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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
СЪЗДАДОХА В СУНГУРЛАРЕ
На 19 февруари в залата на Общинския съвет се срещнаха
хора от бизнеса, от държавните институции и живущи в град
Сунгурларе. Те се обединиха зад идеята да създадат обществен
съвет, който да се бори за решаване на проблемите на града
чрез лобиране и конкретни предложения.
Целта на обществения съвет е да съдейства за диалога
между гражданите, общинската администрация и общинските
власти, за решаването на проблемни въпроси, свързани с
инфраструктурата на град Сунгурларе, по опазване на обществените пространства и зелените площи, и за прозрачност
на решенията на Общинския съвет Сунгурларе. Дейностите
на общественият съвет са насочени към насърчаване на
взаимодействието между жителите на град Сунгурларе и
ръководството на общината в областта на регионалното
развитие, социалното подпомагане, развитието на спорта и
младежката дейност в града. Общественият съвет предоставя
допълнителен инструмент на местната власт да консултира
своите намерения и решения със заинтересованите страни
и да ги направи по-смислени и популярни.
Идеята за създаването на обществения съвет бе на кмета

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
На 3-ти март честваме 138-та годишнина от
Освобождението на България от османско робство – найвеликата дата в българската история, поставила началото
на българското възкресение. С Трети март отбелязваме
възкресението на един народ, който близо 500 години
беше без своя политическа и духовна свобода, народ,
чиято висока самобитна духовна и материална култура
бе подложена на унищожение.
На Трети март България получава дългоочакваната
изстрадана свобода, за да заеме достойно мястото си в
семейството на свободните и демократични европейски
държави.
Днес повече от всякога сме длъжни да помним и почитаме героите дали живота си за свободата ни.
Днес, повече от всякога трябва да сме достойни за
техния героизъм.
Днес трябва да сме отговорни за бъдещето на България.
Дълбок поклон пред паметта на участниците и загиналите за свободата на милото ни отечество – българи,
руснаци, украинци, румънци, финландци, арменци и др.
смели войни.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Нека в този тържествен ден на нашата признателност,
сведем глави пред хилядите герои, загинали за свободата
на България! Да сведем глави, за да изправим своя национален и духовен ръст с онзи забележителен призив на
Апостола „Да живее България!”
България и днес ни зове към единство! България и днес
ни призовава за мир!
Да празнуваме с искреност, доброта и благост, за да
пребъде България през вековете!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
инж. Васил Панделиев
Кмет на община Сунгурларе
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
По случай празника 8-ми март,
поздравявам всички жени
от пенсионерски клуб „Надежда”
село Вълчин, като им пожелавам
крепко здраве, спокойни старини,
годините на орлите
и здравината на скалите.
Събка Чанкова – ПК с.Вълчин

на община Сунгурларе инж. Васил Панделиев. Органът не
може да налага на кмета на общината как да действа, но инж.
Панделиев коментира, че е отворен към всякакви предложения и инициативи, които ще направят живота на местните
по- добър. Той каза още, че ще се съобразява с препоръките
на избраният обществен съвет, състоящ се от седем члена.
Общественият съвет ще заседава всеки последен петък на
месеца. Членовете му ще взимат важни решения във връзка
с наболели въпроси, касаещи града. В случай, че възникнат
спешни въпроси, органът ще се събира и извънредно.

Година X, брой 186

Общественият съвет е доброволна и независима организация на общността, която обединява гражданите. Той
се създава и осъществява дейността си в съответствие с
действащото законодателство в РБългария, на основание
чл.17,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
Общественият съвет се създаде със заповед на кмета на
Община Сунгурларе.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
По договор № 195/20.12.2008 година Община Сунгурларе
е възложила на „ФИС-ПОНС-ВОДОКАНАЛ” ООД град Бургас
СМР-ти на обект „Изграждане на канализация, пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Велислав, община Сунгурларе”.
Със свое писмо от 24.09.2009 година Кметът на Община
Сунгурларе е уведомил изпълнителя, че финансирането от
ПУДОС е спряно, предложил е и спиране на изпълнението
на договора.
Същевременно обаче Община Сунгурларе е подписала
с изпълнителя 2 броя Отчети – Констативни протоколи от
29.09.2009 година и Акт за установяване състоянието на
строежа при спиране на строителството от 01.10.2009 година.
С така подписаните документи страните по договора –„ФИСПОНС-ВОДОКАНАЛ”ООД град Бургас и Община Сунгурларе са
приели, че са извършени, приети и подлежат на изплащане
СМР на обща стойност 627 375,53 /шестстотин двадесет и
седем хиляди триста седемдесет и пет лева и петдесет и
седем стотинки/ лева с включено ДДС.
Община Сунгурларе не е заплатила доброволно стойността на СМР-ти, предмет на протоколите от 29.09.2009 година и
Акта от 01.10.2009 година, затова „ФИС-ПОНС-ВОДОКАНАЛ”
ООД град Бургас е отправило писмо-покана за изпълнение
на 19.07.2012 година и второ писмо-покана на 16.08.2012
година. Плащане липсва, затова изпълнителят „ФИС-ПОНСВОДОКАНАЛ” ООД град Бургас е завел търговско дело №
467/2014 година по описа на Окръжен съд град Бургас за
сумите – главница на задължението 627 375,53 /шестстотин
двадесет и седем хиляди триста седемдесет и пет лева и
петдесет и седем стотинки/ лева, мораторна лихва върху
главницата за периода 16.08.2012г. до 16.09.2014 г. – 135
189,84 / сто тридесет и пет хиляди сто осемдесет и девет
лева и осемдесет и четири стотинки/ лева, законна лихва
върху главницата /която за периода 27.09.2014г. до днес
01.03.2016г. вече е в размер на 90 696,44 / деветдесет хиляди
шестстотин деветдесет и шест лева и четиридесет и четири
стотинки/ лева. Присъдени по делото са разноски на „ФИСПОНС-ВОДОКАНАЛ” ООД град Бургас – държавни такси и

платен адвокатски хонорар 30 389,49 / тридесет хиляди триста
осемдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/ лева.
Общо задължението на Община Сунгурларе съгласно решението по търговско дело №467/2014г. на Окръжен съд град
Бургас е сумата от 880 822,70 /осемстотин и осемдесет хиляди
осемстотин двадесет и два лева и седемдесет стотинки/ лева.
Отхвърляно е искането на Община Сунгурларе да и се
присъдят платените от нея адвокатски хонорар 24 000,00 /
двадесет и четири хиляди / лева и 796.00 /седемстотин деветдесет и шест/ лева. Платени съдебни експерти.
Окръжен съд град Бургас по категоричен начин приема,
че с подписването на цитираните два броя протоколи от
29.09.2009г и Акт от 01.10.2009 г. Община Сунгурларе се
е задължила да заплати приетите от нея СМР-ти, съответно дължи лихви – основният лихвен процент +10 пункта
надбавка. Община Сунгурларе следва да заплати на „ФИСПОНС-ВОДОКАНАЛ” ООД град Бургас и направените по
делото разноски.
По така поставеното решение от 13.10.2015 г. по търговско
дело № 467/2014 година по описа на Окръжен съд град Бургас
Кметът на Община Сунгурларе вместо да потърси контакт с
ищеца –„ФИС-ПОНС-ВОДОКАНАЛ”ООД град Бургас и да търси
споразумение, с частично опрощаване на дълга на Общината,
на дата 29.19.2015 година чрез адвокат Николай Кожухаров
е подал въззивна жалба срещу решението, респективно на
09.11.2015г е платена от Община Сунгурларе държавна такса
15 251,30 /петнадесет хиляди двеста петдесет и един лев и
тридесет стотинки/ лева. По въззивната жалба е образувано
търг. Дело № 344/2015 г. по описа на Апелативен съд град
Бургас. Поставено е решение № 8/02.0202016 г., с което решението на Окръжен съд град Бургас е потвърдено изцяло.
Преписката по търг.дело № 467/2014 г. на Окръжен съд
град Бургас, на мен, в качеството ми на новоизбран кмет
на Община Сунгурларе, ми беше предадена едва в месец
февруари 2016 година. В този момент стават известни в
цялост фактите по делото. Веднага беше потърсен контакт с
„ФИС-ПОНС-ВОДОКАНАЛ” ООД град Бургас, текат преговори
относно доброволно извънсъдебно уреждане на спора.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
„Бъдете горди и уверени жени...
И не забравяйте, че вашето призвание
е да правите света по-добър!“
Мили дами,
За мен е удоволствие да Ви поздравя с Вашия
прекрасен празник – 8 март- Деня на майката, на
жената, на любимата. Вие сте благословени да дарявате живот, да отглеждате и възпитавате децата ни.
Вие сте нашето вдъхновение, копнеж и сила. Бъдете
до нас във всеки един момент от живота ни, защото
имаме нужда от вас.
Нека в този ден нашето уважение, нашата обич,
признателност и благодарност бъдат най-скъпият
подарък за всички Вас!
Благодарност за Вашето търпение, нежност и вни- да правят света по-приветлив!
мание, с което ни обграждате всеки ден!
Благословени да са Вашата красота, нежност,
Благодарност за това, че въпреки отговорностите, доброта и сила!
които носите на крехките си рамене, се стараете да
бъдете винаги красиви и лъчезарни!
Нека здравето винаги е ваш верен приятел, а
инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
щастието озарява пътя ви напред!
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
Нека женската обич, топлина и усмивки не спират

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
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СЛАВЯНЦИ ПРАЗНУВА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

3-ти март – Освобож дението на България от турско
р об с тв о . Още в ранното у тро на п лощада з ву ч а х а
п а т р и о т и ч н и п е с н и . П р и и ж д а х а хо р а та , с т а р и и
м л а д и , з а у ч а с тие в т ъ рже с тв е ни я де н. Тук б я х а и
на ш ите го с ти : г- ж а Антоанета А ле ксие в а – е кс п е рт
п о о бра з о в а н и ето в об щина Сунг ур ларе , к мета н а
се л ото – Цо н ко М инче в , ръ ков одите лите и де ц ата

от та н цо ви я и п е вч е с к и с ъ с та ви от се л о Ло з а р ево .
Музиката у тихна, нас т ъпи тишина. И в този момент
п р о з ву ч а х а с л о ва п од н е се н и от Пе н к а Петр о ва з а
Ш и пч е н с к ата е п о п е я , з а ге р о ите д а л и ж и вота с и з а
н а ш ата с во б од а , з а о с во б од ите л ите н и .
Под н е сох а се ве н ц и от к мета н а се л ото Цо н ко
М и нч е в, от К лу б а н а п е н с и о н е р ите и ве н е ц от г- ж а

С надежда
за 2016 година
Отмина 2015. Всеки от нас ще я определи със своите постижения, успехи или несполуки. Но каквото и да кажем, тя е в миналото и сега с надежда гледаме какво по-добро ще ни донесе 2016
година.
В един брой на вестник „Сунгурларска долина” с едри букви
прочетохме за наследения огромен дефицит на общината. Какви
са причините се знае, но липсата на средства беше усетено от
пенсионерските клубове.
В началото на миналата година на сбирката с председателите на
клубове за отчитане на дейността им бе заявено, че пари няма. Ясно
и категорично. От тук и извода всеки да се оправя както може. Аз
не знам как са действали другите пенсионерски клубове, но ние в
село Подвис разчитахме единствено на членския внос и на парите,
събрани от пластмаса. Настояваме за 2016 година на всички клубове да бъдат разпределени средства. Правилно би било това да
стане на броя на членовете на клубовете, но някаква сума, макар
и под нуждите на клуба, да бъде осигурена.
Вероятно някои клубове са успели да получат нещо, но след
като официално ни бе заявено, че няма пари, как да искаме и за
нас? В нашият клуб има нужда да бъде направен ремонт на една
от стените, която се овлажнява от външни и вътрешни течове. Ако
имаме определени средства бихме направили такъв ремонт, но
как да ги получим?
Считам, че е похвална нашата инициатива за събиране на
пластмаса. На събранието в началото на 2015 година споделих този
опит, но никой не възприе идеята. А защо, макар и възрастни, да не
положим усилия за опазване на околната среда, а и за влизането
на някой лев в пенсионерската клубна каса.
2016 година нека бъдем здрави, задружни и отговорни. Но нека
не бъдем забравени. Не е ли добре освен средства, да се помисли
и за осъществяването на някои идеи за по-интересен и по-смислен
живот на хората в пенсионна възраст. Има какво да се направи.
Николина Манчева

Кръс тин а Въ лко ва . Са м одейц ите от се ло С ла в ян ц и
р ец итир а х а с тихо ве в пр о с ла ва н а гер о ите. А та нц ь о р ите, м а лк и и го лем и от се ло Л о з а р ево гр а бн а х а с ър ц ата н а вс ичк и с чудес н ите та н ц и, ко ито
под н есох а .
Ден ят о с та н а н е з а бр а вим з а вс ич к и н и.
В ес к а Др а гн ева

СЪВЕТНИЦИТЕ ЗАСЕДАВАХА
На първи март се състоя седмото по ред заседание на Общински
съвет Сунгурларе. В работата му
взеха участие всички съветници.
Присъстваха и голяма част от
кметовете по населените места.
Заседанието започна с питане
на съветника Костадин Василев.
Той поиска в писмен вид да получи отговор относно добива на
дървесина в общинския горски
фонд, относно щата на общинската администрация и относно
сайтовете на община Сунгурларе
и Общински съвет Сунгурларе.
След него кметът на общината
инж. Васил Панделиев информира
съветниците за стари задължения
на общината.
Съ в етн и ц и те р а з гл е д а х а и
приеха продажбата на терени в
селата Скала и Съединение. Те дадоха съгласието си за обявяването
на имоти общинска собственост
в землището на селата Лозарево
и Вълчин от публична в частна,
във връзка с промяна начина
на трайното им ползване. Не се
прие предложението на кмета
на общината имот, общинска
собственост, находящ се в местността „Ичмята” в землището на
град Сунгурларе, да бъде обявен
от публична в частна собственост,
във връзка с промяна начина на
трайно ползване.

Гласувано бе предложението
за допълнение на програмата
за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2016
година.
Съветниците подкрепиха докладните записки на кмета на
общината, общината да кандидатства с проектни предложения за:
1. Кандидатстване на община Сунгурларе като партньор
на с дру жение „Толерантнос т”
по схема BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”
по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен
растеж” 2014-2020г.
2. Кандидатстване на община
Сунгурларе с проектно предложение „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства в община Сунгурларе”
по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен
растеж” 2014-2020г., процедура
„Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.
3. Кандидатстване по
Програмата Интерреr за трансгранично сътрудничество РБългария
– РТурция 2014-2020г., с ъфи-

нансирана по Инструмента за
предприс ъединителна помощ
с проект „Подобряване на административния и технически
общински капацитет с цел повишаване качеството на услугите
по управление на отпадъци в
трансграничния регион между
Община Сунгурларе и Асоциация
по водите за населените места
на Община Узункьопрю /Water
association Uzunkoru/».
4. Кандидатстване по
Програмата Интерреr за трансгранично сътрудничество РБългария
– РТурция 2014-2020г., с ъфинансирана по Инструмента за
предприс ъединителна помощ
с проект „Създаване на иновативен подход за повишаване на
туристическата атрактивност на
трансграничния район меж ду
общините Сунгурларе и Инеада”.
Съветниците изс лушаха
информация от РУ Сунгурларе
з а п р е с т ъ п н о с т та в о б щ и н а
Сунгурларе за първите два месеца на годината. Единодушно те
решиха да оставят за следващата
сесия разглеждането на 12 и 13
точки, касаещи ползването на
дървесина през 2016 година от
общинските горски територии и
снабдяването на местното население с дърва за отопление през
2016 година.
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Изминаха 138 години от онзи 3 март 1878 година, когато след няколко века отсъствие от картата на Европа,
името на България отново се появява върху нея.
3 март стана рожден ден на свободна България
- възкръсналата България на силните българи, на
хилядите верни чеда, дали живота си, за да я има
днешната България.
Трети март! Дата, събрала в едно родолюбието и
саможертвата, признателността и преклонението пред
подвига на героите. Ден в който празнуваме свободата
си и геройски загиналите за нея.
С топъл дъх на пролет отпразнуваха националният
празник - 3 март сунгурларци. Хубавото слънчево
време бе събрало много усмихнати хора от всички
възрасти на площада в центъра на Сунгурларе.
Празникът започна със заупокойна молитва отслужена
от архимандрит Димитрий в памет на загиналите войни
и опълченци за свободата на България. Мажоретният
състав при СОУ„Христо Ботев” със своето изпълнение,
поздрави всички присъстващи, жители и гости на
града. Под звуците на химна на РБългария, кметът на
общината инж. Васил Панделие тържествено издигна
националния флаг.
В салона на НЧ„Просвета-1882г.” се състоя тържествен концерт. Препълнената зала събра малки и големи.
Приветствие към всички поднесе кметът на община
Сунгурларе инж.Васил Панделиев „Днес честваме Деня
на българското Освобождение и нашия Национален
празник! Нека в този тържествен ден сведем глави
пред хилядите герои, дали живота си за свободата
на България. Поклон пред величието на загиналите!
Нека помним, нека бъдем единни и носим в сърцата си
гордия български дух!”, каза в словото си той. Звучаха
стихове за свободата, вечните песни за България.
С рециталите на малките и големи ученици от СОУ
„Христо Ботев” оживяха паметни и героични моменти
от историята ни. С радостни възгласи беше посрещнат
танца с кошнички на децата от подготвителната група.
Концертът създаде настроение на възторг и гордост
от героичното ни минало. Той се превърна в среща с
паметта на живелите преди нас и тяхната мечта за
свобода на родната земя.

С ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ
ЧЕСТВАХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ
ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ - 3 МАРТ

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В СЕЛО ПОДВИС
От дълбока древност нашият народ,особено в лозарските селища с голяма почит и радост посреща този
пръв пролетен празник - Трифон Зарезан.
По стара Подвиска традиция на 14 февруари в 10.30
часа засвири музика на площада и под нейните звуци
лозарите се отправиха към лозята, където се извърши
обрядното зарязване - с хубави думи, благословии и
първата порязана лоза полята с хубаво руйно вино. От
първата отрязана пръчка се сви лозов обръч и се закичи
„Царят на лозите”. Направи се обща трапеза. Изви се
кръшно хоро на което се хванаха всички с надеждата,
че трудът им няма да е напразно. От лозето веселието
се пренесе в сладкарницата на селото, където продължи
тържеството.
По инициатива на читалищното настоятелство и
със съдействието на кметството бяха предоставени 12
проби за конкурса „Най-добро домашно вино”- бяло и
червено в гр.Сунгурларе.
Класацията за с.Подвис е:

Червено вино:
I-во място
и цар на лозята и виното за с.Подвис е
Ангел Михайлов Калафатев

II-ро място
Ради Тодоров Русев
III-то място
Иван Желев Събев

Бяло вино:
I-во място
Румен Михов Димов
II-ро място
Благой Янков Абрашев
III-то място
Руси Тодоров Русев
Раздадоха се грамоти и награди на най-добрите
винопроизводители.
За доброто настроение на присъстващите се грижеха читалищните служители. Имаше приветствие, забавна
викторина , томбола и хубава музика. За успешното
провеждане на празника допринесоха и спонсорите,
за което им благодарим.
Хубавите песни и хората продължиха до късно
вечерта.

НЕ НИ ПРЕЧИ, ЧЕ СМЕ НА 80 ГОДИНИ И ЧЕ СМЕ
МАЛКО ЖИТЕЛИ В СЕЛОТО, ЗА ДА СЕ ВЕСЕЛИМ

Ако някой мине по улиците на
село Терзийско ще си помисли, че
в селото няма живи хора. Въпреки
че сме малко жители обаче, не сме
забравили хубавите български
празници. Тая година читалищното
ръководство и кметският наместник добре организираха и се отбелязаха Трифон Зарезан, Бабинден,
Първи март и 8-ми март.
На празници жителите на селото се увеличават. Така беше и
на Трифон Зарезан. Много млади
семейства дойдоха на празника.
По стар български обичай всички
бяха почерпени с парче пита и
сол, пуканки и вино. След като
кметският наместник заряза на

лозовия масив лозята и пожела
здраве и берекет, се изви кръшно
хоро. После всички се отправиха
към стола в училището, където бе
организирана обща трапеза. Някои
от младите бяха облечени в хубавата терзийска носия. Музиката се
чуваше до късно вечерта.
На първи март в клуба на читалището се събрахме останалите живи
самодейци, които се броим на пръсти. Секретарката на читалището
ни завърза мартеници, подари ни
цветя, поздрави ни за празника и ни
благодари за неуморния творчески
труд – 25 години, който сме дали за
просъществуването на ансамбъла
за народни песни и танци при чи-

талището в селото.
Поздравени бяхме и от кметския
наместник. С едноминутно мълчание почетохме паметта на починалите самодейци, които не са малко.
Със сълзи на очи разглеждахме
албумите на читалището, където е
отразена дейността на ансамбъла.
Спомнихме си думите на един от
самодейците – Йордан Тодоров,
който казваше: „И сам да остана,
ще пея и играя!”.
Благодарим на кметският наместник и секретарката за обяда,
който ни дадоха и за това, че ни
отделиха от няколко часа самота.
Самодейците от с.Терзийско
Иванка Димитрова

Редактори:
Йоана ГЮРОВА,
Веселина ДЕЛЧЕВА,
Адрес: гр. Сунгурларе,
Читалище "Просвета 1882", Отдел "Култура"

ioanamat@gmail.com

sungurlarskadolina@abv.bg

Предпечат и печат: "Информа принт" АД
гр. Бургас, ул. "Транспортна"
зад МОЛ "Бургас Плаза"
тел.: 056/ 800 950, 056/ 833 075

Издание на
Община Сунгурларе

РАЗПРЕДЕЛИХА
СУБСИДИИТЕ НА
ЧИТАЛИЩАТА

На 25 февруари в залата на НЧ Просвета Сунгурларе се проведе
традиционната годишна среща с читалищата,във връзка с утвърждаването на бюджета за настоящата година.Обект на обсъждане бяха
средствата от държавния бюджет на база субсидирани бройки.Със
заповед на кмета на общината инж.Васил Панделиев бе определена комисия с председател Тончо Тончев –представител на община
Сунгурларе и представители на всяко от 18-те легитимни читалища.
Общата субсидия за читалищната дейност в общината за тази
година е в размер на 191160лв. Досега размерът на една субсидирана бройка беше 6940лв., в новия бюджет е разписано на 7080лв.,
което значи, че една субсидирана бройка се увеличава със 140лв.
Тончо Тончев разясни, че това е крайно недостатъчно и трябва
много внимателно да се преценя как ще се използват средствата и
за какви дейности.
Разпределението на годишната субсидия бе направено въз
основа на представените отчети за дейността на всяко читалище
и изпълнението на показателите, включващи броя на културните
мероприятия, библиотечни показатели, одобрени проекти и след
техническа обработка на данните единодушно 18-те представителя на читалищата от Община Сунгурларе одобриха тазгодишното
разпределение на субсидиите си.

ПРЕСТЪПНОСТТА В ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЪРВИТЕ ДВА
МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА
На територията на Община Сунгурларе за периода 01.01.2016
г. – 29.02.2016 г. са регистрирани 50 броя престъпления. От тях:
Образувани бързи и незабавни производства са 4 броя / 3
случая за управление на МПС след употреба на алкохол и 1 случай
за притежание на незаконно огнестрелно оръжие и боеприпаси/.
Образувани ДП за престъпления - пожар 3 броя /в Славянци 2
броя и един в село Бероново/, опит за умишлен палеж 1 брой в село
Грозден, 2 случая на починали лица – от пожар в село Славянци и
от удавяне в село Бероново/.
За кражби – 10 броя, предимно домови: по чл. 216 /унищожаване/
3 броя, по чл.325 /хулиганство/ 1 брой, ПТП с материални щети 1
брой, управление на МПС след употреба на алкохол 1 брой.
Образувани са преписки за незаконна сеч 11 броя, за акцизни
стоки 1 брой за цигари без акцизен бандерол и 1 брой за тютюн
без акцизен бандерол, кражби на имущество 8 броя, за убито гръбначно животно 1брой и 1 брой за незаконно присъединяване към
ВиК мрежата.
Регистрирането на престъпността по населени места е както
следва:
Незаконната сеч е предимно в град Сунгурларе, село Грозден
и село Славянци.
Кражбите на имущество са предимно в град Сунгурларе, и селата
Грозден, Славянци и Вълчин.
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ЖИВИЯТ МУЗЕЙ

Много музеи съм посетила, но за пръв път бях
в жив музей. Имах приятелка-библиотекарка по
фейсбук от село Прилеп. Поради стагнацията на
духовността около мен, реших на 8 декември,
денят на Свети Климент Охридски, по стар стил, да
я посетя и да се запознаем на живо. Преди 1989 година 8 декември се отбелязваше като студентски
празник. Така и го запомнихме. През 1990 година
с термос чай в кабинета ми в Казанлъшкият музей
нахлу един колега с репликата: „Да празнуваме
с академичната младеж!” Пихме чай и разсъждавахме върху произхода на празника. Завесата на
подменената истина се вдигаше. Първият български университет – Софийският, имаше за патрон
и небесен покровител Свети Климент Охридски
/първият славяно-български просветител по нашите земи/. Промитите ни мозъчета засвяткаха.
Приличахме на деца открили, че не са донесени
от щъркела. Говорихме дълго, дълго…
Затова когато влезнах в музейната сбирка на
село Прилеп, изпаднах в еуфория. Беше истинска.
Бях поразена. Местните творци учители – историци, млади ентусиасти /преди доста години/,
родолюбци, но явно най-вече посветени, бяха
събрали много оригинали. ОРГИНАЛИ! Авторката
на експозицията Атанаска Янева, одухотворено
разказваше за всеки експонат – как е намерен,

как е пренесен, как е краден и как е открит и отново върнат в музея. Оживяваше един живот на
автентичен патриот и един исторически период
от битуването на южното устие на Ришкия проход.
Във въздуха увисна въпроса „Дали точно тук хан
Крум е отсякъл главата на император Никифор?”
с надеждата, че ще намерим отговора един ден….
Но средновековните бойни гюлета от крепостта над Прилеп безспорно са от това време.
Диша българското от надгробните паметници с
прабългарски знаци – шивичена каменопластика,
розети, поминъчни инструменти и др. Групата ни
вървя като омагьосана в съпоставка на спомена
за подобното в Сигмен /от разказите на старците
до четенето в книгите/. Защо да не се спрем пред
ралото? Та къде другаде да видим жизнено решаващото в миналото оръдие на труда, даващо
„хляба наш насъщний” в оригинал, а не някое
лакирано копие, напомнящо фалшивите реклами
по витрините на ХХІ век.. Попаднал в омаята на
живото слово на Атанаска Янева, следваш орача,
хвърляш семената на бъдещето и продължаваш
към софрата със солта в солницата. Над теб се
изправя булката с червен ръченик, а до нея е
люлката. Хоро от сукмани се вие. Преливат цветовете на белките по полите.. Накривил калпак,
поддръпва мустак потурлия ерген. И неусетно
заставаш пред книгата за посетители. Ръката ти
сама взема писалката.
Благодарим за духовния празник!
Благодарим на ума който дръзна, волята, която
дерзае, и ръцете, които съхраниха това безценно
богатство на българщината!
Радка Калева-Инджиева
Член на Съюза на учените в България

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ
ОТ СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ОТБЕЛЯЗАХА
ДЕНЯ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА.

За поредна година с много ентусиазъм,
учениците от СОУ „Христо Ботев” Сунгурларе в
последната сряда на месец февруари се включиха с инициативи в кампанията „Не на тормоза
в училище”. Този ден е познат също и като „Ден

на розовата фланелка“/Pink Shirt Day/. „Денят на
розовата фланелка” е израз на неприемане на
тормоза. Розовият цвят е символ на разчупените
стереотипи, а децата се чувстват по-силни, когато
са подкрепени от важните за тях хора.
Тази инициатива е свързана с преодоляването
на проявите на насилие в училище и се отбеляза
на 24.02.2016 г. в Часа на класа . Показано беше как
вместо да се бутат, драскат и настъпват, могат да
пеят, танцуват, да се усмихват и да ръкопляскат, да
се включват в забавни игри и да са весели заедно
на фона на хубава музика. Мероприятието беше
проведено с участието на деца и учители от всички
класове.
ІХ„А”клас бяха изготвили специално
табло – стенвестник с апликации, снимки, рисунки
и текстове, препоръки какво да направим, вместо
да излъчим агресия. Да пеем, да се усмихваме, да
правим подаръци, да побеждаваме злото с добро
и в никой случай да не ритаме котката – тя пък за
нищо не е виновна!.....

SLS И WWW.ATLETIKABG.COM НАГРАДИХА ШАБАН
МУСТАФА КАТО ЛЮБИМЕЦ НА ФЕНОВЕТЕ

За втора поредна година
един от най-добрите български
атлети в бяганията на дълги разстояния и планинските бягания
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Шабан Мустафа бе награден ник) в София.
като любимец на феновете на атЦеремонията се състоя на
летическия сайт www.atletikabg. щанда на японската компания за
com на 22 февруари (понедел- спортни стоки „Мизуно“ в магазина от веригата SLS на булевард
„Черни връх“ в столицата.
Главният редактор на списание„Атлетика“ и www.atletikabg.
com Антон Бонов връчи на
Шабан Мустафа кристална плакета. Бонов припомни, че Шабан
е не само професионален атлет
и шампион, но и ръководител на
спорта в община Сунгурларе,
организатор на традиционното кроскънтри състезание
„Сунгурларска долина“ и пример за хиляди млади хора,
които искат да бъдат активни
и полезни граждани на нашето
общество като популяризират
ценностите на спорта.
Гост на церемонията бе и
кметът на община Сунгурларе
инж. Васил Панделиев, който

„БАБА МАРТА БЪРЗАЛА,
МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА”
В БИБЛИОТЕКАТА

В навечерието на стародавния български празник на мартеницата, библиотеката при НЧ „Просвета-1882г.”Сунгурларе
организира седянка, на която ученици от клуба „Приятели на
книгата” към библиотеката изработиха 100 мартеници. 50 от тях
те дариха на малките самодейци при читалището. С най-интересните мартеници те направиха и изложба.
На 1 март приятелите на книгата поканиха в библиотеката децата от подготвителната група при СОУ„Христо Ботев” Сунгурларе
с учител Мирослава Градинарова. С ентусиазъм показаха как са
се изработвали мартениците в миналото и запознаха децата с традициите свързани с празника. Сръчно изработиха и мартеници.
Звучаха песни и стихове посветени на баба Марта. И когато тя,
празнично пременена, весела, засмяна, влезе при тях, децата я
посрещнаха с радостни възгласи. Малките възпитаници на г-жа
Градинарова поздравиха Баба Марта с песни, стихчета и танци,
а тя върза на ръцете на всички мартенички, с пожелание да са
здрави, весели и засмяни. И в библиотеката стана както се пее в
песента: „ Баба Марта днес раздава мартенички, мартенички, за
големи и мънички”. Много детска радост, веселие и смях имаше
на празника.
След празника в библиотеката, Баба Марта тръгна из града и
върза мартеници на всички, които срещна.

СНИМКА НА НАСА СМАЯ СВЕТА:
БЪЛГАРСКИЯТ ТРИБАГРЕНИК
СЕ ПОЯВИ В КОСМОСА!

НАСА публикува на сайта си снимка от космоса, на която
светлината се пречупва в цветовете на българския трибагреник,
предаде "Пик".
Снимката е от 4-ти март, само ден след националния ни празник.
също поздрави Шабан и заяви,
че общината подкрепя напълно предстоящото издание
на кроскънтри състезанието
„Сунгурларска долина“, което
ще се проведе на 10 април.
Предс тавителят на SLS и
Мизуно Борислав Димитров,
каза че, SLS са започнали да подпомагат Шабан Мустафа преди 3
години, тъй като им е направило
впечатление неговото трудолюбие и доброта. Димитров връчи
също награда на Шабан с марка
„Мизуно“. SLS подкрепят и други
български атлети, както и каузи
за популяризиране на леката атлетика сред децата като турнира
на олимпийската ни шампионка
на троен скок „Тереза Маринова
и приятели“.

От името на феновете на
Шабан Мустафа се изказа и популярният водещ Деян Слачев
– Део, които сподели, че откакто
познава атлета от септември месец миналата година всеки ден
бяга минимум по 5 километра.
Двамата участваха в един отбор
по време на щафетния маратон
в София през септември 2015
година и оттогава поддържат
отлични приятелски отношения.
В края на церемонията Шабан
Мустафа благодари за наградите
и признанието, като каза, че започва да тренира пълноценно в
началото на март, а основната му
цел през тази година е световния шампионат по планинско
бягане в Сапарева баня на 11
септември.

