
В първия работен ден на 2021 в Община Сунгурларе сурвака-
ри посрещнаха кмета д-р Георги Кенов, заместник-кметовете 
Тодорка Павлева, Гергана Желязкова, секретар Росица Чанева 
и администрацията.

 Д-р Кенов се обърна с пожелания за здраве и успешна дей-
ност на всички звена в институцията.

Първият работен ден започна с песни на сурвакарите от ДГ 
"Слънце" - Сунгурларе и първи и втори клас на СУ "Христо Ботев" 
- Сунгурларе. За талантливите деца бяха подготвени торбички 
с лакомства и изненади.

Специален почетен знак 
получи медицинската сестра 
Ценка Досева от село Подвис 
по време на брифинга на 
Оперативния щаб в София. Тя 
е на 82 години и продължава 
да обслужва жителите на се-
лото. Освен това е от първите, 
които се ваксинираха срещу 
Ковид 19.

След като получи наградата 
лично от министъра на здра-
веопазването д-р Костадин 
Ангелов, сестра Ценка Досева 
каза, че ще поработи още мал-
ко, още няколко години.

Ценка Досева има медицин-
ско образование като сестра 
и повече от 63 години стаж по 
специалността. След завърш-
ване на своето образование 
Ценка решава да се грижи за 
жителите на село Подвис през 
1955 година и до днес продъл-
жава своята кауза.

„От началото на пандемична-
та ситуация с Ковид-19 Ценка 
ежедневно беше в здравната 
служба да консултира жителите 

на село Подвис и съседните 
села. Неотлъчно до своите 
съграждани тя е изградила до-
верие сред населението. Един 
от малкото здравни работници, 
които до тази заветна възраст 
се грижи за своите съграж-
дани“ каза кметът на Община 
Сунгурларе д-р Георги Кенов.

Медицинската сестра с 
неуморен дух обслужва жи-
тели и от съседните села, 
редовно измерва кръвното 
налягане на възрастните хора 
и помага в дейността на ус-
лугата „Домашен социален 
патронаж“. Тя е всеки ден в 
здравната служба. Тук веднъж 
седмично идва личен лекар, а 
през останалото време хората 
от Подвис и съседните села 
разчитат на Ценка.

Въпреки възрастта си, не-
уморната медицинска сестра 
не се спира и иска да работи 
докато може.

За 2021 година Ценка Досева 
си пожелава само здраве. „От 
здраве да не се отърва, друго 
не искам“, споделя възрастната 
дама, която и днес може да бъде 
открита в здравната служба на 
Подвис.

Досега не се е сблъсквала с 
коронавирус, защото в селото 
нямат заболял, но не се стра-
хува, защото спазва всички 
мерки.

След като се имунизира, 
сестра Досева очаква скоро 
самата тя да започне да слага 
ваксина на своите пациенти.
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На 14 февруари ще се проведе традиционния празник за 
община Сунгурларе „Трифон Зарезан”. На този ден лоза-
рите зарязват лозята за богата реколта през годината, 
за да се пълнят бъчвите с руйно вино. Организатори на 
празника са Община Сунгурларе и НЧ ”Просвета 1882”.

Във връзка с празника се организират конкурси за „Най-
добро домашно бяло вино” и „Най-добро домашно червено 
вино”. По една проба на домакинство от домашните вина  
ще се приемат  в читалището от 25.01.2021 година, всеки 
работен ден от 8.00 до 17.00 часа  до 11.02.2021г.

Победителят в конкурса за „Най-добро домашно бяло 
вино” ще бъде коронясан за Цар на лозята за 2021 година.

МИНИСТЪР АНГЕЛОВ НАГРАДИ ЦЕНКА 
ОТ СУНГУРЛАРСКОТО СЕЛО ПОДВИС

СУРВАКАРИ ЗАРАДВАХА КМЕТА НА СУНГУРЛАРЕ

Децата ги посрещнаха с песни

От грозд е виното се прави, 
да е пенливо, да искри,
Да буди радост и мечти!
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На 22 декември  Общински 
съвет - Сунгурларе про-
веде своята последна за 
2020 година редовна сесия  
спазвайки всички противо-
епидемични мерки. На 15-
то заседание общинските 
съветници одобриха дневен 
ред с десет точки.

Съветниците отдадоха 
под наем имот в публична 
общинска собственост с 
начин на трайно ползване – 
язовир в село Съединение, 
срокът на договора за наем 
на който предстои да изте-
че.  Те одобриха изменение 
на ПУП за квартали в село 
Завет. Гласуваха и приеха 
докладна записка за преми-
наването от публична в част-
на собственост на терен в 
село Лозарево, който да 
бъде обявен за продажба.

Приета беше и годишната 
програма за развитие на 
читалищната дейност за 
2021 година.

Съветниците одобриха 

продажбата на горските 
имоти в село Терзийско с 
цел реализиране на прихо-
ди, необходими за Община 
Сунгурларе за навременно 
посрещане на текущите 
нужди и погасяване на из-
теглените заеми. 

Мотивът им бе, че имотите 
години наред са неизполз-
ваеми по предназначението 
си, а се използват от насе-
лението единствено като 
сметище. В следствие на 
това общината не реализи-
ра никакви приходи, а се 
трупат разходи във връзка 
със стопанисването на 
имотите. 

В случай на успешно про-
ведена тръжна процедура и 
продажба на двата имота в 
Терзийско в общината ще 
постъпят приблизително 1 
050 600 лева.

Приета беше актуализа-
цията на бюджет 2020 във 
връзка с възникнала необ-
ходимост от изплащане на 

неотложни и приоритетни 
разходи за които първо-
начално в бюджета не 
бяха разчетени средства. 
Общинският съвет одобри 
част от остатъка от транс-
фера за зимна поддръжка 
и снегопочистване на об-
щински пътища през 2020 
година в размер на 50 000 
лв. да бъдат използвани за 
извършване на разходи за 
изпълнение на противоепи-
демични мерки на терито-
рия на общината. Бюджета 
за разходи за поддръжка 

на осветление на улици и 
площади се е увеличил с 
30 000 лв.

"През изминалите месеци 
направихме изключител-
но голяма поддръжка и 
дезинфекция в общината. 
Разходите като препарати, 
маски, ръкавици и дезин-
фекция бяха неотложни и 
непредвидени в бюджета 
на общината за 2020 годи-
на" каза кметът   д-р Георги 
Кенов.

Гласувано бе  проектно 
предложение за кандидат-

стване по процедура за 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ „Патронажна гри-
жа“. Одобрен бе и  годишни-
ят план за дървесината през 
2021 година от Общински 
горски територии.

Общинските съветници 
разглеждаха предложе-
нието на  председателя на 
временната комисия против 
провеждането на онлайн 
заседание на този етап, 
което беше подкрепено от 
колегите му.

Приемат се документи 
по новата социална услуга 
„Асистентска подкрепа“, 
която е държавно-делеги-
рана дейност в Община 
Сунгурларе.

Тази дейност е специа-
лизирана социална услуга, 
която включва подкрепа от 
асистент за: самообслужва-
не, движение и придвижва-
не, промяна и поддържане 
на позицията на тялото, 

изпълнение на ежедневни 
и домакински дейности и 
комуникация.

Услугата „Асистентска 
подкрепа“ ще включи 36 
потребителя и 12 асистен-
та. Срокът за приемане на 
документи е в рамките на 
календарната 2021 година. 
Прилагаме необходимите 
документи за попълване, 
които можете да подадете 
в Община Сунгурларе.

Асистентската подкрепа 
ще бъде предоставена на:

– лица в над трудоспособ-
на възраст в невъзможност 
за самообслужване, които 
нямат определена по съот-
ветния ред степен на нама-
лена работоспособност;

– деца с трайни увреж-
дания и пълнолетни лица 
с трайни увреждания с 
определена чужда помощ, 
които не ползват асистент-
ска подкрепа, помощ за 
осигуряване на асистентска 
подкрепа или за които не се 
получава помощ за грижа в 
домашна среда по реда на 
друг закон.

Правилникът за прилага-
не на Закона за социално 
подпомагане определя еле-
ментите на разходите, които 
формират размера на стан-
дарта за социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“:

- разходи за възнаграж-
дения на асистентите и 
дължимите осигурителни 
вноски за сметка на рабо-
тодателя;

- разходи за насочване 
от общината за ползване 
на услугата и за изготвяне 
на индивидуална оценка на 
потребностите и индивидуа-
лен план за подкрепа;

- режийни разходи за 

организиране на предос-
тавянето на услугата от 
общината;

- разходи за транспорт 
на асистентите, пряко свър-
зани с предоставянето на 
услугата;

- разходи за обучения на 
асистентите.

В чл.15, т.10 от Закона за 
социалните услуги като нов 
вид социална услуга /дър-
жавно-делегирана дейност/ 
е посочена „Асистентска 
подкрепа“. 

Тя е подробно регламен-
тирана в чл. 93 от същия 
закон. С Решение № 790 от 
30.10.2020 г. Министерски 
съвет определя делегира-
ните от държавата дейнос-
ти, като в т.V – Функция 
„Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“ оп-
ределя стандарт за соци-
ална услуга „Асистентска 
подкрепа“.

ОБЯВА
от Тончо Николов Драгнев 

от с.Славянци, общ.Сунгурларе
На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условия-

та и реда за извършване на оценка за въздействие 
върху околната среда /ОВОС/ Ви уведомяваме за 
инвестиционното ми предложение: „Сграда за ин-
вентар“, което ще се реализира в собствения ми 
уреголиран поземлен имот УПИ І-43, кв.5 ПУП село 
Славянци.

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

СЪОБЩЕНИЕ  
Община Сунгурларе съобщава, 

че в «Държавен вестник» бр.5 от 
19.01.2021г. е обнародвано Решение 
№120 от 22.12.2020г. на Общински съвет 
Сунгурларе, с което същият е одобрил 
проекта за изменение на ПУП - ПР за 
квартали 1, 2А и 2 ПУП с.Завет, общи-
на Сунгурларе, обл.Бургас, като се 
променя уличната регулация на улици: 
с о.т.4-3-124, с о.т.3-5-6 и с о.т.7-28-8-
9 – отпада улица с о.т.4-3-124, отпада 
улица с о.т.3-5-6 и се създават: улица 
с о.т.4Б-124, улица с о.т.124-6 и улица 
с о.т.7-28-9. По отношение на дворищ-

ната регулация се променят УПИ: І1, 
ХХІV1, ХХІ1, V15, VІ16, VІІІ21, ІХ22, Х29, 
ХІ30, ХІІ31, ХХІ33 и ХІІІчиталище в квар-
тал 1; УПИ І2,4, ІІ2, ІІІ2, ХХХVІ5, ІV6, ХІ14 
и ХІІ16 в квартал 2А и УПИ: ХІV20, ХV22, 
ХVІ29, ХVІІ28, ХVІІІ31 и ХІХ32 в квартал 
2, както и се създават на нов квартал 
29 и УПИ Іза озеленяване..

Проектът се намира в сградата на 
общинската администрация, отдел 
„УТ” ет.2 стая 18. На основание чл.215, 
ал.4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обна-
родването му в „Държавен вестник” (до 
18.02.2021г. включително) чрез Община 
Сунгурларе пред Административен 
съд – Бургас.

ПОСЛЕДНА СЕСИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 
СЕ ПРОВЕДЕ В СУНГУРЛАРЕ

НАБИРАТ СЕ ДОКУМЕНТИ 
ЗА НОВАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА 
„АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”
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Издание на 
Община Сунгурларе

Община Сунгурларе вече има 730 нови съ-
дове за отпадъци. Кметът д-р Георги Кенов, 
Георги Жеков - управител на Фондация 
"Leva", председателят на Общински съвет - 
Сунгурларе Халил Ахмед и зам.кмета Гергана 
Желязкова посрещнаха пластмасовите 
съдове.

Новите контейнери за смет са с вмести-
мост 120 литра и имат колела за по-лесно 
придвижване. Те ще бъдат предоставени 
на по-малките населени места в общината. 

Благодарим на Фондация "Leva" за съдей-
ствието и финансовата подкрепа за закупу-
ването на необходимите съоръжения.

1. Цели на мярката
Целта на подпомагането е изпълнинието на 

инвестиции за подобряване на материални и не-
материални активи – съоръжения за преработка 
и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-
винарския сектор.

2. За какво може да се инвестира?
- Закупуване или закупуване на лизинг на нови 

машини и оборудване, включително и на компютърен 
софтуер, предназначен за:

а/ преработка на грозде
б/ контрол на ферментацията, обработка на вино 

и гроздова мъст
в/ контрол на температурата
г/ преместване на виното в избени помещения
д/ прилагане на технология,свързана с пенливи 

вина
е/ бутилиране, етикиране, опаковане
ж/управление на отпадни води
з/ инфраструктурата на избата:
аа/ тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи 

/кислород, азот, вода, SO2 rи др./
бб/монтаж и помощни съоръжения
вв/автоматични системи
и/съхранение, смесване, грижа и старение на 

виното:
аа/ бъчви за ферментация,съхранение и старение 

на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви
бб/ резервоари от неръждаема стомана за виноп-

роизводство  и съхранение на вино – стационарни 
и подвижни

вв/ пластмасови резервоари за винопроиз-
водство и съхранение на вино /сертифицирани за 
хранителни цели/

гг/ възстановяване на стоманобетонни съоръже-
ния за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез 
полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна 
смола или неръждаема стомана

дд/ избено помещение за ферментация, съхра-
нение и старение на виното – стелажи, контейнери, 
хумидизатори, микрооксижинация /микрооксиже-
натори/

ее/ модулна система за позициониране на бъчви    
жж/автоматизирана стелажна система за съхра-

нение на бутилирани вина
- Строително-монтажни работи за изграждане, 

надстрояване, пристрояване и/или реконструкция 
на сгради предназначени за: 

а/ производство на вино /от обработка на гроз-
дето до бутилиране и етикиране на виното в изба/

б/ контрол на качеството на виното – анализиращи 
лаборатории

в/ съхранение на виното – складове
г/ предлагане на пазара на вино:
аа/винотеки на територията на предприятието
бб/ изложбени зали на територията на предпри-

ятието
вв/ фиксирани места за продажба на вино /на 

дребно/ на територията на предприятието
д/ подобряване на инфраструктурата
- Общи разходи като хонорари на инженери и кон-

султанти, пред проектни проучвания, придобиване 
на патентни права и лицензи и строителен надзор, 
извършвани както в процеса на подготовка на заяв-
лението за предоставяне на финансова помощ, така 
и по време на изпълнението на дейностите.

3. Кой може да кандидатства по подмярка?
За финансова помощ по мярка „Инвестиции в 

предприятия“ могат да кандидатстват:
винопроизводители, вписани в лозарския регис-

тър съгласно Закона за виното и спиртните напитки
организации на производители, асоциации на 

организации на производители  и между браншови 
организации в сектор винено грозде, признати 
съгласно Наредба 12 от 2015 г. за условията и реда 
за признаване на организации на производители  и 
междубраншови организации и на група производи-
тели /ДВ,бр.34 от 2015г./

4. Колко е финансовото подпомагане? 
Максималният размер на финансовата помощ по 

мярка „Инвестиции в предприятия“ е:
до 50% от стойността на действителните разходи 

за осъществяване на допустимите инвестиционни 
дейности за микро, малки и средни предприятия

до 25% от действително направените разходи 
за предприятия с по-малко от 750 служители или с 
оборот, по-малък от 200 милиона евро

до 15% от действително направените разходи за 
предприятия с над  750 служители или с оборот над 
200 милиона

Максималната стойност на един проект не може да 
надвишава левовата равностойност на    800 000 евро.

Максималният размер на общите допустими 
разходи по мярката за целият период на прилагане 
на Националната програма за подпомагане на лоза-
ро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат е 
левовата равностойност на 2 000 000 евро.

Очакван прием: от 01.02.2021г. до 19.02.2021г.

Подмяна на стари водопроводи и намиране на нови  во-
доизточници са част от дейностите на община Сунгурларе 
за преодоляване на проблема с водоснабдяването на част 
от селищната мрежа. Велислав, Бероново, Ведрово, Вълчин 
са част от селата в община Сунгурларе чиито чешми пресъх-
наха това лято.  Заради засушаването през лятото те бяха 
на воден режим. 

Според кмета Георги Кенов с предприетите мерки тези 
проблеми ще бъдат преодолени още тази пролет и питейните 
нужди на всички селища ще бъдат задоволени. 

„Много от населените места които са край язовир Камчия 
не черпят вода от язовира, не ползват напорна вода, а полз-
ват местни водоизточници където довеждащите водопроводи 
са амортизирани. Идеята ми е те да се отремонтират и да 
се търсят нови алтернативни водоизточници, за да не се 
стига до такива проблеми. Смятам, че до пролетта питейните 
нужди на тези селища ще бъдат задоволени“ 

С помощта на земеделското министерство е решен и друг 
проблем в общината – осигуряване на вода за напояване 
за земеделски нужди.

„Работим един проект, който е за така наречените дво-
рични водопроводи, който е създаден в миналото от язовир 
Скала – това е едно голямо карстово езеро, което е на 500 
метра надморска височина от нашата община. От там тръгва 
водопроводна мрежа, която служи за водоснабдяване, за 
битови нужди, за поливане, за животновъди, за хора, кои-
то се занимават с животновъдство, защото и там имахме 
проблеми.“

Проектът на изграждане на канализационна система в 
Сунгурларе с пречиствателно съоръжение се очаква да 
стартира пред първото тримесечие на тази година, каза 
още кметът Георги Кенов. 

До 1 февруари самоосигуряващите се лица могат да про-
менят вида на осигуряването си, напомнят от Национална 
агенция за приходите.  Самоосигуряващите се лица задъл-
жително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното 
обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да 
се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. 

Самоосигуряващите се лица,  които изберат да внасят 
осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и май-
чинство”,  могат да се ползват от всички осигурени социални 
рискове (без трудова злополука и професионална болест и 
безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигури-
телни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“  
на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост 
и смърт). В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигу-
ряващите се нямат право на парични обезщетения от ДОО 
в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при 
бременност и раждане).

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица 
може да се променя за всяка календарна година, ако е по-
дадена декларация по утвърден образец от изпълнителният 
директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 
31 януари на съответната година. Тази година 31 януари е в 
неделя затова крайният срок за деклариране и плащане се 
удължава до 1 февруари.

В 7-дневен срок от започване или възобновяване на тру-
довата дейност самоосигуряващите се лица определят вида 
на осигуряването си, като подават декларация по утвърден 
образец в компетентната териториална дирекция на НАП 
или чрез е-услугите на приходната агенция с Персонален 
идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. 

При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова 
дейност, както и при започване на друга трудова дейност през 
календарната година не може да се променя вече избрания 
и декларирания вид осигуряване.

Повече информация и консултации за попълването на 
данъчни и осигурителни декларации можете да получите на 
телефон 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на теле-
фонния оператор/.
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ВОДОПРОВОДИ

НОВИ СЪДОВЕ ЗА СМЕТ 
ОСИГУРИХА ФОНДАЦИЯ LEVA 

И ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА

ДО 1 ФЕВРУАРИ МОЖЕ
 ДА СЕ ПРОМЕНЯ ВИДА 

НА ОСИГУРЯВАНЕТО

МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“

ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ 

СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: ХЮМАНКОНСУЛТИНГ ЕООД
Европейски програми и проекти
София 1000, ул.Иван Вазов №29

web https://humanconsulting.bg

Елена Ковачева
tel.: 359 885 242 142

e-mail: 
evrofinansirane2020@gmail.com

Галя Менова
tel.: 359 899 925 749

e-mail: 
office@humanconsulting.bg



Община Сунгурларе проучи, 
адаптира и трансферира три ино-
вативни за България практики, ус-
пешно прилагани във  Финландия. 
Това са практиката "Фамилен 
център", която функционира като 
специализирана услуга в района 
на Южна Карелия във Финландия, 
практиката "Деца рисуват" (Kids 
Draw) за предоставяне на ка-
чествени услуги за деца, чиито 
семейства нямат възможност да 
си позволят подобен род услуги 
и практика за прилагане на мул-
тидисциплинарен и междусекто-
рен подход за предоставяне на 
интегрирани услуги.

През периода на проекта бяха 
организирани две работни посе-
щения за обмяна на информация, 
добри практики и  модели в сфера-
та на планиране, координиране, 
комуникация и съгласуване на 
управленски решения по поли-
тиките и услугите на социално 
включване. Екипи от Сунгурларе 
посетиха  "Център за експертиза 
за социалното благополучие” в 

югоизточна Финландия.
От своя страна партньорите 

от град Лаппеенранта бяха на 
обменно посещение в Община 
Сунгурларе, за да осъществят 
ефективна комуникация и сътруд-
ничество между партниращите 
институции от двете страни.

Практиката „Kids Draw“  е кон-
цепция за събития, предназначе-
ни за семейства, застрашени от 
лишения и социално изключване. 
Това е безплатна работилница, 
организирана за деца и родите-
ли с единна конкретна цел да се 
изготви и проведе художествена 
изложба, на която се поканва 
цялата местна общественост.

В детска градина „Славейче“ 
в село Чубра се проведе прак-
тическо обучение по проекта 
„Деца рисуват“ с методологията 
използвана при посещението на 
финландските колеги през изми-
налата година. Темите бяха свър-
зани с изучаването на годишните 
сезони - есента: „Есен в гората“ и 
„Есен в полето“. Децата разказа-

ха за климатичните характеристи-
ки на този сезон и какви промени 
настъпват в живота и дейностите 
на горските животни, за плодо-
вете характерни за сезона есен.

Моделът на Фамилния център 
е иновативна услуга в общността 
с която местната власт се стреми 
да осигури равни възможности за 
всеобхватно развитие на всяко 
дете в община Сунгурларе. Той 
обединява социални, здравни, 
образователни мерки и дейности 
за превенция и подкрепа на деца 
и семейства в риск и съдържа 
неотменен компонент за работа в 
и с общността, за да достигне и об-
хване най-уязвимите семейства 
и групи, живеещи в обособени 
квартали и изолирани населени 
места в общината.

Семеен Център в Сунгурларе 
не е само място за майки и деца 
от уязвими етнически общности. 
Той е отворен за всички майки и 
деца, като насърчава сътрудни-
чеството между жените и децата 
от всички културни и социални 

групи от територията на цялата 
община.

Практиката за предоставяне 
на интегрирани услуги от извън 
болнични медицински, рехаби-
литационни, социални услуги, 
насочени към обширна група 
от потребители – семейства и 
деца, възрастни, болни, хора с 
увреждания, злоупотребяващи с 
вещества и др.

След подходящо адаптиране 
екипът по настоящия проект 
и с подкрепата на експертите 
на партньорската организация 
може да съчетае добре описа-
ните практики за предоставяне 
на по-качествени и навременни 
услуги за ранно детско развитие 
и развива нови методи и подходи 
за работа в община Сунгурларе.

Детските градини са оборудва-
ни с всичко необходимо за създа-
ване на мултикултурна среда и за 
провеждане дейности, свързани с 
различни изкуства, занимателни 

образователни игри, съвременни 
технически средства,  които ще 
повишат възможностите за раз-
виване на творческите способ-
ности и себеизява на всяко дете.

Основна цел е насърчаване 
на транснационалното партньор-
ство между община Сунгурларе, 
Република България и "Център за 
експертиза за социалните грижи 
в югоизточна Финландия" от гр. 
Лаппеенранта (Lappeenranta), 
Югоизточна Финландия, за нами-
ране социално-иновативни реше-
ния на общи проблеми в сферата 
на социалното включване на мар-
гинализирани групи по Проект 
№ BG05M9OP001-4.003-0030 C01 
“Възможности за ранно детско 
развитие на ромските деца от 
Община Сунгурларе”, финанси-
ран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален 
фонд.

Учителко, едва ли си познала,
че скулпторът на паметника бял
боричкаше се в класната ти стая,
със глина и бои изцапан цял.
И че след време градинарят лунен
под покрива на някой лунен град,
десница трептяща ще целуне,
върху ревера твой ще сложи цвят!
И ще рече смутено, че награда
е твоят скромен цвят от твоя клас
и мила, закъсняла изненада
подготвена за теб от всички нас!
В градината цветята ако свършат
обрани от далечните звезди,
учителко, лъчите ще окършим,
за да накичим твоите гърди!
Букет от красиви словосъчетания на богатия бъл-

гарски фонетичен език – пъстроцветен, дълбокозат-
рогващ, душеизлеятелен, тънкострунен. Безбройни 
синоними съответстващи на чувствителната ни 
психика, която пък е вследствие нашата възраст. 
Днес сме изкачили и превалили билото на години-
те и сме в обратна посока надолу по стъпалата на 
човешкия живот. Малко, единици може би са хората 
оставащи безразлични в тази позиция. Те сигурно са 
твърди мъже приемащи нормално действителността 
от която никой не може да избяга. Ние жените сме 
крехки, меланхонични, чувствителни, страдащи за 
това, че е пълен с неизвестности оставащият ни 
кратък земен път.

В 2020 година ние пътуваме в  67-мата си годишни-
на. Тези, които сме напуснали родното си Сунгурларе 
заспиваме и се събуждаме с него, с всички мили 
спомени от хора, събития, факти и преживявания. 
Още в най-ранна детска възраст, в осъзнатата вече 
памет от детската градина   анализирах всички и 
всичко заобикалящо ме. Обичах да се вглъбявам в 

познати и непознати лица, възхищавах се на добрите 
и особено на красивите хора. Ами сега на колко ли 
щяха да бъдат фризьорката леля Мичи, съпругът 
и, бръснарят чичо Васко, ами синът им Ганчо, ами 
леля Йонка, магазинерите Живко, Христо Шовата, 
леля Донка, шивачката леля Анка, кметицата Гугова, 
леля Цанка и т.н.

Но неизменно и постоянно  се чудех колко ли по-
големи са от мен моите учители. Все пресмятах цял 
живот тази задача с Х възраст неизвестно. И когато 
той, животът ни завъртя, разпиля, обрули и постави 
здраво на земята прибави към възкачващото урав-
нение на годините обсебващ ме страх. Страх  да не 
загубя своите скъпи учители, а те са доста, понеже 
учих и в Климатичното училище 3 години. И всяка 
вест, че някой от тях ни е напуснал ме натъжаваше 
и обезкуражаваше.

Днес са ни останали Христина Савова, Койка 
Динева, Ганка Чолакова, Стоянка Вълкова, Калинка 
Върбанова и любимата ми класна Карагьозова. Бих 
искала да внуша на читателите задоволството си от 
факта, че пред нас са нашите учители, живи и здра-
ви, те са наш стимул за живот и най-скъп спомен от 
най-красивия човешки период – детството. Винаги 
ме е съпътствал един пасаж  от прочетената от мен 
книга в VІІ-ми клас „Червено вино“ от чешкия писател 
Франтишек Хечко: „Животът е пълен с изненади.   
Те могат най-неочаквано да блеснат  иззад някой 
ъгъл като кристалният пантоф на Пепеляшка изпод 
старата скъсана рокля. Не бой се! Вярвай в това!“ 

Силно вярвам, че паралелът към моите учители  
в тия изречения е уместен. От него викат моите по-
желания за тях и се моля, моля се те да се сбъдват  
достатъчно дълго.

Обичам Ви! Целувам Ви ръце!
Ваша ученичка /вече остаряла/ 

Атанаска Тодорова 
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НЕ ЗАКЪСНЯЛА, А ПОЖИЗНЕНО 
АКТУАЛНА ОБИЧ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ

ЦПЛР-ОДК СУНГУРЛАРЕ С НОВ КАБИНЕТ

/есе/
Христо Ботев е национален герой на България, 

защото целият му живот е отдаден за освобож-
дението на родината. Неговите стихотворения и 
фейлетони четем и днес, възхитени от поетичната 
дарба на Ботев и от познанията му за тогавашната 
европейска политическа действителност.

Буен и експлозивен по характер, поетът се съ-
противлява на всяка проява на робска примиреност 
и тихо съгласие с неправдата. Неговото чувство 

за справедливост винаги го поставя в конфликт с 
властниците. Мечтата му за свободна родина го 
принуждава дълго време да се скита немил-недраг 
из Румъния и накрая да оглави бунтовническа чета, 
начело на която намира и смъртта си.

Този наш национален герой има значение за 
всяко поколение българи, понеже ценностите, 
които изповядва са важни, значими, необходими 
за всеки човек във всички времена.

За мен Ботев е пример за храброст, честност и 
борбеност. Той ми е любим поет. Обичам неговите 
стихотворения за Чавдар войвода и Васил Левски.

Заедно с Вазов и Левски, Христо Ботев строи 
стълбовете на патриотичното чувство за всеки 
българин. И днес тези велики люде ни показват 
какъв трябва да бъде роденият в България и как 
да я обича.

Благодарното Отечеството се отплаща с пре-
клонение пред паметта за героичното дело на 
поета – революционер. Всеки ученик знае за Ботев, 
пее песни за него, чете стиховете му, обича го и 
му се възхищава. Паметните плочи и скулптури, 
изобразяващи внушителната фигура на поета са 
навсякъде – в планините и равнините на родината.

Нашето училище също се нарича „Христо Ботев“ 
като знак на признателност и преклонение пред 
подвига и личността на великия калоферец.

Бизнесът ще може да кандидатства по няколко мерки след първи 
януари. Програмата „Запази ме” ще се трансформира, така че работ-
ниците да могат да получат повече пари от държавата. Ще продължи 
да действа и мярката 80/20. Най-дългосрочни са плановете за първата 
въведена помощ за бизнеса - 60/40, която ще бъде удължена.

От януари се променя помощта от 24 лв. на ден за работник от 
затворените бизнеси. Тя вече ще е до 75 % от дохода, върху който е 
осигуряването през октомври. Съгласно заповед до 31 януари компен-
сации ще могат да получат работещите в барове и кафенета, наетите 
в туристически фирми, езикови и образователни центрове.

Финансова подкрепа се предвижда за служители в игрални зали и 
казина, както и във фризьорски и козметични салони. За компенсации до 
31 януари кандидатства и персоналът на киносалоните. Право имат още 
заетите в икономическите дейности, свързани с концерти, създаване 
на представления, режисьори, продуценти, сценографи, дизайнери на 
костюмите, както и сектори, свързани с всички колективни и индивиду-
ални спортни мероприятия с тренировъчни и състезателен характер. 

Готов е новият кабинет в направление изкуства - функционално 
обзаведен и оборудван с всички необходими консумативи и мате-
риали по Националната програма „Предоставяне на съвременни 
условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа 
за личностно развитие”. Създадени са прекрасни условия за 
развитие на интересите, способностите и компетентностите на 
децата и учениците.

Браво на децата, поздравления за ръководителите! Шест 
награди от НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО НАРОДНО ПРИЛОЖНО 
ИЗКУСТВО ,,ОТ КОЛЕДА ДО ВАСИЛЬОВДЕН” – СОФИЯ-2020

БИЗНЕСЪТ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА 
ПО НЯКОЛКО МЕРКИ СЛЕД ПЪРВИ ЯНУАРИ

На 6.01.2021 година се навършиха 173 години 
от рождението на Христо Ботев - един от най-
великите български поети и революционери!

Ботев живее само 28 години, но остава в на-
ционалната памет както с творчеството си, така 
и с революционното си дело.

Във връзка с проведеният ученически конкурс 
за есе „Кой за мен е Христо Ботев“

Боряна Танева от  VІ „в“ клас при СУ„Хр.Ботев“ 
спечели второ място

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ АДАПТИРА ИНОВАТИВНИ 
ПРАКТИКИ ОТ ФИНЛАНДИЯ

ГЕРОЙ 
ВЪВ ВСИЧКИ ВРЕМЕНА


