
На майската сесия на 
Деветото заседание на ОбС 
Сунгурларе беше приет го-
дишния отчет за дейността на 
местната комисия за борбата 
срещу противообществените 
прояви на малолетни непълно-
летни към Община Сунгурларе.

През изминалата 2019 годи-
на местната комисия е провела 
съвместни дейности с учили-
щата по следните кампании: 
„Не на агресията“, конкурс за 
детска рисунка „Св. Трифон 
Зарезан“, „Подари дръвче 
засади гора“ – седмица на го-
рата, турнир по тенис на маса 
и баскетбол за ученици до 8/

осми/ клас, кампания за бор-
ба с наркотичните вещества 
и техните прекурсори - „Днес 
избираш своето утре“, ЖП 
релсите не са място за игра и 
снимки и операция „EDWARD“ 
– Европейски ден без загинали 
на пътя.

Местната комисия цело-
годишно приема заявки от 
директорите на училищата 
за организиране на срещи, 
беседи и мероприятия по раз-
лични проблеми, свързани с 
противообществените прояви 
и престъпления при подраства-
щите. През изминалата година 
през нея са преминали 26 дела 

на деца. Посетени са 120 се-
мейства на деца, подлежащи 
на задължително образование.

В дневния ред на редов-
ната сесия имаше доклад за 
осъществените читалищни 
дейности в община Сунгурларе. 
Общинските съветници приеха 
доклада. През изминалата 
2019 година беше организиран 
редовния Общински фолкло-
рен фестивал. Представители 
на читалищата участваха в 
международни и национално 
конкурси. През годините 18 
броя читалища на територията 
на община Сунгурларе са спаз-
вали финансова дисциплина. 
Над 400 самодейци участват в 
организирани форми - танцови 
състави, певчески състави, 
групи за обичаи, индивидуални 
изпълнители, над 32 художест-
вени колективи. Развива се 
библиотечната дейност - цен-
трализано комплектуване и 
обработване на литературата, 

която заявяват спазвайки всич-
ки нормативни разпоредби на 
библиотечния процес.

Общинският съвет прие 
отдаване на общински имоти 
в село Терзийско, Сунгурларе 
и продажба на имоти в село 
Съединение. Целта е да се 
осигурят финансови прихо-
ди в бюджета на община-
та. Съветниците единодушно 
приеха официално финансо-
вото подпомагане на МБАЛ 
Карнобат с отпускане на 5 000 
лв. в помощ за лечебното за-
ведение, което е единствената 
болница в региона обслужваща 
сунгурларци. „В тези трудни 

времена трябва да обединим 
усилия за възстановяване на 
нормалното ни ежедневие и 
да помогнем да нуждаещите 
се. В процес на раздаване сме 
на близо 200 броя хранителни 
пакети, осигурени от Български 
червен кръст – Бургас за хора с 
ниски доходи в затруднена со-
циална ситуация, лица в тежко 
материално положение и по-
требители на социални услуги. 
Вярвам, че екипно можем да се 
справим в тази трудна ситуация 
не само за нашата общината, 
но и за цялата страна” каза 
кмета на община Сунгурларе 
д-р Георги Кенов.

Детските градини в община Сунгурларе 
отвориха отново врати. Това се случи в Деня 
на детето – 1 юни. Кметът д-р Георги Кенов, 
депутатът Галя Желязкова, председателят на 
Общинския съвет Халил Ахмед, зам.-кметовете 
Тодорка Павлева и Гергана Желязкова посети-
ха забавачниците в селата Славянци и Чубра, 
за да се уверят лично, че се спазват всички 
епидемиологични мерки, както и да поздравят 
малчуганите. За всички тях имаше сладки из-
кушения по случай празника. 

Забавачницата в с. Чубра посрещна малчу-
ганите с обновена база. За възпитаниците на 
ДГ "Славейче" имаше  много приятна изненада. 
Забавачницата посрещна децата с изцяло ново 
оборудване в занималня, спални помещения, 
директорски кабинет, детски гардероби, кътове 
за игра, масички за хранене, бюра и шкафове. 
Дарението беше направено от фондация "Лева" 
и днес за първи път с отварянето на градината 
се използва.

"Мили деца, този ден е най-слънчевият и жиз-
нерадостен празник, посветен на най-скъпото 
и свидно за всеки човек – нашите деца. Днес 
вие сте по-специални  отвсякога, усмихвайте се, 
творете и откривайте нови светове. От сърце 
Ви желая да не губите детското си очарование, 
своята искреност и нека винаги да има слънце 

и обич в живота Ви! Бъдете здрави, енергични и 
безкрайно щастливи. Изживейте своето детство 
безгрижно, с много мечти, смях и добри прия-
тели! Весел празник!", каза кметът на община 
Сунгурларе д-р Георги Кенов.

Община Сунгурларе постави дезенфектанти 
за първия учебен ден след пандемията и пре-
достави предпазни средства на всички детски 
градини. На работещите в институциите бяха 
направени изследвания, които са отрицателни.

Повече средства за извънредна 
подкрепа на земеделските 

производители, засегнати от 
разпространението на COVID-19

На извънредно заседание на Комисията по земеделие на 
ЕП, проведено на 20 май 2020 г., в Брюксел, Европейската ко-
мисия представи предложението за регламент за изменение 
на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка с предоставяне на 
извънредна помощ по линия на ЕЗФРСР в отговор на панде-
мията от COVID-19.

Предложението за регламент предвижда изключителна и 
временна подкрепа (до 31 декември 2020 г.) по линия на неиз-
разходваните средства от програмите за развитие на селските 
райони (ПРСР) за земеделските стопани и МСП, занимаващи 
се с преработка, предлагане на пазара и/или развитие на 
селскостопански продукти, които са особено засегнати от 
кризата, предизвикана от COVID-19. С цел да се гарантира 
най-ефективното използване на наличните ресурси по ПРСР, 
от държавите членки ще се изисква да насочват подкрепата 
към най-засегнатите, въз основа на обективни и недискрими-
национни критерии. Средствата ще бъдат предоставяни под 
формата на еднократно платима сума към фермерите, за да 
се осигури непрекъснатост на стопанската им дейност и да се 
преодолеят евентуални проблеми с ликвидността и наличния 
оборотен капитал. Предложението за регламент ограничава 
подкрепата по тази извънредна мярка до 1% от наличните и 
неизразходвани средства по ПРСР.

В последвалата дискусия, евродепутатът Асим Адемов 
приветства предложението за извънредна мярка COVID-19 по 
ПРСР, която бе направена по предложение и инициатива на 
България чрез МЗХГ. Същевременно, той обърна внимание, че 
ограничаването на подкрепата по тази мярка до 1% от бюджета 
на ПРСР, крие риск да се окаже крайно недостатъчно. „За да 
има смисъл от тази мярка, която фермерите да усетят като 
реална помощ за продължаване на земеделската си дейност 
в този труден период, е необходима повече гъвкавост. Затова 
считам, че бюджетът по мярката трябва да се увеличи до 
поне 2% от средствата за ПРСР“, допълни Адемов. Искането 
за увеличаване на подкрепата по тази извънредна мярка до 
поне 2% получи широка подкрепа от членовете на комисията 
АГРИ от различните политически групи.

В заключение Адемов подчерта, че „европейските фермери 
се нуждаят от подкрепа тук и сега. Ето защо се надявам на 
конструктивна работа по този регламент, така че правилата 
да влязат в сила възможно по-скоро“. Очаква се ЕП да вземе 
решение за разглеждане на проекта на регламент по неотлож-
ната процедура, каквато е практиката до момента по темите, 
свързани с пандемията, причинена от COVID-19.
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Брой 9, 15.06.2020 г. Година XIII, брой 270

 ОБС СУНГУРЛАРЕ 
С ПОДКРЕПА ЗА БОЛНИЦАТА  

В КАРНОБАТ И БЧК

К метът д-р  Ге орги  К ено в  по с ети 
забавачниците и раздад е лакомства на 
малчуганите по случай празника им

ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
В ОБЩИНАТА 

ОТВОРИХА ВРАТИ ПРИ 
СТРОГИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ



Общинска админи-
страция Сунгурларе ин-
формира жителите на 
общината, че във връзка 
с измененията и допъл-
ненията на Закона за 
ветеринарномедицин-
ската дейност ЗВД( обн. 
ДВ, бр. 13 от 14.02.2020г.), 
на 18 юни 2020г. от 14.00 
часа  в ритуалната зала 
на Община Сунгурларе 
(гр.  Сунгурларе ул. 
„Г.Димитров“№2), ще се 
проведе разяснителна 
кампания с цел правил-
ното и навременно при-
лагане на измененията 
и допълненията на ЗВД, 
както и запознаване на 
собствениците и ползва-
телите на животновъдни 
обекти с новите им права 
и задължения.
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СЪОБЩЕНИЕ 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 по-
ложение считано от 13.03.2020 г. в последствие извънредна 
епидемична обстановка , свързано с ограничаване разпрос-
транението на COVID-19 и създалата се ситуация и нараства-
щия брой хора, поставени под карантина или с препоръка 
да не излизат от дома си, поради епидемичната обстановка, 
Агенцията за социално подпомагане( АСП), 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 социална изолация и задълбоча-
ване на бедността.

Във връзка с горното, Община Сунгурларе  предостави 
на АСП списъци с крайно нуждаещи се лица определени от 
кметовете по наслените места ( 240 души). След извършена 
проверка от АСП бяха определени 171 лица, които получиха 
индивидуални  хранителни пакети.

Друга целева група, която получи хрнанителни продукти са 
лицата ползващи услугата „Домашен социален патронаж“, 
като от 176 потребители след извъшване на проверка от АСП, 
50 души получиха по 3 кг. брашно

Транспортирането на хранителните продукти от базата на 
БЧК гр. Бургас до гр.Сунгурларе се извърши с транспотно 
средсво на „Винекс Славянци“ безвъзмездно , за което Община 
Сунгурларе изкава благодарност за проявената съпричастност 
в тези трудни условия.

Община Сунгурларе се ангажира с доставката на пакетите 
хранителни продукти до домовете на потребителите.

От 1 до 30 юни здравноосигурените лица 
могат да сменят личния си лекар, като се 
регистрират при нов общопрактикуващ лекар 
(ОПЛ). За смяната не се изисква отписване от 
листата на досегашния личен лекар, тъй като 
това се извършва по служебен път в РЗОК.  
Гражданите, които искат да сменят личния 
си лекар, трябва да попълнят регистрационна 
форма за постоянен избор.

Формулярът може да бъде намерен на 
https://www.nhif.bg/page/1499. При новоиз-
брания лекар заедно с регистрационната 
форма се представя и здравноосигурителна 
книжка. Информация за лекари, имащи до-
говор с РЗОК, може да се получи от здрав-
ната каса, където има списъци с имената, 
адресите, телефоните и специалностите.  
Общопрактикуващият лекар /ОПЛ/ е длъжен 
да оказва медицинска помощ на здравноосигу-
рените лица от датата, на която е осъществен 
избора.

Пациентите, които са направили нов избор 
на личен лекар представят на новоизбрания 
извлечение от медицинската си документа-
ция. Извлечението с копия от необходимата 
медицинска документация се представя на 
здравноосигурените лица от предишния им 
личен лекар.  Когато пациентът иска да избере 

общопрактикуващ лекар, но не го е сторил 
досега, той може да направи избор по всяко 
време, извън законово установените срокове 
(1–30 юни и 1–31 декември).   За целта той 
следва да попълни регистрационна форма за 
първоначален избор на ОПЛ. Извън регламен-
тираните срокове здравноосигурените лица 
също могат да осъществят нов избор на личен 
лекар при промяна на настоящия си адрес или 
при прекратяване на договора на досегашния 
им личен лекар.  Когато здравноосигурено 
лице пребивава в друго населено място за пе-
риод от един до пет месеца, трябва да направи 
временен избор на общопрактикуващ лекар на 
мястото, извън постоянното си местоживеене.

Изборът се осъществява с регистрационна 
форма за временен избор на ОПЛ. Когато 
здравноосигуреното лице пребивава в друго 
населено място за срок до 1 месец и се нала-
га да получи медицинска помощ, може да се 
обърне към всеки общопрактикуващ лекар за 
съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща 
на общопрактикуващите лекари за инцидентно 
оказана медицинска помощ на лица, които не 
фигурират в пациентските им листи. За да не 
заплащат пациентите нищо друго, освен потре-
бителска такса, е необходимо да представят 
здравноосигурителната си книжка. 

Националната агенция за 
приходите (НАП) актуализира 
указание към служителите си 
за налагане на принудителната 
административна мярка „запе-
чатване на търговски обект“. 

Липсата на реквизити във 
фискалните бонове, несъхра-
няването в търговските обекти 
на паспорт на касовите апарати 
или проблеми във връзката при 
предаване на данни към НАП 
няма автоматично да водят 
до незабавно запечатване на 
търговския обект, е записано 
в указанието. Мярката ще 
бъде налагана след изслед-
ване не само на конкретното 
констатирано при проверката 
нарушение, но и на цялостното 
данъчно поведение на дадения 

търговец и само в случаите на 
доказана недобросъвестност.

В указанието на НАП се съ-
държат конкретни критерии, 
които да се имат предвид от 
служителите на данъчната 
администрация при прецен-
ката за т.нар. предварително 
изпълнение на запечатването 
на обекти и определяне на 
продължителността му. Сред 
тях са тежестта и евентуална 
повторност на извършеното 
нарушение, тип и големина на 
търговския обект, установена 
значителна разлика в касовата 
наличност и др. Освен това, в 
акта, постановяващ разпореж-
дане на предварително изпъл-
нение на мярката, трябва да са 
изложени съответните мотиви 

за всеки конкретен случай. До 
незабавно запечатване ще се 
стига, ако отлагането води до 
липса на въздействие на мяр-
ката, например при сезонна 
дейност, временна дейност 
(панаир, изложба, концерт) или 
при липса на фискално устрой-
ство в обекта. Основният довод 
за това е, че при предварително 
изпълнение следва да се търси 
баланс между държавния инте-
рес и интереса на лицето, т.е. 
извършването на нарушения не 
следва да ощетява фискалната 
политика, но и мерките, които 
взима държавата, не следва 
във всеки случай да водят до 
спиране работата на проверя-
ваното лице.

Промяната на указанието е 
в резултат на обществен дебат 
с участието на експертите на 
НАП и най-големите браншови 
организации в страната. 

ОБЯВА
от

Илия Димитров Дяков, Ангелина Радева Дякова, 
Стефан Радев Ангелов 

и Донка Митева Ангелова, живущи в гр. Сунгурларе, 
ул.“Тунджа“ № 13    

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на Оценка за въздействието върху околната 
среда /ОВОС/ Ви уведомяваме  за инвестиционното ни пред-
ложение „Стопанска сграда-сграда от допълващо застрояване 
по чл.147, ал.2 по ЗУТ, което ще се реализира в собствения 
ни поземлен имот УПИ ІV-296, кв.87 ПУП гр. Сунгурларе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища от-
носно реализирането на горепосоченото инвестиционно пред-
ложение могат да го направят писмено в Община Сунгурларе 
или РИОСВ гр.Бургас с адрес: 8 000, гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, 
ул. Перущеца“ № 63, ет.3.  

ОБЯВА
Във връзка с чл.41ал.2 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка за въздействието върху околната 
среда, „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД  обявява инвестиционно 
предложение за: „Хладилни мощности и инфраструктура 
в Нова изба в цех Сунгурларе, УПИ І   за „Винпром“, 
кв.92 по действащия план на град Сунгурларе, общ. 
Сунгурларе, обл.Бургас“   

Лице за контакти:
Събина Колева, еколог
Тел. За връзка: 0884321582

ОБЯВА
Във връзка с чл.41ал.2 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка за въздействието върху околната 
среда, „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД  обявява инвестиционно 
предложение за: „Монтаж на съдове за съхранение на 
вино в изба Лозарево, ПИ № 237 по кадастрален план 
на с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас“   

Лице за контакти: 
Събина Колева, еколог
Тел. За връзка: 0884321582

НАП ЩЕ ЗАПЕЧАТВА ОБЕКТИ 
САМО НА ДОКАЗАНО 

НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
Данъчните смекчават принудителната 

административна мярка след срещи с бизнеса 

До края на месеца здравноосигурените 
могат да сменят личния си лекар
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Издание на 
Община Сунгурларе

На 8 юни  кметът на община Сунгурларе, заедно 
със зам.-кмета Тодорка Павлева, Райна Джамбазова - 
представител на надзорната фирма „ПГМ28КОНСУЛТ" 
ООД и Генчо Генчев - представител на строителната 
фирма откриха строителна площадка за обект по 
проект "Закриване и рекултивация на съществуващо 
общинско депо за TБО на територията на община 
Сунгурларе".

Изпълнителят ще извършва строителни и рекул-
тивационни работи във връзка с реализацията  на 
проекта. Срокът за изпълнение на целия обект е 36 
месеца, от които 3 месеца за техническата рекул-
тивация и 36 месеца за биологична рекултивация.

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

От 01.05.2020год. Община 
С у н г у р л а р е  и з п ъ л н я в а 
Договор по процедура чрез 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.101 
“Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с увреж-
дания – Компонент 3” .

Общата цел на операцията 
е подобряване на качеството 
на живот и възможностите 
за социално включване на 
хората с увреждания и въз-
растните хора, чрез осигу-
ряване на мрежа от услуги в 
домашна среда и изграждане 
на подходящ (материален и 
кадрови) капацитет за пре-
доставянето им.

Във връзка с безпреце-
дентните предизвикателства, 
свързани с пандемичен взрив 
на заболяването от вируса 
COVID 19 се налага моби-
лизиране на допълнителни 
публични ресурси за превен-

ция и осигуряване достъпа 
до услуги на уязвими лица, 
вкл. хора с увреждания или 
в невъзможност от самооб-
служване, които са застра-
шени в най-голяма степен от 
COVID-19, както и за лица в 
карантинен период.

Предвид целевата група, е 
идентифицирана голяма нуж-
да от предоставянето на ус-
луги по домовете в контекста 
на създалата се извънредна 
епидемична обстановка в 
страната.   Дейностите по 
процедурата са насочени към 
възрасти хора над 65 г. с огра-
ничения 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 необходимост 
от почасови услуги като 
по този начин се защитава 
обществения интерес и се 
отговаря на нуждите на на-
селението от превенция раз-
пространението на COVID-19.

Чрез изпълнение на дей-
ностите по процедурата ще се 
подкрепят мерките по време 
на извънредна епидемична 
обстановка и съпътсващия 
го наложителен период на 
социална изолация на тери-
торията на цялата страна, 
чрез осигуряване на мрежа 
от услуги в домашна среда с 
цел ограничаване контактите 
между хората, като бъдат под-
крепени лицата, които са за-
страшени в най-голяма степен 

от COVID-19. След обявяване-
то на извънредно положение 
и в последствие извънредна 
епидемична обстановка в 
страната бяха затворени 
публични услуги или достъпа 
до тях е силно ограничен.  
Предвид разпоредбите за 
ограничаване движението на 
хора е необходимо местните 
власти да създадат условия за 
осигуряване на жизнено важи 
продукти за населението с 
цел неговата защита.  

Във връзка с това по 
проекта са назначени 10 
Доставчици на пълен и не-
пълен работен ден , които 
обслужват 53 потребители от 
населените места в община 
Сунгурларе. 

Доставчиците извършват 

дейности по закупуване на 
хранителни стоки и други 
продукти от първа необхо-
димост , със средства на 
потребителите и доставяне 
до домът им. Също така съ-
действие при снабдяване с 
лекарствени средства, като 
посещение при личен лекар 
за изписване на необходими-
те лекарства по рецептурна 
книжка, закупуването им със 
средства на потребителите 
и доставка до домовете им. 
Доставчиците извършват и 
други адмистративни услуги 
, като заплащане на битови 
сметки със средства на по-
требителите,  оказват съдей-
ствие при осъществяване на 
контакти със други институции 
като кметство, община и др.

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Втори юни! Всяка година на тази дата ехтят сире-
ните, за да ни припомнят, че без саможертва не би 
дошла свободата. Тревожните звуци ни призовават 
към мълчалива почит и незабрава. Защото за подвига 
забрава няма!  

По случай 2 юни  ученици от ОУ „Христо Ботев“ и 
читатели при НЧ „Васил Левски 1929г.“ село Прилеп  
поднесоха цветя пред паметника  на загиналите през 
войните местни герои, за да отбележат подобаващо 
тази свята дата – Денят на Ботев и на падналите 
за свободата на Отечеството.

„Личността, животът и творчеството на 
Христо Ботев могат да бъдат изразени с една 
дума - борба. С това  всъщност не казваме 
нищо ново. Но когато се касае за писатели с 
изключителна популярност, дълбоко залегна-
ли в съзнанието на своя народ и най-точните 
определения с времето избледняват. Затова е 
необходимо да се възвръщаме към тях и да об-
новяваме съдържанието им.” Това е един цитат 
от томовете със съчинения на Христо Ботев.

Днес е 2 юни-ден на подвига на Ботев и не-
говата чета. Отново си спомняме и рецитираме 
стихотворенията му „Майце си”, „Към брата 
си”, „До моето първо либе”, „На прощаване”, 
„Хайдути”, а стихът:

„Тоз,който падне в бой за свобода,
той не умира: него жалеят  
земя и небо, звяр и природа,                                                                              
и певци песни за него пеят…”

можем да прочетем на много места в ро-
дината ни.

Отново е 2 юни, денят в който сирената, 
прозвучала на площада на с.Подвис е събрала 
жители от селото, дошли да почетат тази важна 
дата. Това правим всяка година. Горди сме, че 

читалището носи  името на Христо Ботев. На 
стената върху барелефа на великия българин 
поставихме венец от живи цветя, а до нарису-
вания портрет  по-долу има ваза с голям букет. 
С венци и цветя украсихме плочата на опълче-
неца  Марин Комитов и на чешмата-паметник 
в чест на загиналите във войните жители от 
с.Подвис. Запалихме и свещ.

Вълнуваща е поезията на Ботев. Малкото 
стихотворения, които е съчинил са със силата 
на стотици. Стилни, вълнуващи, отразяващи 
бурната епоха, в която е живял.

    Сред многобройните статии и произведе-
ния  в проза, в един от томовете с творби на 
Христо Ботев четем и протокол за основаване 
на българско читалище в Букурещ. Сбирката се 
е състояла на 11 ноември 1873г. Многостранна  
е дейността на поета-революционер, а напи-
саното и поместеното във вестниците много 
актуално звучи и днес.

Отминава днешният ден, но името, твор-
чеството и  подвига на Христо Ботев остават 
в историята, ще се споменава вечно и народът 
ни ще се гордее от това, че сме имали този 
титан и сме негови сънародници.

Николина Манчева

ХРИСТО БОТЕВ - ЖИВ 
И ДНЕС 

В УМА И СЪРЦАТА НИ



Заплаха може би не, но предупреждение – със сигурност. Това, 
което ни сполетя през пролетните месеци на 2020 според мен не 
беше случайно, нито без последствия. Ще живеем със страха от 
този вирус още години напред. Дали беше човешко производство, 
човешка грешка, природно бедствие? Всеки твърди различни неща.

Това, което е безспорно – пандемията ни прикова вкъщи, приро-
дата ни изхвърли от себе си, сякаш с отвращение, сякаш със стон. 
„Не ви искам при мен, останете си вкъщи, за да си отдъхна!“ – като 
че ли каза тя. Доста заводи престанаха да бълват отпадъци, автомо-
билите престанаха да одимяват въздуха, а хората престанаха да си 
разхвърлят боклуците по полянките в горите. 

Точно по същото време, когато бяхме застопорени между стените, 
пролетта раззелени храсти и дървета, нацъфтяха ароматни теменуж-
ки, зеленото ярко и нежно засвети и птиците запяха своите любовни 
песни. Навън, без нас! Отхвърлени и наказани, ние се страхувахме 
у дома. Страхът за свободата, страхът, че са потъпкани човешки 
права, всевъзможните ограничения - те ни изтормозиха психически 
и ни замислиха сериозно.

А природата – тя си пое глътка свеж въздух!
Аз мисля, че това е предупреждение. Ако не си вземем поука, 

ще има още. Защото не престанахме да мърсим и унищожаваме. 
Защото развалихме въздуха, водата и изсякохме горите. Защото 
пчелите умират от нашите хербициди и врабчетата загиват от нашите 
пестициди. Защото изчезват животински и растителни видове, убити 
от нас завинаги. И природата ни предупреждава. Важно е всеки да 
осъзнае това и да направи каквато и малка крачка да му дойде наум 
– в противоположната посока.

Да бъдем разумни, да бъдем милостиви към животинките. Да па-
зим. Да не изхвърляме безразборно. Да чистим, вместо да мърсим. 
Да създаваме. Да посадим дървета и цветя. Да нахраним гладно 
животно. Да спрем унищожаването на природата. Да обичаме. Да 
бъдем справедливи и честни към себе си, към другите и към света, 
който ни заобикаля. Да се научим да ценим, каквото имаме и да не 
ламтим за разкошества.

Малко е нужно на човек, за да бъде щастлив. И много му трябва, 
за да осъзнае този факт. Ето, ситуацията ни подсказва. Ограничете 
потребностите си. Задоволете се с малко храна и вещи, а имайте 
повече разбирателство, повече обич и доброта помежду си.

Трябва да променим консуматорското общество в духовно и хуман-
но. Непременно трябва да променим отношението си към планетата 
и нейните дадености. Ние не сме вечни на тая планета. Кое ни дава 
право да я унищожаваме? Нямаме това право. Нагласите на хората 
трябва да се променят. И аз много се надявам това да стане сега, 
преди да сме стигнали до заплаха от страна на природата. Сега, 
когато тя само ни предупреждава.

Даяна Луканова, 15 години, 9 Б клас
СУ „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе
Група за творческо писане „Перо и муза“
Ръководител Златка Христова
Тел : 0885816742
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО

24 май - Ден на българската просвета и култура, 
на славянската писменост, ден прослава на светите 
братя Кирил и Методий. За всички българи това е 
незабравим празник на знанието и културата, на 
младостта и надеждата, на успехите и гордостта.  

И тази година Сунгурларе отпразнува  24 май 
с песни и изпрати випуск 2020 година. Кметът д-р 
Георги Кенов и учениците от випуск 2020 тържест-
вено издигнаха националният флаг на централния 
площад, под звуците на националния химн.. 

Специален гост  на празника  беше народният 
представител Галя Желязкова.

Кметът  на общината д-р Георги Кенов официално 
награди отличниците на випуск 2020 от СУ "Христо 
Ботев" град Сунгурларе: Сузан Шопова, Даниела 
Козарова, Миглена Атанасова и Веселина Иванова. 
Над 30 възпитаника завършват тази година. С много 
емоции и отброяване до 12 те  изпратиха  последната 
си учебна 2020 година в деня на словото. Кметът 
награди и  Тончо Тончев - председател на Народно 
читалище "Просвета 1882" - Сунгурларе за активната 
му дейност през годините в сферата на културата. 

"Скъпи дейци на българската книжовност, про-
света и култура.

За нас 24 май – Деня на славянската 
писменост, на българската просвета и 
култура е празник, който ни изпълва с 
национална гордост и самочувствие.

В този свят ден се прекланяме 
пред славното дело на братята Кирил 
и Методий. Прекланяме се пред 
духовния подвиг на техните ученици 
- великите първоучители и просвети-
тели, съхранили българското слово 
и духовността ни. 24 май ни вдъхва 
вяра в собствените сили и ни връща 
към възрожденските идеали и добро-
детели на нашия народ!

Пожелавам Ви здраве и много 
енергия, за да продължим това свято 
дело в името на българщината, на 

националното ни достойнство и идентичност.
Честит празник!" поздрави  кметът д-р Георги 

Кенов.
В празничната програма се включи Маргарита 

Мирчева с изпълнение на химна на училището. 
Прозвучаха и ангелските гласове от формация 
"Морски песъчинки" от   град Бургас. Ученици СУ 
„Христо Ботев" и ОУ „Васил Левски" село Прилеп  
рецитираха стихове.

За доброто настроение в парк "Ичмята" се по-
грижи и народната певица Жечка Сланинкова и 
оркестър „Странджа”.
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Литература - ІІ група -10-

13 год.
1. Денис Анифеев Бедриев 

12 години, 5В клас СУ „Христо 
Ботев“, Сунгурларе

2. Мелисе Хасанова Хасанова 
13 г. ОУ " Христо Ботев"-с.Лозарево

3. Зейнеб Али Ереджеб, 10 г.  
ОУ „Христо Ботев“, с. Лозарево;
Изобразително изкуство 
- рисунка:
І група - 6-9 год.
1. Анджела Радостина Рахнева- 

6 години ЦПЛР гр.Сунгурларе
2.Недко Димитров Лайков- 7 

години ЦПЛР гр.Сунгурларе
2. Ралена Диян Добрева- 6 

години
ЦПЛР Гр.Сунгурларе
3. Константин Ганчев Пацеков 

- 9 години, 2-а клас СУ"Христо 
Ботев,,
ІІ група -10-13 год.
1 .  И р е м  И б р я м о в а 

Алиибрямова-13 г. ОУ " Хр. Ботев" 
с. Лозарево

2. Фатме Неджати Лютфи-10 
г. ОУ " Хр. Ботев" с. Лозарево 
ЦПЛР-ОДК
ІІІ група -14-17 год.
1 .  К о л я д и н а  М а р и я 

Александровна – 15г. Пахотно-
Угловский филиал МБОУ 
Бондарской СОШ

2. Милосердова Кристина 
Владимировна – 14г  Пахотно-
Угловский филиал МБОУ 
Бондарской СОШ

3. Миронова Маргарита 
Алексеевна – 16г. Нащекинский 
филиал  МБОУ Бондарской СОШ

Приключи турнира по 
тенис на маса в село Садово. 

След оспорвани двубои 
победител стана Джем 
Мустафов. 

Кметския наместник 
Иван Рандев връчи на 
заелите призови места 
предметни награди и 
грамоти. Пожелаваме на 
всички участници добра 
подготовка и участие в 
други спортни състезания.

СУНГУРЛАРЕ ИЗПРАТИ 
СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ

На 24 май, празникът на бъл-
гарската просвета и култура и на 
славянската писменост 36 аби-
туриенти изпратиха жителите 
на община Сунгурларе.  Всички 
зрелостници се бяха събрали 
на площада в града, където  
ученици, учители и граждани се 
наслаждаваха на  празничната 
програма.

Четирима от завършващите 
бяха наградени от кмета на 
общината д-р Георги Кенов и 
депутата Галя Желязкова за 
отличните успехи през учебната 
година.

Абитуриентите поздравиха 
своите преподаватели и бла-
годариха на кмета, че имаха 
възможност все пак да усетят, 
че  този ден е  техен празник.

ОБЩИНСКИ КОНКУРС

Ирем Ибрянова Алибрямова - ОУ "Христо 
Ботев" с. Лозарево - 1 място

Миронова Маргарита Алексеевна – 16г. 
Нащекинский филиал МБОУ Бондарской 
СОШ - 3 място

Ще бъде ли светът по-друг 
след КОВИД-19 или постепенно 
ще възстанови предишния си 
облик? Какъв ще бъде краят на 
пандемията?

Общинският конкурс „Светът 
след Ковид 19 – краят на пан-
демията през детските очи“ 
организиран от  ЦПЛР - ОДК 
Сунгурларе потърси отговор на 
тези въпроси чрез разказите и 
рисунките на децата от 6 до 17 
години от община Сунгурларе 
и на приятелите на общината 
ни от област Бондари, Русия. 
Жури от пет членен състав, 
в присъствието на юриста на 
община Сунгурларе  оцениха  66 
творби на участниците в конкур-
са. Бяха излъчени 14 награди  за 
първо, второ и трето място по 
раздели и възрастови групи и 10 
поощрителни награди.

СУНГУРЛАРЕ ОТПРАЗНУВА 24 МАЙ


