Брой 12, 30.06.2018 г.

Народно читалище
чества своята
90-годишнина

На 16 юни /събота/ от 10,00 часа с тържество
Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г.“ в село
Завет, община Сунгурларе отпразнува своята 90-годишнина.
Песни, цветя, подаръци и богата трапеза съпътстваха юбилейното тържество на читалището. Специални

гости на тържеството бяха г-н инж. Васил Панделиев
– кмет на общ. Сунгурларе, г-жа Дияна Гурева –
зам.-кмет на общ. Сунгурларе, г-н Тончо Тончев – гл.
експерт култура, г-жа Стефка Дучева – читалище
„Просвета 1882 г.“ гр. Сунгурларе, г-жа Веселина
Делчева - в-к „Сунгурларска долина“, представите-
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ли на читалище „Христо Ботев - 1928 г.“ с. Подвис
и гости от с. Прилеп, много спомоществователи,
бивши читалищни секретари, самодейци, членове
на читалището и гости на селото, които изпълниха
залата на читалището.
Тържеството започна със звуците на „Тих бял Дунав
се вълнува“ в чест на патрона на читалището Христо
Ботев и неговата чета. Кметът на Сунгурларе г-н Васил
Панделиев, поздрави и благодари на заветските самодейци за тяхната самоотверженост и им пожела здраве, сила и неизчерпаема творческа енергия, с която
да продължават да пленяват сърцата на публиката и
да покоряват нови върхове. Поздравителни адреси
бяха прочетени от представители на институциите –
кмета на община Сунгурларе, НЧ „Просвета 1882” гр.
Сунгурларе, общинския съвет на БСП – Сунгурларе
и НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ в с. Подвис. В знак на
уважение и признателност към самодейците, беше
връчен и знака на община Сунгурларе. Икона и книги
за библиотеката бяха получени като подарък.
Ретроспекция на 90-годишната история на културнопросветното средище направи неговият председател
г-жа Никула Димитрова. „Читалище „Христо Ботев –
1928 г. си остава една от емблемите на селото. Найважното послание, което неговите основатели са ни
оставили е, че е силен този народ, който е просветен
и образован. И въпреки трудностите, пред които
сме изправени, ще продължим да поддържаме жив
пламъка на националното самосъзнание и с гордост
да го предаваме на бъдещите поколения.“ обеща тя.
Г-жа Никула Димитрова благодари на НЧ „Просвета1882г.“ Сунгурларе и на община Сунгурларе, които във
всеки един момент са ги подкрепяли в работата им!
На финала г-жа Димитрова поздрави всички с
„Честит юбилей“ и зазвуча „Многая лета”. В юбилейния концерт на самодейците при читалището
имаше много песни и стихотворения. Певческа група
„Здравец“ с художествен ръководител Веселина
Колева откри концертната програма с подходящ репертоар – песни за Ботев и за България, автентични
и обработени фолклорни песни. Извиха се кръшни
български хора в които се включиха всички самодейци
и гости на читалището.
И както подобава на такъв празник, имаше огромна торта с логото на читалището, както и обилна
гощавка приготвена от всички заветски самодейци.
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Жътвата
в община
Сунгурларе
е в разгара си
Жътвата на ечемика в община Сунгурларе завърши. От засетите 11 650 дка с ечемик са произведени
4 077,5 тона зърно при среден добив 350 кг. Започна
и жътвата на пшеницата, но поради обилните валежи тя ще се забави. До момента са реколтирани
само 200 дка при среден добив от 300 кг от дка, а
засетите площи с пшеница са 57 640 дка. Започнала
е и жътвата на маслодайната репица. До момента

са реколтирани 5 600 дка от засетите 13 420 дка в
общината, като средният добив е 220 кг. Предстои
и жътвата на засетите 2 230 дка ръж.
Въпреки меката зима и многото дъждове, които
предизвикаха заболявания по посевите, благодарение на навременното третиране с препарати,
земеделците ще имат добри добиви. Това коментира Николай Киров председател на Съюза на

ЕТ „Здравко Сивов“ град Карнобат
наема и арендова земеделска земя
в землището на село Лозарево на
цена от 30.00 лв./дка. Плащане при
подписване на договора.

Телефони за връзка:
0559 2 79 94
0889963533
зърнопроизводителите в Бургаско. „Надяваме
се да има добри резултати. Миналата година се
доби около 6 мил. тона пшеница, което е рекорд
за страната. Надяваме се тази година резултатите
да бъдат близки до миналогодишните. Тази година
валежите дават предпоставка, че зърното ще е
налято. Надяваме се пшеницата да е добра.“ - каза
той пред националното радио. Официален старт на
жътвената кампания в Бургаска област бе даден
на 8 юни в айтоското село Мъглен.
В общината е приключила беритбата на ягодите,
малините, черешите и кайсиите. Тази година бе
благодатна за производителите на тези плодове.
При засети 1 490 дка с череши са произведени
625,8 тона плод, като средния добив от декар е 420
кг. От засетите 37 дка с ягоди са произведени 5,5
тона при среден добив 150 кг на декар, а от 16 дка
малини са набрани 2,88 тона при среден добив 180
кг. на декар. Набрани са и 4,03 тона кайсии от 31
дка при среден добив 130 кг.
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Вокалната група за изворен фолклор село Подвис
взе участие в айтоските „Славееви нощи”

Често пъти чуваме тревожни мисли за бъдещето
на българският фолклор, но ако дойдете в Айтос
на „Славееви нощи” съмнение за любовта към
българските песни, танци и свирни ще изчезне.
Вокалната група за изворен фолклор село
Подвис, община Сунгурларе за втора година участва в „Славееви нощи”. Тази година бяхме записани
под №104 и търпеливо дочакахме своето явяване.
С удоволствие гледахме млади и стари участници,
събрани в рамките на празника в три възрастови групи - до 14 г., до 18г., и над 18 г.Получихме
грамота за участие заедно с многото участници,
които за този ден надхвърляха 120.
Тази година „Славееви нощи“ имат юбилей - 50
години фолклорни празници с това наименование.
А годината съвпада с 115 години от рождението
на композитора Филип Кутев.
На красиво оформена диплянка за юбилея четем мисъл на родения в Айтос творец: „Обичам
моя роден край, най-любимото за мен кътче от
любимата България и ги нося и ще ги нося където
и да съм, защото нищо не може да ги отдели от
мене.” Филип Кутев, Айтос 1979г.
Последната трета вечер завърши с награждава-

не на участниците. Атракция бе малката 3-годишна
участничка, наградена от кмета на града Васил
Едрев, който я вдигна високо, за да я видят и да
и се радват всички.
По-късно разкошен концерт на ансамбъл
„Филип Кутев” с директор проф. Елена Кутева
възхити присъстващите. Красиви носии, млади
талантливи участници - певци, танцьори, инструменталисти - облечени с носии от цяла България
зарадваха публиката. А този ансамбъл не би съществувал ако нямаше своя талантлив създател
Филип Кутев. „Той е роден на 13 юни 1903 г. в град
Айтос като 4-то дете на общинския чиновник Куню
Тенев. Най-добрата орисница едва ли би могла да
предскаже на айтоското момче изключителния
музикален талант, който превърна името му в
емблема на българския фолклор по света.”, четем
в диплянката на Община Айтос и Читалище „Васил
Левски-1869г.” Приятно впечатление на всички
направи усилието на Общината да облагороди
мястото за провеждане на фестивала, но ще бъдат
нужни усилия, за да може многобройните участници и гости да се чувстват по-добре.
Николина Манчева

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА НА БЕРОНОВО

Църковното настоятелство на все още недо- да помогне на жителите на село Бероново да си
вършена църква в Сунгурларското село Бероново, имат църква, може да им помогне със средства.
разкри банкова сметка за набиране на дарения.
Ето и данните за банкова сметка:
За цялостното завършване на божия дом ще
бъдат необходими около 100 000 лева, сподели Църковно настоятелство на храм „Света Троица“
пред „Дарик“ кметският наместник на населеното
Сметка: BG20 UNCR 7000 1522 9746 91
място Христо Велков. Всеки, който има желание
UNCRBGSF УниКредит Булбанк АД

Историята на Народно
читалище „Христо Ботев1928г.“ Завет накратко
Годината е 1928. Учители и будни млади хора взимат решение
да се основе една нова народно полезна организация в с. Завет,
а именно читалище. Наричат го “Христо Ботев – 1928 г.”, за да
се опази българското съзнание и да се възражда българският
дух. Избрано е и първото читалищно настоятелство в петчленен
състав с председател учителя Христо Лулчев. През следващите
години членовете на читалището бързо нарастват. Започват на
купуват книги и първият шкаф с литература скоро вече е факт.
Така се поставя началото на библиотеката. Нямат сграда. Местят
се според условията – първо в сградата на училището, после
в къщата на Христо Карагьозов, а по-късно библиотеката се
прехвърля в къщата на Станьо Павлов. Ролята на читалището в
живота на селото е извънредно важна. В училището гостоприемно
ги приемат за репетиции, срещи, вечеринки, представления. За
талантливите българи театърът е изкушение, в което се гмурват
от самото начало на читалището. По същото това време млади
прогресивни учители, които са душата на читалището в с. Завет,
организират първите театрални представления в училището.
През годините в читалището се увеличава броя на учителите,
а с това се засилва и дейността на читалището в която участват
всички прогресивни младежи и селяни в с. Завет. След 1945 год.
заветското читалище разгръща небивала до тогава дейност.
Към читалището се развиват различни дейности: създава се
певческа смесена група, танцов състав, изнасят се доклади,
сказки, изявяват се театрални колективи, има добри декламатори и рецитатори. За различните чествания и самодейност в
селото училищният салон става тесен, за да побере зажаднелите
за знания и културни развлечения заветчани, затова се налага
острата нужда от самостоятелна сграда в която да се развива
тази дейност. Първоначално идеята е била за построяване на
нова сграда - младежки дом и заменянето на примитивната
сцена на салона на училището, става по времето на Димитър
Бакалов – кмет на с. Завет. През пролетта на 1977 г. жителите на
с. Завет решили със собствени сили и средства да си построят
голяма и хубава сграда. Строителната бригада направила първата
копка, а след това цялото село се включило с ентусиазъм – едни
копаели, други правели тухли, трети зидали… Работата кипяла и
за една година настоящата сграда била факт. Жителите на село
Завет вложили цялото си сърце в построяването на сградата.
На 29.09.1978 г. новият дом на читалище „Христо Ботев – 1928г.”
бил открит тържествено. Стойността на строежа възлизала на 12
000,00 лева. В сградата на читалището се помещава и библиотеката в селото, а на гарата първоначално библиотеката е била във
фургон, а по-късно се премества в общинска сграда. Основен дял
в дейността на читалището заслужено заема книгораздаването.
Съобразно броя на жителите на селото, читалището разполага
със сравнително богат и разнообразен книжен фонд. Общо за
селото и за гарата той е 3445 броя книги.
В 90-годишната история на читалището дейността е била
разнообразна: библиотечна, художествена самодейност, радиопредавания, кинопрожекции, чествания и концерти.
Девет десетилетия това културно светилище е пазител на българската духовност, образователен център и школа за родолюбие.

ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ
ОБЛАСТ БУРГАС

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 22 от 22.06.2018г.

На основание чл.124б., ал.2
от ЗУТ (Закона за устройство
на тери-торият а) Община
Сунгурларе, обл.Бургас
обявява, че Общински съвет
Сунгурларе е издал Решение
№324/30.05.2018г. с което е
разрешил:
„Лес – транс - строй”
ЕООД гр.Сърница да възложи
изработване на ПУП - ПРЗ
(подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване)
за ПИ №000216 и ПИ №000217,
в землището на с.Лозарево,
община Сунгурларе, обл.
Бургас с цел обединяването
им в един поземлен имот и
промяна на предназначението
им за изграждане на обект:
„Бензиностанция, газстанция,
автомивка, канал за смяна
на масла, маркет и мотел със
заведение за хранене”.

За справки и информация GSM 0878 682 081
- Д. Маринчева гл. специалист „УТ” (устройство
на територията).

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на
Закона за опазване на околната среда и на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействие върху околната среда,
в Община Сунгурларе е постъпила информация
за инвестиционно предложение:„Водопроводно
отклонение за водоснабдяване на УПИ XV- за стопански дейности, кв.106, по плана на гр. Сунгурларе
, общ. Сунгурларе“ с инвеститор: „ВЙНС 78“ ЕООД.
Местоположение на инвестиционното предложение: поземлен имот с идентификатор : УПИ
XV- за стопански дейности, кв.106, по плана на гр.
Сунгурларе, общ. Сунгурларе. В 14-дневен срок
от датата на съобщението заинтересованите лица
могат да подават писмени становища, възражения
и предложения в сградата на Община Сунгурларе,
ул.”Г.Димитров" № 10.
Инж. Васил Панделиев
кмет на Община Сунгурларе

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на
Закона за опазване на околната среда и на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействие върху околната среда,
в Община Сунгурларе е постъпила информация за
инвестиционно предложение: „Проект на ПУП – РУП
за УПИ II 242 III 241 ,кв.26 по плана на с.Прилеп, общ.
Сунгурларе. С инвеститор: Еширеф Хасан Мустафа
и Назифе Мехмед Мустафа.
Местоположение на инвестиционното предложение: поземлен имот с идентификатор : УПИ II 242
III 241 ,кв.26 по плана на с.Прилеп, общ.Сунгурларе.
В 14-дневен срок от датата на съобщението
заинтересованите лица могат да подават писмени
становища, възражения и предложения в сградата
на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.
Инж. Васил Панделиев
кмет на Община Сунгурларе
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Банките променят едностранно
договорите по кредитите от 1 юли

От 1 юли повечето банки в страната ще променят едностранно
договорите по сключените потребителски и жилищни заеми в
левове. Причината е новият начин,
по който трябва да се определят
лихвите, след като базовият индекс
СОФИБОР спре да съществува.
Промяната не би трябвало да се
усети от потребителите, уверяват
от БНБ. Трезорите, които досега
са използвали СОФИБОР, ще го
заменят с друг индекс, но без да
се повишават лихвите по вече
сключените договори. Това задължение бе гласувано наскоро
като изричен текст в три различни
банкови закона.
Няма да се налага и преподписване на сключените преди 1 юли
договори за теглене на заеми от
граждани и фирми, нито подписване на допълнителни анекси. За
новите условия на определяне на
лихвите клиентите ще бъдат осведомени писмено от обслужващите
ги банки.
В момента СОФИБОР, който по
неофициални данни се използва в
над 80% от всички предоставени
потребителски и жилищни заеми,
се изчислява от БНБ. Той представлява фиксинг на котировките
на необезпечени левови депозити

на българския междубанков пазар.
Обикновено той е основа, над
която се начислява добавка, за
да се определи лихвата по заема.
Централната банка обяви още преди година, че спира поддържането
на индекса от 1 юли т. г. заради
влизането в сила на нов еврорегламент, който затяга правилата при
определянето на лихвите. Според
този регламент всички референтни
лихви трябва да се изготвят само
от лицензирани администратори, включени в регистъра на
Европейския орган за ценни книжа
и пазари. Мярката бе предприета
от Еврокомисията и Европейската
централна банка (ЕЦБ), след като
по време на финансовата криза
се установи, че много европейски
банки са манипулирали лихвените
индекси.
Отново според регламента всяка банка трябва да направи план
за действие в случаите, когато
използваните от нея индекси се
променят съществено или вече не
се изготвят. Последните законови
промени у нас задължиха банките,
които използват СОФИБОР, да го
заменят с друг индекс, който отговаря на еврорегламента, или с индикатори, публикувани от БНБ или
НСИ. От БНБ съобщиха за в. "Сега",

че някои от трезорите са избрали
като заместващ индекс след 1 юли
да прилагат ЮРИБОР, основния
лихвен процент или осреднена
лихва на базата на статистиката
на БНБ за лихвените проценти по
депозитите на домакинствата и
бизнеса.
От БНБ отново напомнят, че
съгласно националното законодателство към момента на прилагането на плана за действие новият
лихвен процент по договора за
кредит не може да е по-висок от
лихвения процент по договора
преди замяната.
Още една законова промяна
влиза в сила от 1 юли. Ако потребителят реши предсрочно да погаси
или рефинансира задълженията
си по договора за кредит поради
промяна в размера на лихвения
процент, произтичаща от прилагането на плана за действия на
банката, той ще може да направи
това, без да дължи допълнителна
такса или обезщетение.
В. "Сега" отправи запитване към
няколко български банки с какво
ще заменят СОФИБОР. От една
от най-големите банки - Уникредит
Булбанк, отговориха, че по всички
съществуващи кредити прилаганият до момента индекс ще бъде

заменен от "Осреднен депозитен
индекс", за който има налична
котировка на СОФИБОР. Всички
клиенти ще бъдат уведомени за
промяната с писмо на посочен
от тях последен адрес или чрез
алтернативни канали - онлайн
банкиране, email адрес.
От 1 юли ОББ ще използва
Референтен лихвен процент (РЛП)
на банката като база за изчисляване на кредитите в левове. Всъщност
по кредитите за физически лица
ОББ е започнала да прилага посочената база от април тази година.
Формулата, по която се изчислява
РЛП, включва публични индикатори, изчислявани и определяни от
БНБ, като лихвен процент по салда
по депозити с договорен матуритет
и репо-сделки над 1 ден до 2 г., както
и овърнайт депозити.
Райфайзенбанк ще изчислява
от 1 юли лихвените проценти по
отпуснатите кредити в левове на
база на "прозрачна и публично
достъпна лихвена статистика на
БНБ за привлечени депозити в левове от домакинства". Банката ще
прилага този измерител за всички
клиенти - физически и юридически
лица, като няма необходимост от
подписване на анекси към договорите за кредит.

Не всички банки обаче ще
променят базата за изчисляване
на лихвите от 1 юли, тъй като не
са използвали СОФИБОР. От
Пощенска банка уточниха, че още
от 2013 г. са разработили и прилагат
свой референтен лихвен процент
ПРАЙМ, който изцяло отговаря на
законовите изисквания.
Клиентите на ПИБ също няма
да бъдат засегнати от спирането
на СОФИБОР. Левовите заеми на
банката са с фиксирана лихва за
определен период, а след изтичането му се прилага лихвен процент,
който се формира от осреднената
лихва от привлечените депозити
според данните на БНБ и надбавка.
Няма голяма разлика за потребителите дали банката им ще избере ЮРИБОР, ОЛП или друг индекс,
тъй като досегашният СОФИБОР се
движи синхронно с тях и разликата
е около 1 процентен пункт, казват
финансисти. В повечето случаи
лихвата по отпуснатите заеми представлява сбор от две величини едната е плаваща (пазарни индекси
като СОФИБОР, ЮРИБОР, ОЛП), а
другата е фиксирана надбавка. За
потребителите е важно сами да
могат да проверят и изчисляват
базата, т.е. информацията за нея да
бъде лесно достъпна и проверима.

Медицинска лаборатория „ЛИНА” с четири
нови профилактични кампании през месеците юли и август
Медицинска лаборатория
„ЛИНА” обявява четири нови
профилактични кампании.
Изследванията в тях се извършват на преференциални цени през
месеците юли и август 2018г. в самостоятелните филиали на „ЛИНА”
в областите Бургас, Варна и Ямбол.
Тяхната цел е да подпомогнат
навременната диагностика на социално значими заболявания и да
насърчат пациентите да обръщат
повече внимание на здравето си.
Първата кампания е общ клинико-химичен анализ с 40 показателя, който е подходящ за
цялото семейство. Той включва
изследвания, които дават инфор-

мация за цялостното състояние на
организма: пълна кръвна картина
(16 показателя), урея, креатинин,
пикочна киселина, общ белтък,
албумин, ензимите на черния
дроб: АсАт, АлАТ, ГГТ; както и K
(Калий), Na (Натрий), Cl (Хлориди),
Ca (Калций), P (Фосфор), общо
химично изследване на урина
плюс седимент (11 показателя).
Общият клинико-химичен анализ е
подходящ както за възрастни, така
и за деца. До края на месец август
цената на изследванията в него е
намалена на 18лв. вместо 46лв.
Втората кампания е метаболитен панел с 9 показателя: инсулин,
кръвна захар, HOMA индекс (инсу-

линова резистентност), хормонът
TSH, общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол (т.нар. добър и
лош холестерол) , VLDL холестерол
и триглицериди. Той е насочен
към пациенти с наднормено тегло,
захарен диабет от втори тип, хипертония (високо кръвно налягане),
сърдечно-съдови заболявания и
атеросклероза, както и за оценка
и проследяване на функцията на
щитовидната жлеза. До края на
август метаболитният панел е на
цена от 23лв. вместо 47лв.
Третата кампания е подходяща
за диагностика и проследяване на
автоимунни заболявания на щитовидната жлеза като тиреоидит на

Въвеждат се мерки за недопускане
на нодуларен дерматит в Бургаско
Областната епизоотична комисия в Бургас разпореди мерки за недопускане разпространяване на
заболяването нодуларен дерматит на територията
на областта. Заседанието се проведе в Областната
администрация Бургас. Към момента регистрирано
огнище на заболяването има в турския град Одрин.
Мерките, които комисията разпореди са забрана
провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни в общините на територията на областта..
В тринадесетте общини също ще бъдат проведени
общински епизоотични комисии, а кметовете и кметските наместници трябва да уведомят собствениците
на животновъдни обекти, в които се отглеждат едри
преживни животни, за възникналото заболяване. В
обектите намиращи се в 20-километровата гранична
зона с Република Турция животните следва да се
третират с инсектицидни препарати с репелентно
действие. Всички собственици на едри преживни
животни трябва незабавно да информират обслужващия обекта ветеринарен лекар и официалния

ветеринарен лекар на съответната община при съмнение за болестта. Предприетите мерки предвиждат
и засилен контрол по извършваната дезинфекция на
транспортните средства, които влизат от Турция.
Заболяването започва с треска, последвана от
появата на възли по кожата (кожни лезии) с диаметър от 1 до 5-7 см, засягащи всички слоеве на кожата
в областта на главата, шията, вимето, гениталиите,
перинеума и краката.
Характерно за болестта е и уголемяване на повърхностните лимфни възли и отоци по крайниците
на животните.
Възприемчиви към заболяването са говеда и
биволи. Смъртността е сравнително ниска, но болестта води до загуби свързани с понижена млечна
продукция, аборт, безплодие, увреждане на кожите и
загуба на тегло при животните за угояване. Пренася
се чрез пряк контакт между възприемчиви животни
и чрез вектори /къвосмучещи насекоми/.
Заболяването не се предава на хората.
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(на простатна жлеза), CA 15-3 (на
млечна жлеза), CA 125 (на яйчници), CA 19-9 (на панкреас и дебело
черво) е на намалена цена от 8.50
лв. вместо 17 лв. Пациентите
могат да изберат един или да
комбинират няколко. Важно е да
се отбележи, че резултатите трябва
да се тълкуват от лекар, защото
завишените стойности не винаги
значат наличие на онкологично
заболяване. Туморните маркери
допълват данните, получени от
биопсията, ехографията или хистологичното изследване, а при вече
започнало лечение са показател
за неговата ефективност. Таксата
манипулация е 2лв.

Думи от ума и сърцето

КОГАТО

Когато знам за толкоз скърби и нещастия в света,
но мога от душа да сричам обичта и красотата.
Когато имам още сила срещу зло да премълча,
вместо да лая на езика на омразата и суетата.
Докато мога да се уповавам на цветето и на дъгата
и да обръщам и лицето, и косите си към светлината.
Докато крия и преглъщам тихо нежеланите сълзи
заради срещи със всемирната несправедливост.
Когато знам да се усмихвам въпреки житейските беди
и мога да простя от кротост или пък от милост.
Когато пазя във сърцето си крилата нежност
и оглушавам за гърма и трясъка на грубостта.
Щом мога да люлея зиме резедава свежест
и да ме топли под леда сънуване на пролетта.
Когато мога да отхранвам любовта със паяжина от лъчи,
а гледа в мене изпод вежди самота с познатите очи.
Когато на доброто и надеждата дъждът у мен се стича,
докато светлата мелодия на песен зазвучи.
тогава

sungurlarskadolina@abv.bg
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Хашимото и Базедова болест, но от
нея могат да се възползват и бременни жени и такива планиращи
бременност, тъй като нормалната
функция на щитовидната жлеза е
съществен фактор за безпроблемно протичане на бременността,
както и за правилното развитие
на плода. Кампанията включва
антитела на щитовидната жлеза
- anti TG и anti TPO на обща цена
16лв. вместо 28лв. Преди изследването пациентите не трябва да
са консумирали кафе и напитки,
съдържащи кофеин.
Четвъртата кампания е туморен маркер по избор. Всеки от
посочените туморни маркери: PSA

Издание на
Община Сунгурларе

…щом топлината между нас не означава нищо според тебе
…аз нямам повече какво да дам!
Златка Христова
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КРАЙ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА,
НОВИ 13 ЛОЗАРОВИНАРИ СТЪПВАТ
В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНАТА
На 29-ти юни в СУ „Христо Ботев“ приключиха
учебните занятия за учениците от 8 до 11 клас.
Тържествено бе изпратен националният флаг и
знамето на училището. Учениците рецитираха и
танцуваха с много настроение, както подобава
за начало на ваканцията. Заместник директорът,
госпожа Дарина Чакърова, връчи дипломите на
завършилите средно образование и бележниците

на отличниците. Тази година дипломи за завършено
средно образование получиха 31 зрелостници, като
свидетелствата за професионална квалификация
по специалността лозаровинар са 13 на брой. А
на 15-ти миналия месец когато завършиха учебната
година учениците от 5 до 7 клас, бяха раздадени
44 дипломи за основно образование. На всички
дипломирали се – на добър час и весела ваканция!

В Сунгурларе отпразнуваха
весело Еньовден

В парк „Ичмята“ се събраха 250
пенсионери от община Сунгурларе,
за да отпразнуват Еньовден празникът на билките, слънцето
и водата.
Инициатор и организатор на
празника бе ръководството на
Общинският съвет на „СП-2004“
Сунгурларе и Общинският съвет
на жените на БСП-Сунгурларе.
Мотото на празника бе „Да бъдем
заедно на един от най-важните
летни празници, да съхраним и
предадем на децата си българските
традиции“.
Гости на мероприятието бяха
кметът на община Сунгурларе
инж.Васил Панделиев, депутатът
от БСП Тодор Байчев, председателят на ОбС на БСП Сунгурларе
Валентин Славов, областният
председател на ОЖС в БСП –
Бургас Тинка Желязкова, председателят на ОбС на БСП – Бургас
Живко Господинов, председателят
на ОбС на БСП – Айтос Милена
Куртова-Радева.
С рано набрани билки домаки-

ните бяха свили еньовски венци
за здраве и дълголетие. И с традиционното минаване под билковия
венец всеки си пожелаваше здраве
и щастие.

„Добре дошли и честит празник
на всички гости днес, както и на
всички именници. Безкрайно съм
щастлива, че имам удоволствието
да ви посрещнем и заедно да отпразнуваме билките, слънцето и
водата" приветства присъстващите
зам.кметът на общината Диана
Гурева. Приветствия поднесоха
Валентин Славов, депутатът от БСП
Тодор Байчев и Милена Куртова
Радева, председателката на ОбС
на БСП Айтос.
И на празник като на празник.
Заредиха се много песни, стихове
за България, разказаха се легенди.
А след това всички заедно извиха
кръшни български хора.
"Благодарим за хубавия празник! Нека догодина отнова да се
съберем на този ден, но вече и с
нашите деца и внуци."
Пожелаха на тръгване присъстващите.
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Рисунката на фигурата на Исус
Христос от известната Торинска
плащеница показва движение

Торинската плащеница е една
от най-значимите християнски
реликви. Това е ленено платно,
в което според легендата Иосиф
Аримафейски увива тялото на
Исус Христос след изтезанията и
смъртта му. Милиони вярващи по
света са убедени, че плащеницата
показва отпечатъци на лицето и
тялото на Исус Христос. Лабораторните изследвания показват,
че в тази тъкан всъщност е увит
човек, който е умрял в големи
мъчения. Това, по-специално,
показва съставът на засъхналата
кръв върху платното. Реликвата
се съхранява в италианския
град Торино, в катедралата на
Йоан Кръстител. Сега учените
от Международния институт за
научни изследвания в Палермо
са направили още по-изненадващо откритие. Специалистите
са определили, че рисунката
върху Торинската плащеница
се движи от момента, в който
кървавото тяло е било обвито в
плата! Най-просто би било да се
предположи, че човекът, увит в
платното е бил все още жив и се
е движел, но експертите изключват такава възможност. Според
тях, става въпрос за свеж труп,
който за определен период от
време е стоял неподвижно върху

тъканта, поради което неговите
очертания са толкова отчетливо
отпечатани върху него. Обаче,
след това изображението изведнъж се изместило. Джузепе
Мария Каталано, който е автор на
изследването, не се страхува да
направи смели предположения.
Според неговото професионално
мнение, увитият в плащеницата
мъж може впоследствие да е
започнал да се движи, тоест,
буквално е оживял, или възкръснал, ако използваме църковен
език. В допълнение, италианецът
не изключва, че може да става
въпрос за истинско религиозно
чудо, като рисунката на платното
сама се е изменила след толкова
векове след като се е появила
на него. Ако това наистина е
така, мистериозната находка на
Каталано може да стане част от
дискусия, дебат, а може би дори и
за следващи многочислени религиозни трудове по темата.

КАЛЪПОВИЯТ РОД

„Единство ,творчество и красота!“

„Единство“,защото макар и
различни –всички ние живеем
в България!
„Творчество“ ,защото е свързано със духовните ценности и
свобода в душата на човек!
„Красота“,защото тя ще спаси
света !
Под този наслов на 30-ти май
в ОУ „Христо Ботев“с.Лозарево
премина денят на отворените
врати. Представители на община
Сунгурларе ,бивши учители и
родители уважиха и присъстваха

Сензационно разкритие!

на детския празник . Празник на
надеждата,усмивката и вярата в
доброто!
Училището е „празнична
къща“ от усмивки и смях !Дъга
от детска надежда и чистота!
С блеснали детски очи първокласниците с кл.ръководител-С.
Ангелова посрещнаха тъй дълго
чаканото лято на игри,смях и
веселие.
„2 юни –ден на Ботев“-урок в
ПИГ при г-жа Е.Ганева,учениците
от 7 клас представиха презентации посветени на живота и
делото на големия поет .
Използвайки най-новите иновативни технологии в час по
„Човекът и природата“ при г-жа
М Алексиева ,учениците от 6 кл.
демонстрираха своите знания.

Със сияйни лица и вдъхновение бликащи от чистите детски
сърца премина концертът на
всички ученици!
Г-жа Елена Банчева – директор на училището, благодари
на децата и своите колеги ,за
всеотдайния труд, благодари и на
всички прекрачили училищния
праг в този ден, за да споделят
радостта и удовлетворението от
постигнатото.
Този различен и по - креативен ден завърши с позитивизъм
и емоции,с нова надежда и
мечта!
Мечта,защото мечтата е изкуство, творчество, хармония
и красота!
Благодарим ви,че споделихте
нашия прекрасен празник!

Големият Калъпов род проведе
родова среща, с което засвидетелства уважение и преклонение към
своите предци, преселени в края
на ХІХ век и началото на ХХ век
в село Дъбовица /бившето село
Шехово/.
Родът тръгва от село Юбрюерен,
Ортакьовска кааза, сега село
Горноселци, Ивайловградска
община. Само един от синовете
на дядо Димитър Калъпов се заселва в сегашното село Свирачи,
Ивайловградска община.
Родовата среща се състоя в
град Ямбол и на нея присъстваха
над 100 представителя на рода
от различни краища на страната. Организатори на срещата
бяха Кольо, Иван, Златка и Нели
Калъпови. Наследниците на голе-

мият род си спомниха за хубавите
детски години. „За нас тази среща
е много вълнуваща, защото с някои
от братовчедите не сме се виждали
от много години, а с някои сега се
запознахме.“ - сподели един от
наследниците на рода. Срещата
продължи с вкусна почерпка и
сладка раздумка. Имаше много
хора и танци. Събитието бе увековечено с обща снимка на рода и
завърши с пожелание наследниците на рода да бъдат живи и здрави
и да се срещат по-често.
И ако родът, семейството, традициите са нещата, които дават
усещането за принадлежност към
определени хора, земя, определен личен свят, то наследниците
на Калъповият род са намерили
своето място.

