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3 МАРТ – 140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО
ПРЕД ПАДНАЛИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ – ПОКЛОН!

Трети март! Дата събрала в едно
родолюбието и саможертвата, признателността и преклонението пред
подвига на героите, които с кръвта
си написаха своята славна страница
и ни я завещаха, а величавият им
дух и беззаветна храброст и до днес
пазят земята ни!
Трети март! На този ден цяла
България празнува! Празнува
свободата си!
Празникът започна на площада
в центъра на Сунгурларе, където
гости и жители на града дойдоха
да отдадат почит на падналите
за свободата ни. Под звуците на
националния химн на Република

България кметът на общината инж.
Васил Панделиев издигна националния трибагреник. Празникът
продължи в театралния салон на
НЧ „Просвета 1882“ с празничен
концерт. Той започна с мажоретния
състав при СУ „Христо Ботев”
Сунгурларе. С тържествено слово
кметът на Община Сунгурларе
поздрави присъстващите:
„Уважаеми гости на нашия град,
Скъпи съграждани и жители на
общината,
На 3-ти март, преди 140 години,
като резултат от Руско-турската
Освободителна война, нашата
държава възкръсна от пепелта на

петвековното робство и започва историята на нова свободна България.
Трети март е незабравима дата,
дата свещена, изстрадана, чакана
столетия!
Подвигът на този ден е неизмерим, неподвластен на времето,
защото са живи чувствата на
признателно ст пред светлата
саможертва на цял един народ,
нетърпелив да измие с кръвта си
позора на робството.
Поклон пред величието на всички
страдалци, загинали за свободата
на България!
Нека помним, нека бъдем единни
и носим в сърцата си гордия български дух!
ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН
ПРАЗНИК! ДА ЖИВЕЕ
БЪЛГАРИЯ“
Звучаха стихове за свободата и
подвига на героите, вечните песни
на България, ритмите от хоровода
на танцовият състав с ръководител
Тончо Кисьов. Вълнуващ момент
бе този, в който Стефка Дучева секретар на читалището прикани
присъстващите с думите: «Да разтворим сърцата си и по-силни от
всякога да прегърнем надеждата за
нашето бъдеще, тук, в нашия град,
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На 7. март 2018 г. в гр. Сунгурларе за втора поредна година се проведе Общинският конкурс за
рецитиране на стихове под наслов ”Българийо, за
тебе те умряха…” Конкурсът се организира от ЦПЛР
- ОДК – Сунгурларе със съдействието на Община
Сунгурларе и РУО – Бургас и се посвещава на 3.
март – националния празник на Република България.
В конкурса участваха индивидуални изпълнители от
всички училища в община Сунгурларе, разделени в 3
възрастови групи: Първа група - ученици от 7 до 10
години, втора група - ученици от 11 до 14 години и
трета група – ученици от 15 до 18 години. Участниците
в конкурса бяха придружавани от своите учители
по български език и литература, от свои съученици
и от директорите на училищата. На откриването на
конкурса присъства и кметът на община Сунгурларе
инж.Васил Панделиев. Приветствие към участниците
в конкурса поднесе г-жа М.Харизанова – началник на
отдел ОМДК. Връчен бе поздравителен адрес от името
на инж.Виолета Илиева – началник на РУО - Бургас.
Изпълненията на участниците бяха оценявани от
жури в състав: председател: Венета Иванова – ст.
експерт по български език и литература и членове:

Милка Харизанова – началник на отдел ОМДК в РУО
– Бургас и - Динко Динков – учител по БЕЛ в ВСУ
„Захари Стоянов” – Бургас, писател и поет.Журито
извърши класирането на участниците на базата на
следните критерии: подходящ подбор на творба в
съответствие с темата на конкурса, предаване на посланието на автора чрез средствата на изразителното
четене – интонация, логически ударения и логически
паузи, темпоритъм, сценично поведение на изпълнителя, както и допълнителни ефекти – музикален
фон, презентация.
Крайното класиране по възрастови групи е следното:
Първа група - ученици от 7 до 10 години:
І място: Яни Добрев Даутев - ОУ „Хр.Ботев” – с.
Лозарево
ІІ място: Мелек Метинова Мехмедова - ОУ „Хр.
Ботев” – с. Лозарево
ІІІ място: Елиф Емин Хасан - ОУ „Отец Паисий”
– с. Съединение
Втора група - ученици от 11 до 14 години:
І място: Мариела Атанасова Зенгинова - ОУ „
Хр.Ботев” – с. Лозарево
ІІ място: Кюбра Мехмед Мехмед - ОУ „Отец
Паисий” – с. Съединение
ІІІ място: Сезен Сезгин Юмер - ОУ „Св.Св.Кирил
и Методий” - с. Манолич
Трета група – ученици от 15 до 18 години:
І място: Виктор Балтов и Росен Петров – СУ „Хр.
Ботев” – Сунгурларе
ІІ място: Иван Стоянов Христов - СУ „Хр.Ботев”
– Сунгурларе
ІІІ място: Стефка Тодорова Колева - СУ „Хр.Ботев”
– Сунгурларе
Всички участници получиха грамоти за участие, а
класираните на първите 3 места, получиха медали,
грамоти и предметни награди.

в нашата България! Нека заедно,
всички, в единение и любов към
Отечеството за пореден път изпълнени с победната сила на вярата в
България, да развеем българското
знаме!». И всички в залата станали
прави, под звуците на песента на
Кичка Бодурова „Обичам те, Майко
Българийо”, развяваха българското
знаме, подарено им при влизането
в театралния салон от ученици от
СУ”Христо Ботев”.
Концертът създаде настроение на
възторг и гордост от най-героичната страница на историята ни. Той
се превърна в празник на духа, на
съкровен миг на среща с паметта
на живелите преди нас и тяхната
мечта за свобода.
Сред присъстващите бяха ръководството на Община Сунгурларе
начело с кмета на общината инж.

Васил Панделиев, заме стник
кметовете Хатидже Георгиева и
Диана Гурева, почетните граждани на Община Сунгурларе - Сава
Михайлов и Шабан Мустафа, кметове на населени места, служители
на администрацията, учители и
ученици, общественици.
Преди да започне тържественото
честване на националния празник, ръководството на Община
Сунгурларе положи венци и цветя
на Бюст–паметника на д-р Везенков
в село Везенково и на паметната
плоча на Марин Георгиев Стоянов участник в Руско-турската освободителна война, в боевете при Стара
Загора и Шипка в село Лозарево..
Организатори на празника бяха
Община Сунгурларе, НЧ„Просвета
1882г.” и СУ „Христо Ботев“ в
града.

БЯГАЙ С ШАБАН МУСТАФА И
RUN BULGARIA В СУНГУРЛАРЕ

На 18 март в град Сунгурларе ще се проведе Крос кънтри „Сунгурларска
долина” под патронажа на кмета на община Сунгурларе инж. Васил
Панделиев. Организатор на състезанието е ОСКЛА „Шампион –
Сунгурларе” град Сунгурларе със съдействието на БФЛА и Община
Сунгурларе.
Основната цел на проявата е да се популяризират кросовете бягания
сред младите хора, откриване на нови таланти в леката атлетика и масовизиране на спорта лека атлетика, както и да се стимулират и мотивират най-изявените национални състезатели. Право на участие имат
всички картотекирани състезатели в БФЛА, подали заявка за участие
в срок до 11.03.2018 година. Всички състезатели трябва да представят
заверен състезателен медицински преглед. Допуска се участие само в
една възрастова група.
За първа година ще се проведе и първото състезание от веригата
Run Bulgaria - бягане за любители на 9 км. Шабан Мустафа моделира
специално трасе за планинско бягане. Трасето е изцяло горски пътеки
и пътища с денивелация 200 м – положителна и отрицателна. Тук могат да участват както картотекирани състезатели мъже и жени, така и
любители без картотека.
В Крос кънтри „Сунгурларска долина” във възрастовите групи родени от 2008 до 2013 година имат право на участие само деца от община
Сунгурларе. За всички деца от Община Сунгурларе участвали в състезанието в посочените възрастови групи ще има осигурени медали и тениски.
Състезателите, класирали се на първите три места от всяка възрастова група ще бъдат наградени с медали и до шесто място с рекламни
тениски от Община Сунгурларе. Крос кънтри „Сунгурларска долина”
ще се проведе на стадиона на гр. Сунгурларе, на 18.03.2018 г. /неделя/
с начало 10:00ч. Техническата конференция за състезанието ще бъде на
17.03.2018 г. от 19:30 ч. в ритуалната зала на гр. Сунгурларе.
/Продължава на стр.4/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУНГУРЛАРЕ
НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРАТИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБШИНА СУНГУРЛАРЕ
Приета с решение N 296/ 21.12.2017г. по протокол N 35/21,12,2017 г. на Общински съвет - Сунгурларе
/продължение от брой 4/

/продължава в следващия брой/
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ОТНОСНО : ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
С постановление на Министерски съвет №
332/20.12.2017г. беше приет държавния бюджет на
република България. В чл. 20 от ПМС 322 беше регламентирано финансиране за целево осигуряване
на социални услуги в домашна среда – Личен асистент , Домашен помощник , за хора с увреждания
и лица над 65г. с ограничения или в невъзможност
за самообслужване.
На 22.12.2017г. в изпълнение на постановлението беше сключено споразумение за финансиране
между Агенция социално подпомагане гр.София
и Община Сунгурларе № ФС01-0400/22.12.2017г.,
като задължение на общината е да осигури предоставяне на социални услуги в домашна среда на

кандидатите на които е извършена социална оценка
по правилата на операция BG05M9OP001-2.002
„Независим живот”, след приключване на финансирането по програмата, като в рамките на осигуреното финансиране могат да се включват и нови
потребители по критерии, утвърдени от кмета на
общината след извършване на индивидуална оценка на потребностите, и при наличие на бюджетни
възможности за това.
Считано от 04.01.2018г. в изпълнение на ПМС№
332/20.12.2017г. бяха назначени 30 лични асистента и 12 домашни помощника, които предоставят
почасови социални услуги в домашна среда на 48
потребителя.

„ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”
На 14.03.2017г. Община Сунгурларе подаде завка
за работни места по Проект BGО5М90PО01-1.0050001„Обучения и заетост за младите хора”. Същата
беше одобрена за финансиране през м.декември
2017г. и през м.януари 2018г. Община Сунгурларе
сключи договор за финансиране с Агенция по заетоста № ОЗМ-3-02-05-1029#7/24.01.2018г.
Съгласно подписания договор за Община
Сунгурларе ще бъде осигурено финансиране за 24

работни места , както следва - Работник озеленяване
– 20 работни места , Разносвач на храна – 1 работно
място , Пазач невъоражена охрана – 2 работни места
и Архивар – 1 работно място.
Считано от 01.02.2018г., 10 младежи до 29г. бяха
назначени на работа на длъжност Работник озеленяване и 1 Разносвач на храна, за останалите 12
младежи предстои обучение, след което ще бъдат
назначени на работа за период от 6 месеца.

3 МАРТ – ДЕН НА ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ

Няма забрава за събитие , в което един народ
получава свободата си. В мислите и сърцето си
всеки носи непомръкващата слава и безсмъртният подвиг на загиналите.140 години ни делят от
онзи ден, когато свободата е огряла най-старата
държава на Балканския полуостров – нашата
България.
На 3 март жителите на село Лозарево се
събраха пред паметната плоча на загиналия в
Руско-турската освободителна война опълченец
Марин Георгиев. Тук бяха кметът на община
Сунгурларе инж. Васил Панделиев, кметът на
село Лозарево г-н Благомир Чомаков, КК на
пенсионера, читалищните дейци.
Празникът започна с химна на РБългария. С
едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на загиналите и положиха венец
и цветя пред паметната плоча на опълченеца
Марин Георгиев и на загиналите за свободата

на родината. Приветствие към всички отправи
кметът на селото г-н Благомир Чомаков. „Датата
3 март ще остане завинаги в сърцата ни, защото
сплотява българския дух. Да помним и почитаме
паметта на героите, дали живота си за свободата
ни!” каза той.
Г-жа Станка Рошманова разказа за живота и
делото на Добружанеца от Тулча Марин Георгиев, който се установява в град Карнобат след
завършване на войната. Работел е като областен
управител. Често се е отбивал в кръчмата на
Балчеви в село Комарево. Влюбил се в хубавата
мома Гергина от селото за която се е оженил.
Имат седем деца. Бил е кмет на Лозарево известно време. От 1879 година до 1903 година
когато умира, живее в селото. През 1986 година
е открита паметната плоча на опълченеца Марин
Георгиев в знак на почит и уважение. В град
Карнобат има издигнат и негов паметник.
Самодейците от кръжока по художествено
слово при читалището представиха рецитал за
загиналите за свободата на отечеството ни –
руснаци, украинци, румънци, финланци и други
знайни и незнайни смели войни. Звучаха възрожденски и патриотични песни. В програмата
се включиха Гинка Русева и Ганка Жекова със
стихове за България.
На площада пред читалището се изви кръшно
българско хоро под мотото „Българино, поведи
хорото!” Така лозаревци се включиха за първи
път в световната инициатива на „Сдружение
Азбукари” и „Българи за България” за възраждане на българщината.

Обява

Община Сунгурларе съобщава, че във връзка с изискванията на Закона
за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община
Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена
територия обслужвана от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас“ с инвеститор :
Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Местоположение на инвестиционното предложение: област Бургас.
В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица
могат да подават писмени становища, възражения и предложения в
сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.
Дата: 07.03.2018г.
Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ
И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА
ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“
BG05FMOP001-03.02-0081-С05
Трапезария „Надежда” – Община Сунгурларе

Община Сунгурларе продължава предоставянето на Топъл обяд на
хора в неравностойно положение, който стартира през 2015 г.
Проектът е по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на най
– нуждаещите се лица, Операция Тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”.
Проектът е на стойност 1 840 157.00 лв.
Дейностите по предоставяне на услугата са възложени на фирма
„Кей Енд Ви” ООД гр. Ямбол, след проведена процедура по Правилника
за прилагане на Закон за социалното подпомагане.
От началото на 2018 г. броят на потребителите е 800. Заявления от
кандидат – потребители се приемат през целият период на договора.

140 ГОДИНИ СВОБОДНА
БЪЛГАРИЯ

На 3 март пенсионерите при клуба на пенсионера село Славянци се събрахме, за да отбележим светлата дата и отпразнуваме 140
годишнината от освобождението на България от турско робство.
Сред нас пенсионерите имаше и деца. Звучаха патриотични песни.
Димитър Паскалев прочете вълнуващо слово, след което рецитира
„Опълченците на Шипка” и „Арменци”. Вълнуващи, в прослава на
героите дали живота си за свободата на България бяха и изпълнените
от децата стихове. Всички заедно изпяхме възрожденските песни „Вятър ечи, Балкан стене” и „Хубава си моя горо”. Димитрина Кунчева
поздрави всички присъстващи с изпълнението си на песента „Разболя
се млад Милан”.
Клуб на пенсионера село Славянци

ОСМИ МАРТ В С.ПОДВИС
Различни са мненията за този празник, но ако потърсим корените му трябва да го приемем като една победа
на женското равноправие и да му отдадем необходимото внимание. Ръководени от мисълта да празнуваме,
да сме заедно, да сме задружни, почти целият женски
състав на пенсионерски клуб „Здравец” в село Подвис
се подредихме около трапезата. За всеки имаше букетче
кокичета, а сред нас беше и кметът на селото г-жа
Събка Равалиева, бяха и читалищните служителки.
Представителя на ДПС-Димитринка Събева беше сред
нас, носейки поздравителен адрес. Лично по червен
карамфил ни поднесе Валентин Славов - председател
на партийната организация на БСП в град Сунгурларе.
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Кметът на селото ни прочете поздравителен адрес от
кмета на общината инж.Васил Панделиев и от общинската организация на пенсионерите. По телефона се
чухме с г-жа Гурева - зам.кмет на общината. Приятно
беше това внимание в деня на жената.
Празникът отмина със смях, разкази за интересни
случки и планове за осъществяване на нови идеи и
пътувания. В края на деня бяхме поздравени от г-жа
Стефка Йорданова-председател на пенсионерския
клуб в село Паламарца, на които ще гостуваме през
тази година.
м.март 2018 г./с.Подвис
През втората година, в която учителите работят по този проект, груНиколина Манчева пите в нашето училище са 39, в това число – по интереси и за ученици,
срещащи затруднения. Госпожа Росица Димитрова работи с група деца,
интересуващи се от театъра и сцената, млади таланти, които с голямо
усърдие и ентусиазъм, творчески и одухотворено пресъздадоха сцени
от „Ромео и Жулиета “ на Шекспир и от „Тартюф“ на Молиер. Играха,
забавлявайки се и предизвиквайки публиката, която им отвръщаше
с усмивки и аплодисменти. Публичната изява на групата „Театрална
работилница“ се състоя на 26 февруари. За своите питомци, изкушеИздание на ни от театъра, госпожа Димитрова организира по-рано тази година и
Община Сунгурларе посещение на спектакъл на гостуващ театър в гр. Карнобат. Пиесата,
която децата гледаха, бе по мотиви от разкази на Чудомир.

Начало на публичните изяви по проект
„ТВОЯТ ЧАС“ в СУ „Христо Ботев“
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От този брой общинският вестник започва да публикува творби от автори,
които живеят на територията на общината. Идеята за това начинание е на
НЧ„Просвета 1882г.” – Сунгурларе и на в-к „Сунгурларска долина”
Решихме тази рубрика да се казва „Думи от ума и сърцето”

„МАРИЯ”
Първа част

Тази зима беше неочаквано топла. Снегът беше споходил
малкото подбалканско селце толкова, колкото да отбележи
присъствие. Тревата се зелна, клонките на бадема набъбваха
с пролетните си пъпки, готови за цъфтеж.
Мария стоеше замислена под навеса и допиваше сутрешното си кафе. Така и се пушеше, но напредналата бременност
и желанието да роди здраво дете я възпираха. Представяше
си бъдещето с това малко същество, на което от сега даваше
цялата си обич и надежда.
Животът и до сега не беше лек. Не успя да завърши гимназия,
наложи се да работи, за да помага на семейството си – бяха три
сестри, а тя бе най- голямата. Започна работа в една бензиностанция в родното си село – единствената бензиностанция тук.
Работата не и тежеше, контактите с хората освежаваха сивото
и ежедневие. Вечер се прибираше, помагаше в домакинството
и се занимаваше със сестрите си. Баща и беше безнадежден
пияница и често ги поступваше – ей така, с причина и без
причина. Всъщност, винаги си намираше причина, та дори
това да е, че яденето му не е достатъчно топло. Просто така
го караше и беше цяло облекчение, когато след заплата се
запиляваше за по два-три дни с приятели, но и след тези дни
спокойствие обикновено се прибираше в лошо настроение и
без пари, та се налагаше всички да се заключат в една стая, за
да избегнат последиците на настървения му характер. Майка
и беше кротка жена, мълчалива и смалена от семейните свади.
Беше като сянка – безмълвно си вършеше къщната работа,
ставаше първа и си лягаше последна. Не изразяваше никаква
емоция, само вечер тайничко си поплакваше, тихичко, за да
не събуди децата.
Всеки ден Мария се прибираше с очакване на някакво чудо
– майка и да се усмихне, или по-невероятното - баща и да спре
да пие и да ги бие. Но уви, животът си течеше в отъпканото
русло и нямаше камъче, което да го преобърне. И така ден
след ден … докато в един майски ден не го срещна. Не го
беше виждала в селото. Дойде, слезе от лъскавата си кола и
дружелюбно и се усмихна.

-Здравей! Напълни резервоара до горе!
Докато пълнеше го наблюдаваше с крайчеца на окото си - беше
висок, снажен, с тъмна коса и много светли очи. Имаше приятен
загар на кожата. Обикаляше около колата и си свирукаше нехайно.
-Готово. Вие от тук ли сте, не съм ви виждала до сега?
-Да, от тук съм, но допреди седмица бях в чужбина, в Гърция.
Поработих там няколко години, е почти пет станаха и сега се
прибрах тук, но няма да оставам. Тук няма какво да се прави
и е скучно. А ти? Всъщност, аз съм Павел, приятно ми е - и
подаде ръка.
- Мария - бадемовите и очи светнаха, подавайки треперещата
си ръка.
- До скоро, Мария!- махна и с ръка и се качи в колата.
Мария въздъхна почти с облекчение и дълго гледа след колата
докато се скри от погледа и. Свали ръкавиците и се остави на
вятъра да гали дългата и коса. Нещо подскачаше в нея като
пинг-понг и накъсваше дишането и. Не беше имала до сега
подобно усещане, но това, което чувстваше, като че ли озаряваше цялото и същество като малко слънце в нея и я топлеше,
топлеше. Обичаше майка си, обичаше и сестрите си, но обичта
и бе по-скоро състрадание и безсилие да им дари щастие – поне
така го усещаше. Не се беше питала как се обича истински, а
любов … това го беше чела в романите, но и беше непознато, но
като всяко момиче на нейната възраст, а тя бе на седемнадесет,
мечтаеше да я срещне. Как ли изглежда любовта? Сигурно е все
щастлива и усмихната и лети, лети под слънцето, над дребните
неща или е като слънчево зайче, което не можеш да уловиш?
Така замислена, Мария не усети как мина деня. Прибра се
както винаги. Както винаги в къщи цареше олелия – баща и пак
беше вдигнал скандал, че Зоя, по-малката и сестра не го беше
посрещнала подобаващо, че никой не го уважава, а той по цял
ден се трепе за тях. Обичайната картина.
Мария помогна на майка си да разтреби масата, изми чиниите
и се оттегли в стаята си. В малката стая имаше три легла и трите
сестри спяха там. Зоя се беше завила през глава и цялото и телце
се тресеше от беззвучен плач. Мария полегна до нея и я погали:
- Недей, миличка. Нали го знаеш. Той не е лош човек, но алкохолът го преобразява. Сигурна съм, че ни обича, но по свой си
начин. Не плачи. Сега си на петнадесет, след три години двете
ще се махнем от тук. Имай вяра!
Зоя откри лицето си и отметна слепналите къдрици. Беше
толкова красива с тези си тъмни къдрави коси, а разплаканото
и лице изглеждаше още по-красиво в болката си.
-Како, ти защо си още тук, защо не заминеш някъде? - хлипайки попита момичето.
-Заради мама, миличка, заради мама. Много пъти ми се е
искало да се махна, да отида в голям град, където никой не
ме познава и да осмисля живота си, но мисълта за мама не ми
дава да го сторя. Където и да отида тази болка ще е с мен и ще
ме връща.Затова още съм тук.Не съм готова. Мария прегърна
сестра си и така заспаха.
Седмицата мина бързо. Павел идва още два пъти и всеки път
зареждаше за по десет лева. Винаги приветлив и разговорлив.
Мария го чакаше с нетърпение.
Един ден лъскавата кола на Павел спря в страни от колонките. Той отвори вратата, запали цигара, постоя за кратко така,
слезе и се запъти към Мария. Тя изтръпна. Първото, за което си
помисли бе, че нещо е сгафила я с парите, я с бензина. Устните
и потръпнаха. Стоеше права и немигаща, всеки момент готова
да падне.
-Здравей, Мария!-с непринуден глас подвикна Павел - Днес
няма да зареждам. Искаш ли да се поразходим? Да отидем до
Троян, а? Времето е хубаво, а в прохода гледката е вълшебна.
Ще се поразходим из Троян и ще се приберем.
Мария онемя. За първи път някой проявяваше интерес към
нея. Гърлото я стегна. Езикът и се вдърви. Тя успя само да
издаде някакъв звук:
-Ъ-ъ-ъм…Не знам. Не съм ходила другаде … само тук …

и в къщи…Не знам - ръцете и се движеха хаотично и накрая
увиснаха безпомощно.
-Да, разбирам. Добре, утре пак ще дойда и ще се радвам да
се съгласиш - съзаклятнически и смигна Петър.
-Добре - почти прошепна тя и объркано раздвижи ръце като
да си оправи косите.
Прибра се зашеметена и объркана. Мина през всекидневната
и сякаш беше на чуждо място, нищо не я впечатли, на никого
не обърна внимание. Дори не вечеря. Легна си и се зави през
глава. Идеше и да вика…от радост.
На другият ден Павел дойде и без да поздрави направо попита:
-Е?- светлите му очи я пронизаха, нетърпящи отказ.
-Добре. Тази събота съм в почивка. Ще дойда с теб - и конфузно, като да е извършила престъпление се обърна и влезе в
бензиностанцията.
-Събота, в десет тук!- извика след нея той и потегли с пълна газ.
Три дни тя не беше на себе си. Не чуваше какво и говорят,
само кимаше с глава и всичко преминаваше покрай нея като
на филм, в който не участваше. Напрежението я изпълваше с
непозната топлина. Идеше и да пее, да полети на крилете на
това ново за нея чувство. Не се питаше, а само си отговаряше,
само чакаше съботата.
Събота, 8 часа. Мария беше готова. Облечена с дънки и
риза, изглеждаше съвсем различна от Мария с широкото работно облекло. Младежките и форми фино и ненатрапливо се
подчертаваха от прилепналия панталон, а дъха и трепереше
и вълнуваше широката риза. Не посмя да каже на майка си.
Каза и, че излиза с приятелки. Взе си раницата и още в девет
бе на уреченото място. Сърцето и биеше лудо, до пръсване,
чак устните и пулсираха. Ръцете и трепереха, а краката – те
просто я държаха да не падне.
Павел дойде. Отвори вратата и весело и каза:
-Хайде, скачай и да тръгваме!- беше по-чаровен от всякога.
Мария неуверено се настани на предната седалка и погледна
крадешком към Павел-изглеждаше като модел от модно списание, черната риза му придаваше неустоим чар.
-Гледай сега!- настъпи рязко газта, колата изрева и потегли
с подскок.- Няма като нея тук! Много ме кефи!
Пътуваха без да говорят. Пролетта бе разтлала живителните
си сокове и склоновете на планината зеленееха свежи и сочни.
Дърветата протягаха кичестите си клони над пътя и създаваха
усещането, че се движат в тунел … от сънища.
Пристигнаха в Троян. Павел предложи да отидат на кафе.
Седнаха на масичка отвън и си поръчаха кафе.
-Е, хареса ли ти колата? Доста се потрудих докато я купя,
но е голям звяр. Само да има къде да ходя, няма да сляза от
нея - говореше бързо докато бъркаше кафето си.
-Да, хубава е. Аз не разбирам много от коли - промълви Мария.
-Цигара?- протегна към нея кутия с цигари Павел.
-Не, не, не пуша - направи отрицателен жест с ръка Мария.
-И що? Всички пушат. Поне отраканите пушат. Вземи де, все
някога е за първи път.- и доближи до лицето и кутията с цигари.
Мария се смути. Тя не познаваше „всички”, а за „отраканите”
не и се мислеше, но дали от любопитство, или да угоди на
Павел, или за самочувствие взе една цигара. Той и я запали
и тя всмукна от цигарата. Задави се от пушека и се закашля.
Това разсмя Павел, той се смееше с глас.
-Е, всяко начало е трудно. Ха-ха-ха. Ще свикнеш! - смехът
му зарази и нея и това някак си разчупи невидимата граница
помежду им.-Тук не е като на село. Дори съм си намерил квартира
и мисля да опитам да работя нещо тук. Искаш ли да я видиш?
Наблизо е. Е, още не е оправена, но е квартира. Хайде, ще те
заведа да я видиш, пък може и да ти хареса - съвсем спонтанно
Павел я хвана за ръката.
Ваня Савова
/Продължава в следващия брой на в-к «Сунгурларска
долина/

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА БЯГАЙ С ШАБАН МУСТАФА
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На 1 март отбелязваме Деня на самодееца и любителското художествено творчество. На този ден празнуват хората,
които отдават време и сили и упорито работят за запазване на българските традиции, култура и дух.
Самодейците при НЧ „Светлина-1920г.” село Лозарево отбелязаха подобаващо своя празник. Кметът на село Лозарево
г-н Благомир Чомаков поздрави самодейците: „Да бъдеш самодеец е чест. Да си самодеец се иска сърце и душа. Почит
и респект към тяхната всеотдайност и голяма любов към
изкуството и към „всичко
българско и родно”. В този
празничен ден пожелавам
здраве и много вдъхновение,
за да продължавате да пеете, танцувате и играете на
театралните сцени, а ние да
Ви се радваме и зареждаме
с онзи особен дух, който
само изкуството може да
дари човека.”
Поздравителен адрес поднесе и председателят на
НЧ”Пробуда- 1931г.” село
Чубра г-н Митко Димитров.
Празникът премина с
много танци, игри и веселие.
Читалищно
настоятелство при
НЧ”Светлина-1931г.”
с.Лозарево

И RUN BULGARIA В
СУНГУРЛАРЕ
На 17 март от 18:00 часа фенове, приятели и съграждани на Шабан
Мустафа ще имат възможността да гледат в театралния салон на НЧ
”Просвета-1882” Сунгурларе филм посветен на него – дългогодишният
състезател с огромен опит в бяганията на всякакви дистанции и условия.
Часови график и дистанции

На 18 март от 10:00 часа е официално откриване
От името на организаторите и председателя на организационния
комитет, кмета на община Сунгурларе инж. Васил Панделиев
ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ !

