Година X, брой 190

Брой 9, 16.05.2016 г.

ЗРЕЛОСТНИЦИ ПОЕХА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Скъпи съграждани,
Нека отбележим с гордост
и достойнство 24 май - Ден на
българската просвета и култура
и на славянската писменост!
Щастлив съм да Ви поздравя
с най-българския национален
празник – празник на словото,
духа, културата и българската идентичност. На този ден
благодарност заслужват хората,
които градят nи крепят българщината, съхраняват
родния ни език и възпитават поколенията след нас.
Уважаеми учители и дейци на културата,
Нека всичките Ви усилия и професионални начинания се
увенчаят с високи успехи, вяра в бъдещето и неугасваща
любов към УЧИЛИЩЕТО!

Да ни е честит най-светлият празник!

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Учениците от 12 клас, представители на СОУ „Христо
Ботев“, поеха управлението
на общината като замениха
за няколко часа кметското
ръководство. Идеята е на
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кмета на община Сунгурларе
инж.Васил Панделиев и е посветена на Деня на Европа.
Дванадесетокласничката
Калина-Мария Гурева бе кмет
в Деня на ученическото местно самоуправление – 9 май.
Младата дама зае стола на
инж.Панделиев, който лично
я въведе в кабинета си и в
отговорната работа на градоначалника.
Работният ден на ученическия екип в Общинска администрация започна от 9.00 часа
със запознаването им с местния ръководен екип. Кметът
инж. Панделиев
посрещна
“новото” ръководство в кабинета си и ги приветства
с думите:
„За мен и екипа ми ще бъде
удоволствие да сте заедно с
нас.“
Заместник- кметове
за един ден бяха Калина

Атанасова и Станислав
Стоилов, секретар на общината бе Теодора Петрова,
Димитър Арнаудов главен
експерт Строителство, а
Реза Изетов–главен експерт

Спорт.
С отговорност и интерес
новите управници се запознаха
с дейността на различните

отдели в администрацията,
представени им от работещите в тях служители.
Освен че придобиха преки
впечатления от работата на
администрацията, младите
хора имаха възможност да
дадат път на своята енергия
и креативност, да споделят
идеи за подобряване на живота
в общината. Приета беше
предложението, Денят на
ученическото самоуправление
да се превърне в традиция
в общинска администрация
Сунгурларе.
В края на деня се проведе
заключителна пресконференция, на която Калина-Мария
Гурева изпълняваща временно
функциите на градоначалник,
сподели: „Като начало искам
да акцентирам, че работата
на кмета е изключително
сериозна и отговорна. Видях,
че длъжността Кмет изисква
истинска концентрация и познание в много области, но се

убедих че, кметът се справя
с тези задължения абсолютно
успешно. Благодаря на инж.
Панделиев за това, че ме

запозна с отговорностите
и предизвикателствата при
упражняването на изпълнителната власт в общината
и за ценния опит, който
натрупах днес в деня на самоуправлението. За мен тези
няколко часа бяха истинско
удоволствие и не усетих как
изминаха.“
От своя страна, инж.
Панделиев поздрави ученици-

те за добре свършената работа. Изрази удовлетворението
си от проявения ентусиазъм
и активност на целия екип
и благодари за изразеното
желание за работа в името
на града и общината.
Всички ученици получиха
грамоти за участие в осъществяването на проекта
„Ученическо самоуправление
– Общинска администрация”
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ВЕЧЕ СМЕ ЧИТАТЕЛИ
За поредна година библиотеката в общинския град
прие първокласници.
Традицията и тази година
се спази. На 11 май в библиотеката на НЧ “Просвета
1882“ гр. Сунгурларе се проведе „Детско утро“ – приемане на първокласниците за
читатели на библиотеката.
Посрещането беше пъстро
и запомнящо се. В роли влязоха деца от клуб „Приятел
на книгата“. С помощта
на библиотекарката, те
бяха в ролите на
Пипи
дългото чорапче, Медунчо,
Вълчо и Червената шапчица.
Приказните герои първи се
срещнаха с децата в „храма”
на книгата. Малчуганите чуха моменти
от детски приключенски романи. Хитър
Петър ги изненада с гатанки и ги награди
с книжки. А самата книга им прочете
своята „Молбата на книгата“. След това
всеки нов читател получи своя книжка.
Наред с това първокласниците научиха
някои правила. Как се става читател в

Официално отвори офисът на ВМРО „Свети Георги“-Сунгурларе, като събитието
беше уважено лично от г-н Ангел Джамбазки – евродепутат и заместник председател
ВМРО-БНД.На събитието присъстваха и областния координатор на ВМРО-Бургас г-н
Георги Дракалиев и областния координатор на ВМРО-БНД Сливен – Георги Георгиев.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ЗАПОВЕД

№ 317 / 05.05. 2016 год.
На основание : Чл.44 ал.2 от ЗМСМА ,чл.23 ал.1,2,3 от НРПУРОИ и Решение № 6 т.
2 от 03.02.2016 год.на ОС Сунгурларе

библиотеката? Как могат да ползват
книгите? Какво е нужно да правим, за
да запазим книгите здрави, чисти и
четливи по-дълго време? Всичко това,
разказано от деца и на деца под формата на детски разказ стигна по-лесно до
малките гости.
С много стихотворения и песни завършиха тържеството.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
№

ЗАПОВЕД

311/ 28.04. 2016 год.

На основание : Чл.44 ал.2 от ЗМСМА ,чл.23 ал.1,2,3 от НРПУРОИ и Решение
№ 6 т. 2 от 03.02.2016 год.на ОС Сунгурларе

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години
, считано от стопанската 2016/2017 год. до 30.09.2021 год.,
както следва :
В Землището на с. ДЪБОВИЦА ЕКАТТЕ 83137
1. Поземлен Имот № 044021 с площ 18,845 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 4- та , в местността „Даракчията“, начална тръжна цена на годишен
наем - 15,00 лв/дка , за целия имот 282,67 лв.
2. Поземлен Имот № 044050 с площ 2,042 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 4-та , в местността „ Даракчията“, начална тръжна цена на годишен
наем - 15,00 лв/дка , за целия имот 30,63 лв.
3. Поземлен Имот № 012052 с площ 3,574 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 6-та , в местността „ Бутово“, начална тръжна цена на годишен наем
- 10,00 лв/дка , за целия имот 35,74 лв.
4.Поземлен Имот № 012083 с площ 1,496 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 6-та , в местността „ Бутово“, начална тръжна цена на годишен наем
- 10,00 лв/дка , за целия имот 15,00 лв.
5.Поземлен Имот № 012153 с площ 2,167 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 6-та , в местността „ Бутово“, начална тръжна цена на годишен наем
- 10,00 лв/дка , за целия имот 21,67 лв.
6.Поземлен Имот № 028038с площ 3,562 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 5-та , в местността „ Под лозята“, начална тръжна цена на годишен
наем – 12,00 лв/дка , за целия имот 42,74 лв.
7.Поземлен Имот № 028073 с площ 3,380 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 5-та , в местността „Под лозята“, начална тръжна цена на годишен
наем - 12,00 лв/дка , за целия имот 40,56 лв.
8.Поземлен Имот № 028100 с площ 37,959 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 6-та , в местността „ Под лозята“, начална тръжна цена на годишен
наем – 10,00 лв/дка , за целия имот 379,60 лв.
9.Поземлен Имот № 045028 с площ 31,758 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 6-та , в местността „ Дели орман“, начална тръжна цена на годишен
наем – 10,00 лв/дка , за целия имот 317,60 лв.
10.Поземлен Имот № 056203 с площ 60,364 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 5-та , в местността „ Лютака“, начална тръжна цена на годишен наем
– 12,00 лв/дка , за целия имот 724,30 лв.
В Землището на с. ВЪЛЧИН ЕКАТТЕ 12591
1.Поземлен Имот № 011018 с площ 5,249 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 6-та , в местността „ До село“, начална тръжна цена на годишен наем
– 10,00 лв/дка , за целия имот 52,50 лв.
2.Поземлен Имот № 000340 с площ 12,622 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 3-та , в местността „ Кабите“, начална тръжна цена на годишен наем
– 15,00 лв/дка , за целия имот 189,33 лв.
В Землището на с. ПОДВИС ЕКАТТЕ 56959
1.Поземлен Имот № 50028 с площ 28,458 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 9-та , в местността „ Връбичките“, начална тръжна цена на годишен
наем – 5,00 лв/дка , за целия имот 142,30 лв.
2.Поземлен Имот № 290022 с площ 2,472 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 7-ма , в местността „Канарата“, начална тръжна цена на годишен наем
– 9,00 лв/дка , за целия имот 22,25 лв.
3.Поземлен Имот № 400033 с площ 41,194 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 5-та , в местността „Келеш кору“, начална тръжна цена на годишен
наем – 12,00 лв/дка , за целия имот 494,36 лв.
4.Поземлен Имот № 330060 с площ 35,826 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 3-та , в местността „Аязмото“, начална тръжна цена на годишен
наем – 15,00 лв/дка , за целия имот 537,40 лв.
5.Поземлен Имот № 330061 с площ 4,360 дка , начин на трайно ползване –
нива ,категория 5-та , в местността „Аязмото“, начална тръжна цена на годишен
наем – 12,00 лв/дка , за целия имот 52,32 лв.
Търгът да се проведе в залата на Общинския съвет на втория етаж в сградата на
общината, на 17.05. 2016 год. от 10,00 часа при условията на НРПУРОИ по реда на обявените землища и имоти .
2. Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за
всеки имот , предмет на търга, който се внася в касата на общината или по банкова
сметка на общината преди деня на търга до 16,00 часа.
3. Утвърждавам тръжна документация :
- Заявление до Кмета на Общината за участие в търга по образец.
към заявлението да бъдат прикрепени следните документи :
Удостоверение за актуално състояние , ако кандидата е юридическо лице;
Квитанция за внесен депозит;
Удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ от “Местни данъци и такси”
при Община Сунгурларе.
Удостоверение за липса на задължения по договори с общината.
4. Копие от Заповедта да се обяви на определените за целта места в общината
и кметствата.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Общински поземлен фонд и членовете
на комисията за сведение и изпълнение.

СК/

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

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
земеделска земя от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години , считано от стопанската
2016/2017 год. до 30.09.2021 год.,
както следва :
В Землището на с. КАМЧИЯ ЕКАТТЕ 36004
1. Поземлен Имот № 021001 с площ 3,901 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Саралъка“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/
дка , за целия имот 46,80 лв.
2. Поземлен Имот № 021003 с площ 63,428 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Саралъка“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/
дка , за целия имот 761,10 лв
3. Поземлен Имот № 022007 с площ 13,770 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Армутлука“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/
дка , за целия имот 165,20 лв
4. Поземлен Имот № 022028 с площ 35,090 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Армутлука“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/
дка , за целия имот 421,00 лв.
5. Поземлен Имот № 016005 с площ 87,465 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Юрта“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/дка ,
за целия имот 1049,58 лв.
6. Поземлен Имот № 019008 с площ 53,413 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Димова воденица“, начална тръжна цена на годишен наем 12,00 лв/дка , за целия имот 640,96 лв.
В Землището на с. ЗАВЕТ ЕКАТТЕ 30051
1. Поземлен Имот № 003012 с площ 1,402 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Равно поле“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/
дка , за целия имот 16,80 лв.
2. Поземлен Имот № 006019 с площ 4,889 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността Равно поле“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/
дка , за целия имот 56,70 лв.
3. Поземлен Имот № 004031 с площ 0,977 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Равно поле“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/
дка , за целия имот 11,70 лв.
4. Поземлен Имот № 026009 с площ 5,003 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „Срещу село“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/
дка , за целия имот 60,000 лв.
5. Поземлен Имот № 026011 с площ 9,371 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Срещу село“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00
лв/дка , за целия имот 112,40 лв.
6. Поземлен Имот № 029013 с площ 11,078 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „Срещу село“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/
дка , за целия имот 132,90 лв.
7. Поземлен Имот № 029015 с площ 2,856 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Срещу село“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00
лв/дка , за целия имот 34,30 лв.
8. Поземлен Имот № 032012 с площ 2,276 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „Развалената чешма“, начална тръжна цена на годишен наем 12,00 лв/дка , за целия имот 27,30 лв.
9. Поземлен Имот № 032020 с площ 16,697 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5- та , в местността „ Развалената чешма“, начална тръжна цена на годишен наем 12,00 лв/дка , за целия имот 200,30 лв.
10. Поземлен Имот № 033047 с площ 4,295 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 6- та , в местността „Гладно поле“, начална тръжна цена на годишен наем - 10,00
лв/дка , за целия имот 43,00 лв.
11. Поземлен Имот № 045044 с площ 20,897 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 6- та , в местността „Жълти круши“, начална тръжна цена на годишен наем - 10,00
лв/дка , за целия имот 209,00 лв.
12. Поземлен Имот № 035047 с площ 29,857 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 6- та , в местността „Жълти круши“, начална тръжна цена на годишен наем - 10,00
лв/дка , за целия имот 298,50 лв.
13. Поземлен Имот № 036012 с площ 4,690 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 6- та , в местността „Жълти круши“, начална тръжна цена на годишен наем - 10,00
лв/дка , за целия имот 47,00 лв.
14. Поземлен Имот № 036018 с площ 8,956 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 6- та , в местността „ Жълти круши“, начална тръжна цена на годишен наем - 10,00
лв/дка , за целия имот 89,50 лв
15. Поземлен Имот № 038027с площ 2,565 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 6- та , в местността „Сухо поле“, начална тръжна цена на годишен наем – 10 лв./
дка, за целия имот 25,60 лв.
16. Поземлен Имот № 038053 с площ 3,673 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 6- та , в местността „ Сухо поле“, начална тръжна цена на годишен наем - 10,00 лв/
дка , за целия имот 36,70 лв.
17. Поземлен Имот № 039027 с площ 4,902 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 6- та , в местността „До село“, начална тръжна цена на годишен наем – 10,00 лв/дка
, за целия имот 49,00 лв
18. Поземлен Имот № 09033 с площ 1,331 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 6- та , в местността „ До село“, начална тръжна цена на годишен наем - 10,00 лв/дка
, за целия имот 13,30 лв
19. УПИ II , кв. 26 по ПУП на с. Завет с площ 8,600 дка , начин на трайно
ползване – за стопанска дейност, категория 4- та ,начална тръжна цена на годишен наем – 15 лв./дка,
за целия имот 129,00 лв.
20. УПИ III , кв. 26 по ПУП на с. Завет с площ 10,000 дка , начин на трайно
ползване – за стопанска дейност, категория 4- та ,начална тръжна цена на годишен наем – 15 лв./дка,
за целия имот 150,00 лв.
В Землището на с. СЪЕДИНЕНИЕ ЕКАТТЕ 70514
1. Поземлен Имот № 002193 с площ 1,140 дка , начин на трайно ползване –
нива , категория 5 - та , в местността „ До село“, начална тръжна цена на годишен наем - 12,00 лв/
дка , за целия имот 13,68 лв.
Търгът да се проведе в залата на Общинския съвет на втория етаж в сградата на общината, на
20.05. 2016 год. от 10,00 часа при условията на НРПУРОИ.
2. Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки имот ,
предмет на търга, който се внася в касата на общината или по банкова сметка на общината преди деня
на търга до 16,00 часа.
3. Утвърждавам тръжна документация :
Заявление до Кмета на Общината за участие в търга по образец.
към заявлението да бъдат прикрепени следните документи :
Удостоверение за актуално състояние , ако кандидата е юридическо лице;
Квитанция за внесен депозит;
Удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ от Дирекция „ОГТМП” при Община Сунгурларе.
Удостоверение за липса на задължения по договори с общината.
4. Копие от Заповедта да се обяви на определените за целта места в общината и кметствата.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Дирекция „БФСДОС” и членовете на комисията за
сведение и изпълнение.

СК/

Кмет на Община Сунгурларе:……………..
/инж.Васил Панделиев/
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ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ ОТ ОБЩИНАТА УСВОИХА
ИЗКУСТВОТО ДА ПРАВЯТ ЦВЕТЯ ОТ ХАРТИЯ

На 11-ти май в ритуалната зала
на Община Сунгурларе се проведе
обучение от ПРОДИВАЙН ЕООД
гр.Варна на тема „Нови техни-

ки в областта на приложните
изкуства“, модул „Изработване
на цветя от хартия“. В обучението взеха участие тридесет

учители от детските градини на
общината, като времетраенето
беше преди обяд едната група, а
след обяд - другата. Определеното
време мина неусетно, тъй като
овладяването на техниките за
изработване на цветя от хартия
беше приятно и увлекателно. След
всяко изработено пролетно цвете
вазичките ставаха все по-пълни.
В края на обучението всички си
направиха общи снимки с изработените материали, като изказаха
желание да бъдат надграждани
приложните техники.
ПРОДИВАЙН предлага услуги
в областта на Човешките ресурси
и Организационното развитие Вътрешнофирмени и отворени
обучения, тиймбилдинг, обучения
за деца, уъркшопи за деца и въз-

СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ ЗАРАДВАХА 50 ЧОВЕКА

Петя ГРУНОВА
В навечерието на най-светлият Християнски
празник – Възкресение Христово служителите
от Домашен социален патронаж зарадваха 50
човека от общината в неравностойно положение.
Социалният патронаж гр.Сунгурларе разполага с
три автомобила, разнасящи топла храна на пенсионери, болни и хора с увреждания. 50 социално слаби
от общината получиха за Великден по 1 кора яйца,
пресен козунак, боя за яйца и топла храна приготве-

на от кухненския
персонал ръководен от главен
готвач
Донка
Димитрова.
Щастливи от
постъпката на
патронажа бяха
50-те човека
,които ще продължат да ползват социалната
услуга.		
Обслужващите ги изпълниха своя
дълг по празниците с два пъти повече усърдие, за
да може усмивките на хората да не слизат от
лицата им, а и да посрещнат в уют големите
Християнски празници. Екипът на Домашния социален патронаж пожела на своите потребители
здраве,благополучие и светли Великденски празници.
Социалната услуга „Обществена трапезария“ се
предоставя от община Сунгурларе. Тя е финансира
от Фонд „Социална закрила“ към Министерството
на труда и социалната политика. Насочена е към
лица и семейства на месечно социално подпомагане, хора без доходи и близки, които да се грижат
за тях, самотно живеещи пълнолетни, скитащи
и бездомни деца.

ГЕРГЬОВДЕН
На 6 май празнуваме Гергьовден - един от
най-големите празници в народния календар, отбелязван в чест на Свети Георги Победоносец и
като Ден на храбростта и Българската армия.
И както се пее в една българска народна песен:
"Хубав ден Великден, още по-хубав – Гергьовден..."
Гергьовден е един от най-обичаните пролетни
празници, тъй като бележи началото на пролетта.
Свети Георги Победоносец се почита както
от християни, така и от мюсюлмани. Израснал
в богато християнско семейство той се превръща в ревностен привърженик и защитник
на Христовата вяра, поради което е изтезаван
жестоко и обезглавен през 288 година от император Максимилиан. Той олицетворява идеалния
войн, покровител на войската. Според народните
поверия и легенди е славен юнак, драконоборец и
змееборец, който спасява девойка от ламята от
долната земя и именно този му образ е застъпен
в иконографията - светецът пронизва ламя със
своето копие, възседнал бял кон.
Народните вярвания гласят, че Свети Георги
и Свети Димитър са двама братя близнаци,
между които е поделена годината. От Гергьовден
до Димитровден е нейната лятна половина, а
времето от Димитровден до Гергьовден бележи
зимната й половина. Така Гергьовден предвещава настъпващото лято и поставя началото
на новата стопанска година, поради което на
празника се спазват много традиции и обичаи,

те на своите настоящи и бъдещи
служители като утвърждават
конструктивна организационна
култура и постигат висока ефективност в своя бизнес.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ОРГАНИЗИРА ОБЩЕСТВЕНО
ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
на „МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ и ВЪРБИЦА“ срещата ще се
проведе на 18.05.2016г. от 11:00 часа в ритуална зала гр.Сунгурларе
Проект на стратегия за местно развитие на местна инициативна група "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица"

ДЕНЯ НА ЕВРОПА И
ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА

На 9 май 1945 година с подписване на капитулацията на Германия,
завършва Втората световна
война. В нея освен СССР участват още 60 държави като пряко
е засегнато 80% от населението
на земята. Военните действия
се водят на териториите на 40
държави. Загиват приблизително
57 милиона души.
Датата 9 май не е избрана случайно за празнуване на Деня на
Европа. Това е датата на „второто раждане” на Европа, която
благодарение победата на Съветската армия в съюз с армиите на
антихитлеристката коалиция се е спасила от смъртна опасност
от хитлерофашистката чума през Втората световна война. 9 май
е ден, тясно свързан с мира.В народите на СССР, дори и днес 9
май се отбелязва като „Ден на Победата”, в който се прекланят
пред паметта и отдават благодарност на всички, паднали над 20
милиона съветски граждани в боевете и пролели кръвта си за тази
величава победа.

РУСНАЦИТЕ ОЖИВИХА
СУНГУРЛАРСКОТО
С. ПОДВИС

свързани със земеделието, скотовъдството и
здравето.
По стара българска традиция на Гергьовден
във всеки дом се пече агне, а около празничната
трапеза се събира цялото семейство.
На този ден в земята се заравя първото
червено яйце от предходния Великден, за да е
плодородна нивата. Най-ранобудния от къщата
притичва до поляната, за да набере коприва, с
която след това шибва по ходилата всички у
дома, за да не ги застига злото през цялата
година.
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растни, организация на фирмени
и семейни събития.
Специалистите помагат на
своите клиенти да откриват,
развиват и управляват таланти-

Издание на
Община Сунгурларе

Игор и Люба от Беларус бяха първите заселници в селото ни.
После дойдоха Таня и Олег Крапенко от Екатеринбург. Олег е
художник с международни изяви, но вече не са в село. Следва дълъг списък - Ирина Романова-художничка и поетеса от Москва
и съпруга й Георгий Кулик, Лейла и Димитрий също от Москва.
От там е и Марина Андросова и съприга и Пер-датчанин, Лена
Баулина и съпруга и отглеждат тризнаците си тук, а те вече са
ученици в Карнобат. Николай и Лариса имат дъщеря Маша, ученичка в Бургаска гимназия. Лена и Стас подреждат красиво своя
двор и явно готвят по-сериозен бизнес. Трябва да спомена Таня,
Ирина Аршинова, Люда, която с майка си се изявяват като чудесни земеделци, оползотворявайки всичко от градината - похвално
безотпадъчно производство. Не мога да спомена всички защото
нашите руски съселяни са много. Купени са над 100 къщи, а в село
постоянно живеят около 60 човека.
Имаме общи инициативи. Внушителна беше руско-българската
група, която поднесе цветя и почете празника ни 3-ти март. Лейла
танцува фламенко и заедно с Ирина Вальцефер представиха селото
ни на фестивала на етносите в с.Лозарево. Марина Андросова,
която е завършила славянска филология организира курс по български език, най-напред в читалището, а сега го превърнахме в малка
група, която учи български език чрез българска литература и кино.
А за да има езика ни по-практично приложение, аз и тази група
учим разговорен български език.
Предстоят ни и други съвместни дела. Сега е пролет и всички
са заети с подготовката на градини и домове за лятото. Ирина
Романова ще подрежда свои картини в село, Лейла отново ще се
включи в общи инициативи, защото група рускини учат български
танци в Карнобат. А на тържеството послучай Първа пролет Лейла
бе наградена за най-добра изпълнителка на български народни танци.
Така живеем на село, а даже и нищо общо да не направим
усмивките, доброто отношение, разменените поздрави са добра
предпоставка за приятелство и задружност.
11.05.2016 г.
НИКОЛИНА МАНЧЕВА
с.Подвис
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ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА В С.ТЕРЗИЙСКО ОТПРАЗНУВАХА ПРАЗНИКА
НА ПАРАКЛИСА СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ С КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ

ПАК Е ПРОЛЕТ
Пролет мила животворна
Колко хубава си Ти,
И засмяна благотворна,
пълна с радост красоти.
От няколко години в началото на месец май, през този
хубав пролетен месец, когато
всичко красиво се събужда от
зимен сън в с.Терзийско се
прави курбан в чест на свети
Георги Победоносец. Той е
един от най-почитаните светии в България. Покровител
е на земеделските стопани и
животновъди.

Терзийско е балканско село
и тук в миналото са се отглеждали много овце. Тяхната
бройка е достигала до 10 000.
Някои стопани са имали от
70-120 броя.
„Когато бях овчарче
И овците пасях,
бях много благодарен
макар и сиромах“.
Терзийско се състои от
няколко рода, един от които
е „Идиризята“. Те са били високи и стройни. Обичали да се
веселят и играели много хора.
Може би сме наследили нещо от

тях. Почитаме традициите,
обичаме да се веселим и играем.
На 6 май в миналото в селото
имаше събор. Във всяка къща
се колеха по едно - две агнета.
Жените сутрин рано беряха
коприва и я поставяха на входа
на вратите, и си закачваха на
главите за здраве. Тая коприва,
която остане най-много време
„весела” показвала, че това
семейство през годината няма
да се разболява. И името на
нашия параклис е свети Георги.
В негова чест правим курбан.
Тържеството започна в 10

часа. Архимандрит Димитрий
проведе необходимия ритуал.
Всички си запалиха свещичка
за здраве. Имаше много гости.
Срещи с приятели, музика.
Гостите посетиха етнографската сбирка в клуба на
читалището.
Разгледаха наградите, дипломи, грамоти, албумите на „ансамбъла за народни песни и танци“ при читалището, които в
продължение на 25 год. весели
не само жителите на Терзийско
и общината. Той има изяви и
извън границите на България.

Кметът на селото поздрави
присъстващите. Пожела им
здраве, весело настроение на
празника и приятен обяд.
Селото беше като пчелен
кошер. Тържеството продължи
с музика, песни и хора.
Ботев пише: „Българският
народ е останал до днешния
ден само за това, защото този
народ обича да пее, да свири, да
играе и да си тупка шапката
в земята“.
Така живеем и оцеляваме и
ние в Терзийско с песни и игри.
Иванка Димитрова

Шампиона на България за 2015 г. по 11 май – професионален
планинско бягане на дълга дистан- празник на българския
библиотекар
ция Шабан Мустафа не можа да финишира, поради травма

Състезателят
на
СУНГУРЛАРЕ Шабан Мустафа,
който е шампион на България
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а втория ден от
Великден пристигнахме
в базата на полигон
Ново село. С думите „Христос
Воскресе“ сърдечно ни посрещна
майор Роджърс от армията на
САЩ. След регистрацията на
входа ни очакваха два микробуса, с които се предвижвахме из
базата. Преводачите бяха през
цялото време с нас и ни помагаха
да преодолеем езиковата бариера.
Като начало бяхме поканени
на обяд в огромната столова,
където се хранят войниците.
На масата при нас седна и
капитан Кевин Стюарт от
морската пехота. Започна един
непринуден разговор, споделяне
на весели истории от цивилния
живот и интересни случки на
пехотинците. Всичко блестеше
от чистота, а храната беше
невероятно вкусна. След обилния
обяд, микробусите ни закараха на
учебната база. С голям интерес
разгледахме танковете М1, бойните и бронираните машини на

по планинско бягане на дълга
дистанция и четвърто място
от Световното първенство на
същата дисциплина за 2015г,взе
участие в Националния шампионат за 2016г. на 9 май в гр.
Тетевен, който бе и квалификация за световното първенство,
което е на 18 юни в Словения.
Четири километра след старта нашият състезател Шабан
Мустафа (Шампион – Сунгурларе)
се отказа поради контузия. Така
пътят към титлата на Кирил
Николов беше открит и „Дизела“,
както е известен Николов, натрупа преднина от повече от
15 минути пред втория Стоян
Тевекелев и Александър Василев.
Регламентът за Световното
първенство е първите четирима

от тази квалификация да представят България на Световното
първенство. Тъй като Шабан
не можа да финишира си загуби
място в националния отбор, но
комисията по планинските бягания към БФЛА взе следното
решение:
,,Тъй като Шабан Мустафа
е най добрият Български състезател по планински бягания до
момента, включваме състезателя към националния отбор
за Световното първенство на
дългата дистанция на 18 юни в
Словения, разбира се ако е оздравял до тогава ‘‘ .
Това бяха думите след състезанието на спортния Директор
на Българска федерация по лека
атлетика г-н Деян Драшков.

В ЕДИН РАЗЛИЧЕН СВЯТ
морската пехота. Момчетата с
удоволствие ни демонстрираха
военните си умения, подробно
отговаряха на въпросите ни,
разрешиха ни да се качим и
огледаме машинните отвътре.
Разбира се, на граждани е забранено да снимат, но с групата ни
имаше военен фотограф, който
непрекъснато ни правеше снимки.
Не мога да не споделя,че бяхме
впечатлени от мащабите на
базата. Забележителна инфраструктура – блокове за живеене,
кино, театър, поща, спортна зала,
фитнес зала, магазин - всички
в приятни пастелни цветове.
Красиво подържани градинки,
беседки, улици, та чак и кръгово
кръстовище. Условията за живот
в базата са наистина отлични. Офицерите и сержантите
разполагат със самостоятелни
стаи, всяка с климатик, гардероб,
бюро и легло. Войниците пък са

настанени в стаи по четирима
при същите условия. Оказа се, че
в базата има 24-часово работеща
бръснарница и химическо чистене,
което също работи денонощно.
Нашата обиколка продължи в
залата за почивка, където имаше тенис маси, билярдни маси
и др.забавления. И тук бяхме
впечатлени от абсолютната
чистота,базата се подържа в
безупречен ред.
В края на визитата ни, майор
Роджърс /който неотлъчно беше
с нас/ ни изпрати и ни благодари
за посещението и за кошницата
с великденски яйца. Всъщност
благодарните сме ние, отзовахме
се в един почти съвършен свят,
с едни безкрайно възпитани и
позитивни хора.
Благодарим за прекрасните и
незабравими преживявания!
/групата граждани посетили
полигона/

Денят 11 май е историческа
дата в календара на българската култура. За щастие
той се превърна и в професионален празник на тези,
които служат на писменото
слово, като го съхраняват и
разпространяват с идеята то
да пребъде. Българските библиотекари заслужават този
ден на признание, защото да
бъдеш библиотекар в България
не е просто професия и препитание, а призвание, на което
си отдаден. Това е кауза, на
която служат неотклонно
през годините, независимо от
политически и икономически
кризи, преходи, подценяване
от държавата и обществото,
лоша материална база и ниско
възнаграждение за техния
принос.

Библиотеките са многовековни институции, които модерните технологии не могат
да изместят в периферията
на живота. Точно обратното – модерните технологии
се наместват в готовата
мрежа от библиотеки, за да
служат на цялото общество.
Библиотеката на 21 век преживява своя ренесанс. Всеки
ренесанс е белязан от изключителната енергия и качества
на много вдъхновени и можещи
личности.
Поклон и благодарност към
българските библиотекари,
съграждащи сигурно и последователно авторитета на
възродената библиотека.
Нека продължат делата
си със здраве, вяра в успеха и
непресъхващи сили!

20 ПЕНСИОНЕРИ ОТ ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ ПОЛУЧИХА ВАУЧЕРИ ОТ КАМПАНИЯТА
„ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ”
Петя ГРУНОВА
В навечерието на Великденските празници Община Сунгурларе
предостави списък на лицата, които получиха ваучери от националната кампания "Великден за всеки",”Дари празник на баба и дядо”,
инициирана от омбудсмана на Република България Мая Манолова.
В община Сунгурларе 20 пенсионери получиха ваучери на стойност
20лв. от националната кампания „Великден за всеки” по приложения
списък в дарителската кампания. Целта на кампанията е да бъдат
подпомогнати възрастните хора, чиито пенсии са незначително поголеми от определения от Правителството праг за подпомагане.
19 хиляди пенсионери ще получат ваучери на стойност 20 лева,
така техните притежатели ще имат възможност да пазаруват в
над 5000 магазина в цялата страна. Общите средства събрани от
националната кампания са над 380 хиляди лева. Ваучерите ще се
раздават от 28 април до 30 юни 2016 г. в клоновете на Български
пощи. Разпределението на ваучерите се извършва по предварително
подготвени списъци.

