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Брой 1,16.01.2018 г.

СУРВА, СУРВА ГОДИНА

За поредна година, в първия работен ден на новата 2018
година, сурвакари-самодейци при НЧ”Просвета 1882” облечени в традиционни народни носии сурвакаха кмета на
община Сунгурларе инж. Васил Панделиев и екипа му. С
песни и танци сурвакарите пожелаха на управниците да са
здрави, да пълнят общинската хазна и да мислят за децата
на града. И както повелява народната традиция те благославяха сурвакайки с дряновиците си:
Сурва, сурва година,
Златен клас на нивята,
Сладък плод за децата,
Вечен мир на земята!
Живо-здраво догодина,
Лъчезарните дечица внесоха много усмивки и настроение
в общината. Кметът дари гостите с паричка и много вкусни
лакомства, като пожела на всички здраве, много успехи в
учението и щастливи мирни дни. Сурвакарите посетиха
и много предприятия и фирми в града и общината, като
благославяха за здраве и успешна година. Навсякъде ги
посрещнаха с много усмивки и ги даряваха с пари, подаръци и лакомства.
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ОБСЪДИХА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018 НА
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Община Сунгурларе проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет 2018 година.
Общата стойност на бюджета е 10 506 901 лв.,
а държавната субсидия е в размер на 6 039 269
лв. Делегираните от държавата дейности са в
размер на 6 363 356 лв. Приходите за местните

дейности са 4 143 565 лв.
Пред присъстващите бяха посочени най-важните приоритети, по които ще се работи и ще
се изпълнява бюджетът за 2018 година. Със
заложените в проектобюджета средства Община
Сунгурларе ще реализира своите цели и прио-

ритети за решаване на конкретни проблеми и
подобряване условията на живот и публичните
услуги на територията на общината.
Предстои бюджетът да бъде разгледан в детайли от постоянните комисии и да бъде гласуван
на заседание на Общинския съвет.
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170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ХРИСТО БОТЕВ ОТБЕЛЯЗА
СУ „ХРИСТО БОТЕВ” СУНГУРЛАРЕ
Патронният празник на СУ „Христо
Ботев“ тази година бе отбелязан тържествено на 6 януари в салона на читалище
„Просвета“. След внасяне на училищното
знаме с почит бяха изслушани химна
на България, на Европа и училищния
химн. Силни и паметни думи за поета
– революционер каза директорът на
училището Николай Русев в своето слово. Приветствие към учители, ученици
и гости поднесе кметът на общината
инженер Васил Панделиев. Последваха

УЧЕНИЧКА ОТ СУ”ХРИСТО БОТЕВ”
СУНГУРЛАРЕ С НАГРАДА ЗА РАЗКАЗ
Дияна Луканова е сред победителите в Националния
конкурс за православна поезия
и проза на тема «Рождество на
Спасителя». Коледният конкурс
за млади автори е традиционен и
се организира от Центъра за подкрепа на личностното развитие
- Бургас, заедно с МОН, РУО,
Национален дворец на децата,
община Бургас и Сливенската
митрополия. Целта на организиторите е да поощрава и отвърждава интереса на учениците към
литературата и православието,
да стимулира тяхната творческа
изява, любовта към изкуството,
Бог и православната вяра.
В конкурса тази година са
участвали ученици от цялата
страна, на възраст от І-ви до
ХІІ-ти класс. На 12 декември
журито обяви резултатите. За
наша гордост ученичката от
VІІ-ми клас в СУ»Христо Ботев»
Сунгурларе Даяна Луканова
получи първа награда в раздела
„Проза” в нейната възрастова
група.

КОЙ ЗА МЕН Е
ХРИСТО БОТЕВ
Кой за мен е Христо Ботев? Навярно много хора си задават този въпрос, но никой не може да даде точен и ясен отговор. Ботев е символ
на свободата, той има достойни последователи днес, въпреки че съвременната действителност поражда негативни явления в страната ни.
Христо Ботев е не само смел революционер и невероятен поет, но и
един от символите на свободата. Свобода, на която се радваме ние днес.
За него най-важна е родината. Той изоставя жена си и невръстното си
дете, за да се бори за България. Когато той и още двеста смели мъже
като него са на кораба „Радецки“, Ботев без страх и с гордост заявява
на капитана, че трябва да спре на козлодуйския бряг, защото отечеството му чака спасение. Не само той, но и много други прочути борци
за свобода са причина за освобождението ни.
Гордото име на Христо Ботев носят много училища в България.
Нашето е едно от тях. Училищните ни постижения не прославят само
учителите, учениците и името на града ни, но и неговото.
Дочувайки разговори между възрастни, започвам да се плаша, защото
те казват „ Ако хора като Ботев и Левски видят съвременна България,
ще се питат за какво са се борили. Нима са се борили за такава държава, каквато е България днес? За съжаление в страната ни се ширят
и разпространяват корупцията, незачитането на моралните ценности,
бедността и несправедливостта”, казват възрастните.
Лично аз не мисля така. Да, може би нашите велики възрожденци
малко ще се разочароват, но след като разберат за хората, които прославят България, като известните ни артисти, певци и учени, ще върнат
увереността си, че делото им не е било напразно. Заради хора като
Христо Ботев всеки от нас с гордост може да каже „Аз съм българче“
и в България, и в чужбина.
Надявам се майка България да ражда, възпитава и отглежда още
достойни българи като Христо Ботев, които са готови да пожертват
всичко свое заради родината и за нейното сигурно бъдеще.
Явор Николаев Банов, 6 А клас,
първа награда в училищния конкурс за есе
„Кой за мен е Христо Ботев“

СЪВЕТНИЦИТЕ ИЗБРАХА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНАТА
В КОМИСИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ
НА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА
Д-р РАДКА НИКОЛОВА
СТОЙЧЕВА бе избрана за
представител на община
Сунгурларе в Комисията за
изработване на областна здравна карта. Това решение взеха
единодушно ме стните парламентаристи на последното
си за 2017 година заседание..
В последната си за годината
сесия съветниците разгледаха
и взеха решения по девет докладни записки. Съветниците
приеха годишната програма
за развитие на читалищната
дейност в Община Сунгурларе
за 2018 година. Те гласуваха

презентации, песни и стихове за Ботев
и от Ботев, в които деца от начален
етап засвидетелстваха дълбокото си
уважение и възхищение от делото на
бележития българин. Обявени бяха резултати от протекли училищни конкурси,
директорът връчи грамоти и книги на
победителите. Рецитираха ученици от
горен курс, танцуваха малки и големи
мажоретки, изпълнители на фолклорни
танци. Тържеството завърши с изпращане на училищното знаме.

и предложението на кмета на общината инж.Васил
Панделиев за освобождаване
от заплащане на такса битови
отпадъци на всички читалища,
развиващи дейност на територията на Община Сунгурларе.
Разгледано и прието беше
предложението за даване на
съгласие за изменение на ПУП
– ПР (подробен устройствен
план-план за регулация) за
УПИ (урегулиран поземлен
имот) ХIІза магазин квартал 9
и улица с о.т. 38-103-108 ПУП
с. Подвис, общ. Сунгурларе,
обл. Бургас, както и про-

дажбата на имот от общинския поземлен фонд на село
Съединение, общ.Сунгурларе,
обл. Бургас. Гласувано беше и
отпускане на еднократна помощ от 300.00 лева на Славчо
Димитров Хараламов, с адрес:
село Садово, общ. Сунгурларе.
Съветниците разгледаха и дадоха своето съгласие относно
актуализацията на бюджета на
община Сунгурларе за 2017г.
Те приеха и нова Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на
Община Сунгурларе.

Уважаеми жители на община
Сунгурларе,
На основание чл.20 и чл.21 от Наредбата за опазване на
обществения ред на територията на община Сунгурларе, Ви
напомняме, че физическите и юридическите лица са задължени да изхвърлят отпадъците си само на определените за
целта съдове, като ги опазват и недопускат разпиляване на
отпадъци извън тях.
Община Сунгурларе забелязва, че реката която преминава
през града е силно замърсена от отпадъци и се налага да вземем строги мерки за нейното опазване, което ще се състои в
съставяне на актове за нарушаване на физическите и юридически лица. Завишаваме контрола във връзка с изхвърлянето на
отпадъци от физически и юридически лица на терена заключен
между: жилищни имоти град Сунгурларе – пътя село Черница
– пътя село Бероново. Проверките ще бъдат ежедневни и ще
се съставят актове за нарушенията.
Уведомяваме Ви, че Вие гражданите, живущи най-близко до
реката и до горепосеченият терен е необходимо да ни съдействате, като уведомявате контролните органи: Община Сунгурларе,
началник РУП Сунгурларе при изхвърляне на отпадъци от
физически и юридически лица, за да бъдат санкционирани.
Разчитаме на Вашето разбиране и съдействие.
Кмет на община Сунгурларе:
/инж.Васил Панделиев/

3

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,

Преди всичко Ви поздравявам с Новата 2018 година.
Желая здраве и благополучие във всеки дом!
След като анализирах организацията на работата ни по зимното почистване на общинските пътища за тежката зима в края на 2016 година и началото на 2017 година реших да
Ви информирам за готовността за снегопочистването в настоящият зимен период. През
ноември 2017 година бе сключен договор за зимно поддържане на общинските пътища
с фирма „МЕССУ- ЕООД”, със седалище в град Сунгурларе. Фирмата е подготвила 20 машини, които са разпределени да домуват в град Сунгурларе, в село Манолич, село Подвис,
село Прилеп, село Лозарево и село Съединение. Отговорници с които ще кореспондираме
по организацията на работата са:
- за град Сунгурларе – Халил Ахмед, 		
0897568888
- за село Прилеп - Чанко Тонев			
0887738377
Отговорни служители от страна на община Сунгурларе са:
Красимир Добрев				
0898200633
Венко Данев					
0878679008.
Особено важно е да знаете следното:
1. Сигнали за тежки условия по пътищата, за бедстващи хора и други свързани със зимната обстановка се подават на следните телефони:
- оперативни дежурни при общината:
4. Кметовете и кметските наместници ще преценят на място кои улици да се чистят, след
05571-51-11 и GSM: 0878257690, дежурни РУ”Полиция” 05571- 50-72.
съгласуване с общинското ръководство. Разходът за тези случаи е от собствени средства, а
2. По договор и според отпуснатите целеви средства фирмата ще извършва почистване не от предвидената целева субсидия за зимно почистване на общинските пътища.
само на междуселските пътища, общинска собственост.
5. Кметовете и кметските наместници ще организират почистване на улиците, като в
3. В населените места ще се почистват улиците водещи до обществени обекти /авто- почистването от сняг задължително се включат и живеещите на тези улици.
спирки, гари, училищни сгради и поликлиники, гробищни паркове/ и неотложни случаи. Пожелавам на всички жители на общината успешна Нова година, лека и безпроблемна зима!

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ

РУ „ПОЛИЦИЯ“ СУНГУРЛАРЕ СЪВЕТВА
През последният месец на 2017
година и началото на новата 2018
година в полицията са постъпили
много сигнали за опити на телефонни измами. Мними полицаи,
лекари, приятели и близки са
поискали пари под различни предлози от възрастни хора в общината.
Използват се различни схеми и
сценарии. В резултат на превишената съобразителност от страна на
повечето граждани и намесата на
полицията, действията на престъпниците са били неуспешни.
На 09.01.2018 г в 11.22 часа е
подаден сигнал на Обединен Дежурен Център град Бургас, съобщение на тел. 112, което се прехвърля
в РУ”Полиция” гр.Сунгурларе за
опит за телефонна измама в село
Грозден, Община Сунгурларе от
лицето Дичка Йорданова Маринова.Същия ден в 10.00 часа тя е
получила обаждане от скрит телефонен номер, като обаждащото се
лице се представя за началник на
Районното управление в Сунгурларе. Същото лице заявява, че в
района действат измамници, които
звънят наред и ще и се обадят и на

нея, като за целта след приключване на телефонния разговор без да
затваря следва да набере телефон
91-44, след което да чака да се
свържат отново за по-нататъшно
наставление. Малко по –късно
госпожа Маринова получава ново
обаждане. Женски плачещ глас и
съобщава, че е дъщеря и, която се
нуждае от 27 000 лева за операция.
И когато г-жа Маринова пита как
се казва, чува в слушалката мъжки
глас, който заплашително и заявява,
че знае къде живее както и, че има
информация, че разполага с пари и
ако не приготви и не предаде сумата
до вечерта, ще отидат маскирани
лица и ще им се случат страшни
неща, използвайки вулгарни думи и
заплашителен тон. След приключване на разговора Маринова набира
тел.91-44, без да прекъсва разговора и чува гласа на мъжа представил
и се за началник на Районното
управление, който и заявява, че
разговора е подслушван и следва да
каже, с какви пари разполага, за да
може заедно с кмета на Общината
и прокурора да се изпратят хора да
опишат и бележат банкнотите, за

да могат да ги проследят. И когато
г-жа Маринова пита на представилия се началник как се казва кмета
на Общината телефонния разговор
прекъсва.
Това е само една от схемите за
телефонни измами.Служителите на
РУ „Полиция“ Сунгурларе съветват гражданите на Общината: а не
дават пари на непознати хора под
какъвто и да е предлог!
Да не се доверяват на непознати
и да не предоставят лични данни
по телефона.
Да запазят самообладание при
получаване на обаждане от човек,
който се представя за Ваш роднина,
изпаднал в беда. Опитайте да се
свържете с него, включително и с
помощта на Ваш съсед или познат.
Ако получите обаждане от
човек, който се представя за Ваш
близък, да му зададете въпрос, с
отговор, който не би трябвало да е
известен на непознати лица. В случай, че получите такова телефонно
обаждане и спрямо Вас се направи
опит за извършване на телефонна
измама, незабавно подайте сигнал
на телефон 112.

Касова бележка за 5 стотинки
играе за наградата от 50 000 лв.

Касова бележка за 0,05 лв. е фискалният бон с
най-ниска стойност, регистриран досега за участие
в Лотарията с касови бележки на НАП. Тя, заедно с
още 5,2 млн. касови бележки, играе и за първата месечна награда от 2000 лв., която данъчните ще дадат
в понеделник. Късметлията ще бъде изтеглен на 15
януари в сутрешния блок на bTV. Тогава ще стане ясен
и поредният седмичен победител, който ще грабне
чисто нов смарт телефон. Устройството току-що беше
представено на българския пазар и е с впечатляващи
параметри – 8-ядрен процесор и 4 GB RAM. Телефонът има двойна предна камера за селфита, както и
внушителна 16-мегапикселовата задна камера.
До днес, за участие във втората част на популярната
игра на данъчните, са регистрирани 5,2 млн. фискални
бонове на обща стойност 81 млн. лв. Близо 550 000 от
бележките са от ПОС терминал. Средно всеки потребител в Лотарията се е отчел в играта с по 145 касови
бележки. Фискалният бон с най-висока стойност е
записан от потребител от Варна, като участници от
Силистра, Сливен, Пазарджик и София са въвели
касови бележки на стойност над 9000 лв.

Тази година късметлиите в играта на данъчните ще
бъдат обявявани не само на официалния интернет сайт
на Лотарията – kasovbon.bg, но и на специално създадената във Facebook страница https://www.facebook.
com/kasovbon/. В социалната мрежа потребителите
могат да следят последните новините около играта,
както и да задават своите въпроси.
Голямата награда в тазгодишното издание на Лотарията е 50 000 лв. 2000 лв. ще дават данъчните всеки
месец на един щастливец, регистрирал печеливша
касова бележка. Всяка седмица някой печели и предметна награда на стойност приблизително 1000 лв.
В данъчната лотария имат право да участват
всички български граждани, които са навършили
14 години и регистрират фискалните си бонове в
интернет, на специално създадения за целта сайт
– www.kasovbon.bg. Както и през миналата година,
данните, които трябва да бъдат въведени за участие, са стойността на покупката, датата и часа, в
който е издадена касовата бележка. Няма ограничения за минимална или максимална стойност на
покупките, допълват от НАП.
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Издание на
Община Сунгурларе

Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на
населението” град Карнобат

ПОЖАРИТЕ
ПРЕЗ ЗИМАТА
Настъпи зимният сезон. Това е период свързан освен с грижите
за вида и цената на отоплението, така и с завишената пожарна
опасност около него. Защото евентуалните пожари са свързани и
с много сериозни последици.
През изминалата зима вследствие използване на отоплителни
и ел-съоръжения възникнаха пожари в къщи и постройки с материални загуби в Сунгурларе, Грозден, Климащ и Славянци. За
щастие няма загинал и пострадал от пожар, за разлика от предишните години в Сунгурларе, Везенково и Славянци.
Все още преобладаващата част от гражданите използват твърдо
гориво като основен източник за отопление. При него отоплителните съоръжения са обикновено на стационарно обезопасено
място. Опасностите идват при непочистени комини и димоотводни тръби, поставяне на дрехи и други вещи за сушене в близост до
печките, използването на леснозапалими течности за разпалване.
Електрическите отоплителни съоръжения са разнообразни по
видове и модели. Основно при тях е да отговарят на електрическата инсталация, която да е с фабрични и автоматични предпазители, да не се допуска нагряване на контакти и щепсели при
работа и да няма в близост до тях запалителни вещи и материали.
Все още се използват някъде и печки на газ, най-вече за бързо
затопляне. При тях основната опасност е най-вече при смяна на
бутилката и поставяне на редуцир-вентила. Той трябва да е в изправност, плътно да притвори /да щракне/, да няма напуквания
по маркуча и същият да бъде здраво закрепен в краищата си със
скоби.
В последно време навлезе като алтернативно, по-евтино и удобно, отоплението с климатици. При тях пожарната опасност е силно снижена,макар че преди време в Айтос вследствие късо съединение в подобен уред стана причина да изгорят 2-ма човека.
Или общият извод е:
Независимо от вида на отоплителното съоръжение, неговата
обезопасеност като изделие или монтаж, основното правило е да
не се оставя без наблюдение, особено при наличие на малки деца.
Горепосочените мерки при отоплителните съоръжения се отнасят и за използването на готварски и нагревателни уреди. При използването на готварски котлони с туристически газови бутилки
е много важно същите да са в изправност и след пълнене да се
проверява със сапунен разтвор гуменото уплътнение.А използването им в затворени помещения е абсолютно недопустимо и опасно. Не случайно те се наричат „туристически”.
Зимният период освен със завишена пожарна опасност в домовете е свързан и с редица затруднения при ликвидирането на възникнали произшествия, лоши метеорологични условия,силен вятър,
замръзвали пътища и водоизточници. Да не се забравя и отдалечеността на повечето населени места от пожарната в Карнобат.
За това призовавам гражданите на общината да полагат грижи и
внимание при използването на отоплителни и нагревателни съоръжения през зимния период.
Началник РСПБЗН-Карнобат:
инж. Димитър Грозев
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КОЛЕДАРИ НА КОЛЕДА
Това е най-естественото, което може
да се случи в село Подвис, а от кога идва
началото му вероятно никой не знае.
На сегашната Коледа отново в селото
се чу музика, а на площада вече бяха
красивите подвиски коледари-млади и
хубави.
Много колоритна е коледарската носия: на главата украсен с много мъниста
и паети е калпакът, ризата е от кенар
и върху нея има три гердана от сенци,
изработени по специален начин: единия
гердан през едното рамо, другият през
другото рамо, така че да образуват буквата
Х и един отпред. На ръцете изплетени
на една кука от разноцветна прежда-ръкавели, червен пояс с тестемел/ красив
триъгълник с много блясък от мъниста,
гемчета и паети/ и потури.
Музиката свири и коледарското хоро
се играе със страст и енергия: силни
стъпки, прикляквания, подвиквания.
Водачът на групата задължително носи
кожен камшик, хорото се накъсва от
момичета, които играят със същия ентусиазъм и красота.

На площада хората са много: дошли
са баби, родители, роднини, приятели,
които са от цяла България. Празниците
ги събират: студенти от Варна, Шумен,
Велико Търново, ученици от Бургас,
Карнобат и др.населени места. И те,
облечени като коледари или празнично ги
придружават в обиколките по домовете.
А там се чуват наричанията за здраве и
благополучия, сяда се на богата трапеза,
има го и червеното вино, с което се слави
Сунгурларския край и село Подвис.
Денят е слънчев и приветлив.
Такива са и хората, които се поздравяват с „Честита Коледа” или „Честито
Рождество Христово”. Особено горди
са бабите, чиито внуци са коледари и
за които те дни наред са събирали тези
коледарски дрехи, които се пазят в раклите и пак ще се облекат догодина от
старите и нови коледари.
Една хубава традиция, която се пази
и ще се запази дълго.
25.12.2017 г.
Николина Манчева с.Подвис

ДЯДО КОЛЕДА ПРИ
ДЕЦАТА В ДГ”СЛЪНЦЕ”
СУНГУРЛАРЕ

С много настроение и веселие премина Коледният празник на децата при ДГ „Слънце” Сунгурларе.
Разбира се дългоочакван и специален гост тук беше Дядо Коледа. Децата го посрещнаха с радостни възгласи и блеснали в очакване на подаръците очички. И докато той си почиваше от дългия път, децата го
зарадваха с песни, стихчета и танци. За награда добрият Дядо Коледа щедро зарадва всяко дете с подарък.

ДАР ОТ СЪРЦЕ
c
m
y
k

Всяка Коледа е един невероятен, специален празник. Той е
вълшебно време за най-малките,
които с нетърпение очакват подаръците от Дядо Коледа.
Това е времето, в което всеки
носи в сърцето си желанието да
стори нещо добро и да направи
близките си хора щастливи.
Идеята да зарадва по Коледа
децата при ДГ „Слънце” град
Сунгурларе заведе Дяко Павлев
/Гаро/ в градината им. На всяка
от групите в нея той дари по две
къщички, изработени от сръчните му ръце. Те красят всяка
занималня и радват децата.

ПЕЕХА
АНГЕЛИ

/разказ/
Не можеше да се спи. Бяха пристигнали във Витлеем множество хора заради преброяването, шумяха, смееха се, някои
бяха пийнали и пееха. Излязох от дома си и тъкмо поех към
обора, когато нещо необичайно ме закова на мястото ми. От
тръстиковия покрив на схлупения ми обор се възнася тънка като
паяжина, красива светлина и се простира нагоре, към тъмното
беззвездно небе. Точно над върха на покрива, горе, блестеше
само една ярка звезда, бяла и прекрасна, блещукаща, сякаш
непрекъснато се движи, но стои неподвижно.
Нещо по-силно от недоумение ме овладя. Бях стъписан, но в
същото време почувствах тържествено благоговение, без да знам
защо. После вече гледката ме накара да седна на изсъхналата
трева на пътечката, защото не можах да понеса картината и
краката ми се подкосиха – бели ангели с мощни крила като от
дантела се спускаха и издигаха над моя незначителен, сламен
обор. Пееха сладко и неземно, нежно, прославяха Господа
и неговия син, а аз не разбирах какво става. Картината беше
впечатляваща, разтърсваща и умилителна едновременно.
Все така седнал на тревата край дома ми, без да имам нито
сили, нито желание да се изправя, наблюдавах как от близкия
хълм край градчето се спуснаха с бързи стъпки няколко овчари
и се отправиха точно и без колебание към обора. Но какво искат да правят в моя обор? Какво точно става? И тогава събрах
сили и станах, пресрещнах овчарите и попитах с изтънял от
вълнение глас:
- Кажете ми, братя, какво се случва тук, вие навярно знаете?
- Как да не знаем? Ти не чуваш ли какво пеят ангелите?
Тихо пеят, но който има уши да слуша, ги чува… Божи син се
е родил, идваме да му се поклоним.
Овчарят внимателно ме прегърна през раменете, сякаш
събитието ни беше сближило като братя, и ме поведе заедно
с другите. Отворихме вратата. Вътре беше светло като ден.
Млада, красива, но малко измъчена жена полулежеше в ъгъла
сред сламата. Подпряна на единия си лакът, тя гушеше в прегръдката си малко вързопче, което мърдаше и тихо се смееше
по своя си бебешки начин. Бащата стоеше над тях прав, като
да ги заварди от новодошлите.
Овчарите, а с тях и аз, дълбоко се поклониха на семейството,
но погледите им бяха в малкото мърдащо вързопче.
- Славна и пресвята майко, честита си, честити сме и ние,
слава ти и слава на Господа!
Жената се усмихна благо. Овчарите се прегърнаха просълзени, прегърнаха и мен. Като нямаха какво друго да и подарят, извадиха от торбите си билки и благовония, които им се
намираха, и ги оставиха в нозете и. После излязохме навън,
ангелите все така тихо пееха и прелитаха над обора, звездата
блещукаше, бяла и красива, а аз си помислих: „Цялата Вселена
празнува този миг! Честито Рождество! И нека бъде милост и
радост между хората!
Даяна Луканова от 7 А клас в СУ "Христо Ботев"
получи първа награда в Националния конкурс за правоославна поезия и проза "Рождество на Спасителя". Това
е нейният раазказ.

