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Брой 9, 15.05.2018 г. Година XI, брой 232

Община Сунгурларе предоставя на жителите 
от общината програмата за 24 май - Деня на 
българската просвета и култура и на славянската 
писменост:

ПРОГРАМА
09:00ч.-Поднасяне на венци и цветя в знак на 

признателност пред барелефа на Светите братя 
Кирил и Методий в сградата на начален курс на 
СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе 

09:15ч.-Подреждане на участниците за праз-
ничното шествие

09:30ч.-Празнично шествие на представи-
телни групи на училища и детски градини на 
територията на Община Сунгурларе, което ще 

тръгне на три лъча и ще стигне до сцената на 
площада в град Сунгурларе

09:45ч.-Церемония по издигане на национал-
ния флаг на Република България и знамето на 
Община Сунгурларе

10:00ч.-Слово от инж.Васил Панделиев – кмет 
на Община Сунгурларе

10:10ч.-Връчване на персонални награди на 
изявени дейци в областта на образованието и 
културата в Община Сунгурларе

10:20ч.-Празничен концерт с участието на 
ученици от учебните заведения и читалищата 
в общината

Място – площада в центъра на  гр. Сунгурларе

Всички наричаме този празник най-светлия, 
най-обичания – Празника на българската просвета 
и култура и на славянската писменост. Това е 
денят, в който по-емоционално усещаме себе си 
като неделима част от световната цивилизация. 
Българското слово от древни времена има 
своята писменост, своя знак върху културното 
минало, настояще и бъдеще на света. В този ден 
се    прекланяме пред делото на братята Кирил и 
Методий, техните ученици и поколенията след 
тях писмовници, оставили следи в културната 
история на България и оттам на целия славянски 
свят. Но в този ден се прекланяме и пред 
родителите си, които първи са ни прочели приказка, 
спомняме си учителите си, които пренебрегваме 
в годините. Припомняме си и самите себе си, 
като малки ученици пред прага на откритието 
какъв невероятен свят ни откриват буквите, 
нашите букви. Никой народ не може да преживее 
чуждото влияние, ако не разполага със своя 
писменост. Езикът е и душата на нацията, в езика 
са вплетени нашия характер, минало, нашите 
корени. Красотата на българската реч не може да се 
пресъздаде нито с латински, нито с гръцки букви. 
Кирилицата и сътворената по-рано глаголица са в 
състояние да уловят вълшебната мелодия на езика, 
с който някога Орфей е омайвал хора и животни, 
езикът, с който са се възпитавали светци и герои. 
Дедите ни не просто са  разпространили азбуката 
из всички кътчета на България, но са пръснали 
светлина и сред сърби, украинци, белоруси и 

руснаци. Тези хора са гледали на българския език 
като нещо неземно, нещо свещено и божествено. 
Боготворени бяха и дедите ни даващи знания. 
Не случайно първите светци на Стара Рус са 
носещите българска кръв Борис и Глеб. Световно 
уважавания лингвист Макс Фасмер признава, 
че българският език е станал основа на руския, 
сръбския и др. езици. Българският език е повлиял 
речта на огромно множество хора.  Днес азбуката, 
на която българите дадоха криле, се ползва от 
над триста милиона души.   300 000 000 души по 
света използват кирилицата! От Източна Европа 
до Монголия, дори и тези, с които не делим едни 
корени пишат с нашите букви, които са в състояние 
да пресъздадат особеностите на всеки език. Едва ли 
светите братя са знаели, че делото им ще прерасне в 
чудо. Кирил и Методий бяха поредните спасители, 
които излязоха от лоното на нашия народ. Кротко, 
но с типичното за българите упорство, братята 
спореха с догматиците и се бореха със злото без 
страх. Цената на победата бе висока, за успеха, 
великите българи платиха с живота си, поболени 
и изтощени, но не изгубили светлината в душите 
си. Светлина, която грее и днес и ни показва накъде 
да вървим - Напред! Науката е слънце, което във 
душите грей! Напред! Народността не пада там, 
дето знаниѣто живей!

ЧЕСТИТ ДЕН НА  БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ!   
ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА!  
ЧЕСТИТ ДЕН НА  БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА!

24 МАЙ - ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА 
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА 
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО СЛУЧАЙ 24 
МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И 
КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Уважаеми дейци на просветата и културата,
Уважаеми учители и ученици,
Уважаеми жители на Община Сунгурларе,

Приемете моите поздравления по случай 24-ти май -  Деня на българската 
просвета и култура и на славянската писменост!

„Върви, народе възродени, към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови!”
Химнът на Светите братя Кирил и Методий отново ще прозвучи на най-светлия 

български празник – 24-ти май! Това е празникът, на който се прекланяме пред 
великото дело на нашите първоучители. Това е денят на славянската писменост, 
на силата и волята на българския народ да пази език и култура.

Свято е делото на равноапостолите Кирил и Методий. Дело, преминало 
българските граници и осветило с книжовната си благодат цялата европейска 
цивилизация. Това ни дава  заслужено самочувствие и гордост  - „Че и ний сме 
дали нещо на света и на вси славяни книги да четат”. 

Величието на Солунските братя се състои в това, че дадоха на народа ни 
нещо, което не разделя никого, а обединява всички – славянското слово. То ни е 
запазило от всички изпитания и единствено то ни е осигурило живот в бъдещето, 
то е нашата българска идентичност.

На 24 май празнуваме най-светлия, най-българския празник на духовността 
и просветата! Чист и единствен по рода си празник на буквите! В цяла Европа, 
в целия свят! 

В този ден под звуците на „Върви народе възродени“, се прекланяме пред  
славата на българското слово и отдаваме почит, преклонение и уважение пред 
духовния си елит. Този ден не е просто официален празник – това е денят, в 
който всеки българин може с гордост да каже, че е потомък на нация, заемаща 
достойно място в историята на Европа. Нека в този ден отдадем заслужено ува-
жение на преподавателите, учените, културните, просветни и читалищни дейци, 
които неуморно съхраняват българското културно-историческо наследство и го 
предават на младите поколения.

Уважаеми съграждани, нека в този ден всички ние бъдем достойни участни-
ци в това всенародно шествие, което ни отвежда до „Светли бъднини“ и нека 
образованието, просветата и културата, бъдат висша ценност и отговорност на 
всеки от нас. Защото запазването на идентичността, на българщината, ще ни 
отличи като нация – уникална и неповторима сред останалите народи.

Скъпи съграждани, приемете моите най-сърдечни поздрави за 24-май – Деня 
на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Уважаеми учители, с дълбока признателност Ви поздравявам по случай Деня 
на писмеността и просветата. Пожелавам Ви все така с любов и внимание да 
продължавате да изпълнявате великата си мисия – да образовате нашите деца, 
бъдещето на България! А Вие ученици, обичайте, ценете и пазете родния бъл-
гарски език, следвайте мечтите си и отстоявайте идеалите си!

Няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-силно от знанието!
Нека не стихва жаждата ни за знания и духовно извисяване!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД 

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И 
КУЛТУРА И НА СЛЯВАНСКАТА ПИСМЕНОСТ
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МОБИЛНИ ПОЛИЦЕЙСКИ ЕКИПИ В 

ПОМОЩ НА ХОРАТА 

ГОСТУВАЩИ ЛЕКАРИ ПРЕЗ МАЙ 
В МЦ „СВЕТА СОФИЯ“ БУРГАС

Ръководството на ОДМВР - Бур-
гас въведе организация, целяща 
по-активно присъствие на полицей-
ски служители в малките населени 
места в областта. По разпореждане 
на главния секретар на МВР, от 
месец ноември миналата година, 
мобилни екипи от служители в 
отделите “Криминална полиция" и 
“Охранителна полиция" ежемесеч-
но посещават селата, в които няма 
постоянно полицейски инспектори.

Служителите, ангажирани с тази 
превантивна дейност, носят жи-
летки с обозначение “Полиция". 
Целта е хората от малките и от-

далечени населени места да имат 
възможността пряко да информират 
униформените за нарушения на 
обществения ред и Закона за дви-
жение по пътищата, извършени или 
подготвяни престъпления, както и 
за случаи, за които е необходима 
намесата на други компетентни  
институции.  

След приключване на срещите, 
приетите в писмен вид сигнали 
се завеждат в деловодството на 
районното управление, на чиято 
територия е населеното място и се 
предприемат действия за проверка.

Графикът за приема на мобилните 

екипи предварително се оповестява 
на видно място в съответното село. 
В случай, че няма желаещи да се 
срещнат с полицейските служите-
ли по време на престоя им, заедно 
с представител на местната власт 
и на случаен принцип те посеща-
ват хората в домовете им, както 
и в местните магазини и питейни 
заведения.През месец май мобил-
ните екипи  посетиха две села в 
общината: 

10.05.т.г. с. Вълчин, РУ Сунгур-
ларе – 10.30 ч. – 11.10 ч. 

10.05.т.г. с. Лозарево, РУ – Сун-
гурларе – 11.40 ч. – 12.20 ч.

Месец май започва с гостуването 
на ендокринолога д-р Лъчезар Ло-
занов, който ще приема пациенти 
на 4 и 5.  Д-р Лозанов има две спе-
циалности- „Вътрешни болести” 
(1999 г.) и „Ендокринология” (2002 
г.). През 1995 г. започва работа в 
Университетската специализирана 
болница за активно лечение по 
ендокринология (УСБАЛЕ) „Акаде-
мик Иван Пенчев”. Там има 11 годи-
шен опит, натрупан в клиниките по 
хипофизни, надбъбречни и гонадни 
заболявания, както и в лечението на 
болестите на щитовидната жлеза и 
захарният диабет. Завежда кабинет 
по „Ендокринни хипертонии и хол-
тер мониториране на артериалното 

налягане и сърдечната дейност”. От 
2006 г. досега е Завеждащ сектор 
по ендокринология към Вътрешно 
отделение на МБАЛ Токуда Болница 
София. Активно работи ехография 
на щитовидната и околощитовид-
ните жлези.На 5 май в Бургас ще 
преглежда и началникът на отде-
лението по неинвазивна кардиоло-
гия на УМБАЛ „Света Марина“ 
кардиологът проф. д-р Йото Йотов. 
Проф. Йотов е специализирал в 
Холандия и Швейцария, а титлата 
„доктор“ получава след защита на 
дисетационен труд на тема „Оценка 
на глобалния сърдечно-съдов риск 
за развитие на исхемична болест на 
сърцето при жени”. Заедно с него 

пристига детският ендокринолог 
проф. д-р Виолета Йотова. Нейната 
дата за прегледи също беше 5 май. 
Проф. Йотова ръководи Първа дет-
ска клиника на УМБАЛ „Света Ма-
рина“, а от 2011 г. е председател на 
Държавната Комисия за присъждане 
на специалност по детска ендок-
ринология и болести на обмяната.   
УНГ светилото проф. д-р Румен 
Бенчев преглежда на 12 май. Проф. 
д-р Румен Бенчев е специалист по 
оториноларингология с повече от 20 
годишен стаж. Завършил е медицина 
в Медицинска Академия София. Ра-
ботил е в клиника по УНГ болести в 
УМБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ” 
като асистент и главен асистент, кли-
ника по УНГ болести I МБАЛ София 
и Медицински институт на МВР, 
където е заемал длъжност началник 
клиника и заместник директор. На 
същата дата- 12 май- прегледи ще 
прави и урологът проф. д-р Чавдар 
Славов. Проф. д-р Чавдар Славов е 
професор към Клиниката по уроло-
гия и андрология в УМБАЛ "Царица 
Йоанна-ИСУЛ", гр. София. Специа-
лизирал е в Русия, САЩ, Франция, 
Белгия, Великобритания. 

В края на месеца в МЦ „Света 
София“ ще гостува и детският гас-
троентеролог доц. д-р Миглена Ге-
оргиева. Нейната дата за прием е 26 
май. Има интереси  в  заболяванията 
на горния храносмилателен тракт, 
хеликобактер инфекция, чернодроб-
на патология, хранителна алергия, 
приложение на пробиотиците и др.

Месец април е месецът на  книгата. На 2 април по цял 
свят се чества  Международният ден на детската книга, 
а на 23 април е Световният ден на книгата и авторското 
право. Библиотеката при НЧ „Светлина-1920г.“ село 
Лозарево отбеляза световния ден на книгата и автор-
ското право. За поредна година в маратона по четене се 
включиха учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас при ОУ „Христо 
Ботев“ село Лозарево и техните класни ръководители.                                                                                                                       
Приказната  верига на четенето, която сътвориха мал-
ките ученици започна с откъс от книгата на писателя 
Ангел Каралийчев „Приказен свят“. Дете зачете на глас 
приказката „Майчина сълза“, а следващото продължи 
четенето, след него друго и така се включиха всички 
деца. Учениците от трети клас с класен ръководител 
Виолета Ценова изненадаха всички, представяйки 

нарисуваната в картинки приказка „Дядо ряпа дърпа“ 
и сборник от „Пролетните празници“ – Благовещение, 
Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден, опи-
сани и нарисувани от нейните учениците. Приказките 
са съкровищницата на народите и в тях мъдреците от 
всички краища на света са скътали най-интересните 
житейски съдби и безброй поучителни истории. Пъстри 
като цветовете на дъгата, приказките ни срещат с знайни 
и незнайни герои, принцеси и чудни зверове в далечни 
земи, а всяка от събраните в тези книги   приказки е 
вдъхновена от фолклора на страната от която идва. 
Децата научиха нови неща за книгите, библиотеката и 
писателите. Обещахме си скоро пак да се видим.

Чанка Божанова – библиотекар при 
НЧ“Светлина-1920г“с.Лозарево  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Община Сунгурларе съобщава, че във връзка с изис-

кванията 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:“ 
Изграждане на пускова камера на газопроводно откло-
нение „Бургас“  с инвеститор : „Булгартрансгаз“ЕАД .                                                                                                                                                
Местоположение на инвестиционното предложение: За 
община Сунгурларе – ПИ№034048 землище с.Лозарево.                                              
В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересовани-
те лица могат да подават писмени становища, възражения 
и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.
Димитров" № 2.

Инж.Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе

СЪОБЩЕНИЕ ЗА 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Община  Сунгурларе  съобщава, че във връзка с из-

искванията 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: “ Изграждане на пчелин“  с инвеститор : 
Милена Методиева Ченешева Местоположение на ин-
вестиционното предложение: ПИ №015001, землище на 
с.Босилково, общ.Сунугрларе 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтере-
сованите лица могат да подават писмени становища, 
възражения и предложения в сградата на  Община Сун-
гурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Инж.Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе

СЪОБЩЕНИЕ ЗА 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Община Сунгурларе съобщава, че във връзка с изис-

кванията 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 Сунгур-
ларе е постъпила информация за инвестиционно предло-
жение: “Преустройство  и разширяване на съществуващ 
магазин за хранителни стоки в УПИ I, кв. 28 по плана 
на с. Лозарево, общ. Сунгурларе“ с  инвеститор: Марчо 
Ненков Паунов. Местоположение на инвестиционното 
предложение: УПИ I, кв. 28 по плана на с. Лозарево. В 
14-дневен срок от датата на съобщението заинтересовани-
те лица могат да подават писмени становища, възраже-
ния и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, 
ул. ”Г. Димитров" № 2.

Инж.Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе

СЪОБЩЕНИЕ ЗА 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Община Сунгурларе съобщава, че във връзка с изисква-

нията на Закона за опазване на околната среда и на Наредба-
та за условията и реда за извършване на оценка на въздейст-
вие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпи-
ла информация за инвестиционно предложение: “ Ремонт и 
реконструкция на съществуваща сграда „краварник“ в цех 
за преработка на мляко и основен ремонт, реконструкция 
на съществуваща  ярмомелка в цех за преработка на флей-
ковани храни в УПИ II, кв.61 по плана на с. Подвис, общ. 
Сунгурларе“ с инвеститор : ЗП Севда Василева Андонова.                                                                                                                                     
Местоположение на инвестиционното предложение: 
УПИ II, кв.61 по плана на с. Подвис, общ. Сунгурларе.                                                
В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересовани-
те лица могат да подават писмени становища, възражения 
и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.
Димитров" № 2.  

Инж.Васил Панделиев – кмет на община Сунгурларе

СЪОБЩЕНИЕ ЗА 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Община Сунгурларе съобщава, че във връзка с изис-

кванията 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:“ 
Въздушна линия 1 kV от съществуващ стълб 17, изб.1, ТП 2 
и монтаж на ново електромерно табло (ЕТ) на пилон – нов 
пред УПИ XII – 408, кв.22, гр. Сунгурларе, обл. Бургас“ с 
инвеститор : „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД 
КЕЦ Карнобат. 

Местоположение на инвестиционното предложение: гр. 
Сунгурларе.В  14-дневен срок от датата на съобщението 
заинтересованите лица могат да подават писмени стано-
вища, възражения и предложения в сградата на  Община 
Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

инж.Васил Панделиев – кмет на община Сунгурларе

КНИГИТЕ – НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ



3

Редактори:
Йоана ГЮРОВА,

Дейност култура към Д "ОУЗКСДСТ", 
Адрес: гр. Сунгурларе,

Читалище "Просвета 1882", 
ioanamat@gmail.com   sungurlarskadolina@abv.bg

Предпечат и печат: "Информа принт" АД
гр. Бургас, ул. "Транспортна" 
зад МОЛ "Бургас Плаза"

тел.: 056/ 800 950, 056/ 833 075

Издание на 
Община Сунгурларе

- Г-жо Димитрова, 24 май – Ден на българската просвета 
и култура ли е най-българският празник? 

- 24 май не е само ден на българската просвета и култура. Той е 
празник и на българският дух. Ако приемем, че един народ е орга-
низъм, който се състои от тяло и дух и ако приемем, че развитието 
и успеха му зависят най-вече от духа, то тогава наистина 24 май 
е най-българският празник. Най-български е защото ни кара да 
си спомним от къде сме тръгнали, кое ни е обединило и създало 
като народ и ни  помага да оцелеем като такъв вече 13 века. А това 
е, както казах, българският дух. Е, и добрите понякога български 
политици. (Визирам княз Борис І и цар Симеон Велики). 

- Кой е първият ви и най-съкровен спомен от 24 май? 
- О, много са. Обикновено в този ден аз все бях ангажирана 

или с програми по случая, или с изплитането на венци, които ние 

учениците сами си правехме. Не мога да забравя и безкрайните 
манифестации, които тогава ми се струваха ужасно досадни, защото 
бяха свързани с огромна организация и доста часове изчакване - 
моето училище се казваше „Кирил и Методий” и винаги минавахме 
последни. Но днес си спомням за всичко това с голямо умиление. 
Първо, защото тогава на улицата излизаше практически цялото 
население на града ни плюс гостите, които идваха и ставаше много 
весело. Срещаха се стари познати, хората се веселяха от сърце. 
И второ, защото нямаше ученик, който да не знае кои са светите 
братя Кирил и Методий и какво е тяхното дело

 - Какво е за Вас учителството? Защо избрахте тази про-
фесия?

- Честно казано, тя ме избра. Моите планове бяха малко по-
други, но така се случи. В първите ми учителски години приемах 
професията си като мисия. И като казвам мисия, имам предвид 
мисионерството на свещениците, изпратени да просвещават 
дивите племена. Може би, защото работих на доста трудни за 
един редови учител места: училище към дом за сираци, училище 
към интернат за деца с криминогенни прояви. Там се сблъсквах 
с много трудности, но никъде другаде не съм се чувствала по-
полезна и по на мястото си. Независимо колко ми е било трудно, 
там се чувствах удовлетворена от работата си, защото тези деца, 
ощетените от обществото, си имаха своите особености, но можеха 
да бъдат искрено благодарни за труда, който полагаш  като учител 
и като човек. В последните години съм доста разочарована. Не от 
самата професия, а от тези, които се опитват да я „окастрят”, за да 
я „впишат” в някакви си уж европейски норми. И все пак смятам, 
че това е една от малкото останали в България професии, в които 
човек, ако е свободен по дух, може свободно да изразява своето 
мнение. Може да учи и останалите на това. 

- Кое Ви носи най-голямо удовлетворение от работата Ви 
като учител?

- Останалите все още умни и чисти  погледи на децата, в кои-
то мога да се оглеждам. За съжаление с всяка изминала година 
такива погледи остават все по-малко и по-малко.

- А най-трудното нещо в професията?  
- Това че с всяка изминала година учителската професия все 

повече и повече се отдалечава от същността си. Както често каз-
вам, ние влизаме в часове между другото. Шегувам се, разбира 
се. Разбира се, че влизаме в часове и много съвестно си вършим 
работата, но искам да кажа, че освен дейността ни като учители, 
която би трябвало да е основна, ние сме заринати от други, доста 
често излишни задачи, които са неефективни и „изяждат” голяма 
част от времето ни. Не ме разбирайте погрешно. Ние учителите 
сме съвестни и лоялни хора и гледаме да изпълним всички поста-
вени ни задачи. Няма лошо в това. Лошото е, когато тези задачи 
ни обезличават и крадат от времето ни за творчество. Защото 
един учител, за да е ефективен, трябва да е първо творец, а време 
за творчество почти няма. Ние, българските учители останахме 
последните ентусиасти, които да се борят с вятърните мелници.  

- Кой е виновен за неграмотността на българските деца?
- Най-лесно е да кажа „цялото общество” и да се скрия зад 

всеобщата безотговорност. Не че всеобщият обществен егоизъм 
на българина не даде резултат през годините, но… Хубавата 
българска поговорка гласи: „Не е луд този, който яде зелника, 
луд е този, който му го дава.” Та в духа на тази поговорка ще 
кажа, че главни виновници са тези, които водени от собствените 
си безхаберие, неграмотност, некомпетентност, бездуховност и 
алчност съсипаха цялата система на българската държавност. 
Това са всички продажни български правителства от 91 година 
насам. Виновни са всички, които прикривайки собствената си 
неграмотност и некомпетентност, се опитват да омаловажат 
ролята на българския учител и да съсипят неговия авторитет, 
криейки се зад недомислени и престъпни за българското обра-
зование закони, често писани под чужда диктовка.

- Какво е нужно да си направи, за да се подобри образо-
ванието в страната ни?

- Образованието не е нещо изолирано. То е важна и нераз-
ривна част от стратегиите за развитие на цялата държава – на 
икономиката, културата, политиката, външна и вътрешна. Ако те 
са занемарени, няма как да има възход в образованието.  Няма 
да се впускам в подробности, защото това е колкото обширна, 
толкова и злободневна тема. Само ще кажа, че за да има качест-
вено образование, трябва качествени хора да мислят стратегиите 
за развитие. Като казвам „качествени” имам предвид хора-екс-
перти, ефективни, врели и кипели в българското образование, 
на всичките му нива и най-вече, хора грамотни, на които да им 
пука за това в България да има образован народ, а не чалгизирани 
промити мозъци.

- В днешните трудни времена трябва ли да станем на крака 
за българския учител и българското училище? 

- Древните са смятали, че титлата „учител” е най-висшето 
признание за един човек. Днес професията учител се обезцени. 
Според мен българският учител няма нужда от ставане на крака, 
за да му се засвидетелства уважение. Той има нужда от повече 
разбиране, доверие, а в последните години и защита, защото е 
на път да се превърне в „защитен вид”. 

- Ако зависеше от Вас, кого бихте изпратили в Рим при 
папата за поклон пред Светите братя Кирил и Методий?

- Аз бих разделила двете светини. При папата нека отиде, този, 
който изповядва католическата вяра. А на гроба на Кирил в Рим 
би трябвало да отиде всеки българин, които има възможност да 
попадне в Свещения град.

- Какво бихте пожелали на българите за празника?
 - Да продължават още много хилядолетия да го празнуват на 

своята си територия като най-българския и най-вдъхновяващия 
празник. Отново да се научат да ценят свободата си - духовна 
и физическа и да се борят за нея. И да не късат връзката си с 
миналото, да не забравят, че са българи. 

Честит празник!

Росица Димитрова: 

Разкритите работни места по проекта са 19 и са разпределени 
в следните населени места – гр.Сунгурларе , с.Славянци, с.Чубра, 
с. Грозден, с. Климаш, с.Костен, с.Лозарево , с.Подвис, с.Вълчин, 
с.Съединение, с.Манолич. Заетостта е за период от 12 месеца, като 
предвиденото трудово възнаграждение е в размер на минималната 
работна заплата за страната.

Проект „Работа”  е по Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020 и е продължение на успешната реализация 
през 2017 г. на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините 
с най-висока безработица в Северозападна България. 

Целта на проекта е преодоляване на регионалните диспропорции 
на пазара на труда, както и повишаване на заетостта и трудовите 
умения на безработни лица, включително  лица в неравностойно 
положение на пазара на труда от райони с високо равнище на без-
работица над средното за страната през предходните 12 месеца.   
ВАЖНО: Разкриването на работните места следва да бъде насочено 
към подобряване на жизнената среда и услуги за населението.  

Списък на допустими дейности във връзка с осигуряването на 
заетост:

• Ремонтни дейности и поддръжка на обществени сгради и кому-
нално–битово обслужване;

• Благоустройство на населеното място, включващо: озеленяване, 
оформяне на тревни площи, изграждане на зони за отдих, ремонт и 
поддръжка на общински пътища, ремонтни дейности на обществени 
сгради и обекти (в т.ч.: пазари, тържища, гробищни паркове, паркове 
и зелени площи, спортни площадки и съоръжения и др.);

• Почистване на речни корита, отводнителни канали и канавки, 
прочистване и поддържане на екопътеки и зони за отдих, отстра-
няване на неправомерни сметища;

• Дейности по поддържане, представяне, популяризиране, рестав-
рация и обслужване на обекти – недвижимо културно наследство;

• Дейности по организиране и провеждане на събития и културни 
мероприятия в читалища, клубове на пенсионера и др.;

• Дейности, подпомагащи опазването на обществения ред и 
собствеността на гражданите;

413 литра нелегален етилов алкохол в туби и бидони откриха 
в таванско помещение на търговец митнически служители от 
Митница Бургас. 

На 11 април 2018 г. екип от отдел „Митническо разузнаване 
и разследване" /МРР/ в Митница Бургас извършва проверка в 
търговски обект на територията на община Сунгурларе по опе-
ративна информация, че в магазина се продават цигари и алкохол 
в нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове. 

В търговския обект не са открити нарушения с акцизни стоки 
при извършената митническа проверка, след което е извършена 
проверка в жилищния имот на собственика на магазина. Там 
митническите служители откриват в таванското помещение 
на къщата 413 литра етилов алкохол с жълтеникав цвят в 

туби и бидони с различна вместимост. В друго помещение на 
приземния етаж в къщата е открита черна найлонова торба, 
съдържаща 17 кутии /340 къса/ цигари с марка "Gold Mount" 
без акцизен бандерол.

Цигарите и алкохолът са иззети. Собственикът на имота не 
е представил никакви документи, удостоверяващи плащане-
то, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз за 
етиловия алкохол по Закона за акцизите и данъчните складове 
/ЗАДС/. Извършеното измерване на алкохолната течност с 
денситометър е установилo алкохолно съдържание от 45 об. 
% до 53 об. %. Проби от алкохола са предадени за лабораторен 
анализ. След лабораторните резултати, по случая ще бъде 
образувано административно- наказателно производство.

На 10 май започна националното 
външно оценяване на четвъртокласни-
ците. Препитването е по-известно като 
"малките матури".  Първият изпит  е по 
български език и литература. Учениците 
ще бъдат оценявани върху диктовка и 

текст за четене с разбиране. Останалите 
изпити са по математика, „Човекът и 
обществото” и „Човекът и природата“. 
На всяко от препитванията четвърток-
ласниците ще имат на разположение 
един учебен час за работа върху задачи-

те.  Целта на външното оценяване е да 
измери индивидуалните постижения на 
учениците по различните предмети и да 
се определи необходимостта от подкре-
па. Тази година четвъртокласниците  в 
община Сунгурларе са 114.

СМЯТАМ, ЧЕ УЧИТЕЛСТВОТО Е ЕДНА ОТ МАЛКОТО ОСТАНАЛИ 
В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИИ, В КОИТО ЧОВЕК, АКО Е СВОБОДЕН ПО 

ДУХ, МОЖЕ СВОБОДНО ДА ИЗРАЗЯВА СВОЕТО МНЕНИЕ

Митнически служители откриха 
нелегален алкохол в таванско 

помещение на търговец

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, 
КАНДИДАТСТВА И ПОЛУЧИ 
ОДОБРЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА 
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ 

„РАБОТА“. 

Интервю с учител по български език и литература в СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе

Започна националното външно 
оценяване на четвъртокласниците

Росица Събева Димитрова е родена на 6.07.1969 г. в гр. 
Карнобат. Средното си образование получава в ЕСПУ „Кирил 
и Методий”, гр. Карнобат. След завършването му е приета 
във ВПИ гр. Шумен, в специалността Българска филология, 
която завършва след пет години. От 1992 г. е учител по бъл-
гарски език и литература (и не само) в различни училища в 
Карнобатска и Сунгурларска общини. От 2007 г. е учител 
по български език и литература в СУ „Христо Ботев”, гр. 
Сунгурларе. В свободното си време се занимава с театър. 
Има един син, който тази година е зрелостник. 
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Областният кръг на Националната викторина „Да запазим 
децата на пътя“ се проведе на 22.04.18г. в Средец. Състезаваха 
се седем отбора – три отбора  от бургаски училища, отборите на 
Средец, Поморие, Несебър и  нашият – на СУ „Христо Ботев“ - 
Сунгурларе. Състезанието протече в три кръга. Първи – решаване 
на тест с листовки, втори – подреждане на пъзел с пътни знаци 
и трети – тестови задачи от долекарска помощ  при произшест-
вие.  Нашият отбор се класира на първо място и ще представя 
Бургаска област на националния кръг на викторината, който ще 
се проведе  в Смядово, Шуменска област. Отборът бе подготвен 
от г-н Красимир Динчев и г-жа Иванка Карагьозова. Честито на 
победителите! Гордеем се с вас.

Радостното събитие в живота на библиотеката към 
НЧ „Просвета-1882г.“ в Сунгурларе е традиционното 
приемане на нови читатели.  На 27 април малките 
любители на книгата – учениците от първите класове 
от СУ „Христо Ботев“ с класни ръководители Райна 
Банова, Калинка Иванова и Живка Радева посетиха 
библиотеката  и направиха своите първи стъпки под 
мотото „Вече сме читатели“. С грейнали от вълнение  
очи, първокласниците с интерес разглеждаха пъстро-
цветните книжки.

С много усмивки и топли думи какичките и 
батковците от четвъртите класове на същото учи-
лище въведоха малките  си приятели в царството 
на книгите. Запознаха ги  с любимите си герои от 
приказките: Лиса, Вълчо, Ежко, Червената шап-

чица. Децата имаха възможност да се потопят в 
магията на книгата  и да се докоснат до приказното 
вълшебство на героите. Наред с това първокласни-
ците научиха някои правила: Как се става читател 
в библиотеката? Как се използват книгите? Какво 
е нужно да правим, за да запазим книгите здрави и 
чисти по-дълго време? Новите читатели получиха 
молбата на Книгата: „Пазите ме като очите си, за-
щото без книги би живял в мрак, аз съм прозорец 
към света.”  Децата разбраха, че книгата е извор на  
знания и мъдрост, усетиха   каква красота и колко 
мъдрост  се крие в словното книжно богатство.                                                                                                                     
От тук насетне всеки делничен ден децата са добре 
дошли в библиотеката.

Добре дошли първокласници! 

В седмицата на книгата учениците от начален курс при 
СУ „Христо Ботев“ град Сунгурларе посетиха градската 
библиотека.  Под ръководството на библиотекарите  и учи-
телите се проведе едно забавно мероприятие - състезание по 
четене. Всеки ученик се стараеше да покаже колко гладко 
и изразително чете. Децата много се забавляваха. За тях 
това се оказа и предизвикателство и забавление. Огромното 
желание на учителите и библиотекарите в библиотеката 

беше да се събуди желанието на децата да станат читатели. 
Да им се покаже, че книжката е един "широко отворен 
прозорец", през който може да се види един необятен свят 
и да изкачиш невиждани висоти! Учениците показаха и 
рисунките, които нарисуваха за конкурса „Любим прика-
зен герой“. Най-хубавите рисунки на приказни герои бяха 
отличени и техните художници наградени от секретаря на 
НЧ“Просвета-1882г.“ Сунгурларе Стефка Дучева. 

Представянето на новата книга "Априлски Сняг" на Златка Христова 
се състоя на 27.04.2018г.  То бе подготвено и осъществено от дейците  
в  читалище „Просвета 1882“ -Сунгурларе. Срещата стартира с думи 
на Денчо Михов и Петя Станева, представители на издателство „Либра 
Скорп“ – Бургас. Приветствия от името на кмета на общината, инж. 
Васил Панделиев и зам.-кмет г-жа Диана Гурева прочетоха Тончо Тончев 
и Стефка Дучева. Авторката сподели подробности за идеята на книгата 
и смисъла на литературата според нейните виждания. Гостите зададоха 
въпроси  и отправиха пожелания. Присъстваха, колеги, приятели и ученици 
на авторката, общественици от града. Срещата премина топло и весело, 
гостите си пожелаха още подобни  поводи за нови срещи.

НОВА КНИГА 
ПРЕДСТАВИХА В 

ОБЩИНСКИЯ ГРАД

В ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА В 
СЕДМИЦАТА НА КНИГАТА 

ПРИЕМАНЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА 
ЧИТАТЕЛИ В СУНГУРЛАРЕ

ИЗЯВИ И СЪСТЕЗАНИЯ ПО 
ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Данъчни проверки в пунктовете за 
технически прегледи

Три публични изяви бяха организирани и осъществени на 18.04.18г. в 
СУ „Христо Ботев“. Групата на г-жа Недялка Мартинова се състои от 10  
деца от 8 клас с обучителни затруднения и  от началото на годината имаше 
занимания два пъти седмично. Те представиха „Еволюция на организмовия 
свят“ , приказка, подкрепена  с  презентация, табла и текстове. Решаваха 
кръстословица с познаване на термини от биологията. Описваха представи-
тели  на животинския свят. Асистент на проявата беше г-жа Галя Терзиева.                                                                                                                                        
Групата на г-жа Диана Дюлгерова включва 10 деца от седми клас  с обу-
чителни затруднения по математика. Те се състезаваха в два отбора в два 
кръга, при което решаваха тестови задачи, кръстословица, игрословица 
и забавна игра. Жури на състезанието беше Даяна Луканова от 7 клас.                                                                                                                                            
Състезание „Разходка из Африка чрез математически задачи“ осъществи групата 
шестокласници на г-жа Йорданка Стайкова. Жури на състезанието бе г-жа Пена 
Йорданова. Отборите бяха три. Участниците в тези  малки тържества се постараха 
много за атмосферата на феърплей при състезателните задачи. Всеки участник 
получи грамота за работата си по проекта. Гости на тържествата бяха: учители, 
помощник – директори, служители в училището, съученици на  състезателите.

За вестник „Сунгурларска долина“ събитията  са отразени от участници в 
Групата по творческо писане при ЦПЛР – ОДК Сунгурларе.

НАП започва масови данъчни проверки в пунктовете за годишни технически 
прегледи (ГТП). Освен за издаването на касови бележки и отчитането на оборота, 
инспекторите ще следят и за спазването на осигурителното законодателство. 

Обобщените данни за извършените прегледи, които всички пунктове за ГТП 
подават към Министерство на транспорта, информационните технологии и съ-
общенията, са анализирани в приходната администрация, като са съпоставени 
с данните от фискалните им устройства. 

При 326 пункта са установени значителни разлики между подадената инфор-
мация за прегледаните автомобили и отчетените приходи на касовите апарати. 
Първоначалните оценки сочат, че общата сума на укритите приходи е в размер 
на 19,4 млн. лв. Ако тези несъответствия се потвърдят, на фирмите, които сто-
панисват пунктовете, могат да бъдат възложени и ревизии, допълват от НАП.

От приходната администрация напомнят на клиентите на пунктове за ГТП, 
че за всяка заплатена от тях такса за преглед задължително трябва да получат 
и касова бележка. За нарушения на данъчните изисквания могат да се подават 
сигнали на телефона на НАП 0700 18 700. 

НАШИ ДЕЦА ПЪРВИ 
В ОБЛАСТТА

Формулата за пресмятане на лихвите по 
много от банковите кредити ще бъде 
сменена от 1 юли. В момента лихвите по 

потребителските и жилищните кредити може да се 
определят като сума от променлив лихвен процент и 
надбавка. Като този променлив лихвен процент може 
да е един от пазарните индекси ЛИБОР, ЮРИБОР, 
СОФИБОР или индикатори, публикувани от БНБ 
или от НСИ. От 1 юли обаче БНБ спира да изчислява 
справочните индекси СОФИБИД и СОФИБОР. Според 
Регламент на ЕС, индекси, използвани във финансови 
договори ще трябва да се изготвят от лицензирани 
или регистрирани администратори от ЕС или от 
трета държава, включени в регистър, поддържан от 
Европейския орган за ценни книжа и пазари. 

Индексът СОФИБОР се формира от лихвите 
по предлаганите левови депозити на българския 
междубанков пазар. От 1 юли обаче БНБ няма да го 

определя. Затова председателят на бюджетната комисия 
към парламента Менда Стоянова внесе в Народното 
събрание промени в Закона за кредитните институции. 
Те предвиждат при съществена промяна на някой от 
използваните от банките индекси за определяне на 
лихвите по кредитите, или ако той спре да се изготвя, 
банката да може да напише план за действие и да 
промени правилата за формиране на лихвите. Този 
план може да включва използването на друг индекс, 
като ще трябва да бъде одобрен от БНБ. Промяната 
ще засегне хиляди граждани, които са взели кредит на 
базата на индекса СОФИБОР, който вече няма да се 
определя. В промените на закона специално е посочено, 
че към момента на смяна на формулата за определяне 
на лихвата по кредита, новият лихвен процент не може 
да надвишава лихвата преди промяната. След това 
обаче лихвата ще се променя според движението 
на новия избран от банката индекс. 

ОТ 1 ЮЛИ ВЛИЗА В СИЛА ВАЖНА 
ПРОМЯНА, КОЯТО ЗАСЯГА ХИЛЯДИ 

ГРАЖДАНИ С КРЕДИТИ 


