
На 17 юни  кметът на об-
щина Сунгурларе д-р Георги 
Кенов беше поканен да 
присъства  на официалното 
връчване на юбилейните 
медали по повод 75-годиш-

нината от края на Втората 
световна война в Бургас. 
Ветерани от област Бургас 
бяха на наградени на цере-
мония. 

На събитието присъства-

ха зам.-кметът по култура, 
туризъм и спорт в община 
Бургас - Диана Саватева, 
почетният консул на Русия 
в Бургас - Тонко Фотев и 
кметът на община Айтос - 
Васил Едрев.

Медалите от българско-
то и руското правителство 
бяха връчени от Генералния 
консул на Русия във Варна 
- Владимир Климанов, зам.-
председателя на централно-
то ръководство на Съюза на 
ветераните от войните на 
България - Петър Пандурски, 
и председателя на СВВБ - 
Бургас - Ася Бороджиева.

Випуск 2020 определено е  уникален и неповторим. 
Традиционните около 24 май абитуриентски балове за 
първи път не се състояха.  Но  празненства за радост  
на младите хора все пак има.

На 7  юли  в  19:00 часа  в град Сунгурларе  се състоя  
официалното изпращане на абитуриентите   от Випуск 
2020 година. Родители и близки, граждани,  бяха изпъл-
нили площада, огласен от гласове на абитуриентите.  А 
те,  щастливи  позираха, запечатвайки спомена от този 
вълнуващ момент. 

Красиви и стилни, много позитивни и уверени, тези 
момичета и момчета ще останат първите в историята, 
завършили средното си образование онлайн и в ситу-
ация на извънредна обстановка. 

От сърце им желаем да продължават напред с гордо 
вдигнати глави, да сбъдват мечтите си и да не забравят 
родното Сунгурларе.
ПОПЪТЕН ВЯТЪР, МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА!
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АБИТУРИЕНТИТЕ 
ОТ ВИПУСК 2020 
ВСЕ ПАК ИМАХА 

СВОЯ УНИКАЛЕН БАЛ

ВЕТЕРАНИ ОТ ОБЛАСТ БУРГАС БЯХА НАГРАДЕНИ 
С ЮБИЛЕЙНИТЕ МЕДАЛИ ПО ПОВОД 75-ГОДИШНИНАТА 

ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА



През месеците юли и август 2020 г. 
Медицинска лаборатория „ЛИНА” предлага на 
пациентите си няколко профилактични кампа-
нии с изследвания на преференциални цени. 
Те се извършват в самостоятелните филиали 
на „ЛИНА” в областите Варна, Бургас и Ямбол, 
като направление от лекар или предварително 
записване на час не е необходимо. Таксата 
манипулация е 2 лв. Профилактичните кампа-
нии включват: грижа за сърцето, скрининг на 
щитовидна жлеза, полови хормони, туморни 
маркери, IgG и IgM антитела срещу новия 
коронавирус.

Пакет „Грижа за сърцето” на намалена 
цена от 94,50 лв. на 48 лв.

Този комплекс от изследвания обединява 
някои от основните маркери за оценка на 
риска от сърдечно-съдови заболявания: ате-
рогенен индекс (ApoB/ApoA1), хомоцистеин, 
липидния профил, който включва общ холес-
терол, добър и лош холестерол,VLDL и тригли-
цериди. Включени са и важни биохимични 
показатели като глюкоза, урея, креатинин, 
калий, натрий и хлориди. Те допълват скри-
нинга на най-честите заболявания, които водят 
до сърдечно-съдови заболявания – диабет и 
бъбречна недостатъчност.

В „Грижа за сърцето” специално е добавено 
съвместното изследване на Аполипопротеин 
А1 и Аполипопротеин В, защото то дава въз-
можност да се изчисли коефициент на атеро-
генност - ApoB/ApoA1. Неговото повишение 
е тясно свързано с опасността от инфаркт и 
инсулт. Този индекс има по-добра прогнос-
тична стойност отколкото останалите липидни 
съотношения като общ холестерол /HDL; LDL/
HDL относно риска от бъдещи сърдечносъдови 
и мозъчни усложнения.
Скрининг на щитовидна жлеза: TSH + 

FT4 на намалена цена от 24 лв. на 12 лв.
Тиреостимулиращият хормон (TSH) и 

свободната фракция на тироксин (FT4) са 
основните и най-често назначавани хормони 
за оценка на функцията на щитовидната жле-
за. Стойностите им дават достатъчно точна 
представа дали тя е нормална, повишена или 
понижена. Двете изследвания помагат много 
при превенцията и навременното откриване 
и лечение на ендокринните заболявания. От 
лаборатория „ЛИНА” препоръчват пациентите 
да се изследват сутрин на гладно, преди да 
са пили кафе или други напитки, съдържащи 
кофеин.

Полов хормон по избор от: LH (лутеини-
зиращ хормон), FSH (фоликулостимулиращ 
хормон), Estradiol, Prolactin, Progesterone, 
Testosterone на намалена индивидуална цена 
от 14 лв. на 7 лв.

От тази кампания могат да се възползват 
жени в широк възрастов диапазон, когато 
трябва да се уточнят причините за нарушения 
в менструалния цикъл: при първична и вто-
рична аменорея, при болезнена менструация 
(дисменорея), при обилни и нерегулярни кръ-
вотечения. Пациентите могат да изберат един 
хормон или да ги комбинират. Изследването 
на полови хормони е подходящо за двойки, 
имащи проблем с репродуктивните функции, 
както и при контрол на провеждана хормо-
нална терапия.

Някои от хормоните се изследват в точно 
определен ден от месечния цикъл при жените. 
LH, FSH и Estradiol се изследват от 3-ти до 5-ти 
ден от менструалния цикъл, а Progesterone - в 
21-ви - 22-ри ден от цикъла. Определянето на 
Testosterone е добре да става сутрин до 11 ч., 
когато нивата му са най-високи. Употребата 
на глюкокортикоидни препарати, някои анти-
биотици, естроген съдържащи медикаменти 

или хранителни добавки, могат да повлияят 
резултатите за някои полови хормони.
Туморен маркер по избор от: CEA, 

PSA , CA 15-3, CA 125, CA 19-9, AFP 
на намалена индивидуална цена от 17 
лв. на 8 лв.

Пациентите могат да изберат един или да 
ги комбинират.

CEA (карцино-ембрионален антиген) е 
неспецифичен маркер. Използва се при 
диагностиката на редица тумори, на първо 
място на рака на дебелото черво и ректума.                                                    
PSA (простатспецифичен антиген) е единстве-
ният туморен маркер, който е признат и се 
използва като скринингов маркер за рак на 
простатната жлеза. 

При изследването му трябва да се съблю-
дават следните изисквания - да няма еякула-
ции в последните 48 часа, да не се провежда 
по-рано от 7 дни след ректално туширане на 
простатната жлеза или трансректално ултраз-
вуково изследване на простатната жлеза и 
урологични процедури, поне 6 седмици след 
биопсия на простатата и поне 8 седмици след 
лечение на простатит.

CA 125 е маркер, който се използва за 
диагностика и контрол на лечението на рак 
на яйчника.

CA 15-3 е маркер, който се използва за 
контрол на лечението на рак на млечните 
жлези и при проследяване за рецидиви на 
заболяването при първоначално високи нива 
на маркера.

CA 19-9 е раков антиген, който се повишава 
при почти всички пациенти с тумори на стомаш-
но-чревния тракт - рак на панкреаса,дебело 
черво, жлъчен мехур.

AFP (Алфа фетопротеин) маркерът се из-
ползва при диагностика на първични тумори 
на черния дроб, също така при откриване на 
метастази от други карциноми в черния дроб. 
Подходящ е при проследяване на високо-
рискови пациенти от развитие на чернодробен 
карцином ( хронични хепатити, чернодробна 
цироза, дефицит на алфа-1 антитрипсин).

Профилактичната кампания с изследвания 
на туморни маркери е насочена предимно 
към пациенти, които имат установено онко-
логично заболяване и подлежат на редовно 
проследяване - следоперативно или по време 
на провеждане на терапия, а също така и в 
периоди на ремисия, с цел ранно откриване 
на рецидиви. Туморните маркери са белтъци, 
които са продукт на раковите клетки и се 
образуват в отговор на прогресиране на ту-
морния процес. Повечето от тези маркери са 
специфични за конкретен орган, но също така 
е възможно да се повишат и при наличие на 
туморен процес с друга локализация, както и 
много от тях могат да се повишат неспецифично 
при процеси, които не са с туморен произход, 
най-често възпалителни изменения на съот-
ветния орган. Затова е добре резултатите от 
тези изследвания да бъдат консултирани с 
лекар и интерпретирани съобразно конкрет-
ното състояние на пациента и в комбинация с 
други лабораторни или образни изследвания.
SARS-CoV-2 IgG + IgM антитела срещу 

новия коронавирус на намалена цена от 
28 лв. на 20 лв.

За извършване на анализа е необходи-
ма кръвна проба. В резултата се отразява 
присъствието/отсъствието на двата класа 
антитела, т.е. изследването е качествено, а 
не количествено. Изследването се извърш-
ва само след предоставяне на лична карта. 
Резултатите от теста са готови до края на 
работния ден. Положителните резултати се 
съобщават на РЗИ, от чиято компетентност 
са по-нататъшните мерки.
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ В „ЛИНА”: ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ЗА СЪРЦЕ, ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА, ПОЛОВИ 

ХОРМОНИ И ТУМОРНИ МАРКЕРИ

ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛАТА 
ВЪЛЧИН И КОСТЕН 

С РЕЖИМ НА ВОДАТА
Във връзка със засушаването и високите температури жи-

телите на село Вълчин имат  проблем с  водоподаването. След  
констатацията  на ВИК, че  4-те самостоятелни източници са 
намалили дебита си и не са достатъчни за покриване на нуждите 
на селото, от 3 юли  кметът на община Сунгурларе д-р Георги 
Кенов издаде заповед за въвеждане на  режим на водата.    

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, 
поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни 
превозни средства и др на територията на село Вълчин, общи-
на Сунгурларе до второ нареждане. Утвърждава се режимно 
водоснабдяване на селото както следва: ежедневно в часовия 
диапазон от 8.00 до 17.00 часа ще бъде преустановено водопо-
даването на населеното място до второ нареждане.  Контролът 
по изпълнението на заповедта е възложен на кмета на село 
Вълчин, началника на РУ „Полиция“ Сунгурларе и управителя 
на Експлоатационен район Сунгурларе при „ВиК“ –ЕАД град 
Бургас.

Проблем с водоподаването възникна и в село Костен . За 
целта бе издадена заповед за режим на водата и в село Костен. 
Кметът д-р Георги Кенов забранява ползването на питейна 
вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, 
тераси, моторни превозни средства и др. на територията на 
село Костен, община Сунгурларе. В часовия диапазон между 
08:00 и 18:00 часа ще бъде преустановено водоподаването за 
населеното място всеки ден.

„Призовавам всички домакинства на територията на община 
Сунгурларе да използват водата по разумен начин” призова 
жителите на общината кмета д-р Георги Кенов

Ограниченията на водоснабдяването ще отпадне при нор-
мализиране на водните количества, уточняват от Общината.

Въла Великова Панкова е 
родена на 01.07.1920г. в село 
Везенково, общ..Сунгурларе.

Тя е  родила и отгледала 
в лишения и недоимък три 
деца. - двама сина - Стою и 
Велико и една дъщеря Татяна. 
Днес баба Въла  се радва на 
шест внука и шест правнука. 
Съпругът и  е починал преди 
24 години, но тя казва, че няма 
ден, в който след като се съ-
буди да не си мисли за него. 
С любов и разбирателство е 
обградена и днес от голямото 
си семейство. "Обичам живота 
и хората, с които го споделям", 
казва  навръх стотния си рож-
ден ден тя.

Живяла по времето на 

отечествената война, Въла 
Панкова  все още носи в себе 
си борбения дух на баба Тонка 
и баба Илийца от нашата исто-
рия. Тя винаги може да нахра-
ни гладния, да утеши болния и 
да даде кураж  на отчаяния.
Бъди жива и здрава още 

дълги години, бабо Въло!
М.Панкова.

Уважаема госпожо Панкова,                 
Щастлива съм да Ви поздравя по случай Вашия 100-годишен 

юбилей!  Приемете специалните поздравления от цялото на-
селение на село Везенково.

Желаем Ви преди всичко здраве, силен дух и все така да 
продължите да печелите житейските битки. Дано вашето дъл-
голетие  Ви крепи и още дълги години  да радвате близките си. 

Вашите достойни години са доказателство за богат жизнен 
опит и мъдрост на столетник. Продължавайте да сте опора на 
Вашите близки и нека тяхната подкрепа и обич бъдат Вашата 
рецепта за дълголетие!

кмет на с.Везенково
/Катя Атанасова/

Управителният съвет на 
Сдружение на ловците и ри-
боловците „Български ловец“ 
град Сунгурларе на основание 
чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на сдружението на 
14.08.2020 г. /петък/ от 19.00 
часа в сградата на сдруже-
нието в град Сунгурларе, при 
следния 

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на управителния 

съвет за дейността на сдруже-
нието за периода 2018 – 2019 
година.

2. Отчет на контролната ко-
мисия за периода 2018 и 2019 г.

3. Приемане на годишен 
финансов отчет за 2018 и 2019г.

4. Гласуване на годишен 
финансов план.

5. Разни, организационни.
От Управителния съвет

ЧЕСТИТ 100 ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ НА ВЪЛА 

ВЕЛИКОВА ПАНКОВА

В месечните кампании е включено и изследване 
на IgG и IgM антитела срещу COVID-19

П О К А Н А

* Вземането на проби за COVID-19  става в  отделни манипулационни, като пациентите трябва 
да носят лични предпазни средства – ръкавици и маска. Пробите се вземат на следните адреси:   
гр. Варна,  ул.„Мадара” №22: 07:00 ч. – 18:00 ч. от понеделник до петък, събота -  08:00 ч. – 12:00  ч.;  
гр. Бургас, бул. „Демокрация” №67: 07:00 ч. - 16:00 ч. от понеделник до петък, събота – 07:00 ч. - 12:00ч.; 
гр. Ямбол, ул. „Васил Априлов” №2: 07:00 ч. - 12:00 ч.; 13:00 ч. - 16:00 ч. от понеделник до петък.
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Издание на 
Община Сунгурларе

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕДА 
НА РЕГИСТРАЦИЯ 

НА ЖИВОТНОВЪДЕН 
ОБЕКТ - ЛИЧНО 
СТОПАНСТВО

Жътвата в Бургаско отчита 
невиждано ниски добиви тази 
година, сподели пред  Агри.БГ 
Илия Проданов, зам.-предсе-
дател на Националната асо-
циация на зърнопроизводи-
телите. В община Сунгурларе 
добивите също са ниски.

При ечемика средният до-
бив от декар е 280 кг., а при 
пшеницата средният добив от 
декар е 220 кг. За сравнение  
през предходната 2019 година 
средният добив  при  тях е бил 
400 кг.  До момента площите 
с ечемик 600 дка са рекулти-
вирани, а при пшеницата от 
49 919 дка са рекултивирани 
14 500 дка.

Слабата реколта тази годи-
на се дължи на продължител-
ното засушаване през зимата 

и в началото на пролетта, 
което не е дало възможност 
на зърнените култури да 
израснат и да се развият. 
Непрестанните валежи през 
последния месец  забавиха 
жътвата и предизвикаха за-
болявания, които влошиха 
състоянието на посевите и 
качеството на зърното. „От 
25 години се занимавам със 
земеделие и такава година не 
помня. Никога не сме жънали 
под 100 кг на декар“ сподели 
Николай Киров  - председател 
на зърнопроизводителите в 
Бургас. Той допълни, че „… 
наесен всички земеделски 
производители в България ще 
получат по около 3.00 лв на 
декар заради корона криза-
та.  Стана ясно, че с общо 140 

мил. лв. европейски пари ще 
бъде подкрепено българско-
то земеделие. А тази година 
за „пропаднали площи“ дър-
жавата е отделила 3-4 мил. 
лв., които няма да покрият 
обаче щетите от сушата.“

А що се отнася за цените 
„ В момента на световния 
пазар цените са в застой, 
дори има леко понижение, 
но по време на кампанията 
това е нещо нормално. Имаме 
оптимизъм, че ще се вдигнат 
малко, защото в Румъния, 
Украйна и в част от Русия 
площите също са засегнати 
от сушата. Да се надяваме, 
че това ще рефлектира на 
световните пазари и цените 
ще тръгнат нагоре.“ каза още 
Николай Киров.

Кметът д-р Георги Кенов от-
кри строителна площадка за 
обект по проект "Закриване 
и рекултивация на съществу-
ващо общинско депо за TБО 
на територията на община 
Сунгурларе", заедно със 
зам. кмета Тодорка Павлева, 
Райна Джамбазова - предста-
вител на надзорната фирма 
„ПГМ28КОНСУЛТ" ООД  и 
Генчо Генчев - представител 
на строителната фирма.

Изпълнителят ще извършва 
строителни и рекултивацион-
ни работи във връзка с реа-
лизация на проекта.

Срокът за изпълнение на 
целия обект е 36 месеца, от 
които 3 месеца за техническа-
та рекултивация и 36 месеца 
за биологична рекултивация.

Проектът е финансиран от 
Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда /ПУДООС/. 
Изпълнението на обекта е на 
общинско депо намиращо се 
в село Балабанчево, община 
Сунгурларе. Стойността на 
вече реализиращия се проект 
е 759 493, 35 лв.

Уважаеми жители на община Сунгурларе,
С изменение на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистра-
ция на „животновъден обект – лично стопанство“.

На регистрация „животновъден обект – лично стопан-
ство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри 
преживни животни, дребни преживни животни, прасета 
за угояване, еднокопитни, зайци и птици.

Регистрацията на „животновъден обект – лично стопан-
ство“ по населени места  се осъществява чрез подаване 
в кметството/кметското наместничество на Заявление-
декларация по образец на Българска агенция по безо-
пасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден 
със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния 
директор на БАБХ“. 

Броят и видовете животни, които могат да бъдат от-
глеждани в „животновъден обект – лично стопанство“, 
са определени в чл.4а на Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъд-
ните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.):

- два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите 
им до 12-месечна възраст;

- десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им 
до 9-месечна възраст;

- три броя прасета за угояване, различни от свине майки 
и некастрирани нерези;

- два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна 
възраст;

- десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече 
от сто броя общо;

- петдесет възрастни птици независимо от вида;
- сто бройлера или подрастващи птици независимо от 

вида.
Регистрацията е безплатна!

ЖЪТВАТА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Община Сунгурларе и 
Областна администрация-
Бургас организираха инфор-
мационна среща за жителите 
на Сунгурларе във връзка с 
измененията и допълненията 
на Закона за ветеринарно-
медицинската дейност ЗВД.

На разяснителната кам-
пания присъстваха зам.-
областният управител на 
Област Бургас - Владимир 
Крумов, кмета на община 
Сунгурларе д-р Георги Кенов, 
д-р Симеон Георгиев - на-
чалник отдел към Областна 
дирекция по безопасност 
на храните, председателя 
на общинския съвет Халил 

Ахмед, зам.-  кметовете 
Тодорка Павлева и Гергана 
Желязкова, ветеринарния  
лекар д-р Живко Камшев и 
еколога на общината Ирена 
Ангелова.

Събитието имаше за цел 
да обясни правилното и 
навременно прилагане на 
измененията и допълненията 
на ЗВД, както и запознаване 
на собствениците и полз-
вателите на животновъдни 
обекти с новите им права и 
задължения.

На срещата присъстваха 
всички кметове на населени 
места и общински съветници 
в община Сунгурларе.

От 03 юли 2020 г., стартира приемът по под-
мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопан-
ства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ на ПРСР 2014-2020 г. Крайният срок 
за подаване на проектни предложения е 30 
септември 2020 г. Общият бюджет на приема 
е 58 674 000 лв. Субсидията е 50 % от общия 
размер на допустимите разходи за проектно 
предложение. Минималният размер на помо-
щта за един кандидат е с таван до 29 337 лв., 
а максималният  – до  977 900 лв.

Средствата по подмярка 4.1 са целево насо-
чени към инвестиции в земеделски стопанства 
от сектор „Животновъдство“. Основен прио-
ритет ще имат проекти, които се реализират 
в райони в близост до зони, в които е възник-
нала епизоотична обстановка. По-голям брой 
точки ще получават и проекти, представени 
от по–малки земеделски стопани и такива, 
които планират инвестиции за повишаване на 

биосигурността в стопанствата. Чрез финансо-
вата подкрепа по подмярката ще се стимулира 
първично селскостопанско производство и 
съхранение само на собствени земеделски 
продукти, получени при отглеждането на сел-
скостопански животни, както и  подготовката 
им за продажба.

Чрез финансовата подкрепа по подмярката 
ще се стимулира първично селскостопанско 
производство и съхранение само на собствени 
земеделски продукти, получени при отглеж-
дането на селскостопански животни, както и  
подготовката им  за продажба.

За подаване на проектните предложения 
по подмярка 4.1 бенефициентите попълват уеб 
базиран формуляр за кандидатстване, който 
заедно с придружителните документи се подава 
чрез Информационната система за управление 
и наблюдение на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове за пери-
ода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

Условията за кандидатстване, изпълнение и 
приложенията към тях са публикувани на интер-
нет страницата на Министерство на земедели-
ето, храните и горите: www.mzh.government.bg  
и на Информационната система за управление 
и наблюдение на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) 
на следния интернет адрес: http://eumis2020.
government.bg/.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ 
ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ ПРСР 

2014 – 2020 Г. ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
В ЖИВОТНОВЪДНИТЕ 

СТОПАНСТВА

ИНФОРМАЦИОННА 
СРЕЩА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ 

НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 
И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

НА ЖИВОТНОВЪДНИ 
ОБЕКТИ С НОВИТЕ ИМ 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

В СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОЧНА ПРОЕКТА 
ПО ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ 
НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО 

ДЕПО ЗА TБО НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
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Амбициозен проект подхваща Община Сунгурларе. 
Градският стадион ще се превърне в истинско спортно 
бижу за общината. „Сунгурларска долина“, както бе 
кръстен преди 2 години стадионът, ще бъде основно 
ремонтиран, а освен това към него ще бъде изградена 
и изцяло нова двуетажна сграда – спортна зала със 
съблекални.

3 150 000 лева, без ДДС е прогнозната стойност 
на обществената поръчка, обявена от Община 
Сунгурларе.

„Проектът предвижда подмяна на съществуващата 
настилка на футболния терен и лекоатлетическата 
писта, подмяна на дренажната система, направа на 
нова поливна система, ремонт на седящите места на 
съществуващите трибуни и оформяне на нова сграда 
за съблекални и обслужващи помещения към стади-
она. Целта на проекта е да се създаде благоприятна 
жизнена среда чрез подобряване достъпността и ни-
вото на спортно- възпитателните услуги и културните 
мероприятия за жителите и гостите на Сунгурларе и 
Общината“, посочват от Общината в документацията 
на проекта.

Новата сграда ще се намира на мястото на същест-
вуващата сграда за съблекални. Тя ще отговаря на 
съвременните изисквания за този вид сгради, съглас-
но изискванията на UEFA от 01.05.2010-а. Сградата е 
на два етажа и съдържа няколко помещения.

На първи етаж са разположени двете съблекални 
за състезаващите се отбори, съблекалните за тре-
ньорите, помещение за първа помощ, склад и тех-
ническо помещение под трибуните, както и тоалетни 
за посетителите.

На второ ниво са разположени помещения за ме-
диите, коментаторите, пресложата, ТВ студио, кафе, 
зала за пресконференции, помещение за допинг 
контрол с чакалня и сервизни помещения. Към стъл-
бищната клетка е предвидена платформа за инвалиди. 
Стълбището е достъпно както от задната, северна 
страна на сградата, така и откъм съблекалните.

Стълбището излиза на покрива, за да осигури 
достъп до две платформи за телевизионни камери.

„Сградата е предвидена със стоманобетонова 
конструкция, тухлена зидария 25 см за ограждащите и 
12см за вътрешните зидове. За оформяне на фасадите 
е предвидена минерална мазилка и PVC дограма. 
Покривът е плосък, единичен , с топло- и хидрои-
золация. Над ВИП местата е предвидена метална 
козирка“, пише още в информацията по поръчката.

Предвиден е ремонт на настилките на футболното 
игрище и на лекоатлетическата писта за дълго бягане, 
както и на правия участък от 130метра. В свободните 
зони са ситуирани площадки за висок скок, тласкане 
на гюлле и за дълъг скок. В източната част на имота 
е разположено ново тренировъчно футболно поле.

Предвижда се ремонт на конструкцията на същест-
вуващите трибуни и монтиране на нови PVC- седалки. 
Част от съществуващите места ще се премахнат 
при изграждане на новата сграда. ВИП-местата са 
разположени върху новоизградени стоманобетонови 
трибуни, които са част от новата сграда. Пред тях са 
ситуирани две покрити скамейки за резервни играчи, 
разположени от двете страни на прохода.

Стадионът ще има нов паркинг, който ще е в близост 
до главния вход на спортното съоръжение. Той ще е 
с капацитет за 137 броя автомобили. 6 от местата ще 
са за инвалиди. Самият главен вход на стадиона ще 
е изцяло нов – с контролно-пропусквателен пункт и 
каси. В непосредствена близост до входа ще са си-
туирани места за бусове с ТВ камери за отразяване 
на мачовете. Предвиден е нов вътрешен обиколен път 
за достъп на пожарни коли и линейки и с резервен 
изход към главния път.

От поръчката става ясно, че хората с двигателни 
проблеми ще имат достъп до трибуните, специална 
тоалетна за инвалиди и паркоместа.

Капацитетът на стадиона ще е с 977 броя седящи 
места, 6 от които са за инвалиди. ВИП-ложата ще е 
с 90 седалки.

От Министерството на об-
разованието и науката ни ин-
формираха за някои резултати 
от проведена работна среща с 
началниците на регионалните 
управления на образованието 
и със Синдиката на българските 
учители по актуални за системата 
на предучилищното и училищното 
образование въпроси.

Това са промените във въведе-
ните Мерки за организиране на 
дейностите в детските градини 
и ясли след възстановяване на 
приема на деца, считано от 01 
юли 2020 г.:

Заличава се следният текст: 
Посещението на детска градина/
ясла е допустимо само за деца, 
които са вече записани в съответ-
ната детска градина/ясла през 
учебната 2019-2020 година.

Заличава се следният текст: 
Директорите на детски градини 
да осигурят работата с децата, 

доколкото е възможно, в една 
и съща група и с един и същи 
персонал, което ще предотврати 
контакта между децата от различ-
ните групи.

Добавя се нов текст: Когато в 
детската градина има две групи, в 
които посещаемостта на децата е 
под 8 в продължение на една ра-
ботна седмица и няма постъпили 
заявления от други родители за 
подновяване на присъствието на 
децата им в детската градина, е 
допустимо групите да бъдат слети 
в една.

Заличава се следният текст: 
дезинфекция на помещенията 
се извършва поне четири пъти 
дневно.

Добавя се нов текст: дезинфек-
ция на помещенията се извършва 
поне два пъти дневно, а в насе-
лените места, които са „огнища“ 
на разпространение на COVID-19, 
поне четири пъти дневно.

С празнична литургия в църква-
та "Св. Теодор Стратилат" започна-
ха празненствата в село Подвис. 
Кметът на община Сунгурларе 
д-р Георги Кенов, кметът на село 
Подвис Валентина Йорданова, 
зам.- кметовете Тодорка Павлева, 
Гергана Желязкова и Димитър 
Гавазов, народния представител 
Галя Желязкова и председателя 
на общинския съвет Халил Ахмед 
поднесоха цветя на паметника 
чешма на загиналите в Подвис. 
Всички гости и жители на селото се 
докоснаха до невероятните творби 
на художничката Ирина Романова. 
Отворена за посетители е и 
Музейна изложба в Народно чи-
талище "Христо Ботев".Официален 
поздрав към всички жители и 
гости на село Подвис отправиха 
д-р Георги Кенов, г-жа Валентина 
Йорданова, народните предста-
вители Галя Желязкова и Тодор 
Байчев.На събитието присъстваха 
общински съветници и кметове 
на населени места в община 
Сунгурларе. Кметът награди за 
принос с почетен знак на община-

та Ценка Досева, Матка Рашкова 
и д-р Радка Бояджиева.За доброто 
настроение се погрижиха сестри 
Диневи."Всяко село си има своята 
история, своите радости, мъки и 
съдба. История, традиции и съдба 
си има и село Подвис.Днес сме тук 
за да покажем , че възстановената 
традиция да се празнуват позабра-
вените народни сборове е жива.
Да покажем, че чрез съхранената 
традиция да празнуваме, духът на 
българина е неугасващ, съхранил 
ни като нация през вековете!На 

този празник ще покажем , че 
хората от малките селища не са 
забравени.

Убеден съм, че смисълът на 
тази традиция е да се поддържат 
връзките между всички подвиз-
лии, независимо къде се намират, 
защото където и да живее човек, 
той носи в сърцето си любовта към 
своето родно място.Отново днес 
близки и познати са тук водени от 
чувството за родолюбие, хубавите 
спомени от детските години, при-
ятелите и най вече – носталгията 
към хубавия роден край. Едни му 
остават верни цял живот, не го 
напускат и те заслужават най-дъл-
бока признателност и уважение, 
други се завръщат след години 
към своя корен и отново запалват 
бащиното си огнище.Казват, че 
хората са като птиците – накъдето 
и да излетят от родните си гнезда, 
отново се връщат там понякога, 
за да почерпят сили за нов духо-
вен полет. Ще продължаваме да 
работим за това повече хора да 
научават за невероятно красивата 
природа и чистият въздух на село 
Подвис" каза кметът д-р Георги 
Кенов".

Завърши VII-ят  национален кон-
курс с международно участие за 
литературно творчество, рисун-
ка, мултимедийна презентация/
видеоклип  „България в картини и 
слово“, организиран от Център за 
подкрепа на личностното разви-
тие – Обединен детски комплекс 
Търговище. Конкурсът е включен в 
Националния календар за изяви по 
интереси на децата и учениците 
за учебната 2019/2020 година. В 
него взеха участие  деца и ученици 
от цялата страна – от училища, 
детски градини, центрове за 
подкрепа за личностно развитие, 
школи и др., както и деца и ученици 
от училища и детски градини в 
чужбина, които проявяват инте-
рес към темата на конкурса.

В конкурса взе участие и Яница 
Германова, ученичка  V клас от СУ 
„Христо Ботев“ град Сунгурларе. 
Тя спечели ІІІ-то място в направ-
ление литературно творчество- 
проза.. Честито, Яница!

ГРАНДИОЗЕН РЕМОНТ 
НА СТАДИОНА В СУНГУРЛАРЕ 

ГО ПРЕВРЪЩА В СПОРТНО БИЖУ

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР НА СЕЛО ПОДВИС

Лятна ваканционна програма в ЦПЛР-ОДК Сунгурларе ще се провежда 
през м. юли и август. 

Ръководителите по предварително изготвен график ще провеждат 
занимания с деца от 7 до 17 год. Ваканционната програма е разноо-
бразна и е съобразена както с възрастта на децата, така и с техните 
интереси. 

Изобразителна и приложна дейност – 7 / 8 год.
Изобразителна и приложна дейност- 8 / 11год
Баскетбол – 11 / 14 год.
Народни хора / с. Славянци/– 14 / 17 год.
Всяка група работи на открито и с до 10 деца. Родителите задъл-

жително подписват и Декларация за информирано родителско съгласие 
и се запознават с Правилата за провеждане на присъствено обучение 
и дейности с деца и ученици в ЦПЛР-ОДК Сунгурларе.

Лятната работа на децата откри групата по Изобразителна и 
приложна дейност с 8 / 11годишните..

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА РАБОТА 
В ЦПЛР-ОДК СУНГУРЛАРЕ

ПРОМЕНИ ВЪВ ВЪВЕДЕНИТЕ МЕРКИ 
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ 
СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА ПРИЕМА НА ДЕЦА, 
СЧИТАНО ОТ 01 ЮЛИ 2020 Г.


