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САМОДЕЙЦИТЕ ПРИ НЧ "ПРОСВЕТА1882Г." ГР. СУНГУРЛАРЕ ИЗНЕСОХА
ПРЕКРАСЕН ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ

П

ролетта идва с полъха на южняка, с песента на
птиците, с аромата на цветята и с най-големият и
най-светъл християнски празник – Великден. Вярващи
и невярващи в учението на Христос, приемат този
празник като знаменателен, защото в него е мъдростта
на древните пророци за смисъла на житейския ни път
от рождението до Голгота, от Разпятието и Пиетата,
до вечното и нетленното, което остава след нас.
Възкресението на Исус Христос е най-великото събитие
в историята на човешкия род. Празник на празниците,
тържество на тържествата. Да празнуват великият
ден жителите на град Сунгурларе и техните гости се
събраха на площада в центъра на града. Празникът
започна с пасхален водосвет, който отслужи архимандрит
Димитрий. Кметът на община Сунгурларе инж. Васил

Панделиев с тържествено слово откри великденския
концерт. „Честито Възкресение Христово! От сърце
пожелавам на всички Вас живот и здраве, спокойствие
и сигурност. Нека са благословени дните Ви, да
имате добрина в сърцето, вяра в душата, хармония и
разбирателство в семейното огнище.” пожела той. По
детски чисто прозвучаха великденските стихове на
малките рецитатори Йоана Рускова и Божидар Златев.
Много усмивки и настроение създадоха малките
танцьори от ДГ „Слънце” със своя танц на цветята.
Стихове за яйцата ни поднесоха Яница Германова,
Александър Милев и Кристина Стойнова. Посланието
„за да ни има и да пребъдем е нужна любов и топлина”
отправиха талантливите деца от вокалната група с
ръководител Лариса Станкова. С грейнали лица и пламък

в очите танцьорите от ЮТС „Зорница” с ръководител
Тончо Кисьов с ентусиазъм изпълниха традиционните
фолклорни танци. Блестящо им акомпанираха и
танцьорите от КРБНХ „Настроение” с ръководител
Тончо Тончев. Много емоции предизвика и състезанието
за най-здраво яйце, като победителят получи награда от
председателя на читалищното настоятелство г-н Тончо
Тончев. Той награди и победителя на конкурса за найдобре изписано яйце. Концертът бе една своеобразна
феерия от музика, песни и танци. Присъстващите успяха
да се заредят с много усмивки и добро настроение. Но те
отнесоха със себе си и детското послание от празничния
великденски концерт - да бъдем по-добри, повече радост
да има в сърцата ни, да пазим и развиваме християнските
добродетели, които Великден олицетворява.

ЛАЗАРКИ ПОЗДРАВИХА ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА СУНГУРЛАРЕ
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На 30-ти март, с много настроение малките лазарки
от предучилищна група при СУ „Христо Ботев“ гр.
Сунгурларе, с ръководители Мирослава Аврамова и
Соня Димитрова поздравиха зам. кмета на Община
Сунгурларе - г-жа Хатидже Георгиева и служителите от общинската администрация. Малките лазарки
спазиха традицията, разгласявайки, че пролетта е
дошла. Облечени с пъстри носии и с шарени китки
на главите, те внесоха много живот и настроение сред

общинската администрация. Чрез лазарските песни те поднесоха благословията си за
здраве, берекет и успехи!
Зам. кмета г-жа Хатидже Георгиева благодари на лазарките за хубавата програма
и отправи пожелания да бъдат здрави и
да продължат да съхраняват традициите и
обичаите, които се предават от поколение
на поколение. Г-жа Георгиева заедно със
секретаря на общината г-жа Росица Чанева,
дариха малките лазарки с торбичка, пълна
с лакомства. Радваха се всички и децата, и
общинското ръководство. Децата от своя
страна поднесоха подарък - Великденско
дръвче, ръчно изработено от тях.
Лазаруването е християнски обичай, на
който малки момичета, с шарени носии
и венци пеят лазарски песни за здраве и
радост на стопаните. Празникът носи пролетно настроение и се очаква с нетърпение както
от участничките, така и от жителите и гостите на

селата и градовете. Вярвало се е, че мома, която не
е лазарувала, не може да се омъжи. Затова е било
задължително всяко момиче от селото да лазарува.
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ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО“
ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ “ОБЩИНСКИ КРЪГ
На 27 март 2018 година се проведе общинският кръг на викторината по безопасност
на движението “Да запазим децата на пътя”.
Организатори бяха Община Сунгурларе,
Общински детски комплекси и РУ на МВР
гр.Сунгурларе. Целта на провеждането бе
проверка на уменията и навиците за действие в условията на пътното движение и
формиране култура на безопасно поведение
на пътя. Кметът на община Сунгурларе инж.
Васил Панделиев даде старт на викторината-състезание. Той изрази задоволството си
от големият интерес и участие във викторината и пожела на участниците да победят
най-добрите. Във викторината взеха участие
отбори от училищата в община Сунгурларе,
а именно: І-ви и ІІ-ри отбор на СОУ „Хр.
Ботев” Сунгурларе и отборите от селата
Грозден, Лозарево, Прилеп, Манолич и
Съединение. Състезателите решаваха лис-

товки, имаше викторина с въпроси, оказване
на долекарска помощ и сглобяване на пъзел
с пътни знаци. Последният етап бе да се
намерят повредите на велосипед.
Компетентното жури в състав: младши
автоконтрольор Емил Порязов, кметът на
община Сунгурларе инж.Васил Панделиев и
медицинската сестра Галя Раданчева наблюдаваха работата на отборите и ги оценяваха.
На първо място се класира І-ри отбор на
СУ”Христо Ботев” гр.Сунгурларе. Той ще
представи общината на областния кръг на
викторината. Второ място бе отсъдено на
отбора на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” село
Грозден, а на трето място остана отборът на
ОУ „Отец Паисий” село Съединение.
Победителите получиха награди осигурени от Община Сунгурларе и ОДК – Сунгурларе.

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.71 от НРПУРОИ, протоколно решение № 311 прието
на 38-то заседание на Общинския Съвет гр.Сунгурларе, проведено на 22.03.2018 г.

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: „Построяване
на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII-168, кв.5 по ПУП
на с. Съединение, общ. Сунгурларе“ Инвеститор : Емурла
Мустафа Исмаил Местоположение на инвестиционното
предложение: УПИ VIII-168, кв.5 по ПУП на с. Съединение,
общ. Сунгурларе 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.
ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА
За Кмет на Община Сунгурларе
Съгласно Заповед №191/23.03.2018г.

№227 /16.04. 2018 г.
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:
Недвижим имот,представляващ незастроен урегулиран
поземлен имот с площ 783 кв.м., съставляващ УПИ VІІ кв.
4 по ПУП на с. Костен, актуван с АЧОС № 2979/15.05.2013
г., при начална тръжна цена 2039,00 лв.без ДДС/ Две хиляди тридесет и девет лева без ДДС/
2. Утвърждавам тръжна документация съдържаща: заявление за участие,Декларации, проекто – договор, копие от
скица, 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 50 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 10% от
началната тръжна цена на обекта и се внася в касата

на Общината или по банков път по сметка BG 86 UNCR
70003321757314, Уникредит Булбанк АД :UNCRBGSF
5. Оглед на имотите – предмет на търга се извършва всеки
работен ден спредставител на общината или кметствата,
след закупуване на тръжната документация.
6.Търгьт ще се проведе на 22.05.2018 г. от 10.00 часа
в заседателната зала на Общината, І-ри /над партер/ етаж
по реда на обявените имоти.
7.Тръжната документация и заявления за участие в търга
се приемат до 12.00 часа на 21.05.2018 г. в деловодството
на Община Сунгурларе, партерен етаж.
8.Собствеността върху предмета на търговете се прехвърля след окончателното заплащане на предложената цена,
данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 2 от НОРМДТ на
Община Сунгурларе, стойността на разходите, направени
от Общината за изготвянето на оценките, платими в едномесечен срок от влизане в сила на Заповедта на Кмета на
Общината, с която е определен участник за спечелил търга.
ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

22 март - световен ден на водата

ВОДАТА – НАШЕ
БОГАТСТВО И ЖИВОТ

Това заглавие звучи като лозунг, но нека наистина осъзнаем,
че водата е не само наше богатство, тя е живот. А животът на
земята.зависи от водата и от нашето отношение към нея.
Скоро бях свидетел на следното:
Наблюдавах моя гост, ще си мие ръцете. Най-напред пусна
чешмата, после звънна телефона, започва разговор, после бяха
измити ръцете.
Лятото виждам кофи с бира или диня и течяща чешмяна
вода. Градини поляти и поливани с такава вода. И понякога
произведеното е повече и отива за храна на животни, но водата
е използвана щедро.
Във Велинград пък минералната вода тече от кварталните
чешми, изливайки се в канала. Дали не може да се събира и про-

дава там където е нужна! А ремонтите и течовете от пробити
стари водопроводи?! Там се правят огромни изкопи, наоколо е
мръсно и грозно, отстранява се повредата и на няколко метра
отново се копае.
Защо е така? За България се знае, че не е много богата на вода,
но аз мисля, че е достатъчно богата ако не се пилее. И защо не
се замислим всички ние, на всички нива. Държавните водни
управници не знаят ли къде и на колко години са най-старите
водопроводи. Не трябва ли да се говори повече за грижовно
отношение към тази безценна течност водата, която пилеем
миейки зъби, ръце при силно отворен кран. Когато не затваряме кранове на обществените места, където случайно има. Не
гледаме ли телевизия, където показват жадни до смърт хора,
щастливи ако има локва мътна вода за пиене? Не трябва ли да
помисли всеки от нас, какво може сам да направи?
А това, което сега се случва с новите цени е непростимо,
несправедливо и жестоко към хората. Не можеше ли да се
предвидят нещата и от рано да се работи, за да се отстраняват
течове, да се правят ремонти, да се търсят нови източници за
вода. Лесно е да се вземат пари от хората и то при увеличение
с 10 %, а и повече.
Въпроси, въпроси, въпроси. Много въпроси, които досега
държавата е загърбвала, а хората са пилеели където има вода
в повече и места където режим на вода има винаги.
Как ще се подреди и реши въпроса с водата ? Кой ще каже,
кой ще отговори, а по веригата разсипници много, което е жалко
и всеки от нас трябва да намери своето място.
Незабавно !
Николина Манчева

СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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, Община
Сунгурларе съобщава на жителите на общината за своето
инвестиционно предложение:
„Доставка на специализирано оборудване за изпълнение
на мерк за поддържане/възстановяване/консервация на екосистемите в защитени зони по Натура 2000 в изпълнение на
проектно предложение с наименование „Съвместни мерки за
опазване на природата““ по програма ИНТЕРРЕГ- ИПП за
трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020,
по приоритетна ос 1 “Околна среда“, специфична цел 1.2.
“Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване на общи природни ресурси чрез инициативи
за сътрудничество в трансграничната зона.
Местоположение на инвестиционното предложение:
Землище с. Бероново – ПИ №000169(отдел:64“х“, 64“ц“,
64“ч“);
Землище с. Везенково – ПИ №142001(отдел: 65“е“, 65“ж“,
65“з“, 65“и“, 65“к“), ПИ №146001(отдел:255“б“, 255“в“, 255“з“),
ПИ №143001(отдел: 68“д“, 68“и“, 68“к“);
Землище с. Велислав – ПИ №078006(отдел:309“е“), ПИ
№078005(отдел:309“г“), ПИ№078003(отдел:309“д“).
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.
ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА
За Кмет на Община Сунгурларе
съгласно Заповед № 191/23.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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: „Построяване
на двуетажна жилищна сграда в УПИ X-112, кв.17 по ПУП
на с. Съединение, кв. Морава, общ. Сунгурларе“ инвеститор :
Зюлхан Исмаил Селим
Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ
X-112, кв.17 по ПУП на с. Съединение, кв. Морава, общ. Сунгурларе
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.
ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА
За Кмет на Община Сунгурларе
Съгласно Заповед №191/23.03.2018г.
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„ДУМИ ОТ УМА И СЪРЦЕТО”

"МАРИЯ" ЧАСТ II

/Продължение от брой 6 на
в-к «Сунгурларска долина/
Малкият вързоп от време на време
изсумтяваше.Шофьорът го разгърна
внимателно и с почуда се взря в малкото
телце.От топлината в кабината беше
започнало да порозовява.Разтърка
внимателно гърдичките, крачетата и
ръчичките на сумтящото същество и
то нададе силен вик – плачеше с пълно гърло.”Това е добре!"- помисли си
човекът - „А сега да те завием хубаво,
да ти е топло и да чакаме.Дано да
имаш още късмет .”Свали от врата си
затопления шал и внимателно пови с
него детенцето.Беше момиченце – с
тъмна щръкнала косица.После го зави
и с одеялото и го постави до себе си
на седалката. Двигателят работеше и
бълваше топлина.Едва тогава се сети
за майката.Тъй като нямаше одеяло,
взе едно платнище и отиде до чешмата.
Жената беше вкочанена.За всеки случай
я покри с платнището, постоя малко
и се върна в кабината.За нея нямаше
какво друго да направи.Оставаше само
да чака повиканата помощ.
След около час и половина време, което му се стори цяла вечност,
откъм Троян се показаха светлини.
Приближаваха бавно, но това беше
достатъчно човекът с облекчение да
въздъхне „Нейсе!”Имаше чувството,
че няма да ги дочака, до такава степен
напрежението го беше стиснало за гърлото.Първо се показа снегоринът, а след
него и две линейки.Още с пристигането
екипите се заловиха за работа.Детето
бе сложено в транспортен кувьоз, като
още на място му направиха преглед и
поставиха инжекция.
-Ще го бъде!- каза лекарката – Щом
до сега е оцеляло, ще го бъде.Много е
мъничко, вероятно е недоносено, но
ще се погрижим за него в болницата.качи се при ценния товар. Линейката
направи завой и потегли.
Вторият екип се суетеше около жената.Опитите им не даваха резултат и
безпомощно се споглеждаха.
-Мъртва е.Загубила е много кръв,
а и студът… Съжаляваме, но…поне
детенцето е живо.
-Познавате ли жената?- обърна
се към шофьора придружаващият ги
полицай.
-Не, случайно спрях тук, за да си
сложа веригите и я видях.
-Странно, няма никакъв личен
багаж.И документи няма.Дано някой
я потърси и я идентифицира.
Като натовариха тялото на майката
и втората линейка потегли.Шофьорът
ги изпрати с поглед.
-Какъв ден, какъв студен зимен
ден.Човек не знае какво имат да видят
очите му.- не можеше да осмисли все
още ситуацията.Тепърва щеше да
размишлява.
Сложи веригите и потегли бавно
по почистения път след линейките.
Трета седмица вече детето беше под
денонощните грижи на лекари и сестри
в интензивния сектор на родилното
отделение.Когато го донесоха тежеше
килограм и деветстотин грама, но
радостната новина бе, че започна да
наддава и вече го хранеха с биберон,
а не със сонда както до сега.Беше талисмана на отделението.Кръстиха го
Снежина, понеже бе намерено в снега.
Никой до сега не го потърси, както
и никой не потърси майка му.Сякаш
светът бе забравил за тях или не подозираше тяхното съществуване.Когато

укрепнеше достатъчно и нямаше риск
за него щяха да приведат Снежи в дом
за медико-социални грижи и ако имаше
късмет би намерила семейство, което
да я обича като свое дете.
Шумотевицата в дневната бе голяма.
Освен тракането на съдове и лъжици
се чуваха детски гласове и от време на
време някое от децата се разплакваше.
Сестрите и възпитателките търпеливо
подканваха децата да си изядат супата.
Някои се хранеха с охота, други стояха
пред паничките и не се хранеха.
-Хайде, всички да вземат лъжичките
и да се хранят!- за кой ли път подканяше сестрата.После седна до едно от
децата, напълни лъжичката със супа и
с мек глас му каза:
-Хайде, Снежи, трябва да се храниш,
миличка, виж колко си малка, как ще
пораснеш?
Детето упорито стискаше устни и
извръщаше глава при вида на лъжичката.Беше с много бяла, почти прозрачна
кожа.Късата му тъмна коса контрастираше на бледото лице, а очите му бяха
стъклено сини и сякаш всеки момент от
тях щяха да прокапят сълзи.Мълчеше
и стискаше устни.
Вече пета година детето пребиваваше в дом за деца.Често боледуваше,
а и нездравият му вид отблъскваше
вероятните осиновители, а когато
порасна не проявяваше интерес към
никого- бягаше и се криеше, или
просто плачеше.На два пъти го бяха
вземали приемни семейства, но трудният характер, нежеланието му да се
привърже към някой, а и честите здравословни проблеми даваха негативен
резултат - просто го връщаха отново в
дома. Иначе бе послушно и спокойно,
не беше направило никаква пакост,
седеше си кротко и предпочиташе да
си играе само.
-Хайде, Снежи!Трябва да ядеш,
за да ти дадем лекарството!- гласът
го сепна и детето се разплака.С това
обядът приключи.
Всеки ден извеждаха децата на разходка в двора.Днес денят беше слънчев
и топъл, един от последните топли дни
преди есенните дъждове да завалят,
но беше и специален ден – очакваха
семейство кандидат- осиновители.
Приготвиха децата като за парад – с
нови дрешки, с панделки и опашлета
и ги изведоха на двора.Децата с глъч
се пръснаха из малката игрална площадка, разтичаха се, закатериха се по
катерушките.На една пейка, встрани от
площадката седяха мъж и жена.Жената
бе видимо напрегната, с прибрани
колене, ръцете и трескаво мачкаха
малка плюшена играчка.Мъжът седеше
небрежно, с ръка на кръста и оглеждаше
безучастно двора.
-Много се вълнувам.Дали някое от
тях ще ни познае за свои родители.
Четири години живея с болката си, че
не мога да имам деца.А сега като гледам
това детско ято сърцето ми тръпне.
Дали някое ще ни припознае за свое
семейство.- говореше жената без да
отклонява поглед от децата.
-Не се тревожете, винаги има втори
шанс.Ако не се получи спонтанно ще
разгледате досиетата и снимките.Ако
решите, може да го вземете за уикенда
и така … нали знаете, хубавите неща
стават бавно.- с благ тон я успокои директорката на дома.- Хайде, да отидем
при децата!
Станаха и отидоха на детската площадка.Суматохата беше пълна, децата
се дърпаха, гонеха и се блъскаха в тях.
Жената се усмихна мило и отиде до
пързалката, където се включи в играта,
а и така по-отблизо щеше да огледа
дечицата.Директорката я последва.
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нията на кръвта се установи сериозна
анемия.За анемията те знаеха още при
осиновяването - в медицинския картон
на детето го пишеше – и често беше на
лечение с железни препарати.Този път
Мъжът остана по-настрани и с любо- щеше да се наложи поне тримесечно
питна усмивка наблюдаваше.
лечение - така каза лекарят.
-Ей! - чу се тъничко гласче.
След тримесечното лечение имаше
Мъжът се огледа и видя клекнало зад леко подобрение, но не достатъчно и
пейката момиченце.То не участваше в след месец показателите отново спадобщата игра, а също като него наблю- наха.Трябваше да се търси източникът
даваше отстрани.Виждаше се само на тази анемия. Започнаха нови изглавицата.Не му обърна внимание и следвания, стигнаха до университетска
продължи да гледа към жена си.
болница и там се установи причината
-Ей!- някой лекичко го дръпна за - детето страдаше от вродено забоякето.Обърна се и видя едни големи ляване - двустранна поликистоза на
сини очи да го гледат втренчено и не- бъбреците.Това се оказа много силен
мигащо –Ще ми станеш ли татко? - все удар за родителите.Щастието, траяло
така немигащо прошепна детето.
толкова кратко бе помрачено от тежката
Дишането му спря.Стоеше вцепенен прогноза.
и като детето немигащ.Тази думичка
Лекарите им обясниха, че това е
„татко” прониза цялата му същност. тежко вродено заболяване, което с
Устата му пресъхна, не можеше да я възрастта напредва и неминуемо ще
отвори.Гледаше детето и през неговите доведе до хронична бъбречна недосочи сякаш виждаше светлата му невин- татъчност, от която…за съжаление
на душа.Краката му сами се огънаха и излекуване няма.Единствения вариант
той клекна пред малкото момиче.
е бъбречна трансплантация, колкото
-А искаш ли да ти стана татко?- тихо се може по-рано, за да не се стигне до
попита той.
отказ на бъбреците да работят.
Детето продължи да го гледа в очите,
Родителите не бяха в състояние да
сякаш го проучваше и тихо прошепна: осмислят тази информация.Звучеше
-Да…но не само за малко .- и също им абсурдно как това слънчево дете,
клекна пред мъжа.Протегна тънката си което ги заливаше с обич и щастие е в
ръчичка и го пипна по коляното, после толкова тежко състояние.Те не можеха
по ръката, сякаш искаше да се увери, да си представят, че това се отнася за
че е истински.
тяхното ангелче, към което бяха мно-Хайде, да отидем да поиграем.- каза го привързани.Особено бащата, той
мъжът и хвана малката ръчичка.Поведе изпитваше една смесица от чувства
детето към пързалката.
- една непозната, скрита обич и едно
-О, вече сте се намерили!?- възтор- болезнено чувство за дълг към това
жено каза директорката.Гласът и накара дете.Искрящите му светли очи винаги
младата жена да се обърне.Тя с почуда го пронизваха с една тревога и очакпогледна и двамата.Една нова топлина ване.Не бяха в състояние да осмислят
се надигна в гърдите и при вида на тази случващото се, а и информацията за
картина - до мъжа и доверчиво, дори заболяването и звучеше нереално
гордо вървеше едно създание, което тя
-Това, което може да се направи в
определи на мига като ангелче, с тази момента е кръвопреливане.Детето е
бяла кожа и искрящо сини очи.Наведе с много рядка кръвна груп „А” Резус
се към малкото дете:
отрицателна и трябва да намерим под-Как се казваш, миличка?
ходящи кръводарители.
Детето я погледна, после изви
Тази информация внезапно извади
поглед нагоре към лицето на мъжа и от транс бащата.
отговори:
-Докторе, аз съм с такава кръвна
-Снежи.
група.Кога може да стане кръвопре-Ти си много красива, Снежи.- с ливането?
бълбукащ глас каза жената - Искаш ли
-Веднага, ако нямате нищо против.
да ни дойдеш на гости?
Веднага ще ви вземем кръв.Хайде с
-Ти мама ли си?- не само гласът, но мен в лабораторията.
и очите питаха.
Лъч надежда озари лицата на тре-Аз…- тя погледна към мъжа си, вожните родители.Скочиха и последвакойто все още държеше ръчичката ха лекаря в лабораторията. След три дни
на детето и леко и кимна с глава - Да, се прибраха всички в къщи.Снежи беше
Снежи, мама съм.
видимо по-добре.Играеше, лудуваше,
Детето пусна ръката на мъжа и се смееше се и обсипваше родителите си
хвърли в прегръдките на жената.
с целувки.Щастието сякаш се завърна
-Мама, мама – тихо шепнеше то, а от заедно с лъчите на малкото слънце.Но
нейните очи, като нежна стихия дълго междувременно от университетската
време възпирана се стекоха едри сълзи. болница ги увериха, че са готови с
Процедурата по документите за необходимите изследвания и започват
осиновяване им отне около два месеца. да чакат подходящ донор за Снежи.
През това време всеки уикенд Снежи Бяха запознати с факта, че това не са
им гостуваше и ставаха все по- близки. и биологичните родители и разчитаха
Наричаше ги „мама” и „тати”.В нача- на случаен донор.
лото жената предложи да сменят името
Времето минаваше.Поддържаха
на детето – да се казва Мария, защото в състоянието на Снежи с лекарства и
него имало нещо божествено, но мъжът чакаха донор.Ходеха на контролни претвърдо отказа и така си остана - Снежи. гледи и се срещаха с професора, който
Най-после в къщи, най-после се нае да извърши трансплантацията
истинско семейство.Това дете им при наличие на донор.Поддържаха
донесе най-голямата радост в живота ведра обстановката в къщи, но и на
след отчаянието, че не могат да имат двамата родители сърцата им се късаха
деца.Бяха женени от четири години, от болка и безсилие.Правеха всичко за
но една извънматочна бременност с Снежи.Удовлетворяваха всяка нейна
перитонит наложи спешна намеса, прищявка, за което детето им се отблав резултат на която нямаше шанс да годаряваше с нежните си прегръдки и
забременее.Детето ги даряваше с ця- целувки.Заведоха я да види морето,
лата си обич, беше неотлъчно до тях, онази” голяма вода”- както каза Снежи,
не проявяваше капризи.Единственото, с цвят като нейните очи.Всеки миг му
което ги тревожеше бе, че сякаш бързо доказваха своята обич и преданост.
се уморяваше и не се хранеше с апетит,
При поредния контролен преглед
а винаги с упорито настояване .В на- показателите пак се бяха влошили.Ужас
чалото на зимата се разболя.Уж беше и отчаяние обзе родителите.
само зачервено гърло, но на три пъти
-Докторе, направете и на нас изходиха на лекар и даваха лекарства, а следвания за съвместимост.Може пък
болестта не си отиваше.При изследва- случайно да има полза - с отчаян и молещ глас промълви бащата.
-Можем да направим,
но вие не сте биологични
родители.Вероятността
за съвместимост е много
малка, всъщност нищожна,
но щом настоявате - ще
направим.Елате в понеделИздание на ник. Първите резултати ще
до седмица.
Община Сунгурларе са готови
Седемте дни след изследванията им се видяха

цяла вечност.Ако отчаянието дава сила,
то сега те я имаха тази сила, въпреки,
че надеждата бавно гаснеше. След
десет дни ги извикаха.Професорът
ги посрещна с усмивка, от която те се
почувстваха обидени - та нима този
човек бе забравил за драмата, която
преживяват в търсене на спасение за
детето си?Покани ги в кабинета си и
все така с приповдигнато настроение
заговори.
-Искам да ви съобщя една добра
и една относително лоша новина.Но
няма да ви питам от коя да започна.
Ще карам подред.Добрата новина е,
че колкото и невероятно и медицински нелогично да звучи, получихме
изненадващо висок процент тъканна
съвместимост между бащата и детето.
Така, че бащата може да стане донор на
бъбрек за детето.Лошото, относително
лошата новина е, че това е единственият шанс за трансплантация на един
бъбрек и двамата всъщност ще имат по
един работещ бъбрек, което за Снежи е
животоспасяващо.А сега на конкретния
въпрос.Вие съгласни ли сте да станете
донор?
Бащата и майката слушаха с широко
отворени очи, стиснаха ръцете си до побеляване и им трябваха няколко минути
да асимилират казаното от професора.
-Да, разбира се….излишно е да ме
питате, та нали заради Снежи направихме тези изследвания.Знаем, че няма
време….и сега вие ни казвате, че с моя
бъбрек тя ще има цялото време на света?
Така ли е, докторе?Това ли ни казвате?
-Да, и ви уверявам, че ще дам всичко
от себе си за благополучен изход на
трансплантацията.
Досега мълчала, жената избухна в
сълзи и прегърна мъжа си:
-Надежда….надежда…вече я бях
изгубила…а тя е била на една ръка
разстояние.Ти си бил надеждата за
Снежи!Благодаря ти, благодаря ти…
обичам те! - и зарови лице в гърдите му.
Назначиха датата за трансплантация.Очертаваше се хубав мартенски
ден, един от онези дни, в които си
мислиш, че зимата си е отишла, но
всъщност жадуваш за лятото.Сутринта
подготвиха Снежи и баща и за дълго
чаканата процедура.Щяха да оперират
паралелно два екипа - единият бащата,
за да вземат бъбрек, другият Снежи,
за да и поставят бъбрек. Преди да
ги откарат в операционната тримата
се прегърнаха, целунаха Снежи и я
увериха, че няма страшно, малко ще
поспи и когато се събуди ще бъдат
винаги заедно.
-Обичам ви! - каза мама, извади
кърпичка и тръгна към коридора.
Операцията продължи с часове.
Жената стоеше като сянка в сумрачния
коридор и чакаше новини.Беше изпила
няколко кафета, защото от напрежение
не и се ядеше, дори и се гадеше.Стоеше
като войник на пост, не смееше до
тоалетната да отиде, за да не изтърве
момента на истината.Душата и беше
на топка и напираше в гърлото и като
да излезе.
-Всичко мина успешно.Сега са в
реанимация.- като на сън чу думите
на професора, който все още беше с
маската и бършеше с марля запотеното
си чело.
-Добре ли са, докторе?
-Всеки момент ще излязат от упойка.
...
Тъмнината, в която се носеше беше
като облачно небе, ту го притискаше,
ту го извисяваше, а тишината бе
зловеща,Носеше се в това небитие
като есенен лист подхвърлян от вятъра.
а Постепенно тъмнината избледня,
превърна се в зимна вихрушка и рой
снежинки се блъскаха о него. Беше
жаден, беше много жаден.Виждаше
чешмата, но не можеше да стигне до
нея.Усети допир до ръката си, но тя
беше като отсечена, не можеше да я
вдигне. Беше прикован към нещо и
тежеше, тежеше.Чуваха се някакви
далечни гласове, не ги разбираше.
Главата му шумеше.
-Господине, господине, събудете се
- чу го, но не можеше да говори, дори
не можеше да си отвори очите.
-Господине, как се казвате?
С усилие раздвижи челюстта си, а
езикът му на срички промълви:
-Па…вел…- и пак потъна в снежната
вихрушка.
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МАГИЯТА НА ПИСАНИТЕ ЯЙЦА БАГРЕНЕТО
ИМ Е СИМВОЛ НА РАЖДАНЕТО НА ЖИВОТА
Практиката да се боядисват яйца е позната от дълбока древност. Това е традиция, която се спазва от всяко християнско
семейство векове наред. Тя е основана на народните представи за
яйцето като символ на непрекъснатото обновяване на природата.
И тази година библиотеката при НЧ „Просвета-1882г.” Сунгурларе
беше организатор и домакин на стародавния обичай. Но този път
децата-читатели на библиотеката боядисваха яйцата на площада в
центъра на града. Тук бяха и заместник кметът на общината г-жа
Дияна Гурева и Антоанета Алексиева. Под ръководството на библиотекарите Тотка Добрева и Магдалена Делчева малките художници
свариха яйцата, приготвиха боите и започнаха да изписват яйцата.
С първото боядисано червено яйце, както повелява традицията,
Тотка Добрева направи кръстен знак на челцата на всички деца
и им пожела да са здрави през цялата година. След това децата
нашариха яйцата в характерните за празника цветове – червено,
зелено, жълто, синьо. Те научиха, че първото яйце се поставя до
иконата в къщи и се пази до следващата година, когато по него
се гадае за плодородие. Жури определи най-красиво изписаните
яйца. Победител, с най-красиви яйца стана Маргарита Мирчева

ЛАЗАРКИ МОМИ ГИЗДАВИ
В ЛОЗАРЕВО
Един от красивите народни празници е
Лазаровден. От десетилетия на този ден самодейците при НЧ „Светлина-1920г.” спазват
обичая лазаруване.
И тази година на самият ден, събота,
лазарките се събраха на площада пред читалището. Облечени в красиви носии, накичени
с разноцветни венчета и кошнички в ръце
тръгнаха да благославят стопаните по домовете. Спирайки пред всяка къща, лазарките
пееха своите обредни песни, танцуваха и

наричаха „пълна къща със здраве и берекет”. Те орисваха момичетата и момчетата в
къщите да са здрави и щастливи с лазарска
песен. Стопаните по традиция ги даряваха
с яйца, лакомства и паричка. В края на деня
лазарките се събраха отново пред читалището,
където с последното изиграно лазарско хоро
приключиха лазаруването.
Лазаровден е празник на младостта и красотата. Вярва се, че къщата в която са влезли
лазарки ще бъде честита през цялата година.

ЛАЗАРКИ НАРИЧАХА ЗА
ЗДРАВЕ В СУНГУРЛАРЕ

Лазаровден е един от найхубавите и светли празници за
българския народ. Тази година
го чествахме на 31 март. И както
всяка година и тази лазарките
при НЧ „Про свет а-1882г.”
Сунгурларе спазиха традицията.
Нагиздени и пременени с
народни но сии, закичени с
венчета и с много пролетно настроение, лазарките обикаляха
Сунгурларе - къща по къща.
Всеки дом отваряше врати и с
радост посрещаше вестителките
на пролетта и благоденствието.
А те пееха обредните си песни,
благославяха за здраве, живот,
и Петър Динев. Те се състезаваха с отборите щастие и берекет. И всяка стообщински първенци на град Бургас, Царево, панка ги даряваше с пара, яйца
Зидарово, Поморие и Несебър.
и лакомства.
След оспорвани двубои отборите на момиПразникът носи пролетно
четата, юношите и девойките на СУ „Христо настроение и се очакваше с неБотев” Сунгурларе заеха вторите места след търпение както от участничките,
лата Подвис, Прилеп, Лозарево,
тези на град Бургас. На трето място се класира така и от жителите и гостите на Сунгурларе.
Лазарки
благославяха
и
в
сеЧерница, Славянци.
отборът на момчетата V-VІІ клас.

ДОБРЕ СЕ ПРЕДСТАВИХА БАСКЕТБОЛИСТИТЕ
НА СУ”ХРИСТО БОТЕВ” СУНГУРЛАРЕ НА
ОБЛАСТНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ
В град Бургас на 17 и 18 март 2018 г. се проведе областното първенство по баскетбол на
Държавните ученическите игри. СУ „Христо
Ботев” град Сунгурларе взе участие с четири
отбора: І-ви отбор V – VІІ клас момчета, ІІ-ри
отбор V – VІІ клас момичета, ІІІ-ти отбор
VІІІ – Х клас момичета и ІV-ти отбор Х - ХІ
клас момчета с треньори Ваня Карагьозова

ПП ГЕРБ ПОДАРИ БИЛЕТИ ЗА ПОСТАНОВКАТА
"ЮНАЦИ С УМНИ КАЛПАЦИ" НА 250
ЛЮБИТЕЛИ НА ТЕАТЪРА В СУНГУРЛАРЕ
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Народният представител
Галя Василева бе официален
гост на организираната от
ГЕРБ Сунгурларе постановка
"Юнаци с умни калпаци".
Тя се проведе на 26 март в
препълнената зала на НЧ
"Просвета" град Сунгурларе

по случай Международния
ден на театъра. 250 аплодираха завладяващото изпълнение
на актьорите от Драматичен
театър "Невена Коканова" Ямбол. Симпатизантите на
партията получиха безплатни
покани за постановката и

споделиха доброто настроение за театралния празник.
ПП ГЕРБ-Сунгурларе има
амбицията да превърне инициативата в своя традиция,
която публиката в общината
да очаква с нетърпение всяка
година за Деня на театъра.

БЧК-СУНГУРЛАРЕ ЗАПОЧНА
РАЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ ОТ
ХРАНИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕС
В изпълнение на Оперативната програма за
храни и/или основно материално подпомагане по
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) - План 2016, Българският
Червен кръст - Сунгурларе започна поетапно
раздаване на индивидуални пакети с хранителни
продукти на 729 нуждаещи се лица от Община
Сунгурларе, от които 186 за Сунгурларе .
На 28 март 2018 г. се откри пункта за раздаване на пакети с хранителни продукти в град
Сунгурларе на ул. “Георги Димитров”№ 46А.
Раздаването ще е поетапно, съгласно определен и
изготвен график. То ще продължи до 4 май 2018г.
и всички правоимащи, включени в списъците на
Агенцията за социално подпомагане, ще получат
по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща
– 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200
кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг;
бисквити – 1,200 г и мед – 1 кг .
В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:
- Лица и семейства, подпомагани с целеви
помощи за отопление през отоплителен сезон
2015/2016г.;
- Майки (осиновителки), които са получавали
месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1
от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД)
към м. октомври 2016 г.;
- Лица и семейства, получили еднократна
целева помощ за ученици, записани в първи клас

по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца
(ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
- Лица и семейства, получили еднократни или
месечни помощи, предназначени за превенция и
реинтеграция, отглеждане на детето при близки
и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
- Лица и семейства, инцидентно пострадали при
бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда
на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на
установеното индивидуално ниво на материално
лишение към м.октомври 2016 г.
- Лица с установени 90 % трайни увреждания
с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с
увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до
314 лв. към м. февруари 2017 г.
- Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д
от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД),
към месец февруари 2017 г.
Раздаването на пакетите с хранителни продукти
се извършва от служители и доброволци на БЧК,
като всеки правоимащ получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.
Оперативната програма се управлява от Агенцията
за социално подпомагане и се осъществява със
съдействието на местните власти.

