четвърта полити-
ческа сила в община Айтос с 10.4% и 1192 гласа е 
"Има такъв народ" на Слави Трифонов.

„Демократична Българя“ печели 3.4% в Айтос с 
391 гласа, следвана от „Изправи се! Мутри вън!“ с 
3.3% и подадени 381 гласа.

ПП „Републиканци за България“ получиха 342 гла-
са и 2.9% доверие, Патриотична коалиция - „Воля и 
НФСБ“ приключиха вота с резултат 2.7% и 311 гла-
са. За „ВМРО - Българско национално движение“ 
са гласували 230 избиратели - 2%.

Следват БНО с 1.46% и 167 гласа и „Възраждане“ 
с 1.40% и 161 гласа. В дъното са „Атака“ - 0.37% и 
43 гласа и ПП АБВ - 0.14% и 16 гласа.

„Не подкрепям никого“ е решение на 118 избира-
тели - 1.03% от гласовете. За други партии са гла-
сували 173-ма - 1.51%.

СПОКОЕН ИЗБОРЕН ДЕН В АЙТОС

Гражданите на община Айтос гласуваха в 51 из-
бирателни секции за народни представители в 45-о 
Народно събрание на 4 април. СИК 51 беше ситуи-
рана в МБАЛ-Айтос за пациентите на стационара, в 
СИК 47 вота си упражниха обитателите на Дома за 
стари хора. Две подвижни избирателни урни в СИК 
52 и СИК 53 осигуряваха вота на хората под каран-
тина. 46 бяха карантинираните, които подадоха за-
явления да гласуват, до крайния срок - 31 март.

По списък 27 784 са избирателите в община Ай-

тос, 44 специализирани машинни устройства бяха 
монтирани в СИК-овете. Машини нямаше само в 
най-малките населени места с предимно възраст-
но население.

Изборният ден започна в 7.00 часа в 32 секции в 
града и в 19 в населените места. Предвид броя на 
избирателите, в селата Карагеоргиево, Тополица 
и Мъглен имаше по две секции. 

Към 10.00 часа избирателната активност в община 
Айтос беше най-ниската за област Бургас - 5.4%.

КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ: „ГЛАСУВАМ ЗА 
БЪДЕЩЕТО НА АЙТОС“

Точно в 10 часа в СИК 10 в СУ "Христо Ботев" 
гласува кметът на община Айтос Васил Едрев. "Ка-
къвто и да е изборът, аз винаги гласувам за бъде-
щето на Айтос - за повече проекти, за повече ас-
фалтирани улици и пътища, за благоустроени пар-
кове и градини, спортни съоръжения, за по-добри 
условия, в които да растат и да се обучават деца-
та на община Айтос. За това дадох моя глас и на 
тези избори", заяви кметът веднага щом упражни 
правото си на глас по традиционния начин - с хар-
тиена бюлетина.

СПАЗЕНИ БЯХА 
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ 

НП видя, че в 6-те СИК-
ове в СУ "Христо Ботев" 
стриктно се спазваха 
противоепидемичните 
мерки. Спазваше се от-
стоянието между чака-
щите, членовете на ко-
мисиите посрещаха из-
бирателите с маски и 
ръкавици, с достатъчно 
количество маски и де-
зинфектанти бяха снаб-
дени всички секции. Ма-
шините и плотовете се 
дезинфекцираха перио-
дично, секциите се про-
ветряваха.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК 51 ВЛЯЗОХА  
В БОЛНИЦАТА БЕЗ СТРАХ

Към 11.00 часа, 
за 100% избира-
телна активност в 
СИК 51, ситуира-
на в МБАЛ-Айтос, 
съобщи председа-
телят на комисия-
та Милен Георги-
ев. "С уговорката, 
че броят на изби-
рателите варира. 
Сутринта приехме 
още двама паци-
енти, остана едно 
болнично легло, 
което всеки мо-
мент ще бъде за-
ето. Тук цари спо-
койствие, ситуа-
цията е под кон-
трол", заяви Геор-
гиев, доволен от 
добре свършена-
та работа.

След всеки гласувал, урната се облъчва с UV лам-
па за дезинфекция, заради контакта с болните, съ-
общи още от болницата екипът на смелчаците.

КАРАНТИНИРАНИТЕ  
ГЛАСУВАХА ДО ОБЯД

При 18,14% за страната, 17.8% беше избирателна-
та активност в община Айтос към 12.00 часа. Дру-
гата новина към този час - и двете подвижни изби-
рателни секции №52 и №53 определени за каран-
тинирани граждани, отчетоха сто процента избира-
телна активност. Всички граждани под карантина, 
подали заявление в Общината, вече са гласували, 
потвърдиха и от организационния екип на Общин-
ска администрация - Айтос.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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ГЕРБ категорично изпреварва ДПС в Айтос,  
БСП е трета пред „Има такъв народ“ 

Изборите за народни представители на 4.04.2021 г. в община Айтос

Храбрите членове на болничната секция

Точно в 12 часа - опашка пред СИК13
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Успех за Вапцаровци на Националното 
състезание „IT Знайко“  

Вапцаровските ученици, ко-
ито се класираха успешно на 
първи кръг на Националното 
състезание „IT Знайко“, участ-
ваха и на втори кръг, който се 
проведе през м. март т.г., като 
СУ "Никола Й. Вапцаров" беше 
областен пункт. Учениците по-
казаха добри умения в облас-
тта на информационните тех-
нологии. Ето и фаворитите:
Категория "Програмист":
Емир Юмеров - IVб - група С
Категория "ИТ":
Екип "Генгер" - група А:

Акифе Чауш - IXб
Селин Юзеир - IXб
Шевкет Шевкетов - IXб - гру-
па А
Екип "Дигитални знайковци" - 
група А :
Иванина Радева - VIIIб
Андреа Стоянова - VIIIб
Стиляна Копринкова - VIIIб - 
група А
Екип "Първите деца в космо-
са" - група В:
Елиф Мехмед - Vв

Емел Селим - Vв
Мехмед Мехмед - VIа - гру-
па В
Стоян Тончев - VIIа - група В
Серкан Мюмюн - IVб - гру-
па С
Тургай Исмаил - Vа - група С
Алев Феимова - Vа - група С

Поздравления за участници-
те и техните учители по инфор-
мационни технологии и компю-
търно моделиране Пенка Спа-
сова, Мария Филипова и Жа-
смина Проданова.

ЗАПОВЕД
№ РД-08-249

гр. Айтос, 02.04.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за мест-
ното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собстве-
ност, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, във връзка с Решение 
№ 225, вписано в протокол № 17, т.25 от ДР на заседа-
ние на ОбС – Айтос, проведено на 25.02.2021г. 

ЗАПОВЯДВАМ:
I. Откривам процедура за провеждане на публич-

ни търгове с явно наддаване за продажба на недви-
жими имоти - частна общинска собственост, пред-
ставляващи:

1. ПИ № 184, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 3892 кв.м, пета 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: Дере, ПИ № 185, ПИ №191, ПИ №192, 
ПИ №196, ПИ №197, ПИ №204, Път, актуван с АОС № 
5698/29.01.2021г. 

Начална тръжна цена 8333,00 лв. /осем хиляди 
триста тридесет и три лева/.

2. ПИ № 413, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Слънчева лъка”, с площ от 1107 кв.м, шеста ка-
тегория, начин на трайно ползване – нива, при грани-
ци на имота: ПИ №442, ПИ №412, Път, ПИ №414, ак-
туван с АОС № 5694/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 2307,00 лв. /две хиляди трис-
та и седем лева/.

3. ПИ № 654, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1124 кв.м, пета 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: Път, ПИ № 655, Път, Път, актуван с АОС 
№ 5693/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 2406,00 лв. /две хиляди че-
тиристотин и шест лева/.

4. ПИ № 667, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1006 кв.м, пета 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: ПИ № 658, ПИ №666, ПИ № 676, ПИ № 
668, актуван с АОС № 5692/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 2154,00 лв. /две хиляди сто 
петдесет и четири лева/.

5. ПИ № 1149, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1094 кв.м, пета 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: Път, Дере, ПИ №1148, Път, актуван с 
АОС № 5691/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 2342,00 лв. /две хиляди трис-
та четиридесет и два лева/.

6. ПИ № 1193, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Слънчева лъка”, с площ от 1111 кв.м, чет-
върта категория, начин на трайно ползване – нива, при 
граници на имота: ПИ №1185, ПИ №1186, ПИ №1187, 
ПИ №1192, ПИ №1214, ПИ №1198, Път, актуван с АОС 
№ 5690/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 2458,00 лв. /две хиляди че-
тиристотин петдесет и осем лева/.

7. ПИ № 279, находящ се в землището на гр. Айтос, 
м. „Провадийско шосе”, с площ от 918 кв.м, шеста 
категория, начин на трайно ползване – нива, при гра-
ници на имота: ПИ №260, ПИ №278, Път, ПИ №280, ак-
туван с АОС № 5695/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 1905,00 лв. /хиляда девет-
стотин и пет лева/.

8. ПИ № 788, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Провадийско шосе ”, с площ от 2066 кв.м, 
четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, 
при граници на имота: ПИ №747, ПИ №789, ПИ №792, 
ПИ №793, ПИ №794, ПИ №795, ПИ №787, ПИ №786, 
актуван с АОС № 5696/28.01.2021г.

Начална тръжна цена 4553,00 лв. /четири хиляди 
петстотин петдесет и три лева/.

9. ПИ № 439, находящ се в землището на гр. Ай-
тос, м. „Набожната къща ”, с площ от 851 кв.м, чет-
върта категория, начин на трайно ползване – нива, при 
граници на имота: ПИ №438, Път, ПИ №440, ПИ №447, 

актуван с АОС № 5699/29.01.2021г.
Начална тръжна цена 1883,00 лв. /хиляда осем-

стотин осемдесет и три лева/.
Посочените начални тръжни цени са без ДДС (осво-

бодена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка 
върху добавената стойност).

II.Търговете да се проведат на 23.04.2021г. от 
11:00ч. в малката заседателна зала на Община Ай-
тос, ул.”Цар Освободител” № 3.

III. Определям стъпка на наддаване – 10% от начал-
ната тръжна цена, за всеки отделен имот.

IV. Определям депозит за участие - 10 % от 
началната тръжна цена, за всеки отделен имот, 
вносим в брой в касата на Община Айтос (стая № 
10), или по банков път по сметка на общината BG 
27BUIN95613300447527, BIG-BUINBGSF в „Алианц 
Банк България”, в срок до 12:00 ч. на 22.04.2021г. 
При внасяне на депозит по банков път, средствата 
следва да са постъпили по сметка на общината до 
12:00 ч. на 22.04.2021г.

V.Утвърждавам 9/девет/ комплекта тръжна доку-
ментация за провеждането на търга, съдържащи след-
ните документи:

1. Копие от Заповедта за откриване на тръжна про-
цедура

2. Заявление за участие- приложение №1
3. Декларация за оглед-приложение №2
4. Декларация за условията на търга- приложе-

ние №3
5. Декларация за съгласие за събиране, използване 

и обработване на лични данни - приложение №4
6. Тръжни условия
7. Копие от Акт за общинска собственост
8. Копие от скица на имота
9. Договор за продажба /проект/
VI. Закупуването на тръжната документация на 

стойност 30.00 лв. без ДДС да става в Центъра за ус-
луги и информация на гражданите в Община Айтос до 
16:00 часа на 21.04.2021г. 

VII. Кандидатите следва да представят в запечатан 
непрозрачен плик до 12:00 часа на 22.04.2021г. в 
Центъра за услуги и информация на гражданите, след-
ните документи:

-заявление за участие- приложение №1
-декларация за оглед-приложение №2
-декларация за условията на търга- приложение 

№3
-декларация за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни - приложение №4
- документ за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
-нотариално заверено пълномощно – ако участникът 

не присъства лично на търга. Допустимо е пълномощно-
то да не се постави в плика, а да се предаде на коми-
сията на нейното заседание. На комисията се предос-
тавя оригинал или заверено за вярност копие, като в 
този случай оригиналът се показва за сверка;

VIII. До участие в търга се допускат физически и 
юридически лица. Върху плика, в който кандидатът е 
поставил необходимите документи за участие в търга, 
се записва обекта на търга, наименованието на кан-
дидата и ако е юридическо лице се записва и ЕИК на 
фирмата.

IX. Оглед на имотите може да се извърши все-
ки работен ден до 12:00 часа на 22.04.2021г., след 
представяне на документ за закупена тръжна доку-
ментация и предварителна заявка най-малко един ден 
преди датата на огледа.

X. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник, спе-
челилият кандидат следва да внесе пълната сума и 
дължимите данъци и такси, и да се яви за сключва-
не на договор.

Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен 
приятел”, електронната страница на Община Айтос и да 
се постави на информационното табло на общината.

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на 
отдел „Общинска собственост”.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 77 45, 
0558/2 57 81

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 
З А П О В Е Д 
№ РД-08-250

гр. Айтос, 02.04.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМС-
МА, чл.14, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, 
т.1 от Наредба за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с Решение №198 на Общински съвет Ай-
тос, обективирано в Протокол № 16 от заседание 
на ОбС-Айтос, проведено на 29.01.2021г., 

З А П О В Я Д В А М:
1.Откривам процедури за провеждане на пуб-

лични търгове с явно наддаване за отдаване под 
наем, за срок от 3 години, на обекти – частна об-
щинска собственост, за продажба на плодове, 
зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни проду-
кти и други селскостопански продукти от расти-
телен произход, представляващи:

1.1 Закрита сергия /павилион/ №7, с площ 
5,60 кв.м, находяща се в общински зеленчуков 
пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 23.04.2021г. от 10:00 ч. 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –22.40 лв. 
/двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ 
без ДДС.

- Стъпка за наддаване – 1.50 лв. /един лев и 
петдесет стотинки/ без ДДС.

- Депозит за участие – 2.24 лв. /два лева 
и двадесет и четири стотинки/, който се вна-
ся в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 12:00ч. на 22.04.2021г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 22.04.2021г.

1.2 Закрита сергия /павилион/ №12, с площ 
4,40 кв.м, находяща се в общински зеленчуков 
пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 23.04.2021г. от 10:15ч. 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –17.60 лв. /
седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ без 
ДДС.

- Стъпка за наддаване – 1.50 лв. /един лев и 
петдесет стотинки/ без ДДС.

- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев 
и седемдесет и шест стотинки/, който се вна-
ся в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 12:00ч. на 22.04.2021г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 22.04.2021г.

1.3 Закрита сергия /павилион/ №16, с площ 
4,40 кв.м, находяща се в общински зеленчуков 
пазар – гр. Айтос

- Дата и час на търга – 23.04.2021г. от 10:30ч. 
в малката заседателна зала на Община Айтос.

- Начална месечна тръжна цена –17.60 лв. /
седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ без 
ДДС.

- Стъпка за наддаване – 1.50 лв. /един лев и 
петдесет стотинки/ без ДДС.

- Депозит за участие – 1.76 лв. /един лев 
и седемдесет и шест стотинки/, който се вна-
ся в касата на Общината /стая №10/ или по 
банков път: „Алианц Банк България”, IBAN: BG 
27BUIN95613300447527, BIC: BUINBGSF, в срок 
до 12:00ч. на 22.04.2021г. При внасяне на де-
позит по банков път, средствата следва да са 
постъпили по сметка на общината до 12:00ч. 
на 22.04.2021г.

2.За обезпечаване изпълнението на задълже-
нията по договора за наем определям парична га-
ранция в размер на една месечна наемна вноска, 
достигната на търга, която се внася преди сключ-
ване на договора. Внесената парична гаранция 

след изтичане на срока на договора се освобож-
дава, като не се начислява лихва.

3.Утвърждавам по1 /един/ комплект тръжна 
документация за всеки отделен имот за провеж-
дане на търга, съдържащ следните документи:

- Копие от заповед за насрочен търг;
- Заявление за участие - приложение №1; 
- Декларация за оглед на имота – приложе-

ние №2
- Декларация за условията на търга и проек-

то-договора – приложение №3;
- Декларация за съгласие за събиране, из-

ползване и обработване на лични данни – при-
ложение №4;

- Тръжни условия;
- Копие от схема за разположение на обек-

та;
- Договор за наем /проект/;
Тръжната документация е на стойност 30.00 

лв./тридесет лева/ без ДДС, която се закупува 
до 16:00ч. на 21.04.2021г. в Центъра за услуги 
и информация на гражданите.

4. Кандидатите следва да представят в запеча-
тан непрозрачен плик до 12:00ч. на 22.04.2021г. 
в Центъра за услуги и информация на граждани-
те към общината следните документи:

4.1. Заявление за участие в търга - прило-
жение №1; 

4.2. Декларация за оглед на имота - прило-
жение №2;

4.3. Декларация за условията на търга и про-
екто-договора - приложение №3;

4.4. Декларация за съгласие за събиране, из-
ползване и обработване на лични данни - при-
ложение №4;

4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Документ за закупена тръжна докумен-

тация;
4.7. Документ за регистрация за земеделски 

производител - в случаите, когато кандидатът е 
физическо лице;

4.8.Пълномощно с нотариална заверка на под-
писа, когато се участва чрез пълномощник. До-
пустимо е пълномощното да не се постави в пли-
ка, а да се предаде на комисията на нейното за-
седание. На комисията се предоставя оригинал 
или заверено за вярност копие, като в този слу-
чай оригиналът се показва за сверка.

5. До участие в търга ще се допускат физиче-
ски лица, регистрирани като земеделски произ-
водители или юридически лица. Върху плика, в 
който кандидатът е поставил необходимите до-
кументи за участие в търга се записва обекта на 
търга, наименованието на кандидата и ако е юри-
дическо лице се записва и ЕИК на фирмата.

6. Оглед на имотите да се извършва всеки ра-
ботен ден до 12:00ч. на 22.04.2021г. с предста-
вител на Общината след представяне на плате-
жен документ за закупена тръжна документация 
и предварителна заявка.

7. Начин на плащане: в 14-дневен срок от вли-
зане в сила на заповедта за спечелил участник 
и преди подписването на договора спечелилият 
кандидат следва да внесе един месечен наем с 
ДДС и една гаранция по изпълнение на догово-
ра в размер на един месечен наем.

8. В 7- дневен срок от сключване на договора 
наемателят следва да представи застрахователна 
полица за сключена застраховка, включително 
срещу природни бедствия и земетресения. 

Настоящата заповед да се обяви във вест-
ник „Народен приятел”, електронната стра-
ница на Община Айтос и да се постави на 
информационното табло на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще 
упражнявам лично.

Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 
40 или в ЦУИГ на Общината. 

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СУ "Никола Вапцаров" - Айтос
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По-висока избирателна активност в селата

Община Айтос, съвместно 
с „Елтехресурс” АД, органи-
зират  събирането и извоз-
ването на излязло от употре-
ба електрическо и електрон-
но оборудване (ИУЕЕО) от те-
риторията на общината.

Гражданите могат да се 
освободят от неработещите 
електроуреди, като подадат 
предварително заявка за из-

возване на единен телефонен 
номер – 0 800 14 100 или на     
e-mail: order@makmetal.eu.

Заявки могат да се пода-
ват всеки работен ден. Об-
служването на подадените 
заявки за извозването на 
ИУЕЕО се извършва от мо-
билен екип на акционерното 
дружество, в удобна за две-
те страни дата. 

ОБЩИНА АЙТОС
УСЛУГА "СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА 

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ" 

Заявки за извозване - на единен 
телефонен номер – 0 800 14 100

Успех за Вапцаровци на Националното 
състезание „IT Знайко“  

Преди обяд в село Тополица очакваха над 80% из-
бирателна активност.  Вирусът не пречел на местни-
те да стигнат до избирателните урни в двете СИК в 
селото, в движение заяви млада дама, член на една 
от комисиите. Членовете на СИК не се притеснява-
ха за изборните протоколи. "Не е трудно, ще отнеме 
малко повече време", категорична беше дамата.

В Тополица избирателите по списък са 852, но не-
малко от тях работят зад граница. Рано сутринта за 
час и половина бяха гласували над 120 души. Една 
шеста от тях - машинно. 

И в Карагеоргиево гласуваха ударно. Кметът Ме-
тин Латифов изпрати снимки, за да се похвали с 
активността на местните и добрата организация на 
вота в селото.

В СИК 7 и 8 в ДГ "Радост" - Айтос комисиите обяс-
ниха, че нямат никакви проблеми с машинното гла-
суване, въпреки че ги дезинфекцират след всеки гла-
соподавател. "Ние гласувахме машинно, става за ми-
нута без проблеми", почти в един глас заявиха чле-
новете на СИК 7."И при нас на тъчскрийна нищо му 
няма, въпреки че нонстоп дезинфекцираме. И въз-
растни, и млади гласуват машинно", категорични 

бяха и в СИК 15.

При 41,32% за Бургаска 
област към 17 часа се ока-
за, че избирателната ак-
тивност в Айтос е отново 
най-ниска - 37.07%. Най-
активни бяха в с. Пещер-
ско - при 575 избиратели, 
до 17 часа бяха гласува-
ли над 400.

Малкото сканирани про-
токоли, публикувани пре-
ди обед на 5 април пока-
заха висока избирателна 
активност в малките насе-
лени места Зетьово, Рак-
линово, Дрянковец, Съди-
ево и Лясково.

Още за Избори 2021 - в следващия брой на 
НП.

НП

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос напомня на гражданите, че е строго 
забранено изхвърлянето на едрогабаритни отпа-
дъци до контейнерите за битови отпадъци - легла, 
дивани, матраци, дюшеци, строителни материали, ста-
ри гуми и дограма, излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване и др.

На нарушителите ще бъдат съставени актове.
Нуждаещите се от повече информация, могат да 

се свържат със Старши експерт Катя Иванова, Еко-
лог в Община Айтос на тел. 0897/ 992 321.

ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ

Строго забранено е нерегламентираното изхвърляне на стро-
ителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, речни кори-
та, ниви, горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъ-
дат наказвани с глоби. 

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да депо-
нира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление до кмета на 
община Айтос и да получи Разрешение от кмета на община Айтос за 
извозването на строителния отпадък до съответната площадка. 

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на 
гражданите в сградата на Община Айтос или чрез електронна поща 
на адрес: aetos5@abv.bg. 

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция 
ТСУРР, стая №6, тел. 0897 992 321. Кооперация “ВККЧЗС- АЕТОС“- гр. Айтос

гр. Айтос, ул. „Богориди“ № 6, тел./факс 0558 2 27 49
Email: vzka_aetos@mbox.contact.bg

П О К А Н А
На основание на чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите /ДВ бр.13 от 

11.02.2003 г./ и чл.21 и 22 от Устава на Кооперация “ВККЧЗС-АЕТОС“ гр. 
Айтос, Управителният съвет на кооперацията Ви кани на редовно Годиш-
но отчетно изборно събрание за 2020 година, което ще се проведе на 
23.04.2021 год. /петък/ от 17.00 часа в ресторант „Аетос“, гр. Айтос, ул. 
Гарова, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на решения на Управителния съвет за приемане на 
нови и освобождаване на член- кооператори /по тяхна молба/.

2. Отчетен доклад на Управителният съвет за 2020 г.
3. Отчетен доклад на Контролният съвет за 2020 г.
4. Запознаване на Общото събрание с доклада на одитора за счето-

водната 2020 година.
5. Проект на Решения на Общото събрание.
6. Приемане на годишният финансов отчет за 2020 г.
7. Определяне на регистриран одитор съгласно чл.15, ал.4, т.3 от За-

кона за кооперациите /ДВ бр.13/11.02.2003 година/.
8. Доклад на мандатната комисия.
9. Вземане на решения от Общото събрание.
10. Избор на ръководни органи на кооперацията, Председател, Упра-

вителен съвет и Контролен съвет.
Материалите за Годишното отчетно изборно събрание:
- Баланс
- Отчет за приходи и разходи
- Отчет за паричния поток
- Отчет за собствения капитал
  са на разположение на всеки член кооператор желаещ да се запоз-

нае с тях, в сградата на кооперацията на ул. „Богориди“ № 6 в гр. Айтос 
от 14.04.2021 год.

При липса на кворум съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите 
/ДВ бр.13/2003 год./ и чл.24, ал.2 от Устава на кооперацията, събрание-
то ще се проведе един час по- късно независимо от броя на присъства-
щите член кооператори на същото място.

При промяна на епидемичните мерки, затваряне на обществени зали 
и заведения събранието ще бъде отложено и отново насрочено, за което 
ще бъдете допълнително уведомени. 

За справка тел./факс: 0558/ 2-27-49 и на адрес: гр. Айтос, ул. „Бого-
риди“ № 6

22.03.2021 г.  Председател на К“ВККЧЗС-АЕТОС
гр. Айтос  Дянко Дянков 

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН

П О К А Н А

   На основание чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите, във връзка с 
чл.26, ал.1 и 2 от Устава на кооперацията Управителния съвет на

ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
СВИКВА

Годишно Отчетно Изборно Събрание на кооперацията, което ще 
се проведе на 17.04.2021 год. от 09,00 часа в ЧИТАЛИЩЕТО с. Мъг-
лен, общ. Айтос при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член кооператори.
Док. Мариан Пеев
2.Доклад на УС на ЗКПУ „Мъглен“ с. Мъглен за 2020 год.
Док. Мариян Пеев
3.Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 год.
Док. Ив. Димитрова
4.Доклад на Контролния съвет на ЗКПУ „Мъглен“ с. Мъглен за 2020 

год.
Док. Димитър Которов
5.Освобождаване на председателя на кооперацията, УС и КС от от-

говорност за едногодишната им дейност.
Док. Мариян Пеев
6.Вземане на решение от Общото събрание като упълномощава УС 

и Председателя на кооперацията за сключване на договори за сделки 
и кредити с ДФЗ, Разплащателна агенция, Банки, Юридически и фи-
зически лица и други, за Закупуване на ЗЕМЯ и ДМА, включително и 
срещу ипотекиране на недвижими имоти.

Да учредява обезпечения по кредити със залози и ипотеки с ДМА.
Док. Мариян Пеев
7.Избор на председател на кооперацията.
8.Избор на Управителен и Контролен съвет.

При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК събранието 
ще се проведе един час по- късно от 10 часа, на същото място и при 
същия Дневен ред, независимо от броя на присъстващите член- ко-
оператори.

УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН“ с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 2288

Продължава от стр. 1

В Тополица не се уплашиха от вируса

В една от избирателните секции в Карагеоргиево

В СИК 15

Медицинска лаборатория ЛИНА 
предлага на своите пациенти шест нови профилактични кампа-

нии с изследвания на преференциални цени. Те важат до края на 
април 2021 г. в самостоятелните й филиали в областите: Бургас, 
Варна, Ямбол и Сливен. За кампаниите не е необходимо направ-
ление от лекар или записване на час.

Проби за PCR тестове се вземат в град Айтос, на ул. „Рай-
на Княгиня” №2;

PCR тестът остава най-надеждното изследване за доказване на 
COVID-19. До края на април то е на намалена цена от 90 лв. на 
80 лв. Резултатът е готов до 24 часа. По желание на пациента, той 
може да бъде на английски език и да е придружен със сертификат 
също на английски, необходим при пътуване. 

Тъй като ЛИНА е одобрена от Министерството на здравеопаз-
ването за доказване на COVID-19, нейните тестове се признават в 
чужбина. Резултатът и сертификатът се получават на място, в рам-
ките на работното време на лабораторията.

За улеснение на гражданите, Община Айтос и об-
щинското търговско дружество "Айтос - Автотранспорт" 
ЕООД организират всяка събота безплатен транспорт 
до Гробищния парк, от 3 април до Архангелова задуш-
ница 2021, включително. 

Автобусът на общинската транспортна фирма ще тръг-
ва от Автогарата в 8.30 часа, и ще се движи по обичайния 
маршрут. Обратният курс към града ще е в 9.30 часа.

Безплатно до Гробищния 
парк в събота



Скъпи приятели, 
7 април е денят, в който се 

покланяме на ангелите в бели 
престилки с признателност и с 
вярата, че докато ги има, има 
надежда за всички нас... 

Не, те не са създанията от 
приказките - в бели коприне-
ни одежди и със златни криле. 
Те по-скоро са воини - на ми-
лосърдието. В гащеризони, със 
скафандри, маски, ръкавици... 
Но също като ангелите носят 
светлината, обичта, силата и 
изцелението. Дори не вижда-
те лицата им, но усещате под-
крепата, утехата, благословия-
та... Защото няма по-благород-
на професия от лекарската. И 
няма мисия по-съдбовна и по-
окриляща от грижата за човеш-
кия живот.

В това трудно време, когато 
светът се бори с коронавируса, 
позволете ми да изразя моята 
гореща благодарност към ай-
тоските  "ангели в бяло" - за топ-
лите грижи, за вниманието, за 
милото отношение и съпричаст-
ността им към болката на паци-
ентите на МБАЛ-Айтос.

Благодарна съм на съдбата, 
че нашите ангели в бели прес-
тилки не са бездушен и лишен 
от хуманност медицински пер-
сонал. И съм щастлива, че ги 
виждам всеки ден - нежни, ми-
лосърдни, сърцати, и в също-
то време - силни духом. И точ-
но за тях искам да ви разка-
жа в навечерието на професи-
оналния празник на здравните 
работници.

Ще започна с дамите, които 
през октомври м.г. смело по-
срещнаха предизвикателство-
то COVID-19. При това - без да 
го познават. Медиците, които 
в продължение на вече поло-
вин година всеки ден рискуват 
живота си. Медиците, които не 
само лекуват, но и дават на-
дежда, вдъхват кураж и връщат 
пламъчето на радостта в очите 
на стотици - д-р Силвия Мар-
кова, д-р Стойка Иванова, д-р 
Светлана Янакиева и д-р Фа-
тме Хасан. Това са нашите ле-
кари, професионалистите, кои-
то 24 часа в денонощието са на 
разположение. Честни, самоот-
вержени, скромни, най-добрите 
представители на лекарската 
професия. Горда съм, че имам 
честта да работя с тях.

С изключително достойн-
ство, зад нашите лекари стоят 
гл. мед. сестра Мария Иванова 
и медицинските сестри Миле-
на Сотирова, Айтен Сабри, Ма-

рина Вълчева, Гюлфие Шабан, 
Стоянна Иванова, Ваня Голе-
манова и Стефка Марчева. 
От години сме рамо до рамо 
с всяка една от тях. Заедно 
сме закалени в много труднос-
ти. И са се доказали - на вся-
ка може да се разчита. Всяка 
би жертвала малкото си сво-
бодни часове от напрегнато-
то ежедневие, за да се отзо-
ве, за да откликне на болката. 
Заедно са сработен отбор от 
опитни  професионалисти, ви-
наги готови да помогнат, из-
ключително достойни, щедри 
и отговорни за здравето на па-
циентите. Наистина няма дру-
ги като тях. 

Има още един отбор от мило-
сърдни дами - сякаш най- неза-
бележимите в отделението. Но 
те поемат страшно много рабо-
та на плещите си. Дължа благо-
дарност на тези, които осигуря-
ват безопасността и на медици-
те, и на пациентите - сянката на 
мед. сестри, санитарките Бел-
къс Емин, Зейнеб Халил, Севил-
джан Мюмюн, Цонка Маринова 
и Златина Симеонова. 

Ако не сте влизали във 
Вътрешно отделение в дните на 
пандемия, трудно ще си пред-
ставите риска, на който са из-
ложени "ангелите в бяло". Ако 
не сте прекрачвали в болнич-
ните стаи, няма как да усетите 

силата и волята на екипа да се 
бори за всеки пациент - да пра-
ви и невъзможното, за да спа-
сява човешки животи. 

На страхотния екип, който 
работи във Вътрешно отделе-
ние, поднасям своята призна-
телност - за безстрашието, за 
осъзнатата отговорност и без-
резервната подкрепа. Там, 
където болката и страхът са 
сграбчили сърцето. Там, къ-
дето човек се загубва в лаби-
ринта на страданието. Точно 
там, единствената нишка, ко-
ято може да те изведе от без-
дната на отчаянието, е добро-
тата и самоотвержеността на 
„ангелите в бяло“ с големи чо-

вешки сърца.
А скромното "Благодаря!", 

изречено от поредния пациент 
с треперещ от вълнение глас, 
като във фокус събира уваже-
нието за професионализма и 
милосърдието на работещите 
във Вътрешното отделение на 
МБАЛ-Айтос.

Чувствам се благословена, 
че сте в живота ми!

Прекланям се пред Вашия 
труд!

Бъдете здрави, за да дарява-
те здраве! Опазете топлината, 
която носите, защото сега, по-
вече от всякога, тя е нужна на 
айтозлии!

От името на целия екип на 

ВО на МБАЛ-Айтос искам да 
благодаря на Рентгеново отде-
ление, Лабораторията, Адми-
нистрацията, на общите работ-
ници, и шофьорите, на аптека-
та и фирма „Десий“ град Айтос 
- Десислава Иванова,  за това, 
че са винаги до нас в този осо-
бено труден момент. 

Скъпи мои колеги от Вътреш-
но отделение, Вие спечелихте 
сърцата на хората! 

Благодаря Ви, че сте с мен!
Благодаря, че Ви има!
С обич и благодарност:

Дафина Георгиева, ст. мед. 
сестра във ВО, общински съ-
ветник
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Чувствам се благословена, 
че сте в живота ми!

Здравейте, съграждани! Здравейте, хора с големи сърца! 
За пореден път организираме ден в подкрепа на българския пенсионер в нужда. 

Разчитаме на Вашето милосърдие и съпричастност!
Въпреки епидемичната обстановка в страната за поредна година в нашия град Айтос 

се провежда инициативата „Подари великденска вечеря на пенсионер в нужда 2021“. 
Със строгото спазване на всички изискващи се мерки! 

Всеки, който иска да помогне, може да направи дарение в поставените кутии с ло-
гото на „Бъди човек“! 

Нека покажем на нашите възрастни, че въпреки "коронавируса", ще бъдем до тях!
Нека се докажем и пред себе си, че добротата е в нас! 
За повече информация може да се свържете с нас в страницата ни във фейсбук - 

"Бъди човек" - Айтос! 
Приканваме всички с добри сърца да се включат със средства в подкрепа на 

самотни възрастни хора. Благодарим Ви!
"Бъди човек" - Айтос

„Подари великденска вечеря 
на пенсионер в нужда 2021“ Във връзка със зачестилите питания, съобщаваме,  

че зоопаркът в град Айтос е отворен за посещения  
всеки ден от 10.00 часа до 19.00 часа,  

включително в почивните и в празничните дни!

Съобщение от Зоопарк - Айтос

Дафина Георгиева след поредното нощ-
но дежурство

7 април - 
Световен ден 
на здравето

Дафина Георгиева към ангелите в бяло: 


