
Цветно настроение се пренесе в центъра на 
Сунгурларе. Красивите цветя ще радват жители-
те на града през пролетта и цялото лято.  Нека 
цветовете да ни дават надежда за едно усмихнато 
лято. 

В дните на Великденските празници и великден-
ската украса създава също усещането за празник, 
смирение и надежда.

Специално за всички обществени места  на тери-
торията на община Сунгурларе община Сунгурларе 
приготви  маски, ръкавици и дезинфектанти. Кметът 
д-р Георги Кенов лично раздаде предпазните консума-
тиви  в хранителните магазини. Бяха обходени селата 
Черница, Лозарево, Вълчин, Костен, Климаш, Лозарево 
и град Сунгурларе.

Спазването на хигиената  е от изключително значе-
ние, за да  се предпазим от COVID - 19.

„Бъдете отговорни и разумни!“ призова кметът д-р 
Кенов.

От началото на епидемията във връзка със сложната 
и тревожна ситуация, в която изпадна целия свят, ръ-
ководството на община Сунгурларе предприе редица 
действия, за да запази здравето на хората от всички 
населени места в общината. 
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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ 
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,

В навечерието сме на най-светлия 
християнски празник – Възкресение 
Христово. Денят на най-голямата Божия 
милост към човечеството и най-голяма-
та радост към ближния..

На Великден всеки християнин вярва, 
че на земята доброто надделява над 
злото, правдата над неправдата, свет-
лината над тъмнината. Това е времето, 
когато изричаме своята съкровена 
молитва за здраве и спасение и търсим 
Божието благословение за себе си и за 
най-обичаните ни хора. 

Нека посрещнем Великден с чиста 
душа, чисто сърце и дом изпълнен с благо-
получие и светлината на Възкресението 
Христово да озари живота на всички ни! 
Да бъдат благословени нашите добри 
намерения, да бъдат чути добрите ни 
думи, казани от сърце, да се удвои силата 
ни, когато искаме да помогнем на прия-
тел в беда, да се утрои обичта, която 
даряваме! Нека изпълним сърцата си с 
мир и любов, с радост и топла човешка 
взаимност! Да посрещнем празника с 
преклонение пред човеколюбието на 
Спасителя!

От сърце пожелавам на всички живот 
и здраве, спокойствие и сигурност. Нека 
са благословени дните Ви, да имате 
добрина в сърцето, вяра в душата, хар-
мония и разбирателство в семейното 
огнище.

Пожелавам Ви светли и спокойни 
Великденски празници! 

И нека Божията благодат бъде над 
Вас и всяко Ваше начинание!

 Кмет на 
община Сунгурларе:

/д-р Георги Кенов/

Уважаеми медици 
и здравни работници, 
Честит професионален празник!
От името на всички жители на община 

Сунгурларе и лично от мое име искам да Ви 
поздравя с Деня на здравния работник. 

Няма чов ек, който да не е изпадал в състоя-
ние на безсилие пред болестта и да не е разчи-
тал на тяхната професионална помощ. Днес, 
когато целият свят се бори с нарастващата 
панд емия от новия COVID-19, упованието на 
тази помощ е особено силно.

Благодарим Ви, че Ви има, и че с риск за 
собств еното си здрав е и това на Вашите близ-
ки, продължавате да ни връщате над еждата! 
Благодарим Ви за хуманния и благород ен труд, 
за всеотдайността и съпричастността, които 
оказвате въпреки трудностите. 

Желая на Вас и семействата Ви спокой-
ствие, благод енствие и щастие, защото го 
заслужавате, като хора, които носят най-
голямата отговорност за другите и имат 
най-благородната професия в св ета – тази, 
която буди дов ерие, грижи се за живота и съх-
ранява над еждата.

Кмет на община Сунгурларе:
/д-р Георги Кенов/

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
С  АДЕКВАТНИ И НАВРЕМЕННИ МЕРКИ 

СРЕЩУ  ЕПИДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС



Община Сунгурларе ще  кандидатства  по процедура  чрез  ди-
ректно предоставяне

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 3” .

Общата цел на операцията е подобряване на качеството на 
живот и възможностите за социално включване на хората с 
увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от 
услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален 
и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с 
пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага 
мобилизиране на допълнителни публични ресурси за превенция 
и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с 
увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са 
застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в 
карантинен период.

Предвид целевата група, е идентифицирана голяма нужда от 
предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата 
се извънредна епидемична ситуация в страната.   Дейностите по 
процедурата са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограни-
чения или невъзможност за самообслужване, както и към хора 
с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени 
под карантина от здравните власти и за които има социална не-
обходимост от почасови услуги като по този начин се защитава 
обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението 
от превенция разпространението на COVID-19.

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкре-
пят мерките по време на въведеното извънредно положение и 
съпътсващия го наложителен период на социална изолация на 
територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги 
в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, 
като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма 
степен от COVID-19. След обявяването на извънредно положение 
в страната бяха затворени публични услуги или достъпа до тях е 
силно ограничен.  По настоящем в страната работят единствено 
магазини за хранителни стоки, аптеки и банкови офиси. Предвид 
разпоредбите за ограничаване движението на хора е необходимо 
местните власти да създадат условия за осигуряване на жизнено 
важни продукти за населението с цел неговата защита.  

от Тодор Димитров Узунов от гр. Сунгурларе, 
община Сунгурларе, обл.Бургас

На основание  чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда  за 
извършване на Оценка за въздействие върху околната среда 
/ОВОС/ Ви уведомявам, за инвестиционно ми предложение: 
„Гараж – сграда от допълнително застрояване по чл.147, ал.2 
по ЗУТ, което ще се реализира в собствения ми поземлен  имот 
УПИ          II-1201, кв. 101 ПУП гр. Сунгурларе.

Всички, които желаят  да изразят мнение и становища относно 
реализирането на горепосоченото инвестиционно предложе-
ние могат да го направят  писмено  в Община Сунгурларе или 
в РИОСВ гр. Бургас с адрес: 8000, гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. 
„Перущица“ № 67, ет. 3 

от Тонка Петкова Тодорова от 
гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, обл.Бургас

На основание  чл.4, ал.2 от Наредбата за ус-
ловията и реда  за извършване на Оценка   за 
въздействие върху околната среда /ОВОС/  Ви 
уведомявам, за инвестиционно ми предложение: 
„Лятна кухня – сграда от допълнително застроява-
не по чл.147, ал.2 по ЗУТ, което ще се реализира 
в собствения ми поземлен  имот УПИ  Х  -959, кв. 
101 ПУП гр. Сунгурларе.

Всички, които желаят  да изразят мнение и ста-
новища относно реализирането на горепосоченото 
инвестиционно предложение могат да го направят  
писмено  в Община Сунгурларе или в РИОСВ  
гр. Бургас  с адрес: 8000, гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, 
ул. „Перущица“ № 67, ет. 3 

от Ахмед Хюсеин Мехмед  
от с.Съединение,община Сунгурларе

На основание чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на Оценка за въздействие върху околната среда 
/ОВОС/  Ви уведомявам за  инвестиционното ми  предложе-
ние- „Плътна ограда с Н=2,20м между УПИ ХIII-50 и УПИ ХIV-49 
по чл.147,ал.2 ЗУТ“,което ще се реализира в собствения ми 
поземлен имот УПИ ХIII-50,кв.4 ПУП с.Съединение,кв.Морава..

Всички,които желаят да изразят мнения и становища относно 
реализирането на горепосоченото инвестиционно предложе-
ние могат да го направят писмено в Община Сунгурларе или в 
РИОСВ гр.Бургас с адрес 8000 гр.Бургас,ж.к.“Лазур“,ул.“Перу
щица“ №67,ет.3
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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 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
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Издание на 
Община Сунгурларе

Агенция по заетостта и Дирекция 
„Бюро по труда“ Карнобат
уведомява своите клиенти
Регистрация на търсещите работа 
лица в съответствие със Закона за 
мерките и действията по време на 
извънредното положение обявено  с 
решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г. 
За времето на извънредното положение 

всички нормативно определени срокове,  
касаещи определяне правото и получава-
нето на парични обезщетения при безра-
ботица спират да текат. Лицата, желаещи 
да подадат документи за получаване на 
обезщетения при безработица ще могат 
да се регистрират в бюрото по труда и да 
подадат документи до получаване на обез-
щетения  в срок до 14 дни след отмяната на 
извънредното положение, като подадените 
в този период документи ще се смятат за 
подадени в срок.
За регистрация в бюрото по труда за 

ползване на посреднически услуги са оси-
гурени следните възможности за подаване 
на заявление, без да се налага посещение:
- Чрез лицензиран пощенски оператор 
- По електронен път чрез новата електрон-

на услуга  от Единния портал за достъп до 
електронни административни услуги  на 

Държавната агенция „Електронно упра-
вление“, раздел „Социални дейности“/ 
„Безработица и насърчаване на заетостта“
- По електронната поща на имейла на 

ДБТ /само за периода на извънредното 
положение за лицата, които желаят да 
ползват посредническите услуги на ДБТ/ 
Формулярът на заявлението, когато  ще се 
изпраща по пощата или имейл, можете да 
изтеглите от сайта на АЗ, рубрика „Търсещи 
работа“ / „Информация  за регистрация на 
търсещо работа лице“ 
Ако искате да се регистрирате като 

безработни и с цел получаване на парично 
обезщетение за безработица  /ПОБ/ пре-
поръчваме следните възможности: 
1. Да ползвате отложеният срок за регис-

трация в ДБТ и подаване на заявление към 
НОИ  до 14 дни след края на извънредното 
положение.
2. Да подадете по електронен път заявле-

ние за регистрация към ДБТ и заявление 
за обезщетение към НОИ.
Ако нямате КЕП или ПИК на НОИ, 
може да попълните самостоятелно на 
хартиен носител заявлението за ре-
гистрация в ДБТ и със съдействието 
на помощните материали на таблото 
или на присъстващ служител на НОИ 
– заявлението за ПОБ към НОИ.  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕДА 
НА РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ - 
ЛИЧНО СТОПАНСТВО

Уважаеми жители на община Сунгурларе,

С изменение на Закона за ветеринарномедицинската 
дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регис-
трация на „животновъден обект – лично стопанство“.

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

Регистрацията на „животновъден обект – лично 
стопанство“ по населени места  се осъществява чрез 
подаване в кметството/кметското наместничество на 
Заявление-декларация по образец на Българска агенция по 
безопасност 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 отглеждани в „животновъден обект – 
лично стопанство“, са определени в чл.4а на Наредба № 
44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания 
към животновъдните 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!

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ 
И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ 
НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ 
ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ „ПЛАН 2018“

П р е д в и д  о б я в е н о т о  в 
Република България извън-
редно положение считано от 
13.03.2020 г., свързано с огра-
ничаване разпространението 
на COVID-19 и създалата се 
ситуация и нарастващия брой 
хора, поставени под карантина 
или с препоръка да не излизат 
от дома си, поради епидемич-
ната обстановка, Агенцията за 
социално подпомагане, в качест-
вото си на Управляващ орган на 
Оперативната програма за храни 
е предприела мерки за приори-
тетно подпомогне с хранителни 
продукти от първа необходимост, 
осигурени със средства по ОПХ 
на най-уязвимите групи от хора, 
които се нуждаят от допълнител-
на подкрепа за да се справят 
с тежката ситуация, свързана 
с продължителна еоциална 
изолация и задълбочаване на 
бедността.

Във връзка с горното, на 
този етап са идентифицирани 4 
допълнителни целеви групи на 
основание:

1.Лица получаващи топъл обяд 

от общини, чиито договори по 
ОП 3 приключват през периода 
01.01.2020 г. - 30.04.2020 г.

2.Възрастни хора над 65 годи-
ни, които живеят сами и нямат 
близки, които да се грижат за 
тях, които съгласно препоръките 
на Националния кризисен щаб 
са определени като рискова 
от  заразяване  група и им е 
препоръчано да не излизат от 
домовете си.;

3.  Лица, попадащи под об-
хвата на процедура „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 
г.;

4.  Хора, с ниски доходи в 
затруднена социална ситуация, 
в това число които получават 
социални помощи на различни 
законови основания, поставени 
под задължителна карантина.

На 07.04.2020г.  Община 
Сунгурларе получи от БЧК Бургас  
441 пакета (със средно около 
27кг), за следните целеви групи;

 1.Лица получаващи топъл обяд 
от общини, чиито договори по 

ОП 3 приключват през периода 
01.01.2020 г. - 30.04.2020 г. – 410 бр. 
( 15 вида хранителни продукти)

2.Възрастни хора над 65 годи-
ни, които живеят сами и нямат 
близки, които да се грижат за 
тях, които съгласно препоръките 
на Националния кризисен щаб 
са определени като рискова от 
заразяване група и им е препо-
ръчано да не излизат от домовете 
си. -  6 бр. ( 15 вида хранителни 
продукти);

3. Лица, попадащи под обхвата 
на процедура „Патронажна гри-
жа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 
г. – 24 бр. (16 вида хранителни 
продукти)

4. Хора, с ниски доходи в 
затруднена социална ситуация, 
в това число които получават 
социални помощи на различни 
законови основания, поставени 
под задължителна карантина – 1 
бр. (16 вида хранителни продукти)

Община Сунгурларе се анга-
жира с доставката  на пакетите 
хранителни продукти до домове-
те на потребителите .

Община Сунгурларе благо-
дари на „ВИНЕКС  Славянци“ 
АД и лично на изпълнителния 
му директор г-н Жеко Жеков за 
осигурения  транспорт на  храни-
телните продукти от БЧК Бургас.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 
ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

„ПЛАН 2018“ 
 

       Предвид обявеното в Република България извънредно положение считано от 13.03.2020 г., свързано 
с ограничаване разпространението на COVID-19 и създалата се ситуация и нарастващия брой хора, 
поставени под карантина или с препоръка да не излизат от дома си, поради епидемичната обстановка, 
Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган на Оперативната програма за 
храни е предприела мерки за приоритетно подпомогне с хранителни продукти от първа необходимост, 
осигурени със средства по ОПХ на най-уязвимите групи от хора, които се нуждаят от допълнителна 
подкрепа за да се справят с тежката ситуация, свързана с продължителна еоциална изолация и 
задълбочаване на бедността. 
Във връзка с горното, на този етап са идентифицирани 4 допълнителни целеви групи на основание: 
1.Лица получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП 3 приключват през периода 01.01.2020 
г. - 30.04.2020 г. 
2.Възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които 
съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова от  заразяване  група и 
им е препоръчано да не излизат от домовете си.; 
3. Лица, попадащи под обхвата на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 г.; 
4. Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални 
помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина. 
 
       На 07.04.2020г. Община Сунгурларе получи от БЧК Бургас  441 пакета (със средно около 27кг), за 
следните целеви групи; 
 1.Лица получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП 3 приключват през периода 
01.01.2020 г. - 30.04.2020 г. – 410 бр. ( 15 вида хранителни продукти) 
2.Възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които 
съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова от заразяване група и 
им е препоръчано да не излизат от домовете си. -  6 бр. ( 15 вида хранителни продукти); 
3. Лица, попадащи под обхвата на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 г. – 24 бр. (16 вида хранителни продукти) 
4. Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални 
помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина – 1 бр. (16 вида 
хранителни продукти) 
      Община Сунгурларе се ангажира с доставката  на пакетите хранителни продукти до домовете на 
потребителите . 
      Община Сунгурларе благодари на „ВИНЕКС  Славянци“ АД и лично на изпълнителния му директор 
г-н Жеко Жеков за осигурения  транспорт на  хранителните продукти от БЧК Бургас. 
 



Излишно е да обяснявам защо и как ситуацията 
е необичайна и изключителна, всеки го знае. Мога 
само да споделя какво се случи в нашето училище при 
обявяването на извънредно положение в страната. 
Мога, защото съм активен  участник. 

На 13 март още сутринта върнахме децата по до-
мовете  им и обърнахме  нова страница. На спешно 
проведения Педагогически съвет бе казано, че в 
най- близки срокове обучението на учениците  трябва 
да тръгне по електронен път. На 15 март, неделя, е 
първата ми публикация  в новосформираната  група 
на класа във Фейсбук. Три поредни седмици ръковод-
ство и учители нямаха почивни дни, всички дни бяха 
работни, с повече от 12 часа работно време. Защо?

Представете си,  че работите  в  учреждение  с  600 
членове – ръководство, служители, ежедневни посе-
тители. Цялото учреждение трябва  да се премести  
в  нова сграда. Директор, колеги, ресурси – всичко. 
За колко време и как бихте се справили? 

Беше ни трудно и в началото настъпи неизбежен  
лек хаос. Новосформираните групи на класовете 
заработиха  още  на 16.03. После ни наредиха  да 
изведем  учениците  от Фейсбук  и да ги активира-
ме в учебната  платформа Тиймс/TEAMS/. Отново 
всичко отначало и отново сформиране на екипите. 
Какво е Тиймс? Ами училище, което се случва  пред 
телефона  или пред  лаптопа  на детето. Разбира 
се, че възникнаха трудности. Някои деца не разпо-
лагат с устройство. Други не знаят как да влязат и 
какво да натиснат. Започнаха се дълги инструкции  
по телефона за всяко дете  или родител поотделно. 
С  усилия  и упоритост от всички страни най-после  
постигнахме  повече  от 50% присъствие на деца  в 
новата платформа. Работата сега върви така – редов-
ни часове  в Тиймс от 9 до 13.30 часа. За тези деца, 
които остават в групите във Фейсбук, се публикуват 
ежедневно уроци и задачи. Обратната  връзка е 
интензивна – почти всяко дете  праща отговор  на 
задачата. Съвсем малък процент необхванати  в  тези  
две присъствия  получават материали  на  хартия, 
които образователният медиатор  носи  на  крака в 
къщата на ученика.  

Двадесет и пет години съм учителка и никога не 
съм си представяла, че ще кажа на ученика: „Отвори 
си телефона и влез  в  час!“ И ето, това се случи за 
огромна изненада на всички ни. Някои неща обаче 
не са изненада. Съвсем  ясно си спомням как на 
първия учителски съвет за тази учебна година/
през септември 2019/ директорът на училището, г-н 
Николай Русев подчерта  като  особено важно да 
поддържаме  непрестанна  и  ползотворна връзка с 
родителите  на  нашите  ученици!

Уважаеми  родители! Огромно благодаря за 
Вашето съдействие  в  това предизвикателно при-
ключение! Вие въвеждахте  потребителски  имена, 
пароли  и  кодове  по два и три  пъти, писахте  до-
машни  и застопорявахте  децата пред  лаптопа си. 
Без  Вас нямаше да се справим. Но погледнете  от 
съседната  камбанария. Ако не бяхме  прибрали  
децата  във виртуалното училище, какво щяха да 
правят те? Да се събират на тумби  по улиците/което 
е забранено/, да нервничат и скучаят, да обърнат 
цялата къща наопаки. Това със скучаенето вкъщи 
беше  реален  проблем. Лично ми беше споделено в  
самото начало на затварянето в къщи от майка на 
ученичка, че момиченцето плаче от скука, тормози  
се и се изнервя. Е, това вече  не е така. Учениците  
имат уроци и домашни. Имат занимания.

Самата платформа Тиймс  в началото още беше  
недонаправена,  учителите  се обучаваха  по нощи-
те, като гледаха семинари  как се работи  там. Ние 
непрекъснато поддържахме  връзка помежду си и с 
колеги от София, от Плевен, от Бургас, от Карнобат. 
Всички работят по този начин – влизане в часове  в  
учебна  платформа, плюс  Фейсбук, плюс Месинджър, 
плюс  телефон. Всички  работят по повече от осем  
часа на ден, да не кажа повече от десет, което няма 
да е измислица. Възникват понякога  смешни  поло-
жения, ученически бисери, недоразумения, на които 
обаче  не им е мястото в тази статия. Важното е да 
кажем, че СУ „Христо Ботев“, Сунгурларе, функцио-
нира на 95%, което в  тази необичайна ситуация е 
повече от добре. 

Ето мнения на някои от родителите:

Бих могла да обобщя. Децата не са в грипна 
ваканция, училището работи  в електронен  вари-
ант при условията  на извънредното положение. 
Благодарности на родителите за подкрепата и  
разбирането. Изкушавам се накрая да споделя и 
новата си молитва:

Мили Боже, пази България, пази народа здрав, 
пази здрава мен  и моя  ЛАПТОП!

Златка Христова, учител

ПО СЛУЧАЙ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБ-
ЩИНАТА  ЗАСАДИ  ДРЪВЧЕТА  ОТ ВИДОВЕТЕ ЛИПА, ЯВОР, ЯСЕН И 
ЕЛА. НОВИТЕ ДРЪВЧЕТА СЕ НАМИРАТ ПО ПЪТЯ ЗА МЕСТНОСТТА 
ИЧМЯТА, В СЕЛАТА ВЕЛИСЛАВ И БЕРОНОВО.

Багренето им 
е символ 
на раждането 
на живота

Практиката да се боядисват 
яйца е позната от дълбока древност 
и е била свързана с предхристи-
янски традиции. Тя е основана на 
народните представи за яйцето 
като символ на непрекъснатото 
обновяване на природата.

Не е известно кога за пръв път 
са започнали да се боядисват яйца. 
Исторически и археологически 
данни свидетелстват, че яйца са 
се багрили и дарявали още в дре-
вен Египет, Персия, Рим, Китай 
и Гърция като символ на ражда-
нето на живота. У евреите имало 
обичай, когато отиват на гости да 
носят дар на домакина и често 
подарявали яйце. Християнските 
предания разказват, че когато 
Мария Магдалина отишла в Рим да 
се срещне с римския император, 
тя му занесла боядисано в червено 

яйце, символ на кръвта на Христос. 
Вероятно оттогава на Великден 
се спазва обичаят християните 
да си подаряват червени яйца. 
Постепенно започнали да багрят 
яйца и в други цветове. Според 
исторически данни червени яйца 
са намирани в средновековни 
погребения от XII-XIII век в Полша, 
Унгария, Украйна, Чехия.

У нас с приемането на христи-
янството през 865 г. се възприема 
и практиката за приготвяне на 
великденски яйца. Тя се превръща 
в обред, който се свързва с мита 
за смъртта на Исус Христос и за 
Великия ден - деня на възкръсва-
нето на Месията. Яйцето митоло-
гично се осмисля като символ на 
живота, на пролетното възраждане 

на природата. Космогоничните 
представи и вярвания на българите 
за произхода на вселената от яйце, 
отразени във фолклора, отвеждат 
към първообраза на великденско-
то яйце. Яйцето се приема като сво-
еобразен микромодел на Космоса.

По стара 
традиция 
боядисването 
на яйца 
се прави 
на Велики 
четвъртък 

(по-рядко още в сряда) от 
Страстната седмица - ден, в който 
в народната традиция се спазва 
забрана за работа за предпазване 

от градушка и гръм. Тези яйца ще 
се ядат 40 дни - до Спасовден и 
ще се подаряват на роднини, на 
преминаващи друмници, а и на 
всеки, който влезе в къщата след 
Великден, през Светлата седмица. 
Затова в миналото приготвяли цял 
кош с боядисани яйца и в една 
многолюдна къща техният брой 
бил дори 500. Когато червените 
яйца са боядисани в сряда, на 
Велики четвъртък, още преди да се 
е показало слънцето, ги изнасят на 
двора в сито върху червен плат и 
ги обръщат на изток „за да ги види 
слънцето”. Традицията да се боя-
дисват яйца на Велики четвъртък е 
свързана и с народната представа, 
че на този ден душите на мъртвите 
се превръщали в нечисти, вредо-
носни сили - вещици, магьосници. 
Вярва се, че боядисването на 
червени яйца ще противодейства 
на това превъплъщение. 

Яйцата се боядисват рано 
сутрин, „преди изгрев слънце”, 
по-рядко вечер. Това правят както 
млади жени и моми, така и по-въз-
растните стопанки. 

От 6 до 12 април тази година традиционно са дните когато в 
България се чества  Седмицата на гората.  В предишни години по 
време на седмицата се провеждаха различни събития, посветени на 
опазването на горите в България.

Тази година обаче, заради усложнената обстановка с епидемията 
от коронавирус, Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) отмени 
всички планирани прояви.

Като алтернатива на отменените събития ИАГ отправя предизви-
кателство към подрастващите да пишат, рисуват, творят за гората. 
Докато са у дома, децата могат да си спомнят свои преживявания, 
емоции, случки в гората или просто да използват въображението си, 
за да творят.

Целта на инициативата е да се насърчават младите хора да спо-
делят своите емоции чрез творчество, както и да постави акцент 
върху гората и възпитанието на подрастващите в любов и грижа 
към природата. Няма ограничения за възраст, както и за жанра на 
произведенията.

До 30 април 2020 г. на ел. адрес: press@iag.bg  участниците могат 
да изпращат разкази, стихове, есета или снимки на рисунки, придру-
жени с името, годините, телефон за връзка, града, в който живеят и 
училището, в което учат.

Всички произведения ще бъдат публикувани на страницата на аген-
цията и нейните структури.
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СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА  
2020 ГОДИНАУЧИЛИЩЕ  В  

ЕКСТРЕМНА  СИТУАЦИЯ

Празникът се отбелязва 
за 95-и път

МАГИЯТА НА ПИСАНИТЕ ЯЙЦА

Катя Демирева: „Хубаво е, че  влизат в часове. 
По-добре се справят, когато виждат и чуват учи-
телката, по-ясен е урокът. Синът ми влиза в часове  
в платформата, а дъщеря ми учи  от Фейсбук, 
защото срещаме  някои технически  трудности. 
Появяват се проблеми – микрофон спира да работи 
и такива подробности. Но смятам, че училището 
се справя добре.“

Кремена Михалева: „И двете ми дъщери учат в 
Тиймс сега. Когато не съм на работа, уча с тях, те 
са радостни,  че  влизат в часове, а аз направо 
съм щастлива, защото се чувствам като ученичка, 
когато слушам уроците, обогатявам знанията  си. 
Много съм доволна, че учителите са стриктни и 
настоятелни в такава ситуация. Искам децата ми 
да знаят и да учат, помагам им, както мога, но 
уроците  в новата платформа са изключително 
важни сега.“

Лиляна Здравкова: „Синът ми и дъщеря ми влизат 
и в Тиймс и във Фейсбук. Учат преди обед, а сле-
добед  пишат домашни. Аз намирам промяна  към 
повече  старание  и повече упорство за учене  в тях 
отколкото преди. Може би защото ги контролирам. 
Учителите се справят според  възможностите си. 
Не мога да си представя какво щяхме да правим, 
ако не бе създадено виртуалното училище. Щяха  
да пропуснат толкова много материал. Добре е, че 
са в час, че са на училище, дори при извънредно 
положение в страната.“

Елисавета Стойнова: „Много бързо учителите 
успяха да се справят със ситуацията. Първо в за-
творена група вкараха децата  в ритъм  с новото 
онлайн  обучение. Сега  в платформата  вече  пре-
подават и нов материал. Които деца бяха активни 
в клас, участват активно и в момента. Ние като 
родители се опитваме да помагаме. Най-после чух 
от сина си, че му липсва училището, разбра  какво 
пропуска, докато е затворен в къщи.“


