
Ние, жените от певческата група при 
Клуба на пенсионера в град Сунгурларе 
имахме невероятно изживяване, момент, 
който ще помним докато сме живи. А това 
беше участието на групата в празниците на 
българската култура, фолклор и традиция в 
град Охрид, Република Северна Македония.  
За някои от нас това беше първо гостуване 
в друга държава, а за певческата ни група 
първо участие на такъв важен форум.

Чакахме с нетърпение, радост и тревога 
деня на отпътуване. Пътувахме през но-
щта, а когато сутринта се озовахме пред 
Охридското езеро пред очите ни се разкри 
невероятна гледка. След кратка почивка се 
озовахме на брега му. И така започнаха на-
шите незабравими дни. На следващият ден 
бяхме на разходка с корабче из езерото. 
Прекрасно пътуване, незабравими моменти. 
Спирахме за кратка почивка и посетихме  
манастира „Св.Наум“, за чиито мощи се 
говори, че имат чудодейна сила, снимахме 
се пред паметника на Светите братя Кирил 
и Методий, посетихме Самоиловата крепост 
и Билянините извори. Това беше нашата ек-
скурзионна част, но същинската цел на това 
посещение бе участието ни на фестивала.

Откриването на фестивала започна с 
шествие на всички участници. То премина 
през целият град. Направи ни впечатление, 
че местните жители се вълнуваха много, 
виждайки нашият плакат и питаха за сун-
гурларското вино.  Това много ни зарадва. 
Вечерта започна с конкурсната програма 
на фестивала. За първи път участвахме сред 
такава голяма конкуренция. И беше нор-
мално да се стъписаме на голямата сцена…
но запяхме и забравихме смущението. За 
това спомогна ха овациите на публиката. 

А след изпълнението ни на македонската 
песен, част от публиката стана на крака, 
аплодирайки ни бурно. 

Следващата вечер беше вечер на награди-
те, моментът  на обявяването на   наградени-
те и класацията. Чувайки името нашата група 
и на община Сунгурларе в първия момент 
не повярвахме, спогледахме се, викнахме в 
един глас и хукнахме да получим наградата 
си – медал и диплом за трето място. Още 
бяхме в еуфорията от спечелената награда 
на групата, а  дойде и наградата за дуета 
на Венета Григорова и Георги Колев – тре-

то място за индивидуални изпълнители и 
второ място отново за Венета Григорова.  
Наистина незабравими моменти за групата. 
Върнахме се като победители.

Всичко това нямаше да се случи, ако 
Георги Колев, като музикален ръководи-
тел не беше ни подготвил и ако кметът на 
общината инж. Васил Панделиев не беше 
осигурил на нашата група и на тази на село 
Завет безплатен превоз.

Благодарим Ви, г-н Панделиев!

Зарка Тихолова 
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Животът е низ от моменти на радост, на мъка, 
на щастие и късмет, на трудности. моменти, които никога 
не забравяме, моменти, които ценим като скъпоценност. 

кметът  на  общината  инЖ.  васил  панделиев  
осигури  участие  на  пенсионери  от  общината  

в  празниците  на  българската  култура,  фолклор  
и  традиция  в  охрид,  република  северна  македония

С награди от фестивала  в град  Охрид 
се завърна и певческа група „Здравец“ с 
художествен ръководител Веселина Колева 
от село Завет.  Заедно с певческата група 
при Клуба на пенсионера в град Сунгурларе 
те споделиха радостта си от заслужени-
те награди с кмета на община Сунгурларе 

инж. Васил Панделиев.  Щастливи  и горди 
му разказаха за  това как местните хора, 
виждайки плаката на нашата община са 
питали за сунгурларското вино.  С вълне-
ние показваха на кмета  наградите и  му 
благодариха за осигуряването на превоза  
до град Охрид. 



1. Кой има право на лична помощ 
до 31.12.2020г.

- Лицата с право на чужда помощ и 
определени 90 и над 90 процента трайна 
намалена работоспособност или вид и 
степен на увреждане

- Децата с право на чужда помощ 
с определени 50 и над 50 на сто вид 
и степен на увреждане или трайно 
намалена работоспособност

- Децата без право на чужда помощ 
с определена 90 и над 90 на сто вид и 
степен на увреждане или степен на 
трайно намалена работоспособност.

2. Как можете да заявите желание-
то си да ползвате Механизма лична 
помощ.

- От 1 април 2019 г. документите за 
изготвяне на индивидуалните оценки 
на потребностите от лична помощ се 
подават в специализираните отдели  в 
дирекциите „Социално подпомагане“ 
към Агенцията за социално подпома-
гане по настоящ адрес на човека с 
увреждане.

- Документите за изготвяне на инди-
видуална оценка на потребностите са:

заявление-декларация по образец;
формуляр за самооценка.  
К А Н Д И Д А Т С Т В А Н Е  З А 

ОЦЕНЯВАНЕ
Документите можете да получите в 

дирекциите „Социално подпомагане“ 
по настоящ адрес или да изтеглите от 
електронната страница на Агенцията 
за социално подпомагане – меню 
„Социално подпомагане, подменю 
„Подкрепа на хората с увреждания“, 
„Индивидуална оценка на потребно-
стите“, раздел „Документи.

Заявлението и формулярът за само-
оценка се попълват от Вас, от Ваш за-
конен или упълномощен представител.

Документите се подават лично, 
чрез упълномощено лице или законен 
представител.

Когато ползвател на лична помощ 
е малолетен или поставено под пълно 
запрещение лице, той се представлява 
от законния му представител, а когато е 
непълнолетен или поставено под огра-
ничено запрещение лице, се иска съ-
гласието на законния му представител.

ОЦЕНЯВАНЕ 
След подаване  на документите ще 

бъдете посетен в дома Ви от служител 
на дирекция „Социално подпомагане“, 
който има задължението да установи 
Вашите реални затруднения и потреб-
ности и да проведе интервю с Вас 
или Ваш законен представител или 
с човека, който полага грижи за Вас.

Служителят използва специално 
разработен формуляр с различни 

въпроси, изследващи Вашите функцио-
нални затруднения. За всеки въпрос са 
възможни 4 степени на затруднение, 
като 1-ва, 2-ра или 3-та се определят при 
установяване на нарастваща степен 
на зависимост и 4-та степен за пълна 
зависимост от чужда помощ. Всяка 
от определените степени носи същия 
брой точки – от 1 до 4. При липса на 
зависимост се отбелязва „0“ /нула/ . 
Общият брой получени точки се сумира.

Сумата от получените точки се 
умножава по различен коефициент в 
зависимост от възрастта, като по този 
начин се получава броя на полагащите 
Ви се часове за лична помощ месечно:  

 -   за лица над 18 години: брой точки 
х 1,235 = брой часове лична помощ 
месечно

 -    за деца от 12 до 18 години: брой 
точки х 1,313 = брой часове лична 
помощ месечно

 -   за деца от 0 до 12 години: брой 
точки х 1,556 = брой часове лична 
помощ месечно

 Въз основа на Вашата самооценка, 
представените документи и резул-
татите от проведеното интервю, на 
заседание на специализирания отдел 
се изготвя Индивидуална оценка на 
потребностите Ви. Броят на часовете 
за лична помощ се определя от изда-

деното направление в зависимост от 
установената степен на зависимост, 
като за :

1. Първа степен са до 15 часа месечно;
2. Втора степен са до 42 часа ме-

сечно;
3. Трета степен са до 84 часа месечна
4. Четвърта степен са до 168 часа 

месечно.
В 10-дневен срок от изготвяне та ин-

дивидуалната оценка на потребностите 
се издава направление за включването 
Ви в Механизма лична помощ.

Ако желаете, Вие може да присъст-
вате на заседанието.

3. Включване в Механизма лична 
помощ

За да се включите в Механизма 
лична помощ трябва да подадете за-
явление в общината по настоящ адрес 

- Документи за включване:
Заявление, в което посочвате избра-

ното от Вас лице за асистент ;
Направлението, издадено от дирек-

ция „Социално подпомагане“ с опреде-
ления Ви брой часове за лична помощ.

     Когато в заявлението не сте посо-
чили асистент, общината /доставчикът 
на лична помощ/ може да Ви предложи 
асистент.

Личен асистент може да бъде всеки, 
който не е поставен под запрещение и 

не е осъждан.
Личен асистент може да бъде всеки, 

който не е поставен под запрещение и 
не е осъждан. Няма доходен критерий 
за назначаване на личен асистент.

В случай, че не сте доволен от 
личния си асистент, може да поискате 
прекратяване  на трудовия ме договор 
и назначаване на нов такъв, без да 
е необходимо да преминавате през 
нова оценка.

- В заявлението Вие /Вашият за-
конен представител/ изрично давате 
съгласие :

Добавката за чужда помощ да се 
превежда за заплащането на ползва-
ната услуга ;

До 380 лева от месечната помощ 
по чл.8 д от ЗСПД / в зависимост от 
броя на определение в направлението 
часове/ , изплащана за деца с 90 и над 
90 на сто вид и степен на увреждане, 
да се превежда за заплащане на полз-
ваната услуга.

Важно е да знаете, за да направите 
избора си !!!  

Първите асистенти ще бъдат назна-
чени от 1.09.2019 г., което значи че все-
ки, който желае да получи асистентска 
помощ, трябва да подаде заявление 
за изготвяне на индивидуална оценка  
СЕГА!

Законът за личната помощ не 
допуска едновременното получаване 
на подкрепа от няколко източника за 
задоволяване на същите потребности! 

1051 София, ул. Триадица №2, тел. 
02/9350550, факс 02/9861198

ok@asp.govemment.bg

Африканската чума по свинете е 
силно заразна вирусна болест, която 
засяга диви и домашни свине. Вирусът 
на Африканската чума по свинете е сил-
но устойчив, няма разработена ваксина 
срещу него, както и ефективно лечение. 

Хората не могат да заболеят от 
Африканска чума по свинете, но забо-
ляването може да доведе до тежки ико-
номически загуби за свиневъдството.

За предотвратяване на разпрос-
транението на вируса от засегнатите 
райони е необходимо собствениците на 
животни да спазват следните правила:

1. Домашните свине не трябва да се 
хранят с отпадъци, включително кухнен-
ски, съдържащи остатъци от свинско 
месо или месни продукти от свинско 
месо, включително и с прясна трева 
и фуражи, които не са съхранявани 
най-малко 60 дни.

2. Домашните свине да се отглеждат 
по начин, недопускащ контакт с диви 
свине.

3. Потенциално замърсени транс-
портни средства, оборудване и фуражи 
не бива да бъдат внасяни в стопанства 
със свине.

4. В стопанства със свине не бива 
да бъдат допускани хора, които:

a/ са били в контакт със заразени 
домашни свине;

b/са били в контакт с диви свине;
c/ са били на местонахождението на 

огнище на Африканска чума по свинете;
d/ са участвали в ловни излети.
5. Ако бъде забелязана дива свиня 

с нехарактерно поведение или труп на 
дива свиня, е необходимо да се подаде 
сигнал до Българска агенция по безо-
пасност на храните (тел. 0700 122 99), 
до ИАГ (тел. 112) или до съответната 
Областна дирекция по безопасност 
на храните.

6. След разходка в природата/
работа на открито и преди влизане в 
стопанство, в което се отглеждат свине, 
е необходимо да се сменят дрехите и да 

се извърши почистване и дезинфекция 
на превозните средства и използвано-
то оборудване.

7. Отпадъци от свинско месо и про-
дукти, както и опаковки от тях не трябва 
да се изхвърлят на места, където може 
да имат достъп диви свине.

8. Части от труповете на отстреляни-
те диви свине не трябва да бъдат оста-
вяни в природата, а   да се  загробват 
и местата да се дезенфиксират.

9. Термичната преработка на месо-
то унищожава вируса. Винаги обаче 
остава риска при преработката на 
заразено месо вирусът да се разнесе 
из околната среда.

10. Сурово-сушени месни продукти 
(луканки, суджуци, наденици, марино-
вана сланина и др.), произведени за 
лична консумация от прясното месо, 
могат да са източник на инфекция.

11. Вътрешните органи следва да 
се обработват термично до пълното 
им приготвяне (варене, печене) или 

да се заравят на дълбочина, която не 
позволява изравянето им от животни.

12. Сланината е препоръчително да 
премине термична обработка (варене 
или стопяване до получаване на пръжки 
и свинска мас).

13. Замразеното свинско месо е 
потенциален източник на разпрос-
транение на вируса, поради което не 
трябва да напуска дома на собстве-
ника. Месото може да се консумира 
в домашни условия, след термична 
преработка (готвени ястия, печено или 
варено и др.). Приготвените ястия не 
трябва да напускат дома. Опаковките 
(найлонови пликове, кутии и др.), в 
които е било съхранявано замразеното 
месо, също са потенциален източник на 
инфекция, ако бъдат изхвърляни като 
битов отпадък.

14.  В случаи на дране на закланите 
свине, добитите кожи на животните 
също са източник на зараза и трябва да 
се заровят на дълбочина, която не поз-

волява изравянето им от други животни 
или да се предадат за унищожаване на 
инсинератор.

15. Кръвта, стомашно-чревното съ-
държание и другите отпадъци, негодни 
за консумация (копита, четина, зурли 
и др.), на мястото където са заклани 
животните, се заравят на дълбочина, 
която не позволява отравянето им 
от други животни или се предават за 
унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична 
консумация стопаните забележат симп-
томи като загуба на апетит, ускорено и 
затруднено дишане, секреция от носа 
и очите, некоординирани движения, 
кървава диария, видими подкожни 
кръвоизливи по крайниците и ушите 
или по време на клане установят кръ-
воизливи по целия труп, насъбрана кър-
вава течност в корема и гръдния кош, 
почернял, уголемен и/или разширен 
далак, малки червени петна от кръво-
изливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА 
УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И 
ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА 
НА ТРУПА. Всички хора, които участват 
при клането, трябва да предприемат 
всички хигиенни мерки да не разнесат 
вируса до домовете си! 

Р Е Ш Е Н И Е  № 450
Разглеждане на предложение от 

Васил Панделиев  - кмет на Община 
Сунгурларе относно: Допълнение на 
програмата за управление и разпореж-
дане с общинска собственост за 2019г./
Вх.№73/24.06.2019г./

След проведеното поименно гла-
суване с 17 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  - 0, Общински съвет 
Сунгурларе 

Р Е Ш И:
 На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС  

допълва Програмата за управление и 
разпореждане с общинска собственост 
за 2019 г., както следва:В раздел ІІ А - 
Имоти, които Община Сунгурларе има 
намерение да предостави под наем /
Дългогодишен срок/

-№ 46 - язовир с площ 29,197 дка, 
съставляващ поземлен имот № 000346 
по КВС, с идентификатор 65111.48.21 
по кадастралната карта в землището 
на с.Садово.

-№ 47 - язовир с площ 128,855 дка, 
съставляващ поземлен имот № 000384 
по КВС, с идентификатор 70514.430.66 
по кадастралната карта в землището 
на с.Съединение.

-№ 48 - язовир с площ 11,535 дка, 
съставляващ поземлен имот № 000243 
по КВС, с идентификатор 72299.199.10 
по кадастралната карта в землището 
на с.Терзийско.

-№ 49 - язовир с площ 2,169 дка, 
съставляващ поземлен имот № 000239 
по КВС, с идентификатор 76056.75.8 по 
кадастралната карта в землището на 
с.Велислав.

-№ 50 - язовир с площ 174,961 дка, 
съставляващ поземлен имот № 000514 
по КВС, с идентификатор 58325.32.87 
по кадастралната карта в землището 
на с.Прилеп

-№ 51 - помещение с обща полезна 
площ 12,60 кв.м., находящо се в УПИ VІ 
кв.10 по ПУП на с.Чубра

Р Е Ш Е Н И Е  № 451
Разглеждане на предложение  от 

Васил Панделиев - кмет на Община 
Сунгурларе относно: Предварително 
съгласие за делба на общински имот 

и промяна НТП /Вх.№78/27.06.2019г./
След проведеното поименно гла-

суване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет 
Сунгурларе 

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА и чл.10 от ЗСПЗЗ  и чл. 78а 
от ППЗСПЗЗ,  дава предварително 
съгласие да започне процедура за из-
менение на кадастралната карта на гр. 
Сунгурларе, като се изработи проект за 
делба на имот идентификатор 70247.57.57 
по кадастралната карта и кадастрални 
регистри на град Сунгурларе, област 
Бургас, одобрена със Заповед № РД-
18-133/27.02.2019 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, с площ от 2250 
кв.м., с начин на трайно ползване „за 
селскостопански, горски, ведомствен 
път”, с трайно предназначение на те-
риторията – земеделска, с номер по 
предходен план 000250, като от същият 
се обособят два нови имота, съответно 
единият с площта попадаща в терена, 
ползван от „Саротро” ООД, като на 
същият се промени начина на трайно 
ползване  от „ селскостопански, горски, 
ведомствен път” на „Друга селскосто-
панска територия”,  и другият с остатък 
да запази НТП за  „селскостопански, 
горски, ведомствен път”.

Упълномощава Кмета на Община 
Сунгурларе да възложи изработването 
на проект за делба от правоспособно 
лице по ЗКИР, след което да внесе 
същият за окончателно решение в об-
щинския съвет.

Разпорежда всички такси и разноски 
в производството да бъдат за сметка на 
заявителя „Саротро” ООД.

Предварителното съгласие важи за 
срок до 1 година, от датата на влизане 

в законна сила на настоящото решение.
Р Е Ш Е Н И Е  № 452
Разглеждане на предложение  от 

Васил Панделиев - кмет на Община 
Сунгурларе относно: Отдаване под 
наем на имоти публична общинска 
собственост с начин на трайно ползване-
язовири ./Вх.№75/24.06.2019г./

След проведеното поименно гла-
суване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет 
– Сунгурларе

Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, във връзка с § 4, ал.1 от 
Преходни и заключителни разпоредби 
на Закона за сдруженията за напояване, 
чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.19 от НРПУРОИ, 
упълномощава Кмета на Община 
Сунгурларе да проведе процедура за 
предоставянето им под наем, за срок 
от десет години чрез провеждане на 
публичен търг по реда на НРПУРОИ на 
следните язовири:

1. Язовир ”Кору дере” с площ 29,197 
дка, представляващ имот № 000346 по 
КВС, с идентификатор 65111.48.21 по 
Кадастралната карта в землището на

с.Садово и АПОС № 34/04.03.1998г., 
с начална годишна наемна цена 700,73 
лв. без ДДС.

2. Язовир ”Съединение” с площ 
128,855 дка, представляващ имот 
№ 000384 по КВС, с идентификатор 
70514.430.66 по Кадастралната карта в 
землището на с.Съединение и АПОС № 
78/08.02.1999г. и АПОС № 77/08.02.1999г., 
с начална годишна наемна цена 1546,26 
лв. без ДДС.

3. Язовир ”Терзийско” с площ 11,535 
дка, представляващ имот № 000243 по 
КВС, с идентификатор 72299.199.210 по 
Кадастралната карта в землището на 

с.Терзийско и АПОС № 24/04.03.1998г., 
с начална годишна наемна цена 276,84 
лв. без ДДС.

4. Язовир ”Гемя баир” с площ 2,169 
дка, представляващ имот № 000239 по 
КВС, с идентификатор 76056.75.8 по 
Кадастралната карта в землището на 
с.Велислав и АПОС № 2181/21.04.2008г., 
с начална годишна наемна цена 52,06 
лв. без ДДС.

5. Язовир ”Азмака” с площ 174,961 
дка, представляващ имот № 000514 по 
КВС, с идентификатор 58325.32.87 по 
Кадастралната карта в землището на 
с.Прилеп и АПОС № 2236/02.10.2008г., с 
начална годишна наемна цена 2099,53 
лв.без ДДС.

 ІІ.Възлага на Кмета на общината да 
извърши всички последващи действия 
по процедурата за отдаване под наем 
на язовири - публична общинска соб-
ственост и сключи договори за наем 
със спечелилите търговете участници. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 453
Разглеждане на предложение от 

Васил Панделиев - кмет на Община 
Сунгурларе  относно: Откриване на про-
цедура по издаване на разрешително 
за водовземане от повърхностен воден 
обект-язовир, имоти №000480 по КВС/ПИ 
81006.200.5 по кад.карта, одобрена със 
З-д №РД-18-1957/11.12.2018г./ и №000819 
/ПИ 81006.23.78 по кад.карта, одобрена 
със З-д №РД-18-1957/11.12.2018г./ в зем-
лището на с.Черница - публична общин-
ска собственост./Вх.№74/24.06.2019г./

След проведеното поименно гла-
суване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общинския съвет 
Сунгурларе

Р Е Ш И:
 На основание чл. 21 ,ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА , във връзка с разпоредбите 

на чл. 52,ал.1 , т.3 , буква „а” на Закона 
за водите 

Разрешава откриване на процеду-
ра по издаване на разрешително за 
водовземане от повърхностен воден 
обект - язовир,  имоти № 000480 по КВС 
/ПИ 81006.200.5 по кад. карта , одобрена 
със З-д № РД-18-1957/ 11.12.2018 г. / и № 
000819 /ПИ 81006.23.78 по кад. карта , одо-
брена със З-д № РД-18-1957/ 11.12.2018 г. 
/ в землището на с. Черница - публична 
общинска собственост, с цел напояване.

Р Е Ш Е Н И Е  № 454
Разглеждане на предложение от 

Васил Панделиев - кмет на Община 
Сунгурларе  относно: Отпускане на ед-
нократна финансова помощ на Альоша 
Арсов Узунов от село Манолич, общ.
Сунгурларе. /Вх.№80/02.07.2019г./

След проведеното поименно гла-
суване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет  
Сунгурларе

Р Е Ш И: 
На основание  чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и 

чл. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 9  от Привила за реда  
и начина за отпускане на еднократна по-
мощ на жители на Община Сунгурларе, 
отпуска еднократна финансова помощ 
в размер на  10 000,00 лева на Альоша 
Арсов Узунов, от село Манолич, община 
Сунгурларе.

Р Е Ш Е Н И Е  № 455
Разглеждане на предложение от 

Васил Панделиев - кмет на Община 
Сунгурларе  относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на 
Неврие Шабан Ходжа от с.Манолич, 
общ.Сунгурларе. /Вх.№81/02.07.2019г./

След проведеното поименно гла-
суване с 17 гл.- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет  
Сунгурларе

Р Е Ш И :
 На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, 

и чл. 2, т. 1 от Привила за реда  и начина 
за отпускане на еднократна помощ на 
жители на Община Сунгурларе, отпуска 
еднократна финансова помощ в размер 
1500,00 (хиляда и петстотин) лева на 
Неврие Шабан Ходжа, от село Манолич, 
община Сунгурларе.

22
реШения приети на петдесет и третото открито 

заседание на общински съвет сунгурларе 
проведено на  04 Юли 2019 година

информация за вклЮчване 
в механизма лична помощ

информация за собственици на домаШни 
свине във връзка със заболяването 

африканската чума по свинете

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ        

       Министерство на земеделието, храните и горите 

       Българска агенция по безопасност на храните  

 

                ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА   
                                           ЛИЧНА ПОМОЩ 
 
1. Кой има право на лична помощ до 31.12.2020г. 

- Лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане 

- Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на 
увреждане или трайно намалена работоспособност 

- Децата без право на чужда помощ с определена 90 и над 90 на сто вид и степен           на 
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. 

2. Как можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ. 
- От 1 април 2019 г. документите за изготвяне на индивидуалните оценки на 

потребностите от лична помощ се подават в специализираните отдели  в дирекциите 
„Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на 
човека с увреждане. 

- Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са: 
    заявление-декларация по образец; 
    формуляр за самооценка.   
 
                                     КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
Документите можете да получите в дирекциите „Социално подпомагане“ по 
настоящ адрес или да изтеглите от електронната страница на Агенцията за 
социално подпомагане – меню „Социално подпомагане, подменю „Подкрепа на 
хората с увреждания“, „Индивидуална оценка на потребностите“, раздел 
„Документи. 
Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от Вас, от Ваш законен 
или упълномощен представител. 
Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или законен 
представител. 
Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно 
запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е 
непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска 
съгласието на законния му представител. 
 
                                                         ОЦЕНЯВАНЕ  
         След подаване  на документите ще бъдете посетен в дома Ви от служител 
на дирекция „Социално подпомагане“, който има задължението да установи 
Вашите реални затруднения и потребности и да проведе интервю с Вас или Ваш 
законен представител или с човека, който полага грижи за Вас. 
          Служителят използва специално разработен формуляр с различни въпроси, 
изследващи Вашите функционални затруднения. За всеки въпрос са възможни 4 
степени на затруднение, като 1-ва, 2-ра или 3-та се определят при установяване 
на нарастваща степен на зависимост и 4-та степен за пълна зависимост от чужда 
помощ. Всяка от определените степени носи същия брой точки – от 1 до 4. При 
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З А П О В Е Д
№……/………..
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със 

Заповед №РД 10-116/05.07.2019г. на Областен управител 
на област Бургас,  Заповед №РД09-678/11.07.2019г. на 
министъра на земеделието, храните и горите, Заповед 
№РД11-1347/12.07.2019г. на директора на Българска агенция 
по безопасност на храните (БАБХ), съставен протокол от 
Общинска епизоотична комисия Сунгурларе от 15.07.2019г. и 
констатирани огнища на болестта африканска чума при сви-
нете в с.Жернов, общ. Никопол, обл. Плевен и с.Зидарово, 
общ. Созопол , обл. Бургас

Н А Р Е Ж Д А М :
1. Кметовете и кметските наместници по населени места 

да актуализират списъците на собствениците и броя на 
отглежданите свине и да ги представят на кмета на Община 
Сунгурларе и представителите на ОДБХ(Областна дирекция 
по безопасност на храните) за Община Сунгурларе – д-р 
Живко Камшев и д-р Тоню Иванов, в срок до 24.07.2019г.;

2. Кметовете и кметските наместници по населени места 
да вземат участие в насрочената за 25.07.2019г.(четвъртък) 
общинска епизоотична комисия, която ще се проведе в 
ритуалната зала на Община Сунгурларе от 10:00 часа.  

3. Кметовете и кметските наместници по населени 
места, да предложат на общинската епизоотична комисия 
подходящи общински терени, в които при нужда да се 
загробват животни.

4. Кметовете и кметски наместници по населени места 
съвместно с официалните ветеринарни лекари да уведо-
мят собствениците на животновъдни обекти, в които се 
отглеждат свине(ако има такива), за разпространението  
на заболяването в областите Плевен и Бургас, както и за 
клиничните признаци на същото.

5. Кметовете и кметските наместници по населени места 
да разпространят информационен лист за превантивни мер-
ки за недопускане на заболяването в община Сунгурларе. 

6. Собствениците на свиневъдни обекти(ако има такива) 
от всички категории да засилят мерките за биосигурност 

и при съмнение за заболяване да уведомят незабавно 
обслужващият обекта регистриран ветеринарен лекар и 
официалният ветеринарен лекар, за вземане на проби за 
вирусологично изследване АЧС.

7. Отглежданите свине да не се изхранват с кухненски 
отпадъци и отпадъци от депа за отпадъци;

8. При отглеждане на свине за лични нужди да се огра-
ничи достъпа на външни лица до обекта, да се извършва 
дезинфекция на входа на обекта и да се изхранват с фуражи, 
с гарантиран произход. 

9. Да се обезвреждат незабавно труповете на намерени 
умрели диви свине и дезинфекция на мястото, където е 
открит трупа и мястото на загробване, след вземане на 
проби за лабораторно изследване за АЧС. 

10. Да се вземат проби от всички отстреляни диви свине, 
които да се предоставят на ОДБХ-Бургас за изследване в 
НДНИВМИ.

11. Служителите на МВР да оказват съдействие на офи-
циалните ветеринарни лекари при контрол на движението 
на животни. 

I. На територията на община Сунгурларе забранявам:
1. Търговията, придвижването и транспортирането на 

домашни свине; 
2. Организирането и провеждането на пазари и изложби 

за свине;
3. Свободното пасищно отглеждане на източно бал-

кански свине и техните кръстоски. Същите незабавно да 
бъдат затворени и да се отглеждат затворено, по начин, 
недопускащ контакт с диви свине.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на 
зам. кмета на Община Сунгурларе г-жа Диана Гурева, д-р 
Живко Камшев– представител на ОДБХ гр. Бургас и РУП 
Сунгурларе .

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кме-
товете и кметските наместници, Общинска ветеринарна 
служба гр. Сунгурларе ,РУП Сунгурларе, местния радио-
възел и общински двуседмичник „Сунгурларска долина“  
за сведение и изпълнение.  

ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА
 За кмет на Община Сунгурларе

съгласно Заповед за заместване №471/08.07.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Сунгурларе продължава да изпълнява 

дейностите по проект "Приеми ме 2015". в партньор-
ство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е 
да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна 
грижа" на местно ниво  като алтернативна форма за 
отглеждане на деца в риск в семейна среда. 

Приемната грижа е отглеждане и възпитание 
в семейна среда на дете, настанено в приемно 
семейство или в семейство на близки и роднини. 
При прилагане мярката за закрила  «Настаняване в 
приемно семейство» се цели на първо място защита 
правата и интересите на детето и в случаите, когато 
това е в негов интерес, подкрепа на биологичното 

семейство и поддържане на връзки между родителите 
и детето, с цел бъдеща реинтеграция.

Срока за изпълнение на проект „Приеми ме 2015“ 
и продължителността на предоставяне на социалната 
услуга „Приемна грижа“ е до 31.12.2020 г., като за 
същия срок ще функционират областните екипи по 
приемна грижа (ОЕПГ).

Обща цел: Да се усъвършенства модела на пре-
доставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и 
разшири обхвата й в страната, както и по отношение 
на целевите групи.

Специфични цели:
• Да продължи и се надгради устойчив модел за 

развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа 
на процеса на деинституционализацията на деца.

• Да се развие иновативен модел на   организация 
и управление на предоставянето на приемната грижа 
на национално ниво с активното участие на всички 
общини с идентифицирана потребност от развитие 
на тази услуга.

• Да се предоставя с приоритет приемна грижа 
на деца от 0 до 3 годишна възраст, както и „специа-
лизирана приемна грижа“ за деца с увреждания, 
деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, 
непридружени бежанци;

• Чрез мониториране на предоставяната приемна 
грижа и извършване на   оценка на въздействието на 
услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, 
стимулираща развитието на детето в приемното 
семейство; по- голяма сигурност и ефективност на 
работещите.

За повече информация: 
гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров” № 2, 

ет. 2; тел. 0878917303; 
e-mail: dim.subeva@abv.bg

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-
0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.

Одобрен проект от Министерство 
на труда и социалната политика

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” към 
Министерство на труда и социалната политика одобри 
проктно предложение „Модернизация на съществуваща 
материална база за предоставяне на социалната услуга 
„Домашен социален патронаж” , с което кандидатства 
Община Сунгурларе.

Проекта предвижда закупуване на 2 броя електрическа 
печка с шест плочи и фурна; 1 брой картофобелачка, 1 
брой професионална съдомиална машина и 100 комплекта 
сефертаси.

Със закупуването на новото оборудване ще бъде 
постигнато пестене на време за приготвяне на храната, 
намаляване разходите на вода и електрическа енергия и 
ще се подобрят условията на труд в кухнята.

Общият бюджет на проекта е 21 610.60 лв., от които 10 
% са съфинансиране на Община Сунгурларе и 90 % финан-
сиране от фонда.

Проектът е с продължителност от 01.08.2019 г. до 
31.10.2019 г.

И тази година на 6 юли кооперациите в це-
лия свят с различни инициативи, мероприятия 
и празнични тържества  отбелязаха  97-тия 
Международен кооперативен ден и 25-тия Ден 
на кооперациите в ООН. Тазгодишната тема 
бе: КООПЕРАЦИИТЕ: за икономически растеж 
и достоен труд за всеки, с основен акцент ан-
гажираността на кооперациите със световните 
проблеми, свързани с икономическия и социа-
лен растеж, както и с екологичното развитие 
и опазването на околната среда. 

На празнично тържество по повод 

Международният кооперативен ден в град 
Сунгурларе се събраха председателите на РКС 
„Сливен” , член-кооператори и  техни гости . 
Преди тържествената  част  те  разгледаха 
музейната сбирка          

Всяка година, първата събота на месец юли 
в целия свят се отбелязва Международния 
кооперативен ден, като началото е поставено 
през 1923 година. От 1995 година по повод 100 
години от създаването на Международния 
кооперативен алианс /МКА/, с Резолюция 
47/90, Организацията на Обединените Нации 

/ООН/ също се присъединява  към глобално-
то кооперативно движение в тържественото 
отбелязване на това важно събитие.

С усмивки и много настроение  в гр. 
Сунгурларе  премина празника по повод 
Международния кооперативен ден. В края 
на тържеството обединени около девиза 
„ВСИЧКИ ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“ и с вяра, 
че всички ЗАЕДНО можем да направим света 
по-добро място за живеене, присъстващите 
се разделиха и си обещаха да се срещнат на 
следващото събитие.
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Издание на 
Община Сунгурларе

Жътвата в общината про-
дължава. 

До момента над 90% жътвата 
е приключила.  На 100 % е за-
вършила жътвата на ечемика и 
на маслодайната рапица. 

От засетите 11 260 дка с 
ечемик са прибрани 4 504 тона 
зърно, като средният добив от 
декар е 400 кг.   

От ожънатите 13 820 дка 
маслодайна рапица общото 
прибрано количество е 3 040 
тона при среден добив от 220 кг.  

При пшеницата са ожънати 
93%, като до момента са при-
брани 21 480 тона зърно. 

Средният добив е 400 кг. от 
декар.  

Жътвата при  ръжта до мо-
мента е приключила на 60%, 
при среден добив е 150 кг.

Независимо от продължи-
телната суша по време на 
есенната кампания миналата 
година и оскъдната снежна 
покривка през зимата отчете-
ният засега среден добив 400 
кг/декар пшеница и ечемик  са 
повече  в сравнение с 2018 г. 
в общината

Цената на пшеницата  тази 
година е с 10-15% по-ниска от 
изкупната цена в сравнение с 
миналата. 

В момента зърнената култу-
ра се изкупува за 27 – 28 сто-
тинки за килограм, а миналата 
година тя е била 32 стотинки.

Жътвата 
в  общината  

е  вече на  
приклЮчване

 
 
 

 
 

З А П О В Е Д 
№……/……….. 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №РД 10-116/05.07.2019г. на 
Областен управител на област Бургас,  Заповед №РД09-678/11.07.2019г. на министъра на 
земеделието, храните и горите, Заповед №РД11-1347/12.07.2019г. на директора на Българска 
агенция по безопасност на храните (БАБХ), съставен протокол от Общинска епизоотична 
комисия Сунгурларе от 15.07.2019г. и констатирани огнища на болестта африканска чума при 
свинете в с.Жернов, общ. Никопол, обл. Плевен и с.Зидарово, общ. Созопол , обл. Бургас 
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1. Кметовете и кметските наместници по населени места да актуализират списъците на 
собствениците и броя на отглежданите свине и да ги представят на кмета на Община 
Сунгурларе и представителите на ОДБХ(Областна дирекция по безопасност на храните) за 
Община Сунгурларе – д-р Живко Камшев и д-р Тоню Иванов, в срок до 24.07.2019г.; 

2. Кметовете и кметските наместници по населени места да вземат участие в насрочената за 
25.07.2019г.(четвъртък) общинска епизоотична комисия, която ще се проведе в ритуалната 
зала на Община Сунгурларе от 10:00 часа.   

3. Кметовете и кметските наместници по населени места, да предложат на общинската 
епизоотична комисия подходящи общински терени, в които при нужда да се загробват животни. 

4. Кметовете и кметски наместници по населени места съвместно с официалните 
ветеринарни лекари да уведомят собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат 
свине(ако има такива), за разпространението  на заболяването в областите Плевен и Бургас, 
както и за клиничните признаци на същото. 

5. Кметовете и кметските наместници по населени места да разпространят информационен 
лист за превантивни мерки за недопускане на заболяването в община Сунгурларе.  

6. Собствениците на свиневъдни обекти(ако има такива) от всички категории да засилят 
мерките за биосигурност и при съмнение за заболяване да уведомят незабавно обслужващият 
обекта регистриран ветеринарен лекар и официалният ветеринарен лекар, за вземане на проби 
за вирусологично изследване АЧС. 

7. Отглежданите свине да не се изхранват с кухненски отпадъци и отпадъци от депа за 
отпадъци; 

8.  При отглеждане на свине за лични нужди да се ограничи достъпа на външни лица до 
обекта, да се извършва дезинфекция на входа на обекта и да се изхранват с фуражи, с 
гарантиран произход.  

9. Да се обезвреждат незабавно труповете на намерени умрели диви свине и дезинфекция 
на мястото, където е открит трупа и мястото на загробване, след вземане на проби за 
лабораторно изследване за АЧС.  

10. Да се вземат проби от всички отстреляни диви свине, които да се предоставят на ОДБХ-
Бургас за изследване в НДНИВМИ. 

11. Служителите на МВР да оказват съдействие на официалните ветеринарни лекари при 
контрол на движението на животни.  

 
 
 

      О Б Щ И Н А   С У Н Г У Р Л А Р Е 
                     гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул.”Георги Димитров”№2 
                      тел.05571/5063; факс:5585; e-mail:kmetsungurlare@abv.bg 

                                                                                           
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 
 Община Сунгурларе продължава да изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 
2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди 
предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво  като алтернативна форма 
за отглеждане на деца в риск в семейна среда.  
 
 Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, настанено 
в приемно семейство или в семейство на близки и роднини. При прилагане мярката за 
закрила  «Настаняване в приемно семейство» се цели на първо място защита правата и 
интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на 
биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел 
бъдеща реинтеграция. 
 Срока за изпълнение на проект „Приеми ме 2015“  и продължителността на 
предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ е до 31.12.2020 г., като за същия 
срок ще функционират областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ). 
 Обща цел: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга 
„Приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите 
групи. 
Специфични цели: 

 Да продължи и се надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна 
грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца. 

 Да се развие иновативен модел на   организация и управление на предоставянето 
на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини 
с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга. 

 Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3годишна възраст, 
както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на 
насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци; 

 Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на   оценка 
на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, 
стимулираща развитието на детето в приемното семейство; поголяма сигурност 
и ефективност на работещите. 

 
 За повече информация: гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров” № 2, ет. 2; тел. 
0878917303; e-mail: dim.subeva@abv.bg 
 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. 
 

 
 

Одобрен проект от Министерство на труда и социалната 
политика 

 
Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и 

социалната политика одобри проктно предложение „Модернизация на съществуваща 
материална база за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” , 
с което кандидатства Община Сунгурларе. 
            Проекта предвижда закупуване на 2 броя електрическа печка с шест плочи и 
фурна; 1 брой картофобелачка, 1 брой професионална съдомиална машина и 100 
комплекта сефертаси. 
 Със закупуването на новото оборудване ще бъде постигнато пестене на време за 
приготвяне на храната, намаляване разходите на вода и електрическа енергия и ще се 
подобрят условията на труд в кухнята. 
 Общият бюджет на проекта е 21 610.60 лв., от които 10 % са съфинансиране на 
Община Сунгурларе и 90 % финансиране от фонда. 
 Проектът е с продължителност от 01.08.2019 г. до 31.10.2019 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

„Леястон“ ЕООД
информира жителите на община Сунгурларе за своето ин-

вестиционно предложение: “Модернизация на съоръженията за 
производство и леенето на черни метали“ с инвеститор: „Леястом“ 
ЕООД гр.Сливен .

Местоположение на инвестиционното предложение: град  
Сунгурларе, УПИ V - 941, кв.100 по плана за регулация на град  
Сунгурларе.

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите 
лица могат да подават писмени становища, възражения и пред-
ложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 
2 и в РИОСВ гр.Бургас, ул.Перущица №54.

за инвестиционно намерение

член-кооператори  и  
приятели  

на  кооперативното  
двиЖение  отбелязаха 

меЖдународния  
кооперативен  ден  

в  сунгурларе

В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ”СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ” 
В ГР.КАРНОБАТ, УЛ.”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” №38 - РАБОТЯТ 

СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р НИКИФОРОВ – СПЕЦИАЛИСТ ХИРУРГИЯ
Работно време: Понеделник - петък: 08:00ч.-12:00ч.;14:00ч.-17:00ч.
Събота: 10:00ч.-12:00ч.
РАБОТИ С МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НЗОК.

Д-р ДРАГНЕВ - СПЕЦИАЛИСТ КАРДИОЛОГИЯ И ЕХОГРАФИЯ
Работно време: Понеделник, сряда и петък: 11:00ч.-14:00ч.
РАБОТИ С МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НЗОК.

Д-р ПРАМАТАРОВА – СПЕЦИАЛИСТ 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ И ЕХОГРАФИЯ

Работно време: Понеделник,  четвъртък и петък: 15:00ч.-18:00ч.
РАБОТИ С МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НЗОК.

Д-р ПАШЕВА – СПЕЦИАЛИСТ 
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

Работно време:  сряда 10:00ч.-16:00ч. и петък от 09:00ч.-13:00ч.
РАБОТИ С МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НЗОК.

Д-р КАТРАФИЛОВА – СПЕЦИАЛИСТ 
УРОЛОГИЯ И ЕХОГРАФИЯ 

Работно време:  сряда: 15:00ч.-17:00ч. – след предварително 
записване -  ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-р ВАНГЕЛОВ – СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГИЯ 
Работно време:  сряда: 15:00ч.-17:00ч. – след предварително 
записване -  ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-р ТРАНДЕВ – СПЕЦИАЛИСТ 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ЕХОГРАФИЯ

Работно време:  Събота: 09:00ч.-12:00ч.- след предварително 
записване  – ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-р ДИНЕВ – СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГИЯ
Работно време: Събота:  09:00ч.-12:00ч. – след предварително 
записване - ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-р РОБЕВ – СПЕЦИАЛИСТ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
Работно време: Събота: 11:00ч.- 13:00ч.-  след предварително 
записване  – ПЛАТЕН ПРИЕМ.

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ: 0889/897 120



На 30 юли, отбелязваме Международния ден на приятелството. Приятелството е 
специален вид любов. Любов, която ни вдъхновява, прави ни по-добри, по-смели, 
по-истински. И все пак истински приятел трудно се намира, но когато го намериш, 
се убеждаваш, че по-голямо богатство от него няма!

30 юни като Mеждународен ден на приятелството се отбелязва от 2011 година 
по решение на Генералната асамблея на ООН. Първоначално идеята идва от 
Парагвай, където такъв ден се празнува от 1958. След дългогодишно лобиране в 
ООН инициативният комитет най-сетне получава датата 30 юли като официално 
призната.

В резолюцията пише, че ООН отчита важността и значението на приятелството 
като благородно и ценно човешко чувство за хората от целия свят. ООН взема 
предвид, че приятелството между хората, между нациите и културите може да 
вдъхнови световен мир, че това е начин да се построят мостове между тях.

Във връзка с този ден Ви поднасяме една красива и мъдра легенда за смисъла 
и силата на приятелството, достигнала до нас от древна Персия...

Двама приятели вървели през пустинята. По пътя избухнал спор и единият 
зашлевил шамар на другия. Пострадалият, без дума да обели, седнал и написал 
на пясъка: "Днес моят най-добър приятел ме удари!"

Продължили напред и стигнали до един оазис, където влезли да се изкъпят. 
Оскърбеният приятел внезапно започнал да се дави, но навреме бил спасен от 
другаря си. Когато се посъвзел, грабнал камата си и написал на един камък: 
"Днес моят най-добър приятел ми спаси живота!"   Заинтригуван, приятелят му 
го попитал: "Защо, след като те нагрубих, писа на пясъка, а сега пишеш върху 
камък?" Засмян, другарят му отвърнал: "Когато някой приятел ни засегне, трябва 
да напишем това на пясъка, където вятърът на забравата и прошката ще го отне-
сат. Но... когато ни се случи нещо голямо и прекрасно, трябва да го гравираме 
на камъка на сърцето, където никoй вятър не може да го заличи."

А ето и няколко и няколко вдъхновяващи цитата от книги, филми и личности, 
които безспорно помагат да оценим това така красиво и дълбоко човешко чувство:

„Бих предпочел да вървя с приятел в тъмното, отколкото сам в светлина!" - 
Хелън Келър

„Приятел е този, който знае всичко за теб и въпреки това те обича!" - Уилям 
Шекспир          

„Всеки може да е съпричастен със страданията на приятел, но е необходима 
много фина душа, за да е съпричастен и с успехите му." - Оскар Уайлд

„Единственият начин да имаш приятели е да бъдеш такъв!" - Ралф Уолдо Емерсън.
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Шабан Мустафа постигна нов изключителен успех в планинското 
бягане. 41-годишният жител на община Сунгурларе  спечели сре-
бърното отличие в супер престижния световноизвестен планински 
маратон в Цермат (Швейцария) - "Gornergrat Zermatt Marathon". 

След трето място през 2014-а, четвърто на световното първенство 
по планинско бягане по същото трасе през 2015-а и пак четвърто 
място на Цермат Маратон през 2017-та, сега планинският атлет на 
ОСКЛА Шампион  (Сунгурларе) постигна най-доброто си класиране 
в 42-километровото състезание. 

Шабан остави зад гърба си плеяда класни бегачи от световно 
ниво и пресече втори финалната линия на фона на връх Матерхорн, 
малко след тазгодишния победител Бенедикт Хофман от Германия . 

Това е и победа за родения през 1978 година Шабан  в категория 
мъже над 40 години, тъй като Хофман е с цели 8 години по-млад 
от него (роден е 1985 г.). Времето на Шабан е 3:07:15.5 часа, а на 
победителя Хофман - 3:04:59.0 ч. Дни по-рано опитният ни атлет, 
който е служител в общината,  постигна победа в Пирин Рън 2019 
- състезание от Банско до връх Вихрен. 

Следващата  голяма цел на нашия атлет е отново в Швейцария 
- ”Swiss Alpin Marathon Davos”, който ще се проведе на 27 юли.

По покана на община Котел   танцов клуб 
„Светлина“ и колектив за изворен фолк-
лор „Голое“ при НЧ „Светлина 1920г.“ село 
Лозарево участваха във фестивала „Етносите, 
багрите и котленските килими“, който се 
проведе на 29 юни тази година в град Котел. 
Фестивалът съчетава занаяти, изложения, де-
монстрации, ритуали, кулинария, литература, 
изкуство, багри и килими. Той се организира в 
последната десетдневка на месец юни в парк 
„Изворите“, като в него участват най-популяр-
ните ансамбли и самодейни състави от цялата 
страна. Събитията са посветени на традициите 
в региона. Фестивалът популяризира и съхра-
нява занаятите, стимулира интереса на млади-
те и дава възможност за изява на много хора 
с различни интереси в областта на фолклора. 
Празникът показа как етносите в котленско 
живеят в мир, хармония и разбирателство. В 
рамките на фестивала беше проведен събор на 
народната памет „Родолюбие“. Самодейката 
Минка Маркова се представи с изпълнение на 
автентични фолклорни песни от село Лозарево 
„Димитър дума Диляне “ и „Мама на Георги 
думаше“, които бяха посрещнати с възторжени 
аплодисменти. Колективът за изворен фолклор 
„Голое“ изпълни песните „Я дай ми бульо“ и 
„Петър си люби“ и бе отличен с първо място и 
удостоен със званието Лауреат на събора за 
отлично представяне и изключителен принос 
за съхранение, развитие и популяризиране  
на българския фолклор, традиции, обичаи, 
ценности. Танцовият клуб „Светлина“ пред-
стави „Варненско хоро“ и интерпретация на 
„Щеркольово хоро“ и спечели второ място и 
бе удостоен с званието Лауреат  на събора. В 
съревнованието между 32 самодейни колек-
тива  НЧ „Светлина 1920г.“ село Лозарево зае 
първо място и беше отличено с медал.

Участието във фестивала беше осъществе-
но благодарение на съдействието на община 
Сунгурларе и ОУ „Христо Ботев“ село Лозарево 
за което огромно „Благодарим!“.

30 Юли 
меЖдународен ден 
на приятелството

Шабан  мустафа  
втори  на  маратона  

в  цермат

първо участие 
и призови места 

на фестивала в котел

древна  персийска  легенда 
за  същността  на  приятелството


