
Община Сунгурларе отбеляза тържествено 142 
години от Освобождението на България. 

Няма забрава за събитие, в което един народ по-
лучава свободата си. В мислите и сърцето си всеки 

носи непомръкващата слава и безсмъртният подвиг 
на загиналите. България помни и почита героите. 

На 3 март жителите на  град Сунгурларе се покло-
ниха пред подвига на загиналите  в Руско-турската 
освободителна война.  Още от ранното утро на пло-
щада звучаха патриотични песни. Тук бяха кметът на 
общината д-р Георги Кенов, зам. кметовете Тодорка 
Павлева , Гергана Желязкова , Димитър Гавазов, 
общински съветници, граждани.

Празникът започна с издигането на националният 
ни трибатреник от  кмета на община Сунгурларе  д-р 
Георги Кенов. „Нека посрещнем Националния праз-
ник на България достойно и със самочувствие да 
предадем на децата си завета да тачат, съхраняват 
и обичат Родината си, да градят с разум и сърце, 
отговорно и вдъхновено своя  нов, по-добър и красив 
свят, за да бъде в сигурни ръце бъдещето на България.  
Пожелавам на всички наши сънародници винаги да се 
гордеят от това, че са българи" каза кметът д-р Кенов. 

Граждани, заместник кметовете и общинските 
съветници поднесоха цветя пред паметника на 
загиналите за свободата на България сунгурларци.

Освен в Сунгурларе чествания по случай 
Националния празник имаше и в няколко села - в 
Славянци и Везенково. 

Кметът на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов  участва в 
откриващата конференция, заедно със заместник кметовете и 
административния екип в турския град.  На 11 март беше офици-
ална презентация направена от координатора на проекта г-жа 
Емек Услу в община Сюлоглу.  Пред обществото представиха 
информация за дейностите по проекта и очакваните резултати 
за двете общини.  Приветствие за успешно стартиралия проект 
отправи кмета на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов. След при-
ключване на дискусията беше закрита от г-н Мехмет Орманкъран 
- кмет на Община Сюлоглу.

Проектът CB005.2.12.116 „Joint nature protection” се изпълня-
ва между Община Сунгурларе, България - водещ партньор и 
Община Сюлоглу, Турция - партньор по проекта, съфинансиран 
от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за тран-
сгранично сътрудничество България - Турция, приоритетна ос: 
„Околна среда”.

Проектът е насочен към подобряване на природното състояние 
на защитени зони по Натура 2000 „Котленска планина“ BG 0002029 
и „Горна Луда Камчия“ BG 0000136 в Община Сунгурларе, както и 
защитена зона „Кованкая“ в Община Сюлоглу, чрез изпълнение 
на консервационни дейности за опазване на природата.
Цели на проекта: 
• Опазване на природата и подобряване на състоянието 

на защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в 
трансграничния регион; 

• Подобряване на природозащитния статус на природните 
местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез 
инициативи за сътрудничество;

• Подобряване на капацитета за опазване на природата в 
общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие 
в съвместна кръгла маса за защита на природата;

• Повишаване на осведомеността сред местното насе-
ление, заинтересовани страни и ученици относно опазването 
на природата и устойчивото използване и управление на общи 
природни ресурси. 

Очаквани резултати по проекта:
• Изпълнени дейности за опазване на природата в общи-

ните Сунгурларе и Сюлоглу; 
• Изпълнени мерки за подобряване на природозащитния 

статус на природно местообитание 91М0 "Балкано-панонски це-
рово- горунови гори" и подобряване на природното състояние на 
териториите в защитените зони по Натура 2000 "Котленска пла-
нина" BG0002029 и "Горна Луда Камчия" BG0000136 в Сунгурларе 
чрез почистване и залесяване;

• Изчистени речни корита в община Сюлоглу, извършено 
залесявания и подобряване на състоянието на крайбрежната 
речна околна среда;

• Осъществен обмен на ноу-хау за опазване на природата 
между двете общини; 

• Повишена осведоменост на населението, заинтересо-
ваните страни и учениците в двете общини относно опазването 
на природата и консервацията на природните местообитания и 
видове.
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Брой 5, 16.03.2020 г. Година XIII, брой 266

Скъпи съграждани,
Община Сунгурларе ви призовава за 

солидарност и отговорност. 
Вижте противоепидемичните мерки:
1. Преустановяват се посещенията в пенсионерски 

клубове, игрални зали, ресторанти, заведения за бързо 
обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, с 
изключение на банковите и застрахователните офиси, 
магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. 
На ресторанти и заведения за бързо обслужване се 
разрешават доставки на адрес при строго спазване на 
санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски 
дейности, не упоменати по-горе продължават да 
функционират по досегашния ред при строго спазване 
на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички 
извънкласни мероприятия (занимални, клубове, 
зелени училища, екскурзии и други) в училищата. 
При възможност се въвежда дистанционна форма на 
обучение;

3. Преустановяват се посещенията на децата в 
детските ясли и детските градини и посещенията и 
свижданията във всички институции за социални услуги 
от резидентен тип;

4. Преустановяват се всички групови форми на 
дейност и работа с деца и ученици извън системата на 
предучилищното и училищното образование, които се 
организират и провеждат от физически и юридически 
лица, независимо от правно-организационната им 
форма;

5. Преустановява се посещенията във всички 
читалища и провеждането на всякакъв вид масови 
мероприятия, включително спортни, културно-
развлекателни и научни (театри, концерти, музеи, 
конференции, фитнес зали, репетиции и други);

6. Възобновява се доставката на готова храна 
на потребителите по проект „Трапезария Надежда“ 
до адреса на потребителя, при строго спазване на 
санитарно-хигиенните изисквания.;

7. Възобновява се приготвянето и доставката на 
храна на потребителите от Домашен социален патронаж 
до адреса на потребителя, при строго спазване на 
санитарно-хигиенните изисквания.;

8. Всички работодатели, в зависимост от 
спецификата и възможностите на съответната 
трудова дейност да въведат дистанционна форма на 
работа на служителите си. Когато това е невъзможно, 
работодателите организират провеждането на засилени 
противоепидемични мерки в работните помещения, 
в това число: филтър, дезинфекция по няколко пъти 
на ден на клиентските пространства и всички често 
докосвани повърхности, както и банкомати и вендинг 
автомати, инструктаж за спазване на лична хигиена на 
персонала и не допускане на служители или външни 
лица с прояви на остри заразни заболявания;

9. Преустановяват се детските и женски консултации, 
профилактичните прегледи и имунизации;

10. Кметовете, кметските наместници и органите 
на МВР оказват пълно съдействие за осъществяването 
на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

11. Определям телефонни номера 0877007537 и 
0877007547 за поръчка на хранителни продукти от 
първа необходимост и лекарства за град Сунгурларе. 
Услугата ще е в подкрепа на възрастни, самотни и 
болни хора, които нямат възможност да излизат извън 
дома си и нямат близки, които да се грижат за тях. От 
доставките до врата ще могат да се възползват и хора 
поставени под карантина. Горе упоменатите доставки 
ще се извършват с финансови средства на заявителя, 
ползващ услугата. Заявки получени до 13 часа ще се 
изпълняват същия ден, а поръчките постъпили след 
този час ще бъдат изпратени на следващия ден преди 
обед. На посочените телефони отговарят служители 

по проект „Патронажна грижа“, в рамките на работния 
ден. За останалите населени места в общината, заявка 
ще се приемат от кметовете и кметските наместници по 
населените места, като доставката на заявените стоки 
за деня ще се извършва на следващия ден.

12. Да се ограничат частните мероприятия с масов 
характер на открито и на закрито.

13. Всички превозвачи, които изпълняват автобусни 
превози да създадат организация за ежедневна 
цялостна дезинфекция на превозните средства, след 
всеки курс.

На основание на актуализирана Заповед 
РД 01-124/13.03.2020 година на Министъра на 
здравеопазването и обявеното решение от 
13.03.2020 година на Народното събрание на Р 
България извънредно положение и Препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със Заповед 
№ Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на 
Република България. Във връзка с постъпило писмо 
от Управляващия орган на Оперативна програма 
„Храни“ и заседание на Общинския кризисен щаб.

На територията на Община Сунгурларе беше 
създаден Общински кризисен щаб, във връзка 
с мерки за ограничаване на COVID-19 – щабът ще 
анализира епидемиологичната обстановка, разглежда 
и прилага сведените от Националния кризисен щаб и 
Областния медицински съвет за борба с COVID-19 за 
предприемане на мерки.

Община Сунгурларе поддържа ежедневна 
комуникация с РЗИ – Бургас и Областния кризисен щаб.

От понеделник 16.03.2020 г:
- се извършва по заявка на възрастните хора 

от служители на социален патронаж доставяне на 
лекарства, хранителни продукти и стоки от първа 
необходимост. Важно да се знае, че доставката на 
продукти и консумативи се извършва срещу касова 
бележка – служителите купуват стоки поръчани от 
заявителите, доставят ги безплатно, но продуктите 
се заплащат срещу касова бележка от заявителят.

- се извършва доставката на храна на потребителите 
от Домашен социален патронаж на територията на 
общината;

- се открива телефон за връзка с Общински кризисен 
щаб в рамките на работния ден 0877904877.

Потърсете вашият кмет на населено място за помощ, 
ако сте в карантинен режим или при други спешни 
въпроси. Той е на ваше разположение!

Актуална информация за ситуацията в страната, 
можете да намерите на сайта на Министерството на 
здравеопазването.

При риск за вашето здраве незабавно позвънете на 
спешен номер 112!

Нека запазим спокойствие и стриктно да следваме 
правилата за поведение във възникналата ситуация! 
Бъдете отговорни към вашето здраве и към здравето 
на околните хора!

ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!

ОБЩИНА СЮЛОГЛУ  
ОРГАНИЗИРА ОТКРИВАЩА 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА
 „JOINT NATURE PROTECTION“

Сунгурларе отбеляза 
тържествено 
3 март



Във връзка с изискванията на Закона за опазване на 
околната среда и на Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействие върху околната  
среда   община Сунгурларе съобщава  на жителите 
на общината за своето инвестиционно предложение:
„Преустройство на част от съществуваща сграда 

в амбулатория за първична медицинска помощ- 
индивидуална практика за първична медицинска 
помощ в УПИ I за многофункционална сграда 
и парк, кв.10, ПУП с. Съединение, кв. Морава, 
общ. Сунгурларе“

Местоположение на инвестиционното предложение: 
УПИ I, кв.10 ПУП на с. Съединение, общ. Сунгурларе.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересо-
ваните лица могат да подават писмени становища, възра-
жения и предложения в сградата на Община Сунгурларе,  
ул.”Г.Димитров" № 2.

дата:16.03.2020г.

Във връзка с указания на Областна администрация 
Бургас и обявена грипна епидемия на територията на 
Област Бургас ,Общинска администрация Сунгурларе 
информира жителите на общината, че  провеждането 
на разяснителната кампания, обявена за 10.03. от 14.00 
часа се отменя, поради забраната за провеждане на 
масови мероприятия на закрито. Същата ще се проведе 
на 31.03.2020г. от 14.00 часа в ритуалната зала, на адрес 
гр. Сунгурларе, ул. „Г“Димитров“№2.

От 16 март до 31 юли земеделските сто-
пани могат да кандидатстват по схемата за 
подпомагане „Помощ за съфинансиране 
на застрахователни премии при застра-
ховане на селскостопанска продукция“. 
Бюджетът за държавната помощ за 2020 г. 
е 1,5 млн. лв. Това реши на свое заседание 
Управителният съвет на Държавен фонд 
„Земеделие“.

Максималният размер на подкрепата, 
която може да получи един земеделски 
стопанин, е до 65% от стойността на за-
страхователната премия. Сумата за под-
помагане e до 195 лв./ха., при размер на 
застрахователната премия от 300 лв./ха. 
Важно е да се знае, че на подпомагане 
подлежат полици, издадени след подаване 
на заявление за кандидатстване.
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СЪОБЩЕНИЕ 
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 16 МАРТ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ 

НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

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 -  ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-р ВАНГЕЛОВ – СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГИЯ 
Работно време:  сряда: 15:00ч.-17:00ч. – след предварително 
записване -  ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-р ТРАНДЕВ – СПЕЦИАЛИСТ 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ЕХОГРАФИЯ

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

Д-р ДИНЕВ – СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГИЯ
Работно време: Събота:  09:00ч.-12:00ч. – след предварително 
записване - ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-р РОБЕВ – СПЕЦИАЛИСТ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
Работно време: Събота: 11:00ч.- 13:00ч.-  след предварително 
записване  – ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-Р КОСТАДИНОВ  - СПЕЦИАЛИСТ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, 
БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА  И ЕХОГРАФИЯ 
НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА
Работно време: по график - след предварително записване

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ: 
0889/897 120



През 2019г.Народно чита-
лище „Христо Ботев 1928г.” 
село Подвис  спечели про-
ект озаглавен „Българските 
библиотеки-съвременни цен-
трове за четене и информира-
ност” възлизащ на 1196 лева. 

Този проект бе предло-
жен от Министерството на 
културата като бе поставено 
условието да се набавят книги 
предимно от български авто-
ри и издателства.

В резултат от проекта бяха 
купени 74 книги от  18 изда-
телства. Те бяха обработени 
и записани в инвентарната 
книга, маркирани  с печат на 

библиотеката и с текст, че 
идват от Министерството на 
културата. След обработката 
книгите бяха предоставени на 
читателите на библиотеката. 
От отстъпка на книжарница 
„Хеликон”  във фонда на 
библиотеката  влязоха още 
13 книги..

Редно е да споменем редов-
ните читатели: Бяла  Милева, 
Николина Манчева, Желязка 
Карагьозова, Руско Димов, 
Руска Тодорова,  Неделя 
Желева, Жечка Драганова, 

Мария Златева, руснаците 
Людмила Спехова, Дмитрий 
Бледнов и др.

От няколко години в село 
Подвис постоянно живеят 
руснаци, някои от тях вече са 
български граждани.Една от 
читателките донесе в библио-
теката 50 книги на руски език.

Така фондът на читалище-
то бе значително обогатен и 
общата бройка възлезе на  
15926 тома.

с.Подвис
Николина Манчева
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Издание на 
Община Сунгурларе

до членовете на сдружение на ловците 
и риболовците „Сдружение СОКОЛ-2001“  

със седалище и адрес на управление: 
с. Лозарево, община Сунгурларе, обл. Бургас, 

ул. „Извън регулация“ №1, 
вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 102693981  

Управителният съвет на Сдружение „Сокол – 2001“  
със седалище с. Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, 
ул. „Извън регулация“ № 1 , вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 
102693981, на основание чл.28, ал.3  и ал.4 от Устава на 
сдружението свиква общо отчетно изборно  събрание 
на членовете на сдружението, което ще се проведе на 
11.04.2020 г. /събота/ от 20.00 часа в малката зала на 
НЧ „Христо Ботев“ с. Черница, общ. Сунгурларе, обл. 
Бургас, при следния 
Дневен ред:
1. Изслушване и приемане на отчет на Управителния 

съвет за дейността на Сдружението през 2019 г.
2. Изслушване и приемане на отчет на Контролната 

комисия за 2019 г.
3. Изслушване и приемане на Доклад за дейността 

на сдружението през  2019 г.  
4. Приемане на ГФО на сдружението за 2019 г.        
5. Приемане на изменения и допълнения  в Устава на 

сдружението.
6. Приемане и изключване на членове на сдружението.
7. Разни, организационни.
При липса на кворум Общото събрание ще се състои  в  

21.00 часа на същата дата и място.  
Материалите за събранието са на разположение на 

членовете на сдружението на адреса на управление от 
деня на публикуването на поканата.                           

П О К А Н АЗА ДА ЧЕТЕМ ПОВЕЧЕ

О Б Я В А
“ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АД  

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
ЗА ПОСТОЯННА РАБОТА СЧЕТОВОДИТЕЛ

ФИРМАТА ОСИГУРЯВА:
ЦЕЛОГОДИШНА ПОСТОЯННА РАБОТА
ТРАНСПОРТ ДО РАБОТНОТО МЯСТО
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА НА 20 –ТО 

ЧИСЛО НА МЕСЕЦА
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА 
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ ЦЯЛОТО ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ ПО 

СПЕЦИАЛНОСТТА СЕ ЗАПЛАЩА О.7% ВЪРХУ ОРЗ      

ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
СЧЕТОВОДИТЕЛ.: 

ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ 
ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ .

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ  ЗА  РАБОТА МОГАТ 
ДА ПОДАВАТ МОЛБИ  ПО ОБРАЗЕЦ ДО 31.03.2020 Г. В 
ОФИСА НА ФИРМАТА, И В ЦЕХ СУНГУРЛАРЕ 
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 05571/4428 

ОТ  РЪКОВОДСТВОТО

С ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ СЕ ПОВИШАВАТ УМСТВЕНИТЕ 
И ФИЗИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНАТА

Детските градини са институции в системата 
на предучилищното и училищното образование, 
в които се отглеждат, възпитават, социализи-
рат и обучават деца от тригодишна възраст до 
постъпването им в първи клас в съответствие 
с държавния образователен стандарт за пре-
дучилищното образование. Те осъществяват 
предучилищната подготовка, възпитание и 
изграждат готовността  за училище, което е 
от изключително значение за осигуряване на 
„равен старт” за училищно обучение.

СНЦ " Инициатива за равни възможности" 
град  София по  проект   „Мобилизиране на 
местни ресурси" с мотото "Децата в детските 
градини - нашето бъдеще" в Община Сунгурларе 
осигури на три детски градини образователни 

материали.  ДГ „Зорница“ село Грозден полу-
чи   6 броя манипулативни дъски, ДГ Щастливо 
детство“ село Лозарево – 2 броя пътни знаци-
двулицеви три стойки и 1 брой светофар, а  на 
ДГ „Славейче“ село Чубра  бяха доставени 15 
броя цветни моливи, 10 броя темперни бои и 20 
броя скицници.

Координатор  на проекта бе Илияна Иванова  
от село  Чубра

Чрез  предоставяне на посочените матери-
али ще се повишат  умствените и физически 
способности на децата в търсене на единство и 
хармония във физическото, умственото, духов-
ното, нравственото и социалното им развитие. 

Община Сунгурларе
тел: 0887631418

Уважаеми граждани на Община Сунгурларе,

Вчера публикувахме противоепидемични 
мерки във връзка с извънредната ситуация в 
България.

Напомням ви, че за да бъдат ограничени до 
минимум опасностите от разпространението 
на коронавируса бяха издадени строги мерки, 
които са задължителни за всеки гражданин.

Да не се допуска струпване на хора пред 
хранителни магазини, банкомати и аптеки.

Спазвайте дистанция и ограничаване на 
социалните контакти.

На територията на Община Сунгурларе са 
затворени училища, детски градини и пенсио-
нерски клубове. Използвайте онлайн форма за 
обучение публикувана на интернет страницата 
на Министерство на образованието.

Пълна забрана има за провеждане на спорт-
ни мероприятия на закрито, извънкласни форми 
и масови мероприятия.

Не се допускат външни лица в институциите 
за възрастни хора.

Затворени до второ нареждане остават 
кафенета, ресторанти и игрални зали. На 
ресторанти и заведения за бързо обслужване 
се разрешават доставки на адрес при строго 
спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Извършва се доставка на готова храна на по-
требителите по проект „Трапезария Надежда“ 
до адреса на потребителя.

Извършва се доставката на храна на потре-
бителите от Домашен социален патронаж до 
адреса на потребителя, при строго спазване 
на санитарно-хигиенните изисквания.

Определени са телефонни номера 0877007537 
и 0877007547 за поръчка на хранителни продукти 
от първа необходимост и лекарства за град 
Сунгурларе.

Важно да се знае, че доставката на проду-

кти и консумативи се извършва срещу касова 
бележка – служителите купуват стоки поръчани 
от заявителите, доставят ги безплатно, но про-
дуктите се заплащат срещу касова бележка от 
заявителя.

Открит е телефон за връзка с Общински кри-
зисен щаб в рамките на работния ден 0877904877.

Обръщам се към собствениците на банкомати 
и вендинг автомати да извършват ежедневна 
дезинфекция.

В сградата на Общинска администрация е 
въведен пропускателния режим. Гражданите се 
обслужват в Центъра за услуги и информация, 
при повишени мерки за сигурност.

***Райнното управление в Сунгурларе 
стриктно изпълнява задължението да контро-
лира и санкционира тези, които не спазват 
заповедта на Министъра на здравеопазването.

***При първи симптоми на треска, кашлица, 
затруднено дишане, мускулни болки и отпад-
налост, незабавно се обърнете към личните 
лекари, с обаждане по телефона. На спешния 
телефон 112 има отделна линия за граждански 
въпроси по горещата тема.

***Актуална информация за ситуацията в 
страната, можете да намерите на сайта на 
Министерството на здравеопазването.

Бъдете спокойни и следвайте инструкциите 
дадени от Общинския кризисен щаб.

Най-важно е вашето здраве и това на близ-
ките ви хора!

Вярвам, че отговорното ни поведение ще 
доведе до успешен резултат.

ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО СУНГУРЛАРЦИ!



Скъпи съграждани, 
Община Сунгурларе ви призовава 
за солидарност и отговорност.
Вижте противоепидемичните мерки:

1. Преустановяват се посещенията в пенсионер-
ски клубове, игрални зали, ресторанти, заведения 
за бързо обслужване, питейни заведения, кафе 
сладкарници, с изключение на банковите и застра-
хователните офиси, магазините за хранителни стоки, 
аптеките и дрогериите. На ресторанти и заведения за 
бързо обслужване се разрешават доставки на адрес 
при строго спазване на санитарно-хигиенните изи-
сквания. Всички търговски дейности, не упоменати 
по-горе продължават да функционират по досегашния 
ред при строго спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания.

2.  Преустановяват се учебните занятия и всички 
извънкласни мероприятия (занимални, клубове, 
зелени училища, екскурзии и други) в училищата. 
При възможност се въвежда дистанционна форма 
на обучение;

3. Преустановяват се посещенията на децата в 
детските ясли и детските градини и посещенията 
и свижданията във всички институции за социални 
услуги от резидентен тип;

4. Преустановяват се всички групови форми на 
дейност и работа с деца и ученици извън системата 
на предучилищното и училищното образование, 
които се организират и провеждат от физически и 
юридически лица, независимо от правно-организа-
ционната им форма;

5. Преустановява се посещенията във всички 
читалища и провеждането на всякакъв вид масови 
мероприятия, включително спортни, културно-раз-
влекателни и научни (театри, концерти, музеи, кон-
ференции, фитнес зали, репетиции и други);

6. Възобновява се доставката на готова храна 
на потребителите по проект „Трапезария Надежда“ 
до адреса на потребителя, при строго спазване на 
санитарно-хигиенните изисквания.;

7. Възобновява се приготвянето и доставката на 
храна на потребителите от Домашен социален патро-
наж до адреса на потребителя, при строго спазване 
на санитарно-хигиенните изисквания.;

8. Всички работодатели, в зависимост от специ-
фиката и възможностите на съответната трудова 
дейност да въведат дистанционна форма на работа 
на служителите си. Когато това е невъзможно, рабо-
тодателите организират провеждането на засилени 
противоепидемични мерки в работните помещения, 
в това число: филтър, дезинфекция по няколко пъти 
на ден на клиентските пространства и всички често 
докосвани повърхности, както и банкомати и вендинг 
автомати, инструктаж за спазване на лична хигиена 
на персонала и не допускане на служители или външни 
лица с прояви на остри заразни заболявания;

9. Преустановяват се детските и женски консул-
тации, профилактичните прегледи и имунизации;

10.Кметовете, кметските наместници и органите на 
МВР оказват пълно съдействие за осъществяването 
на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

11.Определям телефонни номера 0877007537 
и 0877007547 за поръчка на хранителни продукти от 
първа необходимост и лекарства за град Сунгурларе. 
Услугата ще е в подкрепа на възрастни, самотни и 
болни хора, които нямат възможност да излизат извън 
дома си и нямат близки, които да се грижат за тях. 
От доставките до врата ще могат да се възползват 

и хора поставени под карантина. Горе упоменатите 
доставки ще се извършват с финансови средства на 
заявителя, ползващ услугата. Заявки получени до 
13 часа ще се изпълняват същия ден, а поръчките 
постъпили след този час ще бъдат изпратени на 
следващия ден преди обед. На посочените телефони 
отговарят служители по проект „Патронажна грижа“, 
в рамките на работния ден. За останалите населени 
места в общината, заявка ще се приемат от кмето-
вете и кметските наместници по населените места, 
като доставката на заявените стоки за деня ще се 
извършва на следващия ден.

12.Да се ограничат частните мероприятия с масов 
характер на открито и на закрито.

13.Всички превозвачи, които изпълняват автобус-
ни превози да създадат организация за ежедневна 
цялостна дезинфекция на превозните средства, след 
всеки курс.

На основание на актуализирана Заповед 
РД 01-124/13.03.2020 година на Министъра 
на здравеопазването и обявеното решение от 
13.03.2020 година на Народното събрание на Р 
България извънредно положение и Препоръки 
на Националния оперативен щаб, създаден със 
Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-
председателя на Република България. Във връзка 
с постъпило писмо от Управляващия орган на 
Оперативна програма „Храни“ и заседание на 
Общинския кризисен щаб.

На територията на Община Сунгурларе беше 
създаден Общински кризисен щаб, във връзка 
с мерки за ограничаване на COVID-19 – щабът 
ще анализира епидемиологичната обстановка, раз-
глежда и прилага сведените от Националния кризи-
сен щаб и Областния медицински съвет за борба с 
COVID-19 за предприемане на мерки.

Община Сунгурларе поддържа ежедневна кому-
никация с РЗИ – Бургас и Областния кризисен щаб.

От понеделник 16.03.2020 г:
се извършва по заявка на възрастните хора от 

служители на социален патронаж доставяне на 
лекарства, хранителни продукти и стоки от първа 
необходимост. Важно да се знае, че доставка-
та на продукти и консумативи се извършва 
срещу касова бележка – служителите купуват 
стоки поръчани от заявителите, доставят ги 
безплатно, но продуктите се заплащат срещу 
касова бележка от заявителят. 

се извършва доставката на храна на потребителите 
от Домашен социален патронаж на територията на 
общината;

се открива телефон за връзка с Общински кризи-
сен щаб в рамките на работния ден 0877904877.

Нека запазим спокойствие и стриктно да следваме 
правилата за поведение във възникналата ситуация! 
Бъдете отговорни към вашето здраве и към здравето 
на околните хора! 

Ще се справим заедно!
Община Сунгурларе 

Потърсете вашият кмет на населено мяс-
то за помощ, ако сте в карантинен режим 
или при други спешни въпроси. Той е на ваше 
разположение!

Актуална информация за ситуацията в 
страната, можете да намерите на сайта на 
Министерството на здравеопазването.

При риск за вашето здраве незабавно поз-
вънете на спешен номер 112! 

Коронавирус (COVID-19) е респираторен вирус, който се предава 
по въздушно-капков път, при пипане на заразени повърхности или 
директно по пътя ръка-нос, ръка-очи, ръка-уста, ръка-ръка, но 
само ако ръката на здравия е имала контакт с болен.

Симптомите му са кашлица, висока температура, затруднено 
дишане, мускулни болки и отпадналост.

Според Световната здравна организация (СЗО) инкубацион-
ният период варира между 2 и 14 дни.

От особена важност е вземането на превантивни мерки за 
предпазване от заразяване, посочени от СЗО и Министерство 
на външните работи, а именно:

• избягване на контакт с болни хора, особено на такива с 
кашлица и/или повишена температура;

• прилагане на общите хигиенни правила по отношение на 
хигиена на ръцете и хигиена на храната;

• измиване на ръцете със сапун и вода или използване на 
дезинфекционен разтвор на алкохолна основа, след кихане и 
кашляне, при грижа за болен, преди, по време и след приготвяне 
на храна, преди хранене, след използване на тоалетна, след 
всеки контакт с животни и когато ръцете са видимо замърсени;

• почистване на ръцете редовно с дезинфектант на поне 60 
%-ова алкохолна основа и/или миене с вода и сапун;

• при кихане и кашляне покриване на устата и носа със свив-
ката на лакътя или със салфетка, която се изхвърля веднага в 
затворен кош/контейнер;

• избягване предприемането на пътувания извън границите на 
страната, особено към места с установени случаи на коронавирус;

• избягване на контакт с хора, ако Вие самият кашляте или 
се чувствате зле;

• ако имате температура, кашлица и затруднено дишане осо-
бено след пътуване извън страната, своевременно потърсете 
лекар и го уведомете къде сте пътували първо по ТЕЛЕФОН;

• ако се разболеете по време на пътуване, уведомете екипажа 
и своевременно потърсете медицинска помощ;

• категорично се препоръчва се да не се пътува до Италия, 
Китай и други страни с установени случаи на корона вирус;

• ако все пак сте пътували до Китай, Италия или други стра-
ни  с установени случаи на коронавирус, след завръщането си 
останете вкъщи под домашна карантина за срок от 14 дни и ин-
формирайте личния си лекар ПО ТЕЛЕФОНА, НЕ НА МЯСТО;

• при слагане на маска да се поставя така, че да покрива 
устата и носа. След всяка употреба еднократната маска да се 
изхвърля незабавно и ръцете да се измиват;

• използване на различни ножове и дъски за рязане на сурово 
месо и преработени храни;

• миене на ръцете веднага след пипане на сурово месо и 
преди докосване на преработени храни;

• консумирайте само храна, която е преминала достатъчна 
термична обработка;

• избягвайте да влизате в контакт и да пътувате с болни жи-
вотни;

• избягване на контакт с животни, техните екскременти или 
изпражнения;

• при излизане от вкъщи  носете ръкавици и не ги сваляйте 
докато сте в обществен транспорт и на публични места. Бъдете 
внимателни с дръжките на вратите. При възможност отваряйте 
или затваряйте с лакътя си. Носете ръкавици, когато натискате 
дръжката или мийте ръцете си веднага след това.

Спазването на много добра хигиена - миене и дезинфекцията 
на ръцете е ключът към предпазване от инфекцията. Ръцете тряб-
ва да се мият често и обилно със сапун и вода за най-малко 20 
секунди. Ако сапун и вода не са налични, може да се използва 
дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 
60 % алкохол. 

Да се избягва допир на очите, носа и устата с немити ръце!
Маските за лице помагат да се предотврати по-нататъшното 

разпространение на инфекция от тези, които са болни към други 
хора около тях. Маските за лице не са толкова ефективни за 
защита на тези, които не са заразени.

 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ 

КЪМ СВОЕТО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕТО НА ОКОЛНИТЕ!

На 7 и 8 март 2020 година в град 
Горна Оряховица се проведе финал-
ният турнир по хандбал за юноши 
старша възраст до 16 години  за купата 
на България.

Отборът на хандбален клуб 
„Албатрос“ град Бургас завоюва първо 
място и спечели купата на България. 
В хандбалния клуб за наша радост 
и гордост играе и моят внук Марио 
Миленов Марев. Той завоюва приза 
„Най-полезен състезател на турнира“ 
и златен медал. 

Ще си позволя малко история. Още 
в трети и четвърти клас Марио играеше 

футбол в детския отбор „Сунгурларска 
долина“ град Сунгурларе. За съжале-
ние  такъв отбор вече няма. След като 
семейството на Марио се премести да 
живее в град Бургас, преподавателка-
та му по физкултура, която е и треньор  
по хандбал  му казва: „Момче, от теб 
ще стане добър хандбалист“. И така 
от пети клас той  започва да тренира 
в детския отбор на „Албатрос“.  До 
настоящият момент Марио играе в 
отбора - юноши старша възраст до  
16 години.   С този отбор е спечелил 
много купи - отборни и индивидуални  
награди и медали.

Споделям това с любителите на 
спорта  и да кажа, че расте добър 
спортист от нашата община. 

Марю Митев
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НАША ГОРДОСТ

България е в извънредно положение! 
Какво означава това за Сунгурларе?

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ 
ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19)

Учениците и учителите от СУ „Христо Ботев“ град 
Сунгурларе  изплетоха над 600 метра мартеница .  Дългата 
мартеница свърза двете сгради на училището  – на начален и 
горен курс. Събитието се състоя на Първи март. Така ученици 
и учители  официално приветстваха идването на Баба Марта 
и си пожелаха здраве и сполука по стара българска традиция.

НАД  
600 МЕТРА 

МАРТЕНИЦА


