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ЗАМ.-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

ПО ОТКОЛЕШНА ТРАДИЦИЯ В 
СУНГУРЛАРЕ ЗАРЯЗАХА ЛОЗИТЕ И 

КОРОНЯСАХА ЦАРЯТ НА ЛОЗЯТА И ВИНОТО 

Община Сунгурларе отбеляза празника на Трифон 
Зарезан – денят на виното, лозарите, кръчмарите 
и градинарите. Официалният празник започна 

с музейна сбирка по лозарство и винарство в музея. На 
церемония обявиха победителите от 28-ят конкурс  за най-

добро домашно вино в категориите – „най-добро бяло” и 
„най-добро червено”.

Официални гости на събитието бяха областния управител 
на област Бургас Вълчо Чолаков, народния представител 
Галя Желязкова, делегация от Община Сюлоглу, Турция 
начело с г-н Мехмет Орманкъран и неговият екип, 
делегация водена от г-н Александър Воробьев - кмет 
на район Бондари, област Тамбов, Руска федерация, г-н 
Александър Попов - зам. кмет и г-н Димитър Георгиев 
от центъра на промишлеността на Република България 
в Москва.

В празникът се включиха председателят на общинския 

съвет Халил Ахмед, заместник кметовете Тодорка Павлева, 
Гергана Желязкова и Димитър Гавазов, инж. Тонка 
Атанасова - директор на РИОСВ Бургас, директора на ВиК 
Бургас инж. Ганчо Тенев, общински съветници, кметове 
на населени места, винопроизводители и граждани.

Празникът продължи с емблематичната Жечка 
Сланинкова.

"Честит празник на всички лозари, винопроизводители 
и любители на виното. Бъдете живи и здрави и носете 
славата на Сунгурларе – град на гроздето и виното, на 
любовта и вдъхновението" каза д-р Георги Кенов - кмет 
на Община Сунгурларе.

„Първата ми мисъл за Сунгурларе е за един голям черен 
казан, за неговия аромат, за вкуса, който ще изпитам, за 
усмихнатите хора, които ще срещна тук. Пред всяка една 
чужда делегация се хваля с няколко неща от областта. 
Едното безспорно е Сунгурларе. Имате златни ръце, 

златни сърца и златни души! Бъдете здрави и се обичайте! 
Пожелавам и на новата администрация в Сунгурларе да ви 
помага във всяко начинание“ каза областният управител 
на област Бургас г-н Вълчо Чолаков.

Народният представител Галя Желязкова пожела на 

всички гости да бъде плодородна и успешна на всички 
лозари и винопроизводители. Кметът д-р Георги Кенов 
и г-жа Галя Желязкова направиха подрязване за берекет 
на гроздето.

Коронясаха Дяко Янков от Сунгурларе за цар на 
лозята „Трифон Зарезан“. Царят заедно с всички 
гости преминаха ритуално по централните улици до 
местността „Ичмята“. 
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Заместник кмет 
Димитър Гавазов 

Ресори: 
Общински горски 

територии, Общинска 
собственост, Бедствия 
и аварии.

Заместник кмет 
Тодорка Павлева

Ресори: 
О тд е л  О б р а зо ва н и е  и 

училищно здравеопазване, 
култура, спорт и туризъм, 
социални дейности, Оперативни 
програми и проекти. 

Ресори: 
ТСУ и екология, Местна 

ко м и с и я  з а  б о р б а  с 
противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни. 

Заместник кмет 
Гергана Желязкова
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В село Везенково официално бе открит изцяло реновираният Медицински кабинет. 
Заедно  с кмета на общината  лентата на новото помещение отряза  и кмета на село 
Везенково Катя Атанасова. Тук бяха  и зам.кметовете Тодорка Павлева, Гергана Желязкова 
и Димитър Гавазов, както и общинския съветник от селото Сюлейхан Хасан. Новата 
медицинска служба е ремонтирана с помощта на община Сунгурларе. „Мебелите ги 
осигурих лично, за да има модерен вид при обслужването  на пациентите. С  грижа към 
здравето на хората - това е моята мотивация!“ каза д-р Кенов. 

Д-р НИКИФОРОВ – специалист хирургия
Работно време: понеделник - петък: 08:00ч.-12:00ч.;14:00ч.-17:00ч.
Събота: 10:00ч.-12:00ч. Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р ДРАГНЕВ  - специалист кардиология и ехография
Работно време: Понеделник, сряда и петък: 11:00ч.-14:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р ПРАМАТАРОВА – специалист гастроентеролог  и ехография
Работно време: Понеделник,  четвъртък и петък: 15:00ч.-18:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р ПАШЕВА – специалист акушерство и гинекология 
Работно време:  сряда 10:00ч.-16:00ч. и петък от 09:00ч.-13:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р КАТРАФИЛОВА – специалист урология и ехография 
Работно време:  сряда: 15:00ч.-17:00ч. – след предварително записване –платен прием  
Д-р ТРАНДЕВ –специалист гастроентерология и ехография
Работно време:  Събота: 09:00ч.-12:00ч.- след предварително записване  –платен прием.
Д-р ДИНЕВ – специалист неврология
Работно време: Събота:  09:00ч.-12:00ч. – след предварително записване –платен прием.
Д-р РОБЕВ – специалист медицинска онкология
Работно време: Събота: 11:00ч.- 13:00ч.-  след предварително записване – платен прием.
Д-р Костадинов  - специалист ендокринология, болести на обмяната  и ехография 

на щитовидна жлеза

Работно време: по график - след предварително записване
ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ: 0889/897 120

В поредното заседание за новата година на 
общинския съвет официално се закле  новия 
общински съветник Моника Симеонова. Тя  
влиза на мястото на Гергана Желязкова, която 
е назначена на позицията заместник кмет с 

ресори: ТСУ и екология, местна комисия 
за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни в Община 
Сунгурларе.

 Общинският съвет на Сунгурларе прие 
бюджета за 2020 година в размер на 13 974 
215 лв. Бюджетът включва куп проекти за 
територията на цялата община, а не само за 
град Сунгурларе..

 През топлите дни на годината е заложено 
организиране на крос кънтри – „Сунгурларска 
долина”.  Общинският план за дейността през 
2020 г. ще включи ремонт на: пътя Лозица – 
Огнен – Терзийско, на път село Съединение от 
кв. Морава до гара Завет, на път Съединение 
от гара Завет до село Ведрово,  на покрива на 

ОУ „Христо Ботев” село Лозарево, на улици в 
град Сунгурларе, кметства в населени места 
и на детска градина в село Грозден.

 Предвидена е реконструкция на водо-
проводна мрежа на територията на община 

Сунгурларе, изграждане на комбинирана 
спортна площадка за мини футбол, баскетбол 
и волейбол в с. Славянци и рекултивация 
на общинско депо за битови отпадъци на 
землище Балабанчево.

Община Сунгурларе ще закупи  мини 
челен товарач, самосвал, трактор, детски 
съоръжения за село  Подвис и село Садово, 
лек автомобил по програмата „Патронажна 
грижа”,  компютърна техника и специали-
зиран счетоводен софтуер. В бюджета се 
предвижда изготвяне на технически проект  
за обект стадион и спортна зала към него в 
град Сунгурларе. 

 Общинската сесията премина с приемане 
на всички 11 точки заложени в дневния  ред.

БЮДЖЕТЪТ ЗА 2020 ГОДИНА БЕШЕ ПРИЕТ

Бюджетът на Община Сунгурларе  за 2020 г. е в размер на   13 974 215 лв., на база на: 
определените със ЗДБРБ за 2020 г. на общината трансфери от Централния бюджет – 10 
258 371 лв., прогноза за собствени приходи – 4 463 600 лв.,  погашения по краткосрочни 
заеми – 600 000 лв., временни безлихвени заеми от ЦБ (-)  1 470 000 лв., временни без-
лихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС – 232 720 лв., трансфери 
между бюджети (-) 124 630лв., събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС (-) 52 
710 лева, друго финансиране (-) 373 586 лв. и преходен остатък  1 611 389 лева. 

Приходната част на бюджета е съгласно Приложение № 1, като през 2020 г. съглас-
но чл.50 от ЗДБРБ държавните трансфери от Централен бюджет /ЦБ/ за общината са, 
както следва:

• Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 7 943 471 лв.; по тримесечия 
се планира и предоставя при следното разпределение – 30:25:20:25; Общата субсидия 
за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесеч¬но до 5-о число на 
текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ЗДБРБ за 2020 г.

• Обща изравнителна субсидия за местните дейности – 1 257 700 лева,  планира се 
и се предоставя при следното разпределение - до 20 януари в размер 50 на сто, до 20 
юли – в размер 25 на сто, и до 20 октомври – останалите 25 на сто.

• Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища –  169 300 
лева; трансфера се предоставя - до 20 януари - 75 на сто и до 30 октомври - 25 на сто;

Целева субсидия за капиталови разходи – 887 900 лева  се предоставя до 5-число въз 
основа на заявки, при условия и ред, определени от министъра на финансите. Тя ще 
бъде намалена с 470 000 лв. съгласно писмото на МФ за възстановяване на ползвания 
безлихвен заем, като засега тази сума е отразена в разходната част на бюджета като резерв. 

Останалата част от безлихвения заем в размер на 1 милион има възможност да се 
погаси чрез получаване на нов безлихвен заем от МФ със срок до края на 2021 г.

В бюджета в частта на приходите за местни дейности  са заложени постъпления от 
местни данъци и такси, приходите от предоставените публични услуги на населението, 
наемите от отдадените под наем общински имоти, приходите от продажба на общинско 
имущество и др. Техния размер е определен въз основа на анализ на изпълнението на 
същите за предходните години, тенденциите в развитието на икономиката и норматив-
ните промени. 

Разходната част на бюджета е съгласно Приложение № 2, като разходите  за делеги-
раните от държавата дейности са в размер на  8 729 589 лв. Средствата за финансиране 
на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно 
Единната бюджетна класификация, в размер не по-малко от предвидените със ЗДБРБ 
за 2020 г. и преходния остатък от съответната дейност.

Разходите за местни дейности и дофинансиране на държавните дейности са в размер 
на  5 244 626 лв. При разпределение на средствата за местни дейности в бюджета с при-
оритет са разчетени средства за работни заплати и осигурителни плащания, средствата 
за храна и горива на детските заведения и целевите разходи със социално предназначе-
ние. Предложените  разходи в местните дейности осигуряват запазване равнището на 
разходите за образование, социални дейности и здравеопазване, за благоустройство и 
комунално стопанство /улично осветление, поддържане на уличната мрежа, озеленяване, 
дейности по опазване на околната среда и др/. 

Проекта за Инвестиционната програма на общината за 2020 година е предложен в 
размер на 5 030 320 лв., които разходи ще се финансират от целева субсидия от централ-
ния бюджет за 2020 г. – 417 900 лв., преходен остатък от целева субсидия за капиталови 
разходи за 2019 г. – в размер на  434 166    лв., преходен остатък от целеви трансфери 
за 2019 г. – в размер на 220 000 лв.,  преходен остатък  от 2018 г. от целева субсидия за 
капиталови разходи – 35 932 лв., преходен остатък от целеви трансфери за 2018 г. – в 
размер на 4 377 лв., ПМС № 165/2018 г. –  4 652 лв., възстановена сума от целева суб-
сидия за 2018 г. – 10 517 лв.; собствени средства –  105 146 лв. и  3 787 630  лв. средства 
по Европейски програми, за обекти съгласно Приложение 3.

РЕНОВИРАН МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ ИМАТ ВЕЧЕ 
ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ВЕЗЕНКОВО

В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ЙОАН 
РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ“

Бюджет 2020 година

В ГР.КАРНОБАТ, УЛ.”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” №38 - 
РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ОРГАНИЗИРА ОТКРИВАЩА
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „JOINT NATURE PROTECTION”
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Кметовете на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов и Община 
Сюлоглу г-н Мехмет Орманкъран откриха проект CB005.2.12.116 
„Joint nature protection”.

Проектът се изпълнява между Община Сунгурларе, България - 
водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция - партньор по проекта, 
съфинансиран чрез Програма за трансгранично сътрудничество 
България – Турция 2014-2020 г., приоритетна ос: „Околна среда”. 

На официална пресконференция дадоха старт пред обществото 
и гражданите в гр. Сунгурларе. 

Проектът е насочен към подобряване на състоянието на 
природно местообитание 91МО „Балкано-панонски церово-
горунови гори“ в защитени зони по Натура 2000 „Котленска 
планина“ BG 0002029 и „Горна Луда Камчия“ BG 0000136 
в Община Сунгурларе, както и защитена зона „Кованкая“ в 
Община Сюлоглу, чрез изпълнение на консервационни дейности 
за опазване на природата.

Специфична цел: „Подобряване на капацитета за опазване 
на природата, устойчиво използване и управление на общи 
природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в тран-
сграничната зона“:

* Опазване на природата и подобряване на състоянието на 
защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в тран-
сграничния регион; 

* Подобряване на природозащитния статус на природните 
местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез 
инициативи за сътрудничество;

* Подобряване на капацитета за опазване на природата в об-
щините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие 
в съвместна кръгла маса за защита на природата;

* Повишаване на осведомеността сред местното население, 
заинтересовани страни и ученици относно опазването на приро-
дата и устойчивото използване и управление на общи природни 
ресурси. 

Цели на проекта: 
* Опазване на природата и подобряване на състоянието на 

защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в тран-
сграничния регион; 

* Подобряване на природозащитния статус на природните 
местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез 
инициативи за сътрудничество;

* Подобряване на капацитета за опазване на природата в об-

щините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие 
в съвместна кръгла маса за защита на природата;

* Повишаване на осведомеността сред местното население, 
заинтересовани страни и ученици относно опазването на приро-
дата и устойчивото използване и управление на общи природни 
ресурси. 

Целеви групи на проекта:
* Жители на общините Сунгурларе и Сюлоглу;
* Туристи и посетители в двете общини/

Дейности по проекта: 
• Дейност 1. Управление на проекта:
* Назначаване на екип по проекта от двете общини;
* Провеждане на съвместни срещи на екипа по проекта;
* Успешно изпълнение и отчитане на проекта.
• Дейност 2. Закупуване на специализирано оборудване за 

опазване на природата в Сунгурларе и Сюлоглу
* Община Сунгурларе: самосвал, мини челен товарач с мулчер 

и свредел, дробилка за клони;
* Община Сюлоглу: багер и самосвал.
• Дейност 3. Изпълнение на консервационни дейности за 

опазване на природата в Община Сунгурларе – землищата на с. 
Бероново, с. Везенково и с. Велислав:

* Подобряване на настоящото състояние на природно место-
обитание 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори“ и 
превръщане на консервационния му статус от „Неблагоприятен 
- незадоволителен“ в „Благоприятен“;

* Разрохкване на почвата;
* Почистване от храсти и вредна растителност;
* Засаждане на 40 000 фиданки цер и благун на територия от 60 

дка с цел запазване на площта на природно местообитание 91МО;
* Поставяне на 20 броя къщички за птици, които гнездят в 

дървета, характерни за природно местообитание 91МО;
* Обмяна на опит с експерти от турска страна.
• Дейност 4. Изпълнение на консервационни дейности за 

опазване на природата в Община Сюлоглу:
* Почистване на коритото на река Сюлоглу;
* Залесяване на територия от 88 000 m2 с 10 000 фиданки бързо 

растяща върба, ясен и мъждрян с цел предотвратяване на ерозия;
* Подобряване на крайбрежната среда на реката;
* Обмяна на опит с експерти от българска страна.

• Дейност 5. Съвместна кампания за повишаване на осведо-
меността „Опазване на природата от всички”:

* Изработване на Съвместен наръчник за опазване на при-
родата;

* Провеждане на Кръгла маса за опазване на природата в 
Сунгурларе;

* Изработване и разпространение на информационни матери-
али за опазване на природата.

• Дейност 6. Съвместна училищна кампания за опазване на 
природата:

* Провеждане на лекции по опазване на природата в училища 
в Сунгурларе и Сюлоглу;

* Провеждане на съвместен конкурс за опазване на приро-
дата сред ученици от Сунгурларе и Сюлоглу с есета/ колажи/ 
снимки и др.;

* Засаждане на дървета в Сунгурларе и Сюлоглу от победи-
телите в конкурса.

• Дейност 7. Комуникация и визуализация:
* Организиране на прес-конференции в Сунгурларе и Сюлоглу;
* Разработване на интернет страница и Facebook страница 

на проекта;
* Изработване на промоционални материали по проекта.

Резултати от проекта:
* Изпълнени дейности за опазване на природата в общините 

Сунгурларе и Сюлоглу; 
* Изпълнени мерки за подобряване на природозащитния 

статус на природно местообитание 91М0 "Балкано-панонски 
церово- горунови гори" и подобряване на природното състояние 
на териториите в защитените зони по Натура 2000 "Котленска 
планина" BG0002029 и "Горна Луда Камчия" BG0000136 в 
Сунгурларе чрез почистване и залесяване;

* Изчистени речни корита в община Сюлоглу, извършено 
залесявания и подобряване на състоянието на крайбрежната 
речна околна среда;

* Осъществен обмен на ноу-хау за опазване на природата 
между двете общини; 

* Повишена осведоменост на населението, заинтересованите 
страни и учениците в двете общини относно опазването на при-
родата и консервацията на природните местообитания и видове.

Делегация от Русия, водена от г-н Александър Воробьев – кмет 
на район Бондари, област Тамбов, Руска федерация, г-н Александър 
Попов – зам. -кмет и г-н Димитър Георгиев от Центъра на промишле-
ността на Република България в Москва  бяха на  посещение в Община 

Сунгурларе. Кметът д-р Георги Кенов им подари плакети, със знака на 
града. Делегацията  взе  участие в празника на общината „Св.Трифон 
Зарезан“.  По време на визитата  са обсъдени  възможности за бъдещо 
партньорство.

Липсата на вода в кладенците беше наболял про-
блем на жителите на село Велислав.  Но от началото 
на месец февруари те вече имат нова помпа в кла-
денец за подаване на вода и няма да се притесняват 
от режим. Проблемът на селото  стоеше с години 
поради неправилно водоподаване на част от къщите 
в населеното място, което можеше в дългосрочен 
план да е предпоставка за възникване на режим на 
водата. Голямата височина и неравностите в  селото е 
фактор водата да не достига до всички домакинства. 
Новата помпа ще се грижи всяка къща да има вода 
необходима за ежедневни нужди. 

Община Сунгурларе заедно с екипи от ВИК-
Бургас, кметът на село Велислав Тодор Раданчев и 

работна група успяха с общи усилия да разрешат 
дългогодишния проблем свързан с водата в насе-
леното място. 

„Създадената ситуация в село Велислав за липса 
на вода в кладенците, което се намира в близост до 
река Камчия, беше наболял проблем за жителите. 
Общинската администрация организирахме работна 
група съвместно с ВИК-Бургас и с помощта на кмета 
Раданчев и за една седмица проблемът беше решен. 
В момента има създадена общинска комисия, която 
наблюдава водната обстановка в цялата община. 
Проблемът в село Велислав е решен. От направения 
оглед видях 100 куб. метра вода, налични в резервоара 
на кладенеца”, коментира  кметът д-р Кенов. 

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл.175 от Закона за ветеринарноме-

дицинската дейност(ЗВМД) и Наредба за опреде-
ляне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Сунгурларе 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  уведомява 
жителите на Община Сунгурларе следното:

1. Собствениците на кучета, навършили 6-сед-
мична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, 
който упражнява ветеринарномедицинска практи-
ка, за издаване на паспорт по образец, ваксинация 
и обезпаразитяване;

2. Всеки собственик на куче в срок от 7(седем) 
работни дни след издаване на ветеринарномеди-
цински паспорт на кучето, подава декларация за 
притежание на куче по образец в отдел „Местни 
данъци и такси“ при Община Сунгурларе;

3. Въз основа на подадената декларация от соб-
ственика и представен ветеринарномедицински 
паспорт на кучето , данните се въвеждат в „Регистър 
на домашните кучета в Община Сунгурларе“ и се 
заплаща съответната такса за притежание на куче;

4. Освобождават се от такса собствениците на:
- кучета на инвалиди;
- служебни кучета в организациите на бюджетна 

издръжка;
-  кучета, използвани за опитни цели;
- кучета, използвани от Българския червен кръст;
- кастрирани кучета;
-кучета, които придружават или охраняват 

селскостопански животни, които се отглеждат в 
регистриран животновъден обект.

5. Всеки собственик на домашно куче, реги-
стрирано/декларирано в общинска администрация 
Сунгурларе през предходни години, е длъжен в 
срок до 31 март на календарната година да заплати 
„такса за притежание на куче“. Тези собственици 
на домашни кучета, които са освободени от такса 
са длъжни само да ги пререгистрират.

При установено не деклариране в съответния 
срок и при констатиране на неплатени такси за 
притежание на куче, собствениците на съответните 
кучета ще бъдат санкционирани.

КМЕТЪТ НА СУНГУРЛАРЕ Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ 
СПАСИ С. ВЕЛИСЛАВ ОТ ВОДНА КРИЗА

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ РУСИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ 
В СУНГУРЛАРЕ
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ЗА 147-МИ ПЪТ ДА 
ПОМЪЛЧИМ В ПАМЕТ 

НА АПОСТОЛА

 За седемнадесета поред-
на година гр. Сунгурларе е 
домакин на Националния 
конкурс за детска рисун-
ка „Св. Трифон Зарезан“. 
Тази проява е инициирана 
от Националния дворец 
на децата и ЦПЛР-ОДК 
Сунгурларе, организира-
на от Министерството на 
образованието и науката, 
Регионално управление на 
образованието – гр.Бургас 
и с подкрепата на Община 

Сунгурларе. Традиционния празник на лозаря и винаря е 
свързан с първата за годината обработка на лозата – про-
летното ѝ зарязване и Ден на община Сунгурларе. Целта на 
организаторите е да се съхрани българщината, традициите, 
културата, историческото наследство и да се възпитава 
в младите хора дух на отговорност  към настоящето и 
бъдещето.  От цялата страна в ЦПЛР-ОДК пристигнаха 
близо 2000 прекрасни произведения на даровити малки 
художници.

Гости на при награждаването на конкурса бяха:
Г-н Халил Ахмед –Председател на Общински съвет гр. 

Сунгурларе и общински съветници, гости от Тамбовская 
област Русия: Воробьев Александр Анатолиевич- Глава 
Бондарского района, Попов Александр Юриевич–помо-

шник - глава Бондарского района, г-н Димитър Георгиев 
–представител на Центъра на  промишлеността на  
Република България в Москва, гости от Република Турция: 
делегация по проект ,,Съвместна защита на природата'' – 
начело с кмета на община Сюлоглу- Мехмет Орманкъран 
и неговия екип.

Присъстваха  директори на училища и детски градини от 
Общината, учители, жители и гости на  града и Общината  
и  разбира се   домакините:  

-кметът на Община Сунгурларе – д-р Георги Кенов
-директорът на СУ ,,Христо Ботев'' – г-н Николай Русев
 Мисията  на  конкурса е изпълнена: талант, красота, 

минало и настояще сътворени в тези невероятно красиви 
творби  – показващи бита и културата на българина .

 В българската история има ярка плеяда наши революционери. Те 
светят с живота и делата си. Но сред тях e неоспоримо първенството 
на Васил Левски! Той е всепризнатият български герой - гениалният 
идеолог на революционната ни борба. Почти век и половина истините и 
митовете за живота и дейността му се преплитат в почит и възхищение 
към него - Апостола на свободата. Пред него се прекланяме не само 
ние, но и всички чужденци, запознали се с живота му.

Силно вълнуващи са последните дни от живота на Васил Левски, 
с които той ни завещава уроци по чест, достойнство и безсмъртие.

Големият герой е признат не само от своите, но и от враговете си. 
Враговете  - неговите и на народа, са изпитвали страхопочитание, но 
и възхищение. Славата му като неуловим и непобедим се носела из 
обширната Османска империя и всявала страх и ужас. 

Показателен е  разказа за турски офицер, тръгнал по следите му, 
посочени от предател, за да го залови. Вървял турчинът по посочена-
та кална пътека и следвал дирите на Дякона. Но видял сърна, която 
кротко пиела вода от локвичката на неговата стъпка. Трепнало сърцето 
на османлията и си рекъл: "Щом сърна пие вода от стъпките на този 
човек, значи той е СВЕТЕЦ!" Върнал се в София офицерът и си подал 
оставката...

Тефик бей - миралаят, който ръководел разпитите на Васил Левски 
след залавянето му, искал да превие, да унищожи Левски. Но той въпреки, 
че бил сам, не трепнал пред "грозното изпитание.   Миралай Тефик бей, 
човек  по ориенталски мъдър, усещал накъде върви съдебният процес, 
но и виждал как достойно, по мъжки се държи подсъдимият. И сърцето 
му се изпълвало с уважение към него. В тези мигове на тежък двубой 
той забравял, че с българина са непримирими врагове и усещал, че 
иска да помогне на този удивителен мъж. След  всеки разпит миралаят 
разбирал, че Левски е готов да приеме смъртта и няма за нищо на света 
нито да се откупи, нито да се предаде. Затова, признавайки собственото 
си поражение, възкликнал пред своя помощник Орхан бей:

"Хитър и прозорлив е. Умен човек, има честни очи, които дълбоко 
в мене гледат. И аз, ако не бях турчин и ако не бях миралай, щях да 
тръгна след този човек!" 

Уплашен, Орхан бей го прекъснал: "Луд ли си, Тефик бей? Дирите 
на този човек свършват до бесилото!" 

Тогава миралаят изрекъл пророческите  думи: "Не - започват от беси-
лото! Ние с тебе живеем, за да умрем, а този мъж умира, за да живее!"

Стъпките на Левски наистина не свършват до бесилото. Той и до 
днес живее чрез нас , които се прекланяме пред героизма му, крачи 
уверено в бъдещето, защото е жив в нашите сърца.  

И на 19 февруари ние  не отбелязваме смъртта на Левски, а изразяваме 
почитта си към него - един от най-великите българи за всички времена. 

В с. Лозарево празникът на лозарите и винарите Трифон Зарезан започна отрано, съобщи кметът на 
селото Димка Чанева. Първо бяха отличени най-добрите винари от селото. С първо място беше отличен 
Димитър Димитров, а подгласници му  бяха Димчо Радев и Петьо Петков. С топло вино бяха подгряти  
участниците в празника, които зарязаха лозите в м. Новите лозя.

Тържествения ден продължи както се следва с почерпка, вино и хора.

ПРИКЛЮЧИ ХVII-ЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА 
ДЕТСКА РИСУНКА „СВ.ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

На 18 февруари се навършват 147 години от обесването на Васил Левски. По този повод 
кметът на община Сунгурларе д-р Георги Кенов получи уникален подарък - рисуван  портрет 
на Апостола на Свободата, от Читалище “Просвета 1882” град Сунгурларе. Той сърдечно 
благодари за проявеното уважение.


