Година X, брой 189

Брой 8, 28.04.2016 г.

ПРОФ. МИНКО БАЛКАНСКИ ПОКАНИ ДЕЦА
ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ШКОЛИТЕ
НА ЕДНОИМЕННАТА ФОНДАЦИЯ

На 18-ти април световноизвестният физик проф. Минко
Балкански се срещна с кмета

на община Сунгурларе инж.Васил
Панделиев и учители и ученици от
СОУ „Хр.Ботев”. Срещата беше

във връзка с извънкласна работа
на талантливи български ученици, които могат да участват
в летни школи.
Проф.Балкански e ocнoвaтeл
нa фoндaция “Миню Бaлкaнcки”,
кoятo paбoти пo coбcтвeнa
пpoгpaмa зa oбyчeниe нa yчитeли
и yчeници. Фондацията се занимава с откриване на талантливи
деца в сферата на математика,
физика, информатика
На срещата професорът
представи целите и дейността
на Фондация „Миню Балкански”
а през цялото време учители и
младежи имаха възможност свободно да задават своите въпроси.
Всяка година Фондацията
организира летни школи, спомагащи развитието на мотивирани
ученици в различни научни и хуманитарни области където могат
да се обучават до сто деца на
седмица.Фондацията се намира
в родното му село Оряховица
Старозагорско. А Школите са в
различни области на науката - математика, астрономия, физика,
езици, роботика, архитектура
и дизайн, облачни технологии и
музика.
Кандидатстването става чрез
заявление за участие в школите
на Фондацията . Необходими
са само мотивационно писмо,
писмено съгласие от родител,
и писмено съгласие на ученика
с правилата на лятната школа.
Заплаща се само такса от 250
лв.за поддръжка на обучаващия
персонал.
Срещата с проф.Минко
Балкански премина при огромен
интерес.

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ В СУНГУРЛАРЕ
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В навечерието на светлия християнски празник Възкресение
Христово красива изложба от великденски яйца и козунаци
посрещна гости и жители на града в кино салона на читалището.Концерта бе открит с тържествено слово на
кмета на община Сунгурларе инж.Васил Панделиев.В своето
обръщение той сподели,че за пореден път традицията в
Сунгурларе е съхранена и всички сме тук
да споделим един хубав миг –най-големия
християнски празник
Великден.Отправи
послание към всички гости и жители на града и припомни
християнските ценности- да бъдем по мъдри,по смирени и
добронамерени един към друг.
В Празничната програма участваха детски танцов
състав при НЧ ”Просвета 1882 г.” гр.Сунгурларе и възпитаниците от НУФИ „Филип Кутев„
гр.Котел,които завладяха многобройната публика с красотата и ритъма на
народните танци.Усмихнатите лица
на изпълнителите и артистичното
им изпълнение предизвикаха бурните
им аплодисменти. Концертът се
превърна в истински празник.Бяха
отправени специални благодарности
към участниците в концерта със
пожелание да продължат със своя
талант и всеотдайност да пренасят
красотата на българския фолклор и
традиции,които са запазили духа на
българина и са ни съхранили като нация.

Уважаеми съграждани на
Община Сунгурларе,

В навечерието сме на
най-светлия християнски празник -Възкресение
Христово. На Великден
всеки християнин вярва,
че на земята доброто
надделява над злото,
правдата над неправдата, светлината над
тъмнината. Това е времето, когато изричаме
своята съкровена молитва за здраве и спасение, търсим божието
благословение за себе
си и за най-обичните си
хора.
Нeкa бъдeм cилни и чиcти в пoмиcлитe и дeлaтa
cи. Кaктo Хpиcтoc e възкpъcнaл и e пpoдължил
cвятoтo cи дeлo, тaкa и ниe дa възpoдим миpa в
дyшитe cи, в жeлaниятa cи и в oнoвa, кoeтo пpaвим.
Нeкa тoзи Вeликдeн e нaшeтo пpepaждaнe за
вяра,нaдeждa и любoв мeждy хopaтa – ceгa, днec,
yтpe и зaвинaги.

Чecтитo Възкpeceниe!

Инж. Васил Панделиев
Кмет на Община Сунгурларе

ВЕЛИКДЕН
Великден е най-светлият
празник за християните по
целия свят. На този ден
Християнската църква отбелязва Възкресението на Божия
син Исус Христос. Великден
зависи от първото пълнолуние след деня на пролетното
равноденствие. По традиция
Възкресение Христово се празнува в продължение на 3 дни,
а подготовката за неговото
посрещане започва по време
на Страстната седмица.
Християнските предания гласят, че когато Божията майка
отива в Рим, за да се срещне
с императора, тя му подарява
яйце, обагрено в червено символ на Христовата кръв.
Приготовленията за Великден
носят много емоции на всички
в семейството – с украсата на
дома, с боядисването на яйцата и месенето на козунаците
. По традиция великденските
яйца се боядисват на Велики
четвъртък и в съботния ден,
преди празника. Първото яйце
винаги се боядисва в червено,
след което стопанката на къщата рисува кръст по челата
на децата с него, за да са здрави
и румени през цялата година.
То се поставя пред иконата в
дома или се заравя в средата
на градината, като се пази до
следващия Великден. Боренето
с великденските яйца е една
от най-забавните традиции
на Великден, която винаги се
очаква с нетърпение, особено
от малките деца. Обичаят
символизира борбата за победа

и здраве през цялата година,
а за "боракът" са отредени
много щастие, благополучие
и крепко здраве.Честването
на Великден (Пасха) започва
в полунощ в неделя. В храмовете се събират хора на
празничната литургия, държат запалени свещи и боядисани яйца, които са донесени
от къщите им. По време
на службата в храма всички
пеят, а след службата всички
се поздравяват: "Христос
Воскресе!";Отговорът трябва
да е "Воистина воскресе!". На
следващата сутрин хората
отново ходят на църква.
Великденските традиции се
предават от поколение на
поколение и събират заедно
всички членове на фамилията.

2

ЛЕКАРИ ПРЕГЛЕЖДАХА БЕЗПЛАТНО В СУНГУРЛАРЕ
Прегледите бяха организирани от община Сунгурларе със съдействието на Неправителсвена
организация „ СДРУЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА
ИНТЕГРАЦИЯ И ПОЛИТИКИ
ЗА ЗДРАВЕН И АКТИВЕН
ЖИВОТ СЛЕД АМПУТАЦИИ
И ПРОТЕЗИРАНЕ”
Представителят на сдружението Иван Иванов беше
любезен да отговори на въпросите, които му бяха зададени
от редакцията на вестник „
Сунгурларска долина“.Той сподели, че основната цел на сдружението е правилно да насочват
хора претърпели ампутации,
навреме да се обърнат към
точните специалисти за здравни консултации, запознаване с
техните права, организиране на
дни за безплатно лечение. На

въпроса от колко време се води
тази кампания господин Иванов
сподели, че тя е стартирала
от една година и резултатите
са показателни. Пациентите с
ампутации и ползващи протези
се запознават с правата си,
като идеята на сдружението е
да те бъдат ориентирани своевременно към специалисти с цел
правилно лечение и протезиране.
На 21април в гр.Сунгурларе в
новия център за предоставяне
на почасови социални услуги се
проведоха медицински прегледи
и социално-правни консултации
на лица с увреждания и претърпели ампутации, протезирани
и лица нуждаещи от специални
ортопедични обувки, пациенти
с диабетно стъпало, с ниски
и високи сколиози, заболяване
на „Шоерман -Мау„ нарушен

растеж на телата и гръдните
прешлени във възрастта на
активен растеж, с остеопоротични деформации на прешлените, нуждаещи се фиксиращи
и коригиращи протези за горен
и долен крайник след счупвания
и деформации.
Хората от общината имаха възможност да проверят
своето здравословно състояние
като общо бяха прегледани 23
човека, от които 15 човека с
износени стави, диабет и изтръпване на краката, 5 човека
с ампутация, на които ще им
бъде съдействано за протези и
2-ма с диабетно стъпало, на
които ще бъде подсигурени ортопедични обувки и един човек
с частична ампутация, който
ще бъде ориентиран за „апарат
обувка”.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД

№

№ 270 / 19.04.2016 г.

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.71 и чл.72 от Наредбата за РПУРОИ
ВЪВ ВРЪЗКА С: Чл.14 , ал.2 и ал.3 от ЗОС

ЗАПОВЯДВАМ:

Насрочвам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв.7 по ПУП
на с.Камчия, а именно: помещение с обща полезна площ 40 кв.м., с обособен отделен вход,
намиращо се в източната част на сградата, за магазин за хранителни и промишлени стоки.
Горепосоченият търг да се проведе с явно наддаване на 18.05.2016г. от 14,00 часа в заседателната зала на Общината.
Търгът да се проведе при следните условия:
1.Наемателят да извърши за своя сметка всички необходими действия във връзка с изготвянето и одобряването на техническата документация на обекта за ползването му по
предназначение.
За начална годишна цена при наддаването в търга определям сумата в размер на 768,00
лв. без ДДС.
Депозита за участие в търга е 20% от началната годишна тръжна цена, т.е. 153,60 лв.
без ДДС и се внася в касата на Общината.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден.
Необходими документи за участие в търга:
1.Заявление за участие /по образец/.
2.Внесен депозит.
3.Актуално състояние за юридически лица издадено не по-рано от предходните три месеца.
4.Удостоверение от ,,Местни данъци и такси,, за липса на задължения към Община Сунгурларе.
5.Удостоверение от „Общинска собственост” за липса на задължения към Община Сунгурларе.
Документи за участие в търга се приемат до 17.05.2016г. до 12.00 часа в деловодството
на Общината.
Заповедта да се връчи на Кмет на с.Камчия и ,,Общинска собственост,, при Общината
за сведение и изпълнение.

СК/

Кмет на Община Сунгурларе:....................
/инж. Васил Панделиев/

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД
№278/ 22.04.2016 г.

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.71 и чл.72 от Наредбата за РПУРОИ
ВЪВ ВРЪЗКА С: Чл.14 , ал.7 от ЗОС и Решение по т.10 от протокол №
7/01.03.2016 г. на Общински съвет гр.Сунгурларе

ЗАПОВЯДВАМ:

Насрочвам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за образователни дейности, за срок до десет години на част от сграда – публична общинска собственост, находяща
се в УПИ V кв.34 по ПУП на с.Климаш, а именно: помещение с обща полезна площ 8,00 кв.м.,
намиращо се в северозападната част на едноетажна сграда с площ 265,50 кв.м, и ½ от коридор
с обща полезна площ 31,34 кв.м.
Горепосоченият търг да се проведе с явно наддаване на 18.05.2016 г. от 15,00 часа в заседателната зала на Общината.
Условия за наемане: Отдадения под наем обект се нуждае от ремонт. Наемателят има
задължение да извърши ремонта за собствена сметка, без възстановяване на направените
разходи.
Условия на търга :
1.Начална годишна цена при наддаването в търга - 213,00 лв. без ДДС.
2.Депозит за участие в търга - 20% от началната годишна тръжна цена, т.е. 42,60 лв. без
ДДС, вносим в касата на Общината.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден.
Необходими документи за участие в търга:
1.Заявление за участие /по образец/.
2.Внесен депозит.
3.Актуално състояние за юридически лица издадено не по-рано от предходните три месеца.
4.Удостоверение от Дирекция ,,ОГТМП,, за липса на задължения към Община Сунгурларе.
5.Удостоверение от Дирекция „БФСДОС” за липса на задължения към Община Сунгурларе.
Документи за участие в търга се приемат до 17.05.2016г. до 12.00 часа в деловодството
на Общината.
Заповедта да се връчи на ,,Общинска собственост,, при Общината за сведение и изпълнение.

СК/

Кмет на Община Сунгурларе:....................
/инж. Васил Панделиев/

ЗАПОВЕД
280 /22.04.2016г.

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 14 ал.7 и ал.8 от ЗОС, § 12
т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ
ВЪВ ВРЪЗКА: чл.71 и чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, пар. 4 ал.1 от ЗСН, Решение по
т.6 от Протокол № 7/01.03.2016г. на Общински съвет гр.Сунгурларе

ЗАПОВЯДВАМ:

Насрочвам повторен публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска
собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под наем, както
следва:
1.Язовир с площ 10,721 дка., представляващ имот № 000019 по КВС в землището на
с.Терзийско, за срок от десет години, с начална тръжна цена 257,30 /двеста петдесет и седем
лева и тридесет стотинки/ без ДДС, годишно.
2.Язовир с площ 41,470 дка., представляващ имот № 000530 по КВС в землището на
с.Подвис, за срок от десет години, с начална тръжна цена 995,00 /деветстотин деветдесет и
пет лева/ без ДДС, годишно.
3.Язовир с площ 17,073 дка., представляващ имот № 000199 по КВС в землището на
с.Прилеп, за срок от десет години, с начална тръжна цена 409,70 /четиристотин и девет лева
и седемдесет стотинки/ без ДДС, годишно.
Търгът да се проведе при следните условия:
- наемната цена за първата година се заплаща преди сключване на договора, а наемната
цена за всяка следваща година се заплаща в месеца преди започване на годината за ползване на
язовира.
- почистването на язовирите и възстановяването на съоръженията към тях са изцяло за
сметка на наемателя.
- язовирите /водоемите/ да не се ограждат, за да бъдат достъпни за водопой на животни.
Търгът да се проведе на 03.05.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Общината.
В търга могат да участват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по реда на Търговския закон, които нямат задължения към МДТ – Сунгурларе и Община
Сунгурларе.
Депозитът за участие в търга е 50% от обявената началната годишна наемна цена.
Необходими документи за участие в търга:
1.Заявление за участие по образец.
2.Внесен депозит.
3.Копие на удостоверение за вписване в търговския регистър издадено не по-късно от предходните три месеца, или извадка от Търговския регистър за актуално състояние.
4.Удостоверение от Дирекция „ОГТМП” за липса на задължения към община Сунгурларе.
5.Удостоверение от Дирекция „БФСДОС” за липса на задължения към община Сунгурларе.
Не се допуска до участие в търга участник, който има финансови задължения към общината, или е бил наемател на общински имот и договорът е бил прекратен по негова вина през
последните пет години.
Оглед на имотите да се извършва всеки ден с представител от съответното кметство
или кметско наместничество .
Документи за участие в търга се приемат до 12.00 часа на 28.04.2016г. в деловодството на
общината.
Заповедта да се връчи на Дирекция „БФСДОС”, Кмет на с.Подвис, Кмет на с.Прилеп и
Км.наместник на с.Терзийско за сведение и изпълнение.

СК/

Кмет на Община Сунгурларе:……………..
/инж.Васил Панделиев/

СЪОБЩЕНИЕ
"EVN - България" съобщава на своите клиенти, че въвежда еднократна
промяна в сроковете за плащане на фактурите за електроенергия заради
либерализацията на пазара. Промяната към новия график ще се състои през
периода с най-ниска консумация май-юни 2016г. В резултат на промяната
част от клиентите ще имат за плащане две фактури през месец май
2016г., а другите през юни 2016г. Общият брой фактури за годината остава
12. Всяка от фактурите ще бъде на база реален отчетен период, не подълъг от 31 дни. Няма да има клиенти с удължен срок на отчитане поради
промяната, като сроковете на отчитане остават непроменени. Новите
срокове на плащане ще бъдат посочени във всяка една фактура и касов бон.

СЪОБЩЕНИЕ

Продавам пасище, мера находящо се в землището на с.Съединение,
община Сунгурларе с площ 4.415 дка, пета категория, съставляващо
имот № 110 031 в местността "Кая баши".
Телефон за информация : 0888725161.
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ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ В СУНГУРЛАРЕ
На 22 април в Деня на
Земята общинските служители се включиха активно
в традиционното пролетно почистване на община
Сунгурларе
под мотото”
ДА ПОЧИСТИМ РОДНОТО
МЯСТО“ . В инициативата се включиха и стотици
хора по населените места.
Общината осигури полиетиленови торби и ръкавици за

всички. Кметът на общината
инж. Васил Панделиев и всички служители от Общинска
администрация Сунгурларе
боядисаха оградите на централните паркове в града.
Ентусиазирани и съпричастни към каузата бяха и служителите от НЧ „Просвета
1882„ гр. Сунгурларе,които
почистиха района около
учреждението, боядисаха

и освежиха помещението
към музейната сбирка по
„Лозарство и винарство“.
Съпричастни с идеята на
кампанията бяха учениците
от всички училища в общината. Възпитаниците на СОУ
„Христо Ботев” Сунгурларе
почистиха училищния двор и
района около училището и
засадиха дръвчета. С това
те показаха своята съпри-

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
от Отдел „ Пътна полиция " при Главна
дирекция ,,Национална полиция" 2016 г.
Великденските празници предполагат особено
настроение и приповдигнато емоционално състояние заради предстоящите срещи с роднини,
близки и приятели. Личната безопасност по време
на пътуванията е съпроводена със съобразяването
на всички участници с правилата за движение по
пътищата.По това време на годината на пътя
може да настъпят произшествия заради значително увеличената интензивност на движението
и образуването на колони и задръствания, както
и заради появилите се след зимата неравности и
повреди на мътните платна.
Все по-често в движението се включват велосипеди, мотоциклети, мотопеди и каруци. Нови и
неопитни водачи добиват смелост заради слънчевото и топло време и сядат уверено зад волана.
Често неправоспособни безразсъдно рискуват не
само своя живот, управлявайки моторни превозни
средства.
Празничното настроение прави хората склонни
към компромиси, поради което дисциплината на
водачи и пешеходци рязко се занижава. За това
спомага и употребата на алкохол.
За да запазим празничното си настроение и за
да не попадаме в рискови ситуации за пътни злополуки, отдел „Пътна полиция" при Главна дирекция
„Национална полиция" препоръчва:
ЗА АВТОМОБИЛА
- Преди пътуването за Великден прегледайте
изправността на спирачната система, проверете
маслото, гумите и светлините.
- Проверете състоянието на чистачките и
заредете резервоарчето с миещ препарат.
- Не бързайте да подменяте зимните гуми с
летни.
- Ако превозното средство е неизправно, не

правете компромиси. По-добре намерете друг
автомобил или използвайте алтернативен транспорт - влак, автобус.
- Заредете повече гориво. Може да се наложи
дълго и бавно пътуване в колона.
- Не забравяйте документите на автомобила.
ЗА ПЪТУВАНЕТО
- Планирайте отрано, правилно и практично
пътуването за Великденските празници. Добре е да
използвате светлата част на деня за придвижване.
Тръгнете по-рано. за избегнете натоварването
но пътищата.
-Преди шофирането починете добре. Не пийте
алкохол поне 8 часа преди потегляне. Въздържайте
се от обилно нахранване, преди да седнете зад
волана. Това води до сънливост и забавени реакции.
- Зад волана по дългия маршрут нека е найопитният водач от семейството (компанията).
- Не си поставяйте предварително час на пристигане. Евентуалното закъснение ще ви притесни
и ще ви подтикне към рисково управление с превишена скорост и неправилни маневри.
- При движение по тъмно намалявайте скоростта при превключване от дълги на къси светлини.
При заслепяване от насрещни фарове веднага
намалете скоростта.
- Не превишавайте скоростта. Не забравяйте,
че в населените места се движат много забързани
и разсеяни пешеходци, някои от тях в нетрезво
състояние. Те се появяват на пътя и пред автомобила изненадващо. Внимавайте при преминаване
покрай играещи деца.
- Поставяйте предпазните колани и настоявайте всички пътници в автомобила да направят
това. Не превозвайте деца в автомобила без
обезопасителни системи (седалки и столчета).
Ползването им е задължително съгласно Закона
за движението по пътищата.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД
№

308 /28.04.2016 г.

На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА ,чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.71 от НРПУРОИ , протоколно решение № 9 т. 10 от 01.04.2016 г. на Общинския Съвет гр.Сунгурларе

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас,както следва:
1.1. Недвижим имот ,представляващ урегулиран поземлен имот с площ 334 кв.м. , съставляващ УПИ ІІ-110 кв.9 по ПУП на с.Дъбовица , актуван с АЧОС № 3599/03.02.2016 г., при
начална тръжна цена 1630,00 лв. без ДДС /Хиляда шестстотин и тридесет лева без ДДС/
2ЛУтвърждавам тръжна документация съдържаща : заявление за участие,
Декларации , проекто – договор, копие от скица за имота, копие от акт за собственост, копие от лицензирана оценка , копие от заповедта за търга и копие от решение на
Общинския съвет
3.Определям цена на един комплект тръжни документи 30 лв. без ДДС, платими в касата
на Общината и се получават в стая №6, І-ви /над партер/етаж на Община Сунгурларе.
4.Депозитна вноска за участие в търговете е 20% от началната тръжна цена и се внася в
касата на Общината или по банков път по сметка BG 86 UNCR 70003321757314 , Уникредит
Булбанк АД :UNCRBGSF
5. Оглед на имота – предмет на търга се извършва всеки работен ден с
представител на кметското наместничество с. Дъбовица ,след закупуване на тръжната
документация.
6.Търга ще се проведе на 26.05.2016 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общината,
І-ри /над партер/ етаж .
7.Тръжната документация и заявления за участие в търга се приемат до 12.00 часа на
25.05.2016 г.
в деловодството на Община Сунгурларе , партерен етаж.,
8.Собствеността върху предмета на търга се прехвърля след окончателното заплащане
на предложената цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 2 от НОРМДТ на Община
Сунгурларе , 2% режийни разноски и стойността на разходите , направени от Общината за
изготвянето на оценките , платими в двуседмичен срок от влизане в сила на Заповедта на
Кмета на Общината, с която са определен участник за спечелил търга.
ВУ/
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Издание на
Община Сунгурларе

частност, ангажираност и
отговорност родното ни
място да бъде по-приветливо
и привлекателно както за
всички нас, така и за гостите на общината. Имаше и
граждани, които почистиха
прилежащите терени и зелените площи около своите
домове.
Всички събрани битови
отпадъци бяха изхвърлени

разделно в съдовете за смет.
Призивът и молбата на
Общинското ръководство и
отдел „ Екология” е да бъдем съпричастни към тези
благородни каузи, които се
организират, защото чистият въздух, невероятно
красивата природа, която
имаме е истинско богатство
за всички, които живеем и
работим тук.

ВЕЛИКДЕНСКИ КОЗУНАК

Необходими продукти:
1 кг брашно
6 бр. яйца
200 г масло или 1:1 масло и
олио
200 г захар
1 кубче мая
250 мл прясно мляко
настъргана кора на 1 бр.
лимон или есенция
1 с.л. ром
бадеми за украса
1/3 ч.ч. стафиди
щипка сол
1 бр. белтък

Начин на приготвяне:

Брашното се пресява в дълбока съдина. Добре се разбиват
яйцата със захарта, към тях се
прибавят лимоновата кора (или
есенцията) и лъжицата ром.
Млякото се затопля и в него
се натрошава маята, добавят
се щипка сол, 1 с.л. захар и 1
с.л. от брашното и се дръпва
настрани.
В дълбокия съд, пресятото
брашно се оформя като кладенче, в което се изсипват
яйчената смес, млякото с маята. Започва се замесване на
тестото. Тестото трябва да
е меко, лесно за размесване, но
да не залепва здраво за пръстите. Веднъж замесено, тестото
се вади от съда и се слага на
набрашнената маса.
Следва втора стъпка маслото се разтопява предварително, като се внимава много да не
започне да се пържи. Тестото
се разстила с ръце на масата и се намазва с разтопено
масло. Захлупва се като плик,
след което пак се разстила
на масата. Пак се намазва с
маслото и пак се захлупва и

това се повтаря, докато не
свърши всичкото масло. Ако
тестото започне да залепва за
масата, тя се наръсва с брашно.
Целта на това упражнение е да
се получат много пластове в
тестото, така че да се сдобием
с класическия козунак - на конци.
Тестото се оставя на топло
да втаса.Когато е уголемило
двойно обема си, се пристъпва
към оформяне на козунаците.
Там вече всичко зависи от въображението ви: дали ще си ги
направите на плитка, дали на
руло - въпрос на вкус. Ако ще
правите руло с мармалад, е добре върху разстлания мармалад
да се наръсят смлени орехи, за
да не се разтече във формата
за печене. Самата форма се
намазва с масло, наръсва се с
брашно и в нея се поставят оформените козунаци. Оставят се
да втасат както са оформени
и след това отгоре се украсяват с ядки и се намазват с
разбит белтък, при желание се
наръсват със захар и се пекат.
В началото се слагат в добре
загрята фурна на 220 С, но след
десет минути намалявате на
180 C и печете още половин час.
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ТАНЦОВ СЪСТАВ ОТ С.СЪЕДИНЕНИЕ
УЧАСТВА В ДЕНЯ НА ДЕТЕТО В ТУРЦИЯ

В последната десетдневка
на април от 20-24 април девойките самодейки от ОУ „
Отец Паисий“ с.Съединение
с ръководители Красимира
Славова и Йълмаз Афузахмед
и кметът на селото бяха специални гости в гр. Орхангази.
Те гостуваха там по покана на
Председателя на Сдружение на
Балканските изселници „ BAL
GOC ” гр.Орхангази, обл.Бурса,
Р.Турция . Гостуването беше по
повод Денят на детето, който

в Турция се чества на 23 април и
бе съпътствано с многобройни
срещи на българите, живеещи
там, множество специални
концерти и посещения на забележителностите в града.
Изключително приятна изненада бяха подготвили домакините още при пристигането
на групата. Тя бе посрещната
от кмета на гр.Орхангази.
След сърдечното посрещане,
групата беше поканена да посети няколко училища в града.

Лазаруване в с.Подвис

Има ли сте удоволствието в двора ви да влезнат
лазарки? Момичета красиви
с младостта си и украсени с
национална носия :китка на
главата,красива престилка с
тестемел,гердани и пендари.

Дошли да лазаруват,за да почетат един обичай в Подвис
с особена красота и вълнуващ
колорит.
На Лазаровден лазарките
бяха събрани в две групи.С
определена песен влизат в

Първото участие на международна сцена беше вълнуващо за
самодейките от ОУ „ Отец
Паисий“, които участваха в
празничната програма където
представиха хора от местния
фолклор. Младите самодейки
бяха посрещнати с аплодисменти както в гр. Орхангази от
домакините на Международния
ден на детето така и в гр.
Бурса, където беше и второто им участие. От кмета на
Орхангази всяко наше дете
получи подарък.
За групата беше организирана екскурзия до историческия
град Изник (старо гръцко име
НИКЕА) и до лунапарка в
гр.Ялова.
Незабравимо изживяване
беше 4 дневното гостуване на
децата от ОУ „Отец Паисий“
с.Съединение в Република
Турция, за което изказват
благодарност на кмета от
Община Сунгурларе инж. Васил
Панделиев за съдействието при
тяхното гостуване.
двора,после припяват за момък или мома ,ако има в този
дом или с песента „Лаленце се
люлее”.Тук в село лазарата не
се играе като хоро,сключено
в кръг,а се „криви” с бавни или
тропливи стъпки във форма на
лъкатушене.
Лазарки в с.Подвис винаги
има.Въпреки,че малки момичета в село има само две,когато
наближи този празник идват
девойки от Бургас,Карнобат.
Преди това бабите събират
дрехи за тези,които нямат и
групите тръгват.Понякога са
придружени с момчета,които
носят тежката кошница в
която вече почти няма яйца,а
сладкиши.В кърпа,поставена
на рамото на домакинята от
лазарката-хазнатар се връзва
паричка.
И отново тръгва красивата
група,запяла своята поредна песен, оставила в душата на домакинята радост и увереност,че
традиция- та не е забравена и
има своите поддръжници.
с.Подвис
Николина Манчева

Трето място за ТК “ Настроение” от Първи национален
фестивал на българското хоро “ Веселяшки хоровод ”
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ТК "Настроение" се завърна
с поредната награда от Първи
национален фестивал на българското хоро “ Веселяшки хоровод
-- Свиленград 2016г.
На 23.04.2016г в спортната
зала в Свилинград над 600 танцьори от 22 клуба от цялата страна
взеха участие в танцовата надпревара. Фестивалът ce пpoвeдe
пoд пaтpoнaжa нa ĸмeтa нa

Община Cвилeнгpaд инж.Георги
Манолов.Любителите на народните хора бяха оценявани от жури
в състав c пpeдceдaтeл пpoф.
Дaниeлa Джeнeвa и членове д-р
Анелия Карчева и Георги Колев.
Участниците във „Веселяшки
хоровод” представиха по две
композиции – aвтeнтичнo xopo
и xopeoгpaфcкa oбpaбoткa като
бяха разпределени в различни

категории
В кaтeгopията „Xopeoгpaфcĸa
oбpaбoтĸa”:
І мяcтo –получи TK „Pитмиĸa,
гpaд Xapмaнли
ІІ мяcтo бе отредено за ĸлyб
„Xaнджapoв”, гpaд Cтapa Зaгopa
А ІІІ мяcтo – журито присъди на TK „Hacтpoeниe”, гpaд
Cyнгypлape.
Така ТК “Настроение” се завърна с трето място от Първи
национален фестивал на българското хоро “ Веселяшки хоровод”
Свиленград 2016г. За блестящото
представяне ТК Настроение
получиха статуетка, дипломи и
удовлетворение от участието
си в този фестивал. Стотици
свиленградчани
аплодираха
прекрасното им изпълнение.
Момичетата показаха любовта си към танца и народното
творчество. Огромна заслуга за
доброто представяне на клуба
има техният ръководител Тончо
Тончев, който с много труд,
постоянство и усилие създава
и шлифова танцьори носещи
любовта към българския фолклор.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
С удоволствие поднасяме своите поздравления и най-искрени
благопожелания послучай 95 годишния юбилей на Димка
Въчева Манева от с.Лозарево.
През целият си житейски и трудов път тя успя да се
пребори с трудностите на живота ,доказала се е с пословичното си трудолюбие и добронамереност към семейство и
близки, пример за всички нас членовете на Културен клуб на
пенсионера с.Лозарево.
Бъди все така жизнена и полезна на децата си!
Искрено и с много обич ти желаем здраве, спокойни старини
и щастливи моменти!
Председател на ККП
Станка Рошманова

ТРАДИЦИЯ И КРАСОТА В БИБЛИОТЕКАТА
НА НЧ“ПРОСВЕТА 1882 „ гр.Сунгурларе
В навечерието на един от
най-светлите християнски празници – Възкресение Христово в
библиотеката при НЧ“ Просвета
1882“ гр.Сунгурларе по традиция
и по инициатива на библиотекарите се организира боядисване на
великденски яйца.Тотка Добрева
запозна присъстващите с традициите, богатството от ритуали
и символи, свързани с празника.
От древни времена яйцето е носител на плодородие и нов живот.
Великденските яйца символизират
Възкресението и прераждащата
се природа.Децата от клуб „Приятел на книгата“ вложиха много
старание и обич при изписването на яйцата. Те старателно ги подредиха в предварително подготвена празнична кошничка.И за поредна
година библиотеката при НЧ“ Просвета 1882 „ в гр. Сунгурларе ,
доказа на младите читатели , че традицията не е забравена и тя
трябва да се спазва , защото Великден ден е най-големият празник
в календара на християните.

Лазарки благословяха
Сунгурларе за здраве и берекет

И тази година на 23 април в
Сунгурларе нашите прекрасни
лазарки от НЧ „Просвета 1882“
спазиха традицията, разгласявайки, че пролетта е дошла.
Нагиздени в народни носии, с
венчета от цветя по главите
от двор на двор те оставяха
пожелания за здраве, за труд и
спокоен живот през годината.
И навсякъде бяха очаквани и
желани гости.

Лазарките пееха за млади и
стари, на девойките за хубост,
на момците за храброст. Чрез
песните те поднасяха благословията си за здраве, берекет и
семейно благополучие. Радваха
се всички, лазарките, че донесоха радост в домовете на стопаните, а стопаните, защото е
жива народната традиция.
Лазаровден е християнски
празник, винаги e в предпоследната събота преди Великден, непосредствено преди Цветница.
Според българската народна
традиция, Лазаровден е денят,
в който се ознаменува превръщането на подрастващите
момичета в моми за женене.
Вярвало се е, че мома, която
не е лазарувала, не може да се
омъжи.

Пенсионерски клуб отчете дейността си
под надслов „46 ГОДИНИ ЗАЕДНО“
На 20.04.2016 г на рождения ден на пенсионерския клуб в с.Лозарево
се проведе годишно-отчетно изборно събрание .
Присъстващите 62 членове от клуба бяха уважени от кмета
на Община Сунгурларе инж. Васил Панделиев, кмета на с.Лозарево
Благомир Чомаков и от председателя на НЧ „ Светлина 1920 „
с.Лозарево Антоанета Алексиева .
Председателката на клуба госпожа Станка Рошманова направи
отчет за дейността на клуба и начерта насоките за бъдещата
дейност .
Със задоволство , тя сподели ,че в клуба кипи интересен и полезен
живот за всички хора от третата възраст на с.Лозарево.
С нескрито вълнение тя подчерта , че всичко ,което е постигнато
е дело на всички членове ,които със доброволен труд и ентусиазъм
подържат и се грижат за материалната база която имат.
Госпожа Рошманова , сподели ,че благодарение на силния дух, пенсионерите пазят и продължават традициите ,създадени от родителите
им.Активно се включват в отбелязването на всички исторически,
традиционни и национални празници.Пенсионери,трудолюбиви, активни-влагащи доброволен труд по всяка една инициатива подета
от ръководството на клуба .Силата на клуба е доверието, а девиза
“ Ръка за ръка да се държим,защото заедно можем повече“.
Вълнуващ и неповторим беше деня за Димка Въчева Манева,която
празнува своя 95-годишен юбилей.
Ръководството на клуба и поднесе грамота за дългогодишната и
активна дейност с пожелания за здраве и спокойни старини.
Юбилеят беше добър повод да се повеселят и да се заредят с
положителна енергия до следващата им среща.

