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КОЛЕДАРЧЕТА И 
СУРВАКАРИ 

ПОСЕТИХА ОБЩИНА-
СУНГУРЛАРЕ

На 23 декември малки 
коледарчета от детска 
градина „Слънце“ в 

Сунгурларе посетиха и поздравиха 
общинската администрация в Сунгурларе  
по случай предстоящото Рождество 
Христово. Весели, засмени, облечени 
в народни носии, с калпаци и дървени 
тояги, те изпълниха коледарски песни и 
танци и нариха за здраве, плодородие, 
благополучие и късмет през  Новата 
2020 година.  В знак на благодарност 
за атрактивните пожелания, кметът на 
общината  д-р Георги Кенов   дари  децата 
с вкусни лакомства.

А в първият работен ден на новата 
2020 година кметът на общината  д-р 
Георги Кенов посрещна сурвакари  от 
НЧ „Просвета 1882г.“ С богато украсени 
дрянови клонки  те  сурвакаха кмета и 
неговите заместници и наричаха за здраве, 
берекет, късмет и  по- голям бюджет таз 
година.  Д-р Георги Кенов  благодари  
на сурвакарите и им пожелаха да бъдат 
здрави и усмихнати.  И както повелява  
обичаят, домакините дариха малчуганите 
с торбички с подаръци и лакомства.

ДА БЪДЕ ЗДРАВА, 
МИРНА И БЛАГОДАТНА 

НОВАТА 2020 ГОДИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА Д-Р ГЕОРГИ 
КЕНОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД 
ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СУ 

„ХРИСТО БОТЕВ“ - СУНГУРЛАРЕ
Уважаеми господин Русев,
Уважаеми учители,
Уважаеми ученици,

Поздравявам Ви по случай Патронния празник на Средно училище 
„Христо Ботев” гр. Сунгурларе.

С огромно уважение се обръщам към Вас като към хора, чиято 
мисия е не само да дават качествено образование, но и да възпитават 
личности.

Желая Ви, все повече поводи за гордост с Вашите възпитаници.
Носейки в себе си духа и вярата на Ботев, вие достойно защитавате 

авторитета на училището си. Доказвате, че с отговорност и 
всеотдайност поддържате светлината на знанието.

Всекидневно и неуморно с труда си доказвате мисията на училището 
днес - да подготвя за живота хора, които умеят да общуват, да се 
справят с проблемите в учебна и житейска ситуация.

Винаги устремени към знанието, продължавайте да предавате 
своята любов към науката, към моралните и духовни ценности на 
Вашите ученици. Нека всяка следваща година Ви носи много успехи 
по пътя на знанието и заслужено признание.

С уважение,
д-р Георги Кенов

кмет на община Сунгурларе
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Уважаеми жители на община Сунгурларе, скъпи съграждани 
дами и господа,

2020 година вече е тук! 
Посрещнахме я с надежда 
и вяра за хубави и светли 
дни!

Н а д я в а м  с е ,  с 
н а с т ъ п в а н е т о  н а 
Новата година нашата 
община да върви напред, 
да става  по-красиво, 
по-привлекателно, по-
уютно място за живеене, 
защото трябва да я 
превърнем в община с 
бъдеще, благополучие и 
просперитет. Нека с 
добра воля, здрав разум и 
общи усилия да подобрим 
ж и в о т а  в  н а ш а т а 
община!

Скъпи съграждани,
Приемете моите сърдечни пожелания за много здраве и 

благоденствие.  Нека през новата година  мир да изпълни 
душите и сърцата ни, любов и вяра да съпътстват делата ни, 
семействата да бъдат здрави и все по-многобройни, да запазим 
надеждата и да я дадем на всеки, който се нуждае от нея. Нека  
всички да отворим сърцата си за доброта и разбирателство, 
благосклонност и човещина, обич и оптимизъм!

Мирна и щастлива 2020 година!

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

В село Подвис пазят традициите живи. 
Селото е единственото място в България, 
където жители и гости заедно отбелязват 
Бъдни вечер.

И тази година жителите и гостите  на селото 
посрещнаха заедно Бъдни вечер на площа-
да. Празникът бе организиран от Община 
Сунгурларе, а до хората облечен в традиционна 
подвиска носия бе и кметът д-р Георги Кенов. 
Облечени в народни носии  тук бяха и зам.кме-
товете Тодорка Павлева и Гергана  Желязкова, 
и депутатът Галя Желязкова. 

Хората  бяха на площада, много от тях обле-
кли народни носии, хора се виха, а коледарите 
наричаха  за здраве, берекет и благополучие. 

За настроението на присъстващите се погрижи една от най-обичаните народни певици Жечка Сланинкова. 
"Днес е светъл празник и аз съм щастлив да го споделя с вас. Този ден е повод да се връщаме към съх-

ранените традиции. Десетки жители, които са напуснали родното си село, днес отново са тук, водени от 
чувството за родолюбие, хубавите спомени от детските години, приятелите и близките, но най-вече от нос-
талгия към нашия хубав роден край. Една стара поговорка гласи "Имаш ли минало, имаш и бъдеще". Тази 
поговорка най-добре описва село Подвис. Тук са съхранени българските традиции, тук са най-трудолюбивите 
и гостоприемни хора, които умеят да се веселят и да празнуват заедно. Бъдете здрави и пазете българското в 
себе си. Община Сунгурларе винаги ще ви подкрепя!", обърна се към жителите на село Подвис кметът д-р 
Георги Кенов.  Своите благопожелания поднесе и  депутатът Галя Желязкова.  

След официалната част присъстващите изиграха най-дългото двучасово хоро.  Стотици се включиха в 
него, за да отбележат най-светлия християнски празник.

ТРАДИЦИИТЕ СА ЖИВИ: 
ПО СТАР БЪЛГАРСКИ ОБИЧАЙ ЖИ-

ТЕЛИ И ГОСТИ ПОСРЕЩНАХА БЪДНИ 
ВЕЧЕР В СЕЛО ПОДВИС
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На 23 декември  Общинският съвет в Сунгурларе за-
седава за четвърти пореден път и за последен през 2019 
година. Разгледани и приети бяха 11 точки. Общинският 
съвет прие с единодушие годишна програма за развитие на 
читалищната дейност в община Сунгурларе за 2020 година. 
За актуализацията на бюджета на Община Сунгурларе 
за 2019 г. гласуваха с 11 гласа "За". Новата структура на 
общинската администрация Сунгурларе и дейностите към 
нея беше приета с 9 гласа "За", 3 "Против" и 5 "Въздържал 
се". Общинския съвет гласува за приемане на механизъм за 
граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение 
на социалната политика и услуги по проект "Повишаване 
на гражданското участие в процеса на формиране, изпъл-
нение и монитотинг на социалните политики в община 
Сунгурларе" финансиран по ОП "Добро управление", 
съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. "Друг важен проект за 
общината ще бъде кандидастване за културно предприема-
чество. Идеите на специалистите са да се възроди фестивала 
на етносите, дейности свързани с традиционните културни 
събития, създаване на творчески работилници, фестивал на 
лозарите, 3D визия с аудиовизуална техника. През тези два 
месеца на усилена работа кметската администрация успя  
да направи предложения за проекти за улично осветление, 

с което ще се обнови с 1800 лампи в големите населени, 
ще се подмени  осветлението  в общинските и администра-
тивни сгради. Скоро ще започне проект за проектиране на 
пречиствателна станция, изграждане на водопроводната 
система. Няма разделение между общините в България, 
всяка една община ще може да се класира за ПМС дали 
на първи или втори етап имаме уверение от държавното 
управление. Бъдещето е пред нас. " каза кметът д-р Кенов.

Народният представител Галя Желязкова присъства на 
последната сесия на общинския съвет и пожела на всички 
съветници и общинска администрация успешно и ползот-
ворна нова 2020 година.

Кметът на общината д-р Георги Кенов връчи плакет на 
председателя на общинския съвет Халил Ахмед за благо-
дарност и подкрепа в местното самоуправление. „Огромно 
уважение към вас, през годините сте работили в полза за 
развитието на общината ни. Активната ви гражданска 
позиция, натрупания опит, мъдростта и духа, който при-
тежавате са показатели за утвърждаване на авторитета и 
името на Сунгурларе като град с древно минало, богато 
историческо и културно наследство, и гостоприемни хора, 
носещи в сърцето си любовта и гордия дух на своите 
предци“ – заяви при връчването на отличието д-р Г.Кенов. 

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ

КМЕТЪТ Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ ВРЪЧИ ПЛАКЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ХАЛИЛ АХМЕД

По първа точка:   Приемане на Правилник за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии ивза-
имодействието му с общинската администрация на Община 
Сунгурларе.

РЕШЕНИЕ №3
Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 3 от 

ЗМСМА приема Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация на Община Сунгурларе.

По втора точка:  Избор на заместник председатели на 
Общински съвет Сунгурларе.

РЕШЕНИЕ №4
1. На основание чл. 11 от Правилника за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисиии взаимодействието му с 
общинската администрация на Община Сунгурларе, Общински 
съвет Сунгурларе определя двама заместник председатели.

2.  На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 от 
Правилника за дейността на Общинския съвет и неговите 
комисиии взаимодействието му с общинската администрация 
на Община Сунгурларе, Общински съвет Сунгурларе избира 
за заместник председатели:  Валентин Янчев Славов и Мария 
Димитрова Димитрова.

По трета точка: Избор на постоянни комисии на Общински 
съвет Сунгурларе – членове и ръководство

 РЕШЕНИЕ №5
1.  На основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисиии взаимодействието му с 
общинската администрация на Община Сунгурларе, Общински 
съвет Сунгурларе определя численост на постоянните комисии 
от петима общински съветника и трима  за Комисия за устано-
вяване на конфликт на интереси

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 
Сунгурларе избира за членове на ПК, както следва:

 Комисия по законност, обществен ред, сигурност, гражданска 
защита и контрол по изпълнение на актовете на Общинския 
съвет.

1.Валентин Янчев Славов
2.Мария Димитрова Димитрова
3.Иван Начев Ангелов
4.Живка Николова Колева
5.Исмаил Хасан Хасан
Председател: Валентин Славов
и заместник-председател – Мария Димитрова
  Комисия по финансова, икономическа, инвестиционна 

политика и общинска собственост,общински предприятия и 
дружества

1.Живка Николова Колева
2.Гергана Йорданова Желязкова

3.Ружди Хикмет Хаджен
4.Сюлейхан Исуф Хасан
5.Айше Реджеб Гюджен
Председател: Живка Колева
и зам.председател – Гергана Желязкова
 Комисия по  устройство на територията, околна среда и гори,  

транспорти безопасност на движението
1.Иван Начев Ангелов
2.Хатидже Мехмедова Георгиева
3.Ферди Байрамали Хюлми
4.Фикрет Миман Кадиш
5.Гергана Йорданова Желязкова
Председател: Иван Ангелов
 и заместник-председател –Хатидже Георгиева
Комисия по образование, вероизповедания, здравеопазване 

и социални дейности, култура, спорт и туризъм.
1.Мария Димитрова Димитрова
 2.Ремзи Ереджеб Али
3.Кина Иванова Христова
4.Васил Динев Михалев
5.Садет Сали Бошнак
Председател: Мария Димитрова
и заместник-председател – Ремзи Али
  Комисия за установяване на конфликт на интереси.
1.Мария Димитрова Димитрова
2.Иван Начев Ангелов
3.Садет Сали Бошнак
Председател: Мария Димитрова
и заместник-председател  - Иван Ангелов

По  четвърта точка:  Разглеждане на предложение от Халил 
Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: 
Определяне на представител на Общинския съвет в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/.

 РЕШЕНИЕ №6
Общински съвет Сунгурларе, на основание чл.21,ал.1,т.15 от 

ЗМСМА, във вр. с чл. 12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, 
определя за делегат в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България представителя 
на Общинския съвет – Халил Сейдахмед Ахмед.

При невъзможност за участие на определения делегат в 
заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от 
Валентин Янчев Славов.

 По пета точка:   Разглеждане на предложение от Халил 
Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: 
Определяне на представител на Общинския съвет в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/.

 РЕШЕНИЕ №7
Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 

15 от ЗМСМА във вр. с чл. 18 от  Устава на Регионална асоци-
ация  на общините „ТРАКИЯ” определя за свой представител 
в Общото събрание на РАО ТРАКИЯ - ВАЛЕНТИН ЯНЧЕВ 
СЛАВОВ и  ХАЛИЛ САЙДАХМЕД АХМЕД– като заместник.

По шеста точка:  Разглеждане на предложение от Халил 
Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: 
определяне на представител в Областен съвет за развитие на 
област Бургас

 РЕШЕНИЕ №8
Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 от ЗМСМА във вр. с чл. 22, ал. 2 от ЗРР и чл. 62, ал. 3  и 
чл. 62, ал. 3 от ППЗРР определя за представител на Общински 
съвет Сунгурларе в Областния съвет за развитие на област 
Бургас- Мария Димитрова Димитрова и Васил Динев Михалев 
като заместник.

 По седма точка: Разглеждане на предложение от Халил 
Ахмед – Председател на Общински съвет-Сунгурларе, относно: 
Упълномощаване на представителя на община Сунгурларе за 
гласуване в Общото събрание на Асоциация по „ВиК“ на обо-
собената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД град Бургас.

РЕШЕНИЕ №9
І. Общински съвет Сунгурларе, на основаниечл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 5  Закона за водите,УПЪЛНОМОЩАВА 
кмета на Община Сунгурларе– д-р Георги Кенов – Кмет на об-
щина Сунгурларе, представител по Закона за водите на общината 
в Асоциацията по ВиКна обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас,  да гласува 
в Общото събрание на Асоциацията по ВиК -  Бургас реше-
ниекакто следва:

На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията 
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 
общото събрание на Асоциация по ВиК  на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас 
приема решение за препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на асоциацията за 2020 година в размер 
на 20 000 (двадесет хиляди) лева”– „ЗА”.

ІІ. Определя Тодорка Николова Павлева – Зам.кмет в 
Община Сунгурларе,  за представител в Общото събрание на 
Асоциацията по ВиКна обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас,при невъз-
можност на кмета на Община Сунгурларе да участва в Общото 
събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:
ХАЛИЛ  АХМЕД

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 05 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
Удължава срока на процедура за подбор на здравен 

медиатор

Необходими документи:
Автобиография
Мотивационно писмо
Копие от диплома за завършено средно образование
Заявление по образец
Образец на заявлението се получава в деловодството 

на Община Сунгурларе.
Изисквания към кандидатите:
Завършено средно образование
Принадлежност към местна уязвима етническа 

общност
Познаване на здравните и социални проблеми на 

общността
Владеене на езика на общността
Комуникативни умения
Компютърна грамотност (MS Word, Internet)
 Провеждане на подбора (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени 

по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на 

срока за кандидатстване.
Краен срок за подаване на документи: 31 януари 

2020 година
Документите се подават в деловодството на Община 

Сунгурларе
Кратко описание на длъжността „Здравен ме-

диатор”
Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите 

със здравната система за получаване на достъп до 
здравни услуги.

Посредничество между уязвими групи и здравни и 
социални служби, придружаване.

Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институ-
ции за повишаване на имунизационния статус на децата.

Подпомагане при попълване на различни документи.
Участие в организиране на здравни профилактични 

мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната 
култура.

 
Информация за професията „здравен медиатор“ 

можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Третото заседание на Общинския съвет на община Сунгурларе премина с една 
точка за краткосрочен общински заем за предоставяне на публични услуги в размер 
на 600 000 лева за срок от 12 месеца.

Всички комисии успяха да разгледат докладната записка за заем - овърдрафт. С 
пълно мнозинство местният парламент прие докладната записка за кредит с 17 гласа 
"За". От финансово-икономическата комисия  изразиха съжаление за средствата, 
които са изразходвани и трябва да се изтегли кредит, за да се приключи годината. 
Комисията се изказа "за" приемане на кредита. Препоръки към следващата година 
от финансовата комисия е да се извършва текущ контрол на разходите в общината.

Кредитът е съгласуван с Министерство на финансите.
"На прага сме да излезем от финансовата дупка, в която се намираме. Предстои 

новия програмен период, в който Общината да се включи. Обещавам за коледните 
празници общинските служители да получат своите заплати. Администрацията 
ще може спокойно да отпразнува предстоящите светли празници", каза кметът 
д-р Георги Кенов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
„Калина трейд“ ЕООД – Калина Пеева Димова с.Чубра, общ.Сунгурларе, обл. 

Бургас уведомява населението на територията на село Чубра за инвестиционното 
си намерение за  изграждане на фотоволтаична централа  - 30 кw, находяща се в 
УПИ ІV-143, кв. 23 по плана на с. Чубра, общ. Сунгурларе, обл. Бургас.

Телефон за връзка: 0886295122

СЪОБЩЕНИЕ



ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ CB005.2.12.116 
„СЪВМЕСТНА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА“(JOINT NATURE 

PROTECTION) НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 2014-2020Г.

ПОЕТИТЕ ОБЕЩАНИЯ НЯМА ДА МОГАТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ, АКО НЯМАМЕ 
ПОДКРЕПАТА НА ЦЯЛАТА ОБЩИНА. ПРЕДСТОИ НИ МНОГО РАБОТА, 

ЗАЕДНО ВСИЧКИ ДА СИ ПОДАДЕМ РЪКА И ДА СИ ПРОСТИМ
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-Д-р Кенов, поехте управлението на община Сунгурларе с 
убедителна преднина – за което честито! Как се чувствате сега, 
държи ли Ви все още еуфорията от резултата на изборите?

-Жителите на Сунгурларе избраха правилния човек, който иска 
да работи, може да намери инвестиции и европейски средства за 
развитието на нашия град и община, несъмнено кампанията беше 
трудна. Благодаря за подкрепата, която ми оказаха избирателите. 
Те бяха изключително важни и резултатът от тях показа, че пътя, 
по който тръгваме заедно е правилният. 

-Вие оставихте общината преди 4 години. Каква е разликата, 
която намирате сега – положителна или…?

-Ситуацията преди 4 години и сега е различна. Определено 
община Сунгурларе не е в добро положение, има задължения, за 
които трябва да се мисли, необходими са стъпки за отстраняването 

им. Убеден съм, че с общи усилия на общинската и държавна 
администрация ще постигнем успех в развитие на общината в 
следващите 4 години. 

-Предприехте структурни промени в общинската админи-
страция, какво целите с това, ще стане ли тя по-близка до 
хората и по-съпричастна?

-През годините като работещ лекар в общината и при честа 
среща с жителите на града се породиха идеи, които ще имам въз-
можността да реализирам. Общинската администрация се нуждае 
от дигитални услуги, които да предоставя на гражданите, да бъде 
по-съпричастна към проблемите на хората. Промяната е хубаво 
действие и ще доведе до освежаване с нов екип и модернизиране 
на вътрешно организационните процеси. 

-Какво беше първото, което направихте влизайки в кмет-
ския кабинет?

-Влизайки в кметския кабинет исках да му вдъхна живот и оп-
тимизъм. Сега в кабинета ухае на цветя, радва всеки гост дошъл 
на среща при мен и носи добро настроение. Целият кабинет е 
аранжиран с цветя и светлината ги огрява. Начертах и първите 
задачи на екипа, следва много работа!

-А поемайки управлението на община Сунгурларе?
-Първото, което направих от позицията си на кмет на общината 

беше да спазя един от моите приоритети, заложени в програмата 
ми за Успех на Сунгурларе. С общи усилия и подкрепа на народния 
представител Галя Желязкова, Министерство на здравеопазва-
нето и моят екип успяхме да получим нова линейка за нуждите 
на общината. Линейката е оборудвана с най-новата техника за 
спешни случаи, за да помага на жителите от всички населени 
места в общината. Осъществихме една чиста инициатива от 
хората за хората с подкрепата на Гората.БГ, които подпомогнаха 
залесяването в общината с 200 броя дървета - акации, ясен и бор.

-Какво е нещото, което най-много искате да направите за 
общината, която ръководите?

-Идеите, които искам да направя са много и в различни сфери. 
Разбира се, като лекар за мен е важно грижата за възрастните хора, 
социалните услуги и по-добро място за игра на децата. Водещ 
приоритет е също развитие на туризма, културните събития и 
връщане на традициите в общината. 

Започнахме предпроектно проучване за инфраструктурни 
обекти и стартиране на проект за пречиствателна станция. През 
новата година ще санираме  СУ „Христо Ботев“ Сунгурларе. Още 
в първите месеци на годината се очаква подмяна на уличното 
осветление с нови енергоспестяващи лампи за административни 

и обществени сгради. 
Предстоят проекти за обновяване на стадиона с големи мащаби 

по европейски стандарти, частична водопроводна система за се-
лата Чубра, Грозден и Лозарево. Пътят за село Съединение също 
ще се обнови в рамките на 11 км.  Успяхме в последния момент 
да удължим проекта „Топъл обяд“  за новата година. В програмата 
за следващите месеци ще залегне обновяване на парк „Ичмята“ 
с нови зони за отдих, изграждане на сцената с цел продължаване 
на традиции и обичаите в местността. 

-В каква посока ще водите общината, на кое ще дадете 
приоритет?

-Основната ми цел е да привлечем инвестиции, да започнем 
с малки предприятия, с подобрена инфраструктура ще можем 
да отворим общината към заводите. Важен приоритет е да се 
създаде нова паралелка за ученици в средното образование, 
която да отговаря на пазара на труда и това, което търси бизнеса.  
Приоритет ни са проекти за асфалтиране на междуселищните пъ-
тища, водопроводни системи, развитие на туристическите обекти, 
социални услуги, създаване на нови работни места в общината. 

-Само след година започва новият програмен период за 
европейско подпомагане. Какви проекти са Ви на ум и на 
сърце?

-Община Сунгурларе ще кандидатства в новия програмен пе-
риод за европейско подпомагане. От новата година ни предстои 
проект по трансгранично сътрудничество с Турция за опазване 
на природата и залесяване на нови дървета в общината. 

Основен акцент ще залегне върху грижа за децата. Предстои ни 
изграждане на нови детски градини, обновяване на покривната 
конструкция и създаване на физкултурен салон в ОДЗ „Слънце“, 
саниране на поликлиниката и изграждане на дворното място с 
паркоместа. Имаме уверението, че през новия програмен период 
ще се включим в санирането на жилищните блокове. 

Стартира нов вид услуга, която предлага общината за об-
служване на възрастни хора. Медицинско лице и медиатор със 
закупен нов автомобил ще предоставят услуги безплатно във 
всички населени места. 

Поетите обещания няма да могат да се осъществят, ако ние 
нямаме подкрепата на цялата община. Предстои ни много работа, 
заедно всички да си подадем ръка и да си простим. 

В навечерието на Светлите Коледни и Новогодишни праз-
ници да си пожелаем успех и радост, да има повече усмивки 
по лицата на децата ни, за възрастните много топлина и здраве 
през новата 2020 година!

В периода 18-19.12.2019г. се проведе първа работна 
среща между Община Сунгурларе, Р България (водещ 
партньор) и Община Сюлоглу, Р Турция, като партньори 
при изпълнението на съвместния трансграничен проект за 
защита на природата.

На срещата присъства кметът на Община Сюлоглу г-н 
Мехмет Орманкъран и неговият екип, кметът на Община 
Сунгурларе г-н Георги Кенов, секретаря на Община 
Сунгурларе г-жа Росица Чанева, председателя на Общински 
съвет г-н Халил Ахмед, заместник кметовете г-жа Тодорка 
Павлева и г-н Димитър Гавазов и експерти от общинска 
администрация Сунгурларе.

По време на дискусията бяха обсъдени дейностите по 
проекта, които ще се реализират в двете общини в рамките 
на проекта, които са с екологична насоченост.

Следва провеждане на стартираща прес-конференция 
по проекта, както и стартиране на тръжни процедури за 
доставка на оборудване в началото на следващата година. 

На 26 ноември 2019 г. в ритуалната зала на община Сунгурларе се прове-
де отчетната сесия на Общинската организация на Български червен кръст 
Сунгурларе за 2019 г. На събранието присъстваха:  директорът на Секретариата 
на Областния съвет на БЧК – Бургас Виолета Радева, Златка Атанасова – спе-
циалист „Организационно развитие” в Секретариата на БЧК-Бургас, активисти, 
доброволци, представители на Български младежки червен кръст.

 Сесията бе водена от г-жа Антоанета Алексиева и включваше следните 
точки: 1. Отчетен доклад на общинското ръководство за дейността на общин-
ската организация на БЧК Сунгурларе за 2019 година; 2. Отчет на Общинската 
контролната комисия за 2019 година; 3.Приемане план за дейността на общин-
ската организация на БЧК Сунгурларе за 2020 година. 

Галина Раданчева  представи пред  аудиторията отчета за дейността на ор-
ганизацията за 2019 година. Тя отчете , че активно се е работело по направле-
нията:   социално-помощната дейност, здравната просвета и организационната  
дейност, че са се полагали усилия за изграждането на благоприятна среда за 
доброволческа дейност.  

 Приет бе  отчетът на контролната комисия за 2019 година. Гласуван  бе и плана 
за дейността на общинската организация на БЧК Сунгурларе за 2020 година. 
Разисквани бяха основните приоритети на плана за 2020 година, а именно: 
Лобиране и защита на уязвимите хора в община Сунгурларе и  укрепване на 
съществуващите структури на организацията.

 Директорът на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Бургас Виолета 
Радева изказа своята голяма благодарност на всички членове, симпатизанти, 
доброволци и партньори, които са подкрепяли организацията през годината 
и без чиято помощ не би било възможно да се реализират мисията, визията и 
високо поставените цели на Българския червен кръст. Тя даде висока оценка 
за работата на Общинската организация на БЧК Сунгурларе за 2019 година. 

След изчерпване на всички точки от дневния ред, Галина Раданчева пожела 
на всички присъстващи веселото посрещане на светлите коледни празници, 
много здраве и благоденствие през  идната 2020 година. 

Интервю на в-к „Сунгурларска долина“ с кмета на Община Сунгурларе

Д-р Георги Кенов:

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 

НА БЧК СУНГУРЛАРЕ
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ПОДВИСКАТА ЖЕНСКА 
НАРОДНА  НОСИЯ В 

КАЛЕНДАР „ДЕВОЙКО МАРИ 
ХУБАВА“ 2020 ГОДИНА

ШАБАН МУСТАФА ПОБЕДИ 
В ТАЗГОДИШНОТО 

ИЗДАНИЕ НА "РЕКОРД НА 
ХАЙДУШКАТА ПЪТЕКА"

ДЕПУТАТИ ДАРИХА НОВА 
КАМБАНА ЗА  ХРАМ „СВЕТИ 
ДИМИТЪР“  СЕЛО ЛОЗАРЕВО

Коледният дух завладя общи-
на Сунгурларе. В навечери-
ето на светлите празници 

тържествен концерт зарадва жителите 
на града. Приказни герои, сурвакари и 
много млади таланти озариха сцената 
на читалище "Просвета 1882 ".

Кметът д-р Георги Кенов заедно 
със заместник кметовете Тодорка 
Павлева и Димитър Гавазов присъст-
ваха на събитията в общината.

В коледната нощ взеха участие 
коледари от ДГ „Слънце”, подгот-
вителна група и ученици от СУ 
"Христо Ботев" Сунгурларе, вокална 
група „Звездица”, ДГ „Ален мак” 
село Славянци, ДГ „Зорница” село 
Грозден, Танцов състав „Зорница”, 
клуб на пенсионера „Златна възраст”, 
КРБНХ "Настроение" и танцов клуб 
"Искрица". За настроението допри-
несоха песните на Венета Григорова 
и Рая Катърджиева.

На събитието бяха наградени 
участниците от конкурса за детски 
сурвакници направени от дрян и ук-

расени с ядки, кравайчета, пуканки, 
сушени плодове.

„Мили деца много се радвам, че 
успяхме да възродим нашите тради-
ции и бих казал, че трябва да продъл-
жаваме докато сме живи, защото това 
показва българския дух в нас. Нека 
всички от нас в нощта на бъдни вечер 
се изправим пред коледното огнище 
и да си пожелаем щастие, доброта, 
здраве, повече сбъднати желания” 
каза кметът на община Сунгурларе 
д-р Георги Кенов.

Малките сръчковци бяха подгот-
вили коледен базар, в който всеки 
можеше да подкрепи детските мечти.

Коледните емоции продължиха с 
посрещане на малките коледари от 
ДГ „Слънце” в община Сунгурларе. 
Общинската администрация благода-
ри за прекрасните изпълнения.

Духът на идващите празници се 
усети и в тържеството на децата от 
ЦДГ "Славейче" село Чубра, които 
зарадваха кмета д-р Георги Кенов, 
председателя на общинския съвет 

Халил Ахмед, заместник кмета 
Тодорка Павлева и кмета на село 

Чубра Митко Димитров. Прекрасните 
деца пяха и играха под звуците на ко-

ледни песни, а дядо Коледа ги награди 
с много подаръци.

Нова камбана за храм „Свети 
Димитър“ в село Лозарево вече  
радва жителите му. С голяма радост 
и благодарност хората от селото 
присъстваха на тържественото 
и  осветяване. Тя бе осветена  в 
присъствието на кмета на община 
Сунгурларе д-р Георги Кенов и 
народният представител г-жа Галя  
Желязкова. Камбаната е дарена 
след събиране на средства от ев-
родепутатите от ГЕРБ/ЕНП Асим 
Адемов, Андрей Ковачев, Андрей 
Новаков, Ева Майдел, Емил Радев, 
Александър Йорданов, като към 
благородната кауза се е присъе-
динил и бургаският депутат Галя 
Желязкова.

„Това  бе желанието на жителите 
на село Лозарево  от преди време, 
когато те изразиха молбата си  по 
време на посещението на Асим 
Адемов в общината наскоро. Той 
пое  този ангажимент и обединихме 
усилията си заедно с останалите 
евродепутати. Камбаната - символ 
на християнската вяра вече ще рад-
ва местните хора и се надявам да 
оглася населеното място в празник 
и делник. Наближават най-светли-
те дни в годината, нека намерим 

време и запалим свещ в храма“, 
сподели  народният представител 
Галя Желязкова.

На освещаването присъства и 

общинският координатор на ГЕРБ-
Сунгурларе Мария Димитрова.

Жителите на село Лозарево 
развълнувани от събитието и от из-
пълненото обещание благодариха за 
поредната подкрепа, която срещат 

от страна на представителите на 
ГЕРБ на местно и национално ниво.

Регионалният исторически му-
зей в Бургас участва с три женски 
носии в календар на фондация 
„Българските корени“ за 2020 годи-
на. Целта да бъде показана  красота-
та на българката и на автентичната 
българска носия. Календарът е оза-
главен „Девойко мари хубава“ и е 
14 листов. Носиите са от различни 
етнографски региони на България и 
са създавани и носени от българска-
та жена в последните три столетия. 
Те са собственост на музеи или от 
частни колекции.

Бургаската етнографската експо-
зиция е предоставила за снимките 
автентични носии от Карнобатско, 
Поморийско и  Малкотърновско, 
съобщи главния уредник Пламена 
Кирова:„Носиите са от село Подвис, 
село Еркеч и традиционна стран-
джанска носия. Това са автентични 
носии на повече от две века, които 
са част от постоянната ни експози-
цията в Етнографския музей. Когато 
красивите момичета ги облякоха, 
видяхме как 21 век се срещна с миналото!“.

 Всяка от тези носии е характерна за своя регион и разказва неговата исто-
рия. Ефектът на снимките се подсилва и от автентичната атмосфера, където 
са правени, на старите къщи в странджанското село Бръшлян.

През декември предстои календарът „Девойко, мари хубава“ за 2020 година 
да бъде представен в Бургас. Част от средствата от продажбата му ще бъдат 
дарени  за инициативата по събиране на средства за закупуване на родната 
къща на големия български писател Димитър Талев в гр. Прилеп – Северна 
Македония и превръщането и в музей.

Шабан Мустафа финишира първи в петото издание на състезанието, след като пробяга култо-
вата за Карандила и Сливен "Хайдушка пътека“ (2,8 км, с 600 м положителна денивелация) за 26 
минути и 50 секунди. Макар времето му да бе по-добро от времето на миналогодишния победител 
Александър Спасов (27:35), Шабан все пак не успя да подобри собствения си рекорд. През 2017 г. 
той записа забележителните 23 минути и 53 секунди. 

За колко време хайдутите са се изкачвали до Карандила е загадка. От години, обаче, сред съ-
временните бегачи се води ожесточена битка кой ще я измине за най-малко време. През 2015 г. е 
поставено началото на официално състезание.  То се организира всяка година и има само две точки 
на измерване: старт – в началото на пътеката, и финал - в горния край.

„ Това е състезание за престиж, /обяснява Стефан Стефанов един от организаторите/ няма кате-
гории, няма възрастови ограничения, нито награден фонд“. В сайта се публикуват резултатите на 
всички участници, които, от своя страна, могат така да следят и постиженията на конкурентите си. 
Защото битката за "Рекорд по Хайдушката пътека" продължава...

КОЛЕДНИ ЕМОЦИИ, ПЕСНИ, ТАНЦИ 
И ПРИКАЗНИ ГЕРОИ УЧАСТВАХА В 

КОНЦЕРТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ


