
24 май - Ден на славянската пис-
меност, на българската просвета и 
култура и на светите братя Кирил 
и Методий.  Този ден е гордост и 
радост за всички българи, нари-
чан още  "Духовният Великден" 
на България. Той  е българският 
празник, който има най-дълга 
традиция на честване, празник, 
какъвто нямат другите народи по 
света - празник на писмеността, 

просветата, културата, на духов-
ното извисяване, на стремежа към 
усъвършенстване чрез постижени-
ята на науката и културата. 

24 май е българският празник, 
който е тачен от всяка една власт, 
от всяко едно правителство, праз-
никът, който стои над политиката, 
над борбите, освобожденията, 
войните, който се чества и извън 
пределите на страната ни, чества 

се във Ватикана, защото делото на 
Светите братя е културно богатство 
за цялата европейска цивилизация.   

Буквите, създадени от Кирил и 
Методий, преводите, които правят 
на най-важните богослужебни кни-
ги, защитата на правото на всеки 
народ да слави Бога на своя език, 
са от историческа значимост не 
само за формиране на българския 
народ, но и за неговия просперитет. 
Делото им е високохуманно и демо-
кратично, всеславянско, служещо 
на великата общочовешка идея за 
равенство на всички народи. Не 
случайно през 1984 г.  при своето 
посещение в България генералният 
секретар на ООН Хавиер Перес де 
Куеляр заявява, че именно „… прин-
ципът на равноправие и самоопре-
деление на народите, възвестен от 
Св.Св. Кирил и Методий, е залегнал 
в Хартата за правата на човека.”;

А  руският академик Дмитрий 
Лихачов пише: 

„…И чуждите завоеватели не са 
могли да победят тази ДЪРЖАВА 
НА ДУХА, защото в защита на 
Българската нация в плътен строй 
стоят българският език, писменост 
и култура !…

Тази държава на Духа се прос-
тира от Балтийско море до Тихия 
океан и от Северния ледовит океан 
до Индийския, защото старобългар-
ският език е станал културен език на 
всички православни славяни. Това 
е първият държавен литературен 
език в Европа използван още преди 
да възникнат литературния немски, 
френски, италиански, английски и 
руски език !“ 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми съграждани мюсюлмани,
Приемете моите най-сърдечни поздравления  

по случай свещения за Вас празник Рамазан 
Байрям! Милосърдието, покаянието и опроще-
нието слизат от небето в ден като този. Това е 
време за състрадателност, благодеяния и ще-
дрост. “Каквото и добро да раздадете, нека е за 
родителите и близките, за сираците, за нужда-
ещите се, и пътника в неволя.” /Свещен Коран, 
2:215/. Празник като този ни учи на мъдрост и 
толерантност и ни прави още по-отговорни и 
по-добронамерени към ближния!

Ние живеем в една земя, с едно общо минало 
и с едно общо бъдеще - от нас зависи какво ще 
бъде то! Нека загърбим различията и да дадем 
път на градивното, съзидателното помежду ни,  
в името на по-доброто бъдеще за нас и нашите 
деца! Вярвам, че всички български мюсюлмани 
ще посрещнат Рамазан Байрям с достойнство и 
оптимизъм, като отворят сърцата си за ближния. 
Нека млади и стари, бедни и богати, здрави и 
болни си подадат ръка в името на надеждата. 
Нека доброто и прошката водят делата ни, за да 
можем заедно да изграждаме в мир и хармония 
нашия общ дом. 

Пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве 
и благодат. Искрено се надявам този празник 
да Ви донесе много споделена радост, мир и 
надежда.
Честит Рамазан Байрам!

Д-р Георги Кенов
Кмет на Община Сунгурларе
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УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПРОСВЕТНИ И 
КУЛТУРНИ  ДЕЙЦИ, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
СКЪПИ УЧЕНИЦИ

За мен е истинска чест и огромно удоволствие 
да се обърна с приветствени думи към всички Вас 
в навечерието на един от най- светлите български 
празници – 24 май.    

Всяка година 24 май идва с блясъка на своята 
тържественост, пренесъл възрожденския си дух 
през вековете, утвърдил се като най-светлия, най-
съкровения, най-българския празник. Това е денят 
на буквите, на просветата, на духа. На този ден ние 
се прекланяме пред славното дело на братята Кирил 
и Методий. Прекланяме се пред духовния подвиг 
на техните ученици – великите първоучители, 
съхранили корените на българската идентичност.    

Ние българите, като общество и държава имаме 
привилегията да бъдем единственият народ, който 
чества и почита не само създателите на своята 
писменост, но и всички хора, които са имали и имат 
заслуги за нашата духовност, просвета, и култура.  
24 май е денят, в който всеки българин може с 
гордост да заяви, че е потомък на нация, заемаща 
достойно място в историята на Европа. Това е дата, 
въплъщаваща в себе си традицията и духовността 
на българския народ и се свързва с творчеството, 
образованието, науката и духовността.  

24 май е онзи специален ден, в който стоим пред 
света най-горди, изправени и независими. Днес 

ние отваряме съзнанието си към светлите бъднини 
и се прекланяме пред Кирил и Методий, пред 
тяхната отдаденост на каузата за просвещението, 
която възнагради България и я съхрани през 
вековете. Но днес ние почитаме и всички онези 
българи, които, също като Кирил и Методий, 
избраха образованието, просветата и културата за 
своя мисия. Днес благодарим на хората, които ни 
пробудиха за познанието, научиха ни да търсим, 
ценим и усвояваме духовното, които съхраняват 
и предават безмерните богатства на българския 
фолклор! Прекланяме се с признателност пред 
нашите учители, културни и читалищни дейци.

Уважаеми преподаватели, пожелавам Ви все така 
с любов и внимание да продължите да извършвате 
великата си мисия – да образовате нашите деца, 
бъдещето на България. Нека творческият Ви 
устрем бъде възнаграден чрез успехите на вашите 
възпитаници. 

А Вие ученици, обичайте, ценете и пазете 
своя език и култура. Не забравяйте, че чрез него 
получавате знание, а знанието е прозорец към света. 
Желая ви здраве, реализирани мечти и широко 
отворени врати по пътя на усъвършенстването Ви! 

Уважаеми абитуриенти, попътен вятър в новото 
за Вас училище – училището на живота!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Д-р Георги Кенов

Кмет на Община Сунгурларе

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА 
И КУЛТУРА, НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 

И СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Отменя се задължителното 
носене на маски или други 

предпазни средства на 
открити обществени места

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СУНГУРЛАРЕ
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ДЕВЕТОТО 
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет гр. Сунгурларе на 27.05.2020 година  
(сряда) от 11:00 часа, в ритуалната зала на Община Сунгурларе, 
при следния   

ДНЕВЕН РЕД:
1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет 

на община Сунгурларе, относно: Допълнение на програмата за 
управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г./
Вх.№116/12.05.2020г./

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на 
община Сунгурларе, относно: Отдаване под наем на поземлен имот 
публична общинска собственост в землището на с.Терзийско./
Вх.№118/12.05.2020г./

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на 
община Сунгурларе, относно: Отдаване под наем на поземлен имот 
публична общинска собственост в землището на гр.Сунгурларе./
Вх.№120/12.05.2020г./

4. Разглеждане на предложение от Гергана Желязкова – 
зам.кмет на община Сунгурларе и председател на МКБППМН, 
относно: Годишен отчет за дейността на местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни/МКБППМН/ към община Сунгурларе за 2019г. /
Вх.№122/14.05.2020г./

5.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на 
община Сунгурларе, относно: Приемане на доклад за осъщест-
вените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.2 
от чл.26а от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета средства през 
2019г. /Вх.№123/14.05.2020г./

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на 
община Сунгурларе, относно: Продажба на имоти - частна общин-
ска собственост в с.Съединение, общ.Сунгурларе, обл.Бургас./
Вх.№117/12.05.2020г./

7.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на 
община Сунгурларе, относно: Поемане на краткосрочен дълг, чрез 
сключване на договор за финансов лизинг от община Сунгурларе 
за 2020 г./Вх.№126/19.05.2020г./

8.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на 
община Сунгурларе, относно: Промяна на собствеността на имот 
с кадастрален №70247.57.66 гр.Сунгурларе и изменение на кадас-
тралната карта и кадастралните регистри /Вх.№121/13.05.2020г./

9.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет 
на община Сунгурларе, относно: Отпускане на финансова по-
мощ от бюджета на община Сунгурларе за МБАЛ Карнобат ./
Вх.№125/19.05.2020г./

10.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет 
на община Сунгурларе, относно: Промяна характера на собстве-
ността от публична в частна общинска собственост на имоти в 
с.Лозарево../Вх.№112/12.05.2020г./

Каним  Ви, да вземете участие в работата на заседанието.
Председател на Общински съвет: 

/Халил Ахмед/ 

«Върви народе възродени, към светла бъднина върви
с книжовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови....»

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС
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СУНГУРЛАРЕ ЗАКУПУВА ДВЕ МАШИНИ ВТОРА 

УПОТРЕБА ЗА НУЖДИТЕ НА ЧИСТОТАТА
Община Сунгурларе иска да 

закупи специализирани авто-
мобили за сметосъбиране и 
сметоизвозване за нуждите на 
чистота. Репортерска проверка 
на изданието ни показва, че 
машините трябва да са втора 
употреба. Прогнозната стойност, 
която е заложена в обществената 
поръчка е 116 666 лева, без ДДС.

Разделена е в две обособени 
позиции. Първата касае достав-
ка на сметосъбираща машина с 
обем минимално 16 кубични ме-
тра, максимално 18. 76 666 лева, 
без ДДС е посочила общината 
в тази част.

Останалите 40 000 лева, без  
ДДС, са за втората позиция. Тя 
е за доставка на многофукнцио-
нална машина за събиране на 
зелени отпадъци.

Гаранцията за изпълнение 
на договора е в размер на 5% 
от стойността му, без ДДС. 
Крайният срок за подаване на 
оферти е 19 май 2020-а.

Съобщение за 
инвестиционно 

предложение
Във връзка с изискванията на 

Закона  за опазване на околната 
среда  и на Наредбата за усло-
вията и реда за  извършване на 
оценка на въздействие върху 
околната среда, ЗП Георги Жеков 
Георгиев съобщава на жителите 
на община Сунгурларе за своето 
инвестиционно предложение:

„Изграждане на подпорна 
конструкция на съществуващи 
лозови насаждения в землището 
на с. Костен, общ. Сунгурларе по 
мярка „Преструктуриране и кон-
версия на лозя“ от  Националната 
програма за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор 2019-
2023г.“ 

Местоположение на инвести-
ционното предложение: землище 
на с. Костен, общ. Сунгурларе, 
обл.Бургас.

В 14 дневен срок от датата на 
съобщението заинтересованите 
лица могат да подадат писмени 
становища, възражения и пред-
ложения в сградата на община 
Сунгурларе, ул. „Г.Димитров“ 
№ 10, и РИОСВ гр.Бургас, ул. 
„Перущица“ № 67.

Най-характерно за сезон 
2019-2020 е отсъствието на сне-
говалежи и липсата на зимно 
влагозапасяване на почвата. 
Пролетните и летните валежи 
са ефективни, когато влагата от 
тях се среща с почвената влага в 
дълбочина. Когато такава няма, 
тези валежи имат краткотраен 
ефект и нямат голяма стопанска 
стойност, защото влагата от 
тях много бързо се изпарява 
и не може да бъде на 100% 
оползотворена от растенията. 
Картината със земеделските 
култури в страната остава 
сложна и непредвидима. А със-
тоянието на житните култури 
при нас през пролетта на 2020 
година е в критично състояние 
поради наличието на трайното 
засушаване.  

Николай Киров – управител 

на МЕССУ Сунгурларе и пред-
седател на Бургаския съюз на 
зърнопроизводителите пред 
https//agrovestnik.com анализи-
ра състоянието:

„ В  С у н г у р л а р с к и я  и 
Карнобатския региони пшеници-
те и ечемиците масово започват 
да жълтеят. Ние нямаме дъжд. 
Добре нахранените полета с 
масова гъстота на растенията 
започнаха да съхнат. Отначало 
жълтеенето започна на петна на 
по-слабите полета. След това 
се разшириха и сега има площи 
с 80% унищожена пшеница и 
ечемик. На други по-малко. Ако 
не паднат 15-20 литра валежи, 
растенията няма да могат макар 
и частично да се възстановят.

През есента посевите при нас 
бяха много хубави и си мислехме, 
че вегетацията ще продължи все 

така, нахранихме ги, опазихме ги 
от вредители. Сега обаче настъпи 
обратен ефект. Картината всеки 
ден се променя, посоката е нега-
тивна. Ако повали и там където 
има запазен флагов лист и няма 
изсъхване на братя си мислим, 
че добивите ще се редуцират до 
40 – 50%.

Ако не паднат дъждове и при 
пролетниците ще настъпят про-
мени, защото започнаха да ник-
нат, а нямаме влагозапасяване 
в по-долните хоризонти.  Дали 
държавата ще помогне? Не оч-
акваме кой знае каква подкрепа. 
Погледите ни са отправени към 
пролетниците, слънчогледът по-
никна, растенията се наредиха, 
но вече започнаха да жълтеят. 
Ако и при тях загубим реколта-
та, ще бъде много страшно. В 
моето фермерство царевица не 
залагам, а само слънчоглед и ко-
риандър от пролетните култури. 
Но кориандърът поникна тук-там 
и посевът е шарен.“ 

За кой ли път отново можем 
да направим констатацията, че 
в земеделието година с година 
никога не си прилича. Винаги 
има нещо, което не се случвало, 
независимо дали в положителен 
или май по-често в отрицателен 
план. Този селскостопански се-
зон също не прави изключение. 
Освен всичко, той съвпадна и 
с пандемията, която обхвана 
целия свят!

ОБЯВА
от „Партньори – АТ“ ЕООД, Булстат 102814066
Адрес на управление: гр. Карнобат, ул. „Бачо Киро“ № 6, 

община Карнобат,
обл. Бургас, представлявано от Тодор Събев Атанасов
Съобщаваме на всички заинтересовани физически и юри-

дически  лица  за 
своето инвестиционно намерение : В УПИ № II-159 от кв. 29 

по плана на с. Бероново, общ. Сунгурларе, обл.Бургас, соб-
ственост на Тодор Събев Атанасов, се предвижда изграждане 
на ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ДО 30 KW.

във връзка със: чл.5, чл.9, чл.42, ал.1, т.3, 
чл.46 и чл.62 от Закона за лечебните растения

и чл.1, т.5, т.6 и чл.24, т.4 от Наредбата за 
опазване на околната среда на територията 
на община Сунгурларе,

и чл.11 от Наредбата за опазване на об-
щественият ред на територията на община 
Сунгурларе

ЗАПОВЯДВАМ
1.Забранявам брането на липов цвят от 

физически и юридически лица на територия-
та на град Сунгурларе и населените места в 
община Сунгурларе.

2.Забранявам изкореняване, отсичане, 

кастрене и деформиране клоните и стъблата 
на дърветата разположени на територията на 
град Сунгурларе и населените места в община 
Сунгурларе.

3.На нарушителите на настоящата Заповед 
да се съставят актове и наказателни поста-
новления по реда на Закона за лечебните 
растения.

Контрол по изпълнението на Заповедта 
възлагам на ст. Инспектор „ТТСД“ при община 
Сунгурларе, кметове, кметски наместници и 
началник РУП-Сунгурларе.

Кмет на община Сунгурларе:
/д-р Г.Кенов/

В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  „СВЕТИ 
ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ“

В ГР.КАРНОБАТ, УЛ.”КИРИЛ 
И МЕТОДИЙ” №38 - РАБОТЯТ 

СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р НИКИФОРОВ – специалист хирургия
Работно време: понеделник - петък: 08:00ч.-12:00ч.;14:00ч.-

17:00ч.Събота: 10:00ч.-12:00ч. Работи с медицински направления 
по  НЗОК

Д-р ДРАГНЕВ  - специалист кардиология и ехография
Работно време: Понеделник, сряда и петък: 11:00ч.-14:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК

Д-р ПРАМАТАРОВА – специалист гастроентеролог  и 
ехография

Работно време: Понеделник,  четвъртък и петък: 15:00ч.-18:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК

Д-р ПАШЕВА – специалист акушерство и гинекология 
Работно време:  сряда 10:00ч.-16:00ч. и петък от 09:00ч.-13:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК

Д-р КАТРАФИЛОВА – специалист урология и ехография 
Работно време:  сряда: 15:00ч.-17:00ч. – след предварително 

записване 

Д-р ТРАНДЕВ –специалист гастроентерология и ехо-
графия

Работно време:  Събота: 09:00ч.-12:00ч.- след предварително 
записване  

Д-р ДИНЕВ – специалист неврология
Работно време: Събота:  09:00ч.-12:00ч. – след предварително 

записване

Д-р РОБЕВ – специалист медицинска онкология
Работно време: Събота: 11:00ч.- 13:00ч.-  след предварително 

записване

Д-р КОСТАДИНОВ  - специалист ендокринология, бо-
лести на обмяната  и ехография на щитовидна жлеза

Работно време: по график - след предварително записване

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ: 0889/897 120

ЗАПОВЕД №266
20.05.2020г.

на основание чл.44,, ал.2 от ЗМСМА

СУШАТА ТРУДНО ЩЕ БЪДЕ ПРЕОДОЛЯНА 
Колкото и валежи да паднат сега, липсата на зимна 

влага ще е определяща за бъдещата реколта
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Издание на 
Община Сунгурларе

Село Садово вече има из-
цяло нов здравен кабинет, 
след като хора с големи  
сърца дариха средства и 
материали за ремонта му. 
Откриването му се пре-
върна в истински празник 
за населеното място, а 
на събитието присъства 
заместник-кметът на об-
щина Сунгурларе Димитър 
Гавазов. Жителите на село 
Садово посрещнаха гости-
те с мед, погача и народни 
танци.

Цялостният ремонт се 
направи с любезното съ-
действие на дарителите д-р 
Ч. Чалъков, А. Шевкенов, С. 
Николов, Български пощи-
Бургас и жители на селото. 
Ремонтът се извърши лич-
но от кметския наместник 
Иван Рандев с помощта на 
местни хора. За завърше-
ния вид на здравния каби-
нет участие в подреждането 
и почистването взеха жите-

лите на населеното място. 
"Благодаря на всички за 
положените усилия, за да 
имаме такава придобивка. 
Нашето село Садово про-
дължава да се реновира, 
през изминалите месеци 
вече имаме нова чакалня за 
деца и ученици. Почистихме 
гробищния парк и заса-
дихме цветя на паметни-
ка в селото. Спирката е 
окончателно обновена и 
започнахме ремонт на чита-
лището", сподели кметският 
наместник.

В началото на 2020 година 
Община Сунгурларе се сдо-
би с медицински кабинет и 
в село Везенково, отново 
направен от хора с добри 
сърца. Здравният кабинет 
в село Садово е вторият за 
тази година. "Благодарим 
на всички мили хора, които 
помогнаха за реализацията 
на кабинетите", споделят от 
администрацията.

ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА РЕМОНТИРАХА 
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В САДОВО

100 751 заявления за подпомагане са подадени в Кампанията 
по директни плащания 2020 г. От тях към днешна дата са 
приключени 100 055. Срокът за подаване на заявленията 
без санкция приключи на 20 май. Той бе удължен с 5 дни, от 
15-ти до 20-ти май включително. За този период са подадени 
общо 2865 заявления.

Срокът за извършване на промени без санкция във вече 
подадените към 20 май 2020 г. заявления, включително до-
бавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски 
парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки, е 
5 юни 2020 г.

До 15 юни 2020 г. земеделските стопани могат да подават 
заявления за подпомагане, със санкция от 1% за всеки ра-
ботен ден закъснение. 

1400 дружества са полу-
чили от Национална агенция 
за приходите разрешения 
за неотложни плащания в 
периода на извънредното 
положение. Чрез този ме-
ханизъм на фирми,които са 
затруднени да обслужват 
задълженията си към бю-
джетаи имат наложен от НАП 
запор на банкови сметки,се 
разрешава с част от постъ-
пленията по тях да извърш-
ват неотложни плащания 
като заплати на персонала, 
плащания към доставчици и 
други подобни, а друга част 
отиват за погасяване на да-
нъци и осигурителни вноски. 

От 21 май се възобновя-
ват спрените по време на 
извънредното положение 

изпълнителни производства 
по Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, вклю-
чително провеждането на 
публични търгове, както и 
образуването на нови изпъл-
нителни дела, напомнят от 
приходната агенция. 

„В периода на извънред-
ното положение публичните 
изпълнители работиха гъв-
каво и с пълно разбиране 
за сложната икономическа 
ситуация, в която се намира 
бизнесът. Правим всичко въз-
можно и в момента действаме 
партньорски, като виждаме 
добросъвестно поведение 
при преобладаващата част от 
търговците в страната“, каза 
директорът на „Събиране“ в 
НАП Боряна Жилова.

Над 555 000 са подадените 
годишни данъчни декларации 
за облагане на доходитеот 
началото на данъчната кам-
пания до момента, съобщиха 
от Национална агенция за 
приходите. Повече от 80 % от 
получените в Агенцията фор-
муляри са изпратени онлайн. 

Декларациите, подадени от 
едноличните търговци, вклю-
чително плащащи патентен 
данък, и земеделските сто-
пани, избрали да се облагат 
като еднолични търговци, до 
момента са близо 56 000. За 
тези лица крайният срок за 
деклариране на доходите е 
30 юни 2020 г.  Ако желаят да 
ползват отстъпка от 5% върху 
данъка си за довнасяне, те 
следва да подадат годишната 
си декларация и да внесат 
дължимия по нея данък в срок 
до 1 юни. 

До края на юни е срокът, в 
който едноличните търговци 

и земеделските стопани, 
избрали да се облагат като 
еднолични търговци, тряб-
ва да декларират и внесат 
окончателните социални 
и здравни осигурителни 
вноски. Заедно с годишната 
си данъчна декларация, те 
подават и декларация обра-
зец  №6 с общия размер на 
дължимите за предходната 
година осигурителни вноски. 

До 30 юни беше удължен 
и срокът за деклариране и 
плащане на корпоративен 
данък /чл. 92 и 93 от Закона 
за корпоративното подоход-
но облагане/, данъка върху 
разходите, данъка върху 
приходите на бюджетните 
предприятия, данъка върху 
приходите от помощни и 
спомагателни дейности по 
смисъла на Закона за хазар-
та, както и на данъка върху 
дейността от опериране на 
кораби, припомнят още от 

НАП.
Приходното ведомство 

напомня, че подаването на 
данъчните и осигурителни 
декларации и документи, как-
то и плащането към бюджета 
се извършват по електронен 
път чрез портала за е-услуги: 
https://inetdec.nra.bg/, с пер-
сонален идентификационен 
код (ПИК) на НАП или елек-
тронен подпис. 

Подробна информация 
за данъчните и осигурител-
ни правила по време на 
извънредната епидемич-
на ситуация е достъпна в 
специална рубрика на сай-
та на НАП:https://nap.bg/
page?id=762.  

Информационният център 
на НАП отговаря на въпроси 
на клиенти на телефон: 0700 
18 700 от 8.30 часа до 18.00 
часа в делнични дни на цена, 
според тарифите на съответ-
ния оператор. 

НАД 555 000 ПОДАДОХА 
ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ 

Еднолични търговци плащат данък с отстъпка, 
ако декларират доходите си до 1 юни 

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ: НАД 
100 000 ХИЛ. СА ПОДАДЕНИТЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2020

1400 ТЪРГОВЦИ ПОЛУЧИХА 
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НЕОТЛОЖНО 

ПЛАЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА 
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

От 21 май НАП възобновява 
изпълнението за закъснели плащания 
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В периода от 13 до 29 май 2020 
година БЧК-Бургас с подкрепата 
на Общинските администрации в 
Бургаска област се предоставят 
хранителни пакети за 1210 човека.

Управляващият програмата 
орган- АСП е идентифицира-
ла лица от ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ЦЕЛЕВА ГРУПА по операция тип 
2 “Предоставяне на индивидуал-
ни пакети хранителни продукти 
на ОПХ ФЕПНЛ, като за нашата 
област те са както следва:

1. Лица получаващи топъл обяд 
от общини, чиито договори по 
ОП 3 приключват през периода 
01.01.2020 г. – 30.04.2020 г. и не 
са получили помощ през първия 
етап на раздаване на хранител-
ни продукти на допълнителната 
целева група;

2. Хора, с ниски доходи в 
затруднена социална ситуация, 

идентифицирани от общински-
те администрации и местните 
кризисни щабове за борба с 
COVID-19;

3. Лица в тежко материално 
положение, идентифицирани от 
неправителствени организации, 
работещи с различни категории 
рискови групи;

4. Хора, с ниски доходи в 
затруднена социална ситуация, 
идентифицирани от териториал-
ните поделения на Агенция за 
социално подпомагане;

5. Потребители на социални 
услуги от резидентен тип, приюти, 
звено „Майка и бебе“, центрове 
за работа с деца на улицата и 
специализирани институции.

В рамките на кампанията за 
раздаване на допълнителните 
целеви групи ще се предоставят 16 
вида – брашно, спагети, говеждо в 

собствен сос, леща, гювеч, зелен 
фасул, лютеница, грах, домати 
консерва, говежди кюфтета в бял 
сос, херинга в доматен сос, пиле 
фрикасе, зрял фасул, конфитюр, 
олио и ориз. Потребителите от 
различните групи ще получат 
РАЗЛИЧНИ КАТО КОЛИЧЕСТВО 
И ВИДОВЕ хранителни продукти , 

определени от АСП, с общ тонаж 
за област Бургас –22 861,160 кг.

Раздаването на продукти 
на трети транш допълнителна 
целева група ще се извърши в 
съответствие с Указанията за 
противоепидемични мерки срещу 
коронавирус, изготвени от АСП, 
т.е. хранителните пакети ще бъдат 

ДОСТАВЕНИ ПО ДОМОВЕТЕ на 
правоимащите лица или до соци-
алните услуги и специализирани 
институции, в които те са наста-
нени. В списъците НЯМА да се 
подписват правоимащите лица, 
а 2 длъжностни лица, осигурили 
доставката на хранителните 
пакети. 

Медицинска лаборатория 
„ЛИНА” предлага на пациентите 
си шест нови профилактични кам-
пании на преференциални цени в 
периода май - юни 2020. Сред тях 
са и изследвания за COVID-19. За 
профилактичните кампании  не е 
нужно предварително записване 
на час или направление от лекар. 
Пробите за COVID-19 се вземат 
в специално отделени за това 
манипулационни, а за останалите 
анализи - в другите самостоятелни 
лаборатории на „ЛИНА” в области-
те Варна, Бургас и Ямбол.

Повече за профилактичните  
кампании:

Пълно  изследване на кръв 
с 38 показателя

Пълното  изследване на кръв 
включва:  Пълна кръвна картина 
с 16 показателя в комбинация с 
- кръвна захар, урея, креатинин, 
пикочна киселина, холестерол 
(CHOL), HDL-холестерол, LDL-
холестерол, VLDL-холестерол, 
триглицериди, общ белтък, албу-
мин, билирубин-общ, билирубин-
директен, АСАТ, АЛАТ, АФ (ал-
кална фосфатаза), ГГТ (гамаглута-
милтрансфераза), калий, натрий, 
хлориди, калций и фосфор. Общата 
цена на изследванията е намале-
на на 18 лв. от  63,50 лв. Пълното 
изследване на кръв е едно от най-
предпочитаните профилактични 
изследвания както от лекарите, 
така и от пациентите, защото дава 

информация за общото здраво-
словно състояние на организма, 
тъй като в него са включени нивата 
на добрия и лошия холестерол, 
кръвната захар, състоянието на 
черния дроб, бъбреците и други 
органи и системи в организма. 
Препоръчително е да се извършва 
сутрин, на гладно. 

Скрининг на щитовидна 
жлеза

Тази кампания обединява из-
следвания, насочени към скрининг 
на заболяванията на щитовидната 
жлеза. Това са хормоните FT3, FT4 
и TSH, които са ориентир дали 
нейната функция е нормална, по-
вишена или понижена. Общата им 
цена е намалена на 18 лв. от  36 лв. 
Препоръчително е изследванията 
да се извършват сутрин, на гладно 
и преди приема на кафе или други 
продукти, съдържащи кофеин.

Витамини и микроелементи: 
Витамин D, Витамин B12, маг-
незий  и желязо.

Витамин D има важна роля 
за имунната система, мозъка и 
нервната система, както и за ре-
гулиране нивата на инсулин. Той 
е подходящ за превенцията на 
диабет тип 1 и 2. Витамин B12 има 
значение  за нормалното функцио-
ниране на нервната система и за 
формирането на червените кръвни 
клетки, като недостигът му може 
да доведе до анемия. Магнезият 
е важен минерал за мускулите, 

нервите и сърцето. А нивата на 
желязото могат да са ориентир за 
това дали страдаме от желязоде-
фицитна анемия. Общата цена на 
изследванията е намалена на 28 лв. 
от 53 лв. Препоръчително е поне 
20 дни  преди изследванията - да 
не са приемани същите витамини 
под формата на медикаменти или 
хранителни добавки.

Коронавирус Covid-19 - PCR, 
IgG, IgM антитела        

Лаборатория „ЛИНА” предлага 
генетичното изследване real-time 
PCR в комбинация с бърз тест за 
откриване на IgG и IgM антитела 
срещу новия коронавирус на нама-
лена обща цена от 130 лв. вместо 
стандартните 148 лв. PCR-тестът 
директно доказва наличието на 
РНК (рибонуклеинова киселина) на 
вируса в материали от дихателната 
система. За него се взема проба от 
носа (назофарингеална) и от гърло-
то (орофарингеална). Бързият тест 
отразява присъствието/отсъстви-
ето на двата класа антитела, като  
за него се взема венозна кръв. 
Резултатите са от бързия тест са 
готови до края на работния ден, а 
от PCR-теста за 24 часа.

Коронавирус Covid-19 - ан-
тигенен тест

Световната здравна организа-
ция препоръчва тестовете за от-
криване на антиген, като най- под-
ходящи за скрининг и откриване на 
ранна инфекция. Този бърз тест се 

основава на мембранна технология 
с наночастици от колоидно злато. 
За неговото извършване е необ-
ходима проба от назофаринкса 
на пациента, взета със специален 
тампон. Резулатът e готов  до края 
на работния ден. През май и юни 
2020 г. цената на изследването е 
намалена от 60 лв. на 50 лв.

За установяване на диагноза-
та трябва да се вземат предвид 
клиничната картина и резултати 
от други изследвания. Това е 
скринингов тест за острата фаза 
на инфекцията, като пробите, взети 
преди или след тази фаза, могат 
да съдържат количество на анти-
гена под прага на чувствителност 
на реактива. Ако пробата е дала 
отрицателен резултат, въпреки 
наблюдаваните симптоми, се 
препоръчва провеждането на друг  
подходящ тест, например PCR,  за 
установяване статуса на пациента.

Коронавирус - разширен 
анализ  

В него са включени  бърз тест за 
антитела (SARS-CoV-2 IgG + IgM), 
пълна кръвна картина с 20 пока-
зателя и диференциално броене, 
феритин, D-димер, С-реактивен 
протеин на намалена обща цена 
от 58 лв. вместо 81 лв. Резултатите 
са готови до края на работния 
ден. Този пакет е подходящ за 
проследяване на състоянието на 
пациенти със съмнения за забо-
ляването, инфектирани или вече 

възстановяващисе. Резултатите 
от него са от съществено значение 
при оценка на тежестта и прогре-
сирането на заболяването, както 
и на терапевтичното повлияване 
на пациента. В него участват по-
казатели, които бяха предложени 
от Международната федерация по 
клинична химия и бяха клинично 
потвърдени и препоръчани и от  
началника на оперативния щаб 
за борба с коронавирусната ин-
фекция – ген.- майор Венцислав 
Мутафчийски.

Кои лаборатории да посе-
тите?

*Вземането на проби за 
COVID-19  става в  отделни манипу-
лационни, като пациентите трябва 
да носят лични предпазни сред-
ства – ръкавици и маска. Пробите 
се вземат от понеделник до петък 
на следните адреси: гр. Варна,  
ул.„Мадара” №22 от 07:00 ч. до 12:00 
ч.; гр. Бургас, бул. „Демокрация” 
№67 от 07:00 ч. до 15:00 ч.;  гр. 
Ямбол, ул. „Васил Априлов” №2 от 
07:00 ч.до 11:00 ч. Положителните 
резултати  се съобщават на РЗИ, 
от чиято компетентност са по-на-
татъшните мерки.

За всички останали изследва-
ния, извън тези за коронавирус, 
пациентите могат да посетят са-
мостоятелните филиали на „ЛИНА” 
в областите Бургас, Варна и Ямбол. 
Таксата манипулация при изслед-
ванията е 2 лв.

Всеки, който обича отдиха сред 
природата на вилата или на открито, 
знае, че най-големият кошмар, който 
може да провали барбекюто или 
вечерята на открито, са комарите.

Съгласете се, че не е много удач-
но постоянно да се пляскате, за да 
убиете поредния кръвопиец, докато 
вечеряте сладко-сладко на двора. А 
постоянното пръскане с репеленти 
също не е за препоръчване.

Затова вижте как се прави най-
ефикасният капан за комари. За целта 
ви трябва една пластмасова бутилка 
и 5 минути време.

Този начин е прост, безопасен и 
бюджетен, а приготвения домашен ка-
пан може да инсталирате и на открито, 
и на закрито. Действието му трае от 
4 до 14 дни. Комари, оси, мухи и оси 
няма да имат никакъв шанс!

Ще ви трябват: 1,5-литрова пластма-

сова бутилка без тапа, 1 
чаша топла вода, 2 супени 
лъжици захар на пясък, 1 
ч. л.суха мая, парче тъмен 
плат, вестник или фолио.

1. Отрежете горната 
част на бутилката така, че 
да е равна на една трета 
от дължината на цялата 
бутилка.

2. Напълнете дъното 
на бутилката с чаша вода, 

която не е по-топла от 30 градуса. 
Добавете захарта, разбъркайте до-
бре. След това изсипете и маята, и 
разбъркайте отново.

3. Поставете изрязания конус от 
бутилката с гърлото навътре. Ако 
частите не се вместят плътно, же-
лателно е да ги закрепите с тиксо 
или лепило в зоната на снадката. 
Така въглеродният диоксид ще се 
освобождава само през гърлото на 
бутилката и насекомите няма да се 
натрупват отвън.

4. Сега трябва да опаковате бу-
тилката с кърпа или вестник, и да го 
затегнете по ръбовете.

5. Поставете готовите капани в 
тъмните ъгли на помещението, където 
няма течения. Може да се използват 
и на открито, но ефектът ще бъде 
по-слаб.

6. Комарите охотно налитат на 

миризмата на ферментирало освен 
това са привлечени и от липсата на 
светлина вътре. Когато се опитат да 
се измъкнат от капана, те се придвиж-
ват нагоре, но поради тесните дупки 
и лепкавите стени рано или късно 
попадат във водата, където умират.

Този капан е предназначен за 
бременни женски комари – именно 
те смучат кръв. Насекомите търсят 
жертвите си по излъчваната от тя-
лото топлина издишания въглероден 
диоксид.

Основните компоненти на капана 
са – мая, топла вода и захар. В про-
цеса на  алкохолна ферментация те 
произвеждат достатъчно въглероден 
диоксид, който също привлича насе-
комите. Капанът работи, докато се 
извършва ферментация – от 5 до 7 
дни, в зависимост от температурата 
на помещението (на хладно трае 
по-дълго).

Устройството може да бъде  адап-
тирано за други насекоми – мухи, оси, 
пчели и стършели. За да направите 
това, в бутилката се изсипва чаша 
топла вода и парченца плодове, мед 
или конфитюр се поставят върху 
малък кораб с фолио, за да се предо-
тврати потъването на стръвта. Нагоре 
поставете горната част на бутилката 
на същия принцип и сте готови. Този  
капан е валиден до 2 седмици.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ СЪЩЕСТВУВАТ 
ИНТЕРЕСНИ ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И ЗАЩИТЕНИ 

ТЕРИТОРИИ, А ИМЕННО:

скалните образувания в местността “Чифликова нива” в с.Пчелин;
 „Пробития  камък”  в  село  Бероново  се  характеризира  с  гъбо-

образни  скални образувания от варовик;
 „Корията”  в  село Везенково  с  останки  от  вековна  дъбова  гора,  

която  е задължително и много важно да бъде запазена;
 „Орлиците” в село Камчия е защитена територия за опазване 

на естествените местообитания на защитени и редки растителни и 
животински видове и техните съобщества и характерния ландшафт 
и скални образувания;

Природна забележ ителност за запазване на находището от черни 
боровинки в село Садово;

Природна забележителност за запазване на находищата на 
Урумово лале в село Терзийско.

Горското богатство от видове е добра възможност и за развитие на 
лова и риболова. То има едно от основните предимства в общината, 
а именно: развиване на дейности като екотуризъм, рационално и 
екологично добиване на билки, горски плодове и гъби.

ПРЕЗ МАЙ И ЮНИ В ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА”: ШЕСТ НОВИ ПРОФИЛАКТИЧНИ КАМПАНИИ

БЧК  С НОВО РАЗДАВАНЕ  НА ХРАНИ В ОБЩИНАТА 
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно 
материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица- план 2018 година

НАЙ-ЕФИКАСНИЯТ КАПАН ЗА КОМАРИ СЕ ПРАВИ ЗА 5 МИНУТИ ОТ 
БУТИЛКА – ЗАЛАГАТЕ ГО ВЕЧЕРТА СУТРИНТА БРОИТЕ ЖЕРТВИТЕ ВЪТРЕ


