
УВАЖАЕМИ СУНГУРЛАРЕЦИ 
И ГОСТИ НА ГРАДА НИ,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, 

Всяка година в първата събота на месец сеп-
тември отбелязваме годишнината от обявяване-
то на Сунгурларе за град. На 6 септември  ние 
ще  празнуваме за 45-ти път Рожденния ден на 
нашия град!

Празничните дни винаги са повод за равносметка. 
Загледани в днешния  облик на Сунгурларе си даваме 
сметка, че трудът на поколения сунгурларци е 
материализиран в  смесица от традиции, социални 
придобивки, благоустрояване и образование, за по-
доброто бъдеще на града и сунгурларци!

В тази връзка бих искал от Ваше и от свое име 
да благодаря на всички кметове на Сунгурларе и 
общината в почти половин вековната история 
на града - г-жа Димитрина Гугова /1966-1976/, 
г-н Рачо Василев/1977-1979/, г-н Господинов 
Радев/1979-1985/, г-жа Софка Ангелова /1985-
1987/, г-н Ангел Батаков/1987-1990/, г-н Иван 
Узунов/1991-1995/, г-н Васил Панделиев /1995-
1999/, г-н Стефан Стратев/1999-2007/ и г-н Георги 
Кенов/2007-2015/, при управлението на които се 
е съграждал и развивал града ни. Благодаря и на 
всички, които по един или друг начин са допринесли 
и допринасят за това Сунгурларе да расте като 
съвременен град.

Убеден съм, пък и всеки от Вас разбира, че с 
един или два мандата не започва съществуването 
на дадената община. Един кметски мандат е само 
част - тухла в стената, камък в основите на 
общината и града. Всеки застанал на този висок 
пост е длъжен и трябва отговорно да работи с 
мисълта, че всичко направено от нашите предше-
ственици - всичко добро и позитивно за общината, 
трябва да го надгражда, доразвива и продължава.

Като кмет на Община Сунгурларе и сунгур-

ларец, днес  имам доблестта да се изправя пред 
Вас, с чувство на гордост и удовлетворение от 
свършеното, но и с отговорността за недовър-
шеното. Отчитайки  дейността на общинската 
администрация, заедно с кметовете и екипите 
им по места в първата година от мандата, зая-
вих, че чрез  подобряване на инфраструктурата 
и подобряване на жизнената среда, на условията 
за бизнес и инициативите в земеделието и ту-
ризма, на одобрените европейски  трансгранични 
и национални проекти, стремейки се към усъ-
вършенстване ефективността в управлението, 
Община Сунгурларе и в частност град Сунгурларе 
е намерила верния път  към по-добро бъдеще. За да 
продължавамe да вървим по този път за развитие 
на града и общината, трябва разумно да избираме 
нашите управници, правилно да поставяме целите 
си,  да се подкрепяме и да сме единни. Само тогава 
нашите цели и амбиции ще са реални и само тогава 
ще имаме успех.

Скъпи съграждани, приемете моите най-искрени 
поздрави за празника на обичаният и спокоен град 
Сунгурларе! За мен е чест, че имам възможност-
та да споделя  тази достойна 45-годишнина от 
обявяването на Сунгурларе за  град.

Пожелавам на всички Вас и на Вашите семей-
ства здраве, дръзновение, оптимизъм, успех и 
сбъднати мечти! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 
И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ, 
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ 
И ГОСТИ НА ГРАДА!

 
С уважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
 Кмет на Община 

Сунгурларе,2019г.
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Брой 12, 22.08.2019 г. Година XII, брой 257

Уважаеми мюсюлмани 
от община сУнгУрларе,
Приемете моите най-сърдечни поздравления за 

празника Курбан Байрам, който тази година започна 
на 11 август и е сред най-знаковите в мюсюлманската 
религиозна общност.

Както повелява традицията на празника, дарявайки 
на бедните, Вие показвате своето отношение към света 
и своя род, за да бъде прието от душа и сърце в името 
на опрощението.

Нека в молитвите си намерите място за всички, 
които имат нужда от внимание, помощ и любов. 

Нека живеем в мир и разбирателство независимо от 
религия, раса и етнос! 

Бъдете здрави, посрещнете празника с достойнство 
и оптимизъм!

Радвайте се на светли празнични дни изпълнени 
с много веселие, споделено благополучие и вяра в по-
доброто бъдеще! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
 С уважение,
 ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе, 
2019г.

Уважаеми госпожи и господа,
скъпи съграждани,
приемете моите най-искрени поздравления по повод деня 

на съединението на България - 6 септември!  
на 6 септември хиляди българи жив еещи на изкуств ено 

разд елена територия се обединяват и заживяват заедно, в ече 
не само духом, но и без географско разд еление помежду им. 

Това е един безпрецед ентен акт, който предначертава  
картата и историята на България и европа.

съединението на източна румелия с княжество България 
е чисто българско завоевание без външни подбудители, кре-
пители и защитници, то се уповава  единств ено на силния 
дух и единението на един народ дръзнал да се изправи пред 
предизвикателствата на съдбата. обвито е с ореола на 
мирна революция, подкрепена от целия народ и това го 
превръща в траен исторически знак.

нека на този д ен, 134 години от историческото събитие 
да си спомним за всички в елики българи, които се бориха 
за самоопред елението, независимостта и сув еренитета  
на България!

нека учим нашите д еца на Българска история и ро-
долюбие! длъжни сме да помним, длъжни са и бъд ещите 
поколения. народ, който не помни своето минало, не би 
имал куража да отстоява своето бъд еще. 

дълбок поклон пред хилядите знайни и незнайни герои 
осъществили акта на съединението! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
с уважение,

инж. васиЛ пандеЛиев
кмет на община сунгурларе

ПРИВЕТСТВИЕ 
ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ 

НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ПО ПОВОД 134 ГОДИНИ 

ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ 

ПО СЛУЧАЙ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ 
ГРАД СУНГУРЛАРЕ 

ПоЗДравителен аДрес 
ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ 

НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО СЛУЧАЙ КУРБАН БАЙРАМ



Средната цена на един декар земеделска земя в област Бургас е 
достигнала 724 лв. през 2018 г., което е с 13.1% повече в сравнение 
с 2017 година. По данни на националния статистически институт 
средната стойност за страната е 941 лв./дка, което показва, че един 
декар земеделска земя в област Бургас е по-евтин с 23%.  Спрямо 
предходната година през 2018 г. увеличение се отчита на цената 
на нивите - с 12.9%, a на постоянно затревените площи - с 29.5%.

През 2018 г. най-висока е цената на земеделска земя в община 
Карнобат - 969 лв. на декар, а най-ниска в община Сунгурларе - 383 
лв. на декар. През 2018 г. в област Бургас средната цена на рентата 
на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 35 лв., 
което е с 6.1% повече спрямо 2017 година. В сравнение със сред-
ната цена за страната (48 лв./дка), през 2018 г. цената на рентата 
на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Бургас 
е по-ниска с 27.1%.

През 2018 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана/ 
земеделска земя в община Камено - 43 лв., а най-ниска в община 
Сунгурларе - 23 лв. на дка.

Р Е Ш Е Н И Е  № 456
Разглеждане на предложение от Халил Ахмед 

- Председател на Общински съвет  Сунгурларе 
относно: Избор на комисия за изготвяне на пред-
ложенията за 10 съдебни заседатели за Районен 
съд Карнобат /Вх.№86/29.07.2019г./.

След проведеното поименно гласуване с 16 
гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ - 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  - 1, 
Общински съвет Сунгурларе 

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

ното самоуправление и местната администрация, 
чл.67, чл. 68, чл. 68а от Закона за съдебната власт, 
чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели, Общински съвет  Сунгурларе открива 
процедура за определяне на съдебни заседатели  
за Районен съд Карнобат при следните правила:

І. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва 
да отговарят на

изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
съдебната власт, а именно:

1. Да са дееспособни български граждани.
2. Да са на възраст от 21 до 68 години.
3. Да имат настоящ адрес в община, която попа-

да в рамките на съдебния район на съда, за който 
кандидатстват.

4. Да имат завършено най-малко средно обра-
зование.

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, 
независимо от реабилитацията;

6. Да не страдат от психични заболявания.
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, 

ако са такива, да декларират пред Общински съвет 
Сунгурларе, че, ако бъдат избрани, ще подадат 
молба за напускане в съда, в който мандатът им все 
още не е изтекъл до датата на полагане на клетва 
пред Карнобатския районен съд.

8. Да не са общински съветници от съдебния 
район, за който са избрани.

9. Да не участват в ръководството на политическа 
партия, коалиция или организация с политически 
цели.

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени 
органи, Министерство на вътрешните работи или в 
други органи от системата за национална сигурност, 
намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

11. Да не са били съдебни заседатели за повече 
от два последователни мандата към  Карнобатския 
районен съд.

ІІ. Документи, които следва да подадат канди-
датите за съдебни заседатели до Общински съвет 
Сунгурларе:

1. Молба свободен текст, в която задължително 
трябва да бъдат вписани телефонен номер за об-
ратна връзка, както и мейл на кандидата.

2. Подробна автобиография, подписана от кан-
дидата.

3. Нотариално заверено копие от дипломата за 
завършено образование.

4. Медицинско удостоверение за това, че канди-
датът не страда от психическо заболяване.

5. Две препоръки и данни за контакт с двете 
лица, които са направили препоръките, към които 
общинските съветници да се обръщат за допълни-

телна информация по препоръките.
6. Мотивационно писмо.
7. Писмено съгласие.
8. Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт. 
9. Документ за извършена проверка по реда на 

Закона за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия, ако са родени преди 
16 юли 1973 година.

ІІІ. Всеки кандидат за съдебен заседател подава 
заявление по образец за участие в процедурата /
публикуван на интернет страницата на Общински 
съвет/, ведно с необходимите документи, съобразно 
чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловод-
ството на Община Сунгурларе в срок до 16.08.2019 г.

ІV. Общински съвет Сунгурларе избира комисия 
от 3 (трима) члена за изготвяне на списък от 10 кан-
дидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от Закона 
за съдебната власт ще предложи за избиране за 
съдебни заседатели към Районен съд гр. Карнобат, 
в състав от следните общински съветници:

1. Мария Димитрова.- общински съветник.
2. Сабрие Копук - общински съветник.
3. Николай Терзиев - общински съветник.
V. Общински съвет Сунгурларе  възлага на 

Комисията да изготви списък на допуснатите до 
събеседване кандидати, който заедно с техните  
автобиографии, мотивационни писма, препоръки 
и документи да публикува на интернет страницата 
на Общински съвет Сунгурларе, най-малко 14 дни 
преди датата на изслушването от Комисията.

VІ. Събеседване с допуснатите кандидати за 
съдебни заседатели ще се проведе в срока по чл. 
68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдеб-
ната власт.

VІІ. Общински съвет  Сунгурларе възлага на коми-
сията да състави окончателен доклад за одобрените 
кандидати за съдебни заседатели не по- късно от 7 
(седем) дни преди следващото редовно заседание 
на Общински съвет Сунгурларе, като задължително 
10 на сто от общия брой на предложените лица да 
бъдат с квалификация в областта на педагогиката, 
психологията и социалните дейности. Докладът да 
се публикува на страницата на Общински съвет 
Сунгурларе, ведно с протокола от изслушването.

Р Е Ш Е Н И Е  № 457
Разглеждане на предложение  от Халил Ахмед 

- Председател на Общински съвет  Сунгурларе 
относно: Изменение на Наредба за определяне 
размера на местните данъци на територията на 
община Сунгурларе /Вх.№87/29.07.2019г./.

След проведеното поименно гласуване 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.8 от 

ЗОС изменя  Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община 
Сунгурларе, както следва: 1. В чл. 11, ал. 1  и в чл. 
46, ал. 1 се правят следните изменения: Думите „30 
октомври”  се променят на „31 октомври”.

Трима мъже - Мартин Д., Йордан М. и Веселин К. са задържани 
под стража по обвинение, че като съизвършители противозаконно 
държали с цел разпространение три чувала коноп и 289 стръка 
растения коноп.

Според прокуратурата на 7-ми август наркотикът бил открит в  
имот на  ул. „Иван Милчинов“ в село Ведрово.

В дворно място мъжете държали 289 броя стръка растения коноп 
(канабис) и в къща на същия адрес, държали  2 броя бели на цвят 
полиетиленови чували, единият съдържащ суха зелена тревна маса 
листа и глави от конопени растения, а вторият сухи зелени стебла с 
остатъци от зелена суха тревна маса от конопени растения, както и 
1 бр. черен полиетиленов чувал, пълен с глави суха зелена тревна 
маса канабис.

Според прокурора налице е обосновано предположение, че три-
мата обвиняеми са извършили деянията, които са инкриминирани. 
Представителят на обвинението е категоричен, че същите могат да 
се укрият или да извършат ново престъпление. Определението на 
ОС-Бургас може да бъде обжалвано пред Апелативен съд Бургас.

Мобилни екипи от всички териториални поделения на Националния 
осигурителен институт (ТП на НОИ) ще консултират отново през септември 
хората, за да ги подпомогнат при избора на по-благоприятен прогнозен 
индивидуален коефициент, изчислен по старата или по новата методика, 
действаща от началото на 2019 г., съобщиха от Института.

Индивидуалният коефициент е елемент, приложим при определянето раз-
мера на пенсиите, свързани с трудова дейност. Графиците за посещенията 
на мобилните екипи в общинските центрове по места през септември т.г. 
ще бъдат оповестени до края на август в приемните на всяко ТП на НОИ. В 
постоянните приемни на поделенията на НОИ, както и в изнесените работни 
места, консултациите по тази тема не са преустановявани.

В землището на Сунгурларе не 
са правени археологически раз-
копки, но от случайно намерените 
домашни потреби и други предмети 
се вижда, че тук е имало селища 
още от дълбока древност и са се 
намирали в местностите Ичмята и 
Юртлука.  Там се намирало старото 
Сунгурларе  -„ Юртището“, на около 
500 м от днешното Сунгурларе. То 
се простирало  на запад от двете 
могили – Малката и Голямата, до 
дола, от който е взета водата за 
първия каптаж за селото, а именно 
на около 100 м на запад  от сер-
ливия извор Ичме; на север до 
втория резервоар на каптираната 
от река Мочурица   вода, а може 
би и по на север; на юг  до шосето 
на село Славянци. За това старо 
селище  пише и Константин Иречек 
във връзка с посещението му в 
Сунгурларе през 1884 година / по 
разказ на стария турчин Мехмед 
Алиолу/.

По сведения на турци, жи-
вели и след Освобождението в 
Сунгурларе, то се наричало някога 
Кара пунар касаба /град Черен 
кладенец/. За него се съди по слу-
чайно намерените тук   старинни 
предмети и монети от различни 
епохи, както и от преданията, 
стигнали до наши дни, в които има 
може би зрънце истина.  

В това старо селище  са и сер-
ливият езвар Ичме  и изворът в 
бившето  лозе на Васил Иванчев, от 
който започва стар водопровод за 
чешма в сегашното Сунгурларе. В 
тази местност са и петте тракийски 
могили. При случайни разкопки на 
Малката могила  са разкрити зидо-
ве, които може да са на гробница. 
От намерените старини се вижда, 
че това селище датира от времето 

на траките, а съществува и при 
римското владичество.

Едно предание пък, което е свър-
зано с тази местност и със старото 
селище, ни отняся в много по-ново 
време – турското робство. То е 
достигнало до нас в два варианта:

На Ичмята  до серливият извор 
всяка година от незапомнени 
времена в петък след Великден са 
ставали големи тържества., наре-

чени сборове / тези сборове, вече 
променени в зависимост от новата 
обстановка, са ставали много 
години и след Освобождението/. 
Вярвало се, че на този ден водата 
ставала лечебна и болните, щом се 
измият, тутакси оздравяват.

  На такъв сбор се събрали много 
българи и турци от района на сели-
щето да се веселят. Млад турчин 
харесал хубава девойка българка 
и и предложил да му стане жена. 
Тя му отказала, но той се опитал 
да я убеди. Това не помогнало, 
девойката твърдо и категорично, 
заявила, че жена на турчин няма 
да стане. Тогава той решил да я 
отвлече силом, но тя се изтръгнала 
от ръцете му и побягнала на запад 
от извора. На разстояние 50 метра 
от него той  я застига и забива нож 
в гърдите и. Българката умира и 
само няколко дни след  този  случай 
се разнася слухът, че всяка нощ 
от мястото на убийството излиза 
млада жена в булчинска премяна 
и се разхожда из района.

Вторият вариант се различава 
с това, че когато турчинът засти-
гнал българката и извадил нож, 
за да я убие, тя извикала: „Земя, 
отвори се, погълни ме и ме отърви 
от турчина!“ Земята тутакси се 
отворила и я погълнала. Това чудо 
уплашило твърде много турците 

и за тях мястото станало свято. 
Оградили го с каменен зид и по 
средата направили нещо като 
гроб, на който поставили камък. 
Оттогава всяка година на този 
ден , както и в деня на турската 
неделя – петък, посещавали гроба и 
се молели. Това продължили и тур-
ците, които останали в Сунгурларе 
след Освобождението. Мястото им 
служило като джамия за молитва. 
Съществувал обаче страх у българи 
и турци  да се ходи нощем и особено 
в полунощ на Ичмята. Така било 
до началото на ХХ в.   Не се знае 
кой е бил първият мъж, който се 
престрашил да отиде на Ичмята  
нощем, но първата жена е девой-
ката Рада Енева Келеведжиева, 
по-късно омъжена за Димитър 
Николов Бобатинов. Тя е донесла 
вода от серливия извор в потайна 
доба, след като се хванала на бас 
по време на седянка, че ще отиде.

Към 1930 година „гробът“ е раз-
копан от иманяри, но не са намери-
ли никакви кости. Най-малко още 
десетина години   на това място 
най-вече младежите са оставяли 
по драките нишани от облеклото 
си, състоящи се от конци и малки 
парченца плат.

Из „Страници от историята
на Сунгурларе“
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ЗЕмЕДЕЛСкАТА ЗЕмя 
В БУРГАСкО ПО-ЕВТИНА 

ОТ СРЕДНОТО ЗА СТРАНАТА

РЕШЕНИя  ПРИЕТИ  НА  ПЕТДЕСЕТ  И  ЧЕТВЪРТОТО 
ОТкРИТО  ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОБЩИНСкИ СЪВЕТ 

СУНГУРЛАРЕ  ПРОВЕДЕНО  НА  01 АВГУСТ 2019 ГОДИНА

кЪЩА В СЕЛО ВЕДРОВО 
ПРЕВЪРНАТА В ДЕПО 

ЗА кАНАБИС

мОБИЛНИ  ЕкИПИ  ОТ  НОИ  ЩЕ  ПОмАГАТ 
ДА ИЗБЕРЕм  НАЙ-ДОБРИя  ВАРИАНТ

ЗА  ПЕНСИОНИРАНЕ

ИСТОРИЧЕСкО мИНАЛО

СУНГУРЛАРЕ  И  ИЧмяТА 



- Г-н Панделиев, в  навечерието 
сме на празника на нашия град 
Сунгурларе. С какви мисли и с 
какви чувства  посрещате този 
празник?

-Ако позволите да допълня въпроса 
Ви - в навечерието сме не просто на 
празник, а на една сериозна годишни-
на - 45 години град Сунгурларе. Както 
всички знаем на 04.09.1974г. с Указ на 
Държавния съвет  селището Сунгурларе 
е обявено за град.

В тази връзка, първо бих искал да 
благодаря на всички, които по един 
или  друг начин  допринесоха и до-
принасят  Сунгурларе да продължава 
да се развива.

Мисля, че въпреки финансовите за-
труднения пред, които беше изправена 
общинската администрация в началото 
на мандата, с общите усилия на общин-
ската администрация и на Общинския 
съвет успяваме да изпълняваме ос-
новните си  и най-важни дейности в 
общинския бюджет.

Празника го посрещам с чувство 
на удовлетвореност от свършеното и 
това което в момента се извършва по 
подобряване на инфраструктурата и  
благоустрояването на града и насе-
лените места, спазвайки бюджетната 
дисциплина и българското законода-
телство.

- Община Сунгурларе е една 
от най-бедните в региона? Това 
амбицира ли Ви и за какво?

- Не бих казал най-бедна, по-скоро 
една от малкото общини в Бураска 
област в затруднено финансово със-
тояние.

Амбицираме ме разбира се, тъй 
като работихме и продължаваме да 
работим по основния приоритет в 
управленската ми програма, а имен-
но - възстановяване и запазване на 
финансовата стабилност на общината. 

Задача трудна, защото бюджетните 
дейности следва да се изпълняват и 
през цялото това време сме притиснати 
да изплащаме стари задължения от 
предходния мандат.

- Като кмет на Община 
Сунгурларе, какво смятате за Ваше 
най-сериозно постижение на този 
етап за подобряването на живота 
на хората?

- Като сериозни постижения за мен 
и екипа с който управлявам общината 
в изтичащият мандат мога да посоча: 

1.Неимоверните усилия, които по-
ложихме и полагаме за намаляване 
на задълженията,  заварени в края на 
2015г. в размер на три милиона шестсто-
тин двадесет и три хиляди седемстотин 
и един лева /3 623 701лв./. Сега те са 
сведени до деветстотин и четиридесет  
хиляди  четиристотин осемдесет и един 
лева /940 481лв./. 

2.Благоустрояването на улиците и 
общинските пътища, както и спечеле-
ния проект за близо 6 милиона лева 
с наименование „Реконструкция на 
водопроводната мрежа на територията 
на Община Сунгурларе”, който включва 
реконструкция на водопроводната 
мрежа в селата Грозден, Лозарево 
и Чубра. Същият ще допринесе за 
подобряване на жизнената среда и 

качеството на живот на жителите в 
тези населени места.

3.Осигуряването на топъл обяд на 
800 потребители по проект Трапезария 
„Надежда” за три години с обща 
стойност на проекта 1 милион и 800 
хиляди лева.

- Какво е най-важното нещо, 
което искате да се случи в об-
щината ни?

-Да върнем вярата у нашите съграж-
дани, че нещо може да се промени, че 
и в нашата община може да се случват 
добри неща - това е най-важното.

Уважение, респект и доверие - това 
е ключът за успешното управление. 
Всички заедно да работим по пробле-
мите, с които се сблъскваме всеки ден, 
което ежедневно ни дразни, а в същото 
време не е трудно да се реши - занема-
рените тротоари пред нашите жилища 
и градинки, умишлено счупените пейки 
и осветителни тела в парковете в гра-
да и в населените места. В противен 
случай хората започват да обръщат 
недоволството си към институцията 
община. Роптаят, недоволстват, но не 
посочват нарушителите. А не бива да е 
така. Трябва да имаме самоуважение 
и  уважение към общината. 

- По повод празника на града 
какво ще пожелаете на гражданите 
на град  Сунгурларе?

-Пожелавам на всички сунгурларци 
да проявяваме добронамерена съ-
причастност към общите ни усилия да 
направим нашия град и нашата община 
едно по-добро място за живеене. 

Да вярваме в доброто,  да оценя-
ваме постигнатото и всички заедно 
да продължим да работим за Община 
Сунгурларе.

 Бъдете здрави, посрещнете праз-
ника с достойнство, вяра и оптимизъм!

Весели празници 
и много настроение!

Община Сунгурларе ще изпъл-
нява в партньорство с Община 
Созопол проект „Патронажна 
грижа в Община Сунгурларе и 
Община Созопол“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020”, Договор за 
безвъзмездна финансова помощ 
/ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-
0047-C01.

Съгласно изискванията на фи-
нансиращата програма, коопери-
рането на двете общини позволи, 
освен грижа към своите жители, да 
бъдат получени средства за заку-
пуване на нови леки автомобили. 

Размерът на безвъзмездната 
финансова помощ е 201 728,48 
лв, поделена съгласно одобре-
ното от Общинските съвети на 
двете Общини, Споразумение 
за партньорство. Срокът за из-
пълнение на проекта - 14 месеца 
/01.09.2019г.-31.12.2020г./. 

Новата задача пред двете об-
щини е предоставяне на мобилна 
интегрирана здравно-социална 
услуга.

Основна цел на проекта:
Подобряване качеството на 

живот и превенция на социалната 
изолация на възрастни хора над 
65 години, с ограничения или в не-
възможност за самообслужване, 
както и на хора с увреждания и 
техните семейства в двете общини.

Специфични цели:
1. Подобряване качеството на 

живот и възможностите за соци-
ално включване на възрастните 
хора, на лицата с увреждания и 
на техните семейства, чрез при-
лагане на адекватни мерки за 
подкрепа в домашна среда;

2. Ресурсно обезпечаване и 
изграждане на институционален 
и кадрови капацитет за предос-
тавяне на почасови интегрирани 
здравно-социални услуги за въз-
растни и лица с увреждания на 
територията на Община Созопол 
и Община Сунгурларе;

3. Подобряване и поддържане 
на здравното състояние на ползва-
телите на услугата, чрез предоста-

вяне на комплексни грижи в дома;
4. Предоставяне на психологи-

ческа подкрепа и консултиране;
5. Превенция на институцио-

нализацията и съкращаване на 
болничния престой чрез форми-
ране на позитивна и подкрепяща 
социална среда.

Основни дейности по проекта:
1.Предоставяне на почасовата 

мобилна интегрирана здравно-
социална услуга "Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания" на територията 
на Община Созопол и Община 
Сунгурларе в продължение на 12 
календарни месеца:

• Полагане на грижи в домашни 
условия;

• Консултиране на потребите-
лите и техните близки по медико-
социални проблеми;

• Поддържане на добри взаимо-
отношения с общо-практикуващи-
те лекари и обмен на информация 
за състоянието на потребителите. 
Резултат от реализацията на 
планираните дейности ще бъде 
превенция на хоспитализацията 
или намаляване на болничния пре-
стой, както и намаляване на броя 
на възрастните и хората с увреж-
дания, настанени в институции.

2. Закупуване на два броя мо-
торни превозни средства – по един 
за всяка Община;

3. Закупуване на два броя 
лаптопи.

За реализиране на основните 
резултати по проекта, важна роля 
има старта на партньорството 
между двете Общини – Созопол 
и Сунгурларе, като предстои 
споделяне на отговорности, ад-
министративен капацитет, опит и 
добри практики.
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Издание на 
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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, 
С настоящето обръщение Ви информирам за ремонта, 

който се извършва в центъра на  град Сунгурларе.  
Съгласно разпореждане на главния прокурор на 

РБългария до Агенция пътна инфраструктура и общините в 
България, беше назначена съвместна комисия със Заповед 
№ РД-08-39/13.04.2016г. на Директора на Областно пътно 
управление Бургас с Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ 
и сектор „Пътна полиция” на Областна дирекция на МВР гр 
Бургас. През 2017г. е постъпило и предложение с подписите 
на 15 общински съветници  с Вх. №08-00-32/05.06.2017г. до 
кмета на общината и до Местната комисия за обществен ред 
и сигурност в общината, относно: Подобряване на пътната 
обстановка в центъра на града с конкретни мерки за това.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:
Площадът и улиците са от основната улична мрежа на 

града, площадът се явява естествено уширение на улица 
„Георги Димитров”, която е и трасе на републикански път 
III-7306-Лозарево-Сунгурларе-Чубра, на които се извърш-
ват нерегламентирани паркирания на МПС, съгласно 
Регулационния план на гр. Сунгурларе от 1988г.,  което е 
предпоставка за пътно транспортни произшествия.

Кръстовището на улица „Димитър Богданов” и улица 
„Георги Димитров” е елемент от площада и е с неурегулиран 
достъп на МПС.

По улица „Кооперативна”, която към момента е с двупо-
сочно движение се извършва паркиране двустранно, което 
създава опасност за пешеходците.

В предвид констатациите и предложенията на коми-
сията, Община Сунгурларе възложи изготвяне на техни-
чески проект и Общински съвет Сунгурларе с Решение 
№ 414/29.01.2019г. одобри средства за изпълнение на 
обект „Организация на движението в централна част гр. 
Сунгурларе във връзка с промяна на трасето за транзитно 
преминаващи автомобили“. 

 През 2018г. беше изработен техническия проект за 
обекта и  внесен за съгласуване от органите, изисквали тази 
промяна - сектор „Пътна полиция” Бургас, Областно пътно 
управление гр. Бургас и Регионална инспекция по околната 
среда и водите /РИОСВ/ гр. Бургас. След съгласуване на 
проекта, на 12.07.2019г. с изх. №12-00-236 бе публикувана 
информация за обявяване на обществена поръчка на стой-
ност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки /
ЗОП/ в Портала за обществени поръчки на Агенцията за 
обществени поръчки /АОП/ и в профила на купувача на 
Община Сунгурларе.

В срока за получаване на офертите до - 17.00 часа на 
23.07.2019г. не бяха постъпили оферти за участие в общест-
вената поръчка.

В удължения срок, съгласно чл.188, ал.2 от Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/ за получаване на офертите 
до - 17:00 часа на 29.07.2019г. постъпи една оферта за учас-
тие в обществената поръчка - „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД 
гр. Бургас. Договора за изпълнение с фирмата е подписан 
на 05.08.2019г. и същата за срок до 40 дни в съответствие с 
одобрения проект следва да извърши следното:

1.В зоната на централния площад да изгради затре-
вен остров, който  ще обособява бус лента за спиране и 
престой на училищните автобуси както и преоформяне на 
новосъзденото кръстовище на улица „Кооперативна” и 
улица „Георги Димитров”.

2.Кръстовището на улица „Димитър Богданов” и улица 
„Георги Димитров” ще се преоформи с изнасяне на трото-
арна площ към активните ленти, за по-добро канализиране 
на автомобилния поток.

3.По улица „Кооперативна” ще бъдат изградени буфер-
ни зони с пешеходен тротоар и обособяване на лента за 
паркиране с 23 паркоместа, от които 3 за хора с нарушена 
мобилност. Ще бъде поставена  вертикална сигнализация, 
създаваща еднопосочност на движението в посока център.

4.Новоизградените тротоари и централният озеленен 
остров ще се ограничат от пътното платно с пътни бордюри, 
а зоната между тротоар и зелена площ  ще се ограничи с 
градински бордюри. В участъците срещу пешеходните пътеки 
пътния бордюр ще бъде скосен, съгласно Наредба №4 за 
изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

5.Съществуващата асфалтобетонова настилка и част 
от пътната конструкция в зоните за озеленяване  ще се 
премахнат и  ще се попълнят с хумус.

6.Запазва се съществуващото отводняване. Предвижда 
се корекция на нивото на един брой - ревизионна шахта и 
изместване на два броя дъждоприемни шахти, попадащи 
в новите острови.

7.От кръстовището на улица „Кирил и Методи“ и улица 
„Йорданка Николова“ ще бъде поставена вертикална 
сигнализация и хоризонтална маркировка, създаваща 
еднопосочност на движението в посока към ул. „Христо 
Смирненски“ и  обособяване на лента за спиране и престой 
на училищни автобуси . 

 8.По улица „Христо Смирненски“ ще бъде поставена 
вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка 
създаваща еднопосочност на движението в посока към ул. 
„Христо Ботев“ и  обособяване на лента за паркиране с 15 
паркоместа, от които едно  за хора с нарушена мобилност. 
Ще се постави вертикална сигнализация  и хоризонтална 
маркировка на кръстовище на ул. „Христо Смирненски“ и 
ул. „Христо Ботев“.

9.Предметът на обществената поръчка включва и под-
дръжка на подобектите, в съответствие с предложения от 
избрания изпълнител План за осигуряване на гаранционната 
поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти, в рамките 
на предложените гаранционни срокове.

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
НА ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - кмЕТ НА ОБЩИНА 

СУНГУРЛАРЕ, ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕкТ 
„ОРГАНИЗАЦИя НА  ДВИЖЕНИЕТО В ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ 
ГР.СУНГУРЛАРЕ ВЪВ ВРЪЗкА С  ПРОмяНА НА ТРАСЕТО 

ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕмИНАВАЩИ АВТОмОБИЛИ”

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ПРОДЪЛЖАВА ДА НАДГРАЖДА 

СОЦИАЛНИТЕ СИ ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ 
НОВ ЕВРОПРОЕкТ

И Н Т Е Р В Ю
НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - кмЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, 

ПО ПОВОД - 45 ГОДИНИ ОТ ОБяВяВАНЕТО НА СУНГУРЛАРЕ ЗА ГРАД

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

                                                                                                  
 

                                                        ОБЩИНА СОЗОПОЛ                              ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

 

www.eufund.bg 
Проект  № BG05M9OP001-2.040-0047-C01  „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 

             
 

Община Сунгурларе ще изпълнява в партньорство с Община Созопол проект 
„Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ 
BG05M9OP001-2.040-0047-C01. 

Съгласно изискванията на финансиращата програма, кооперирането на двете общини 
позволи, освен грижа към своите жители, да бъдат получени средства за закупуване на нови леки 
автомобили.  

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 201 728,48 лв, поделена съгласно 
одобреното от Общинските съвети на двете Общини, Споразумение за партньорство. Срокът за 
изпълнение на проекта - 14 месеца /01.09.2019г.-31.12.2020г./.  

Новата задача пред двете общини е предоставяне на мобилна интегрирана здравно-
социална услуга. 

Основна цел на проекта: 
 Подобряване качеството на живот и превенция на социалната изолация на възрастни хора 
над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с 
увреждания и техните семейства в двете общини. 

Специфични цели: 
1. Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните 
хора, на лицата с увреждания и на техните семейства, чрез прилагане на адекватни мерки за 
подкрепа в домашна среда; 
2. Ресурсно обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за 
предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и лица с 
увреждания на територията на Община Созопол и Община Сунгурларе; 
3. Подобряване и поддържане на здравното състояние на ползвателите на услугата, чрез 
предоставяне на комплексни грижи в дома; 
4. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране; 
5. Превенция на институционализацията и съкращаване на болничния престой чрез формиране 
на позитивна и подкрепяща социална среда. 

Основни дейности по проекта: 
1.Предоставяне на почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга "Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на територията на Община Созопол и Община 
Сунгурларе в продължение на 12 календарни месеца: 

 Полагане на грижи в домашни условия; 
 Консултиране на потребителите и техните близки по медико-социални проблеми; 
 Поддържане на добри взаимоотношения с общо-практикуващите лекари и обмен на 

информация за състоянието на потребителите. Резултат от реализацията на планираните 
дейности ще бъде превенция на хоспитализацията или намаляване на болничния престой, 

Община Сунгурларе продължава 
да надгражда социалните си 

дейности чрез нов европроект 
 



23 август 2019г. /петък/
19:00 часа - “45 години заедно” 
среща на инж. Васил Панделиев - кмет на Община 
Сунгурларе със семейства сключили граждански брак 
през 1974г. в Сунгурларе - годината в която  Сунгурларе 
е обявено за град. 
Място: Заседателна зала на Общински съвет 
Сунгурларе 

30 август 2019г. /петък/
20:30 часа - Гостува Танцова формация “Петлите”
със спектакъла “Легендата” по Проект на Асоциация 
“Деметра”, финансиран от Фонд “Социална закрила” към 
МТСП, във връзка с Европейските дни на наследството. 
Място:Площад „“Св.Св.Кирил и Методий ” в гр. 
Сунгурларе

06 септември 2019г. /петък/
Тържествено честване на 134 години 
от Съединението на  България и 45 години 
Сунгурларе град
10:00 часа - Церемония по издигане на националния 
флаг на РБългария
10:05 часа - Слово на инж. Васил Панделиев - кмет  на 
Община Сунгурларе
10:10 часа - Връчване на почетни отличия 

10:30 часа - Празничен kонцерт на Фолклорен ансамбъл 
„Тракия” гр.Пловдив - един от най-известните и атрак-
тивни ансамбли у нас
Място: Площад „“Св.Св.Кирил и Методий”
в гр. Сунгурларе

13 септември 2019г. /петък/
10:00 часа - Отриване на изложба „Красота и стил 
вплетени в панама от сръчните ръце на жените от град 
Сунгурларе” 
Място: Лапидариум на музейна сбирка 
по „Лозарство и винарство” гр. Сунгурларе

16 септември 2019г. /понеделник/
09:00 часа - Откриване на учебната 2019/2020 учебна 
година в гр.Сунгурларе 
Място: Площад “Св.Св.Кирил и Методий” 
в гр.Сунгурларе

17 септември 2019г. /вторник/
09:00 часа - Бягай с Шабан Мустафа - многократен 
шампион на България по маратон и по планинско бягане” 
- спортна проява с ученици до VII клас от СУ „Христо 
Ботев” Сунгурларе
Място: Стадион „“Сунгурларска долина” 
гр. Сунгурларе

20 септември 2019г. /петък/
19:00 часа - В навечерието на 22 септември - Ден на 
Независимостта  на България -театралната постановка 
„Самодива” ще представи театър „Любомир Кабакчиев” 
гр. Казанлък
Място: Театралния салон на НЧ „“Просвета 1882” 
гр. Сунгурларе

25 септември 2019г. /сряда/
15:00 часа - Излъчване и награждаване на мултиме-
дийни презентации от училищата в общината на тема 
"Моят роден край” 

Място: Заседателна зала на Общински съвет 
Сунгурларе
 
26 септември 2019г. /четвъртък/
10:00 часа - Откриване на постоянна фотоизложба под 
надслов „Сунгурларе - минало и настояще" и на обособен 
нов „Кът на почетните граждани на Община Сунгурларе”  

Място: II етаж на общинска администрация 
Сунгурларе

По покана на г-н Александър 
Ворабьов - адинистративен ръ-
ководител /глава/ на Бодарски 
район, област Тамбов в периода 
от 25.07. до 28.07.2019г. делегация 
от Община Сунгурларе направи 
официално посещение в област 
Тамбов, Русия, част от която е 
Бондарският район. Целта на 
посещението беше членовете на 
българската делегация  водена 
от инж. Васил Панделиев - кмет 
на Община Сунгурларе, да се 
запознаят с администрацията на 
Бондарски район, с губернатора 
на областният град Тамбов, за да 
направят първите стъпки към по-
нататъшно партньорство. 

Периодът на посещението бе 
избран  от домакините  така, че 
делегацията ни да участва в про-
веждането на един от големите 
празници на Бондарския район –
търговско-занаятчийският панаир 

„Бондарска въртележка” който се 
организира за четвърта поредна 
година.

През първия ден от визитата 
българската делегация взе участие 
в организираната на изискано 
равнище кръгла маса в Бизнес 
центъра „Геометрия на бизнеса” 
в областния град.

Събитието бе открито и водено 
от първия вицегубернатор на об-

ласт Тамбов, г-н Александър Ганов. 
На кръглата маса присъстваха 
кметовете на градовете Тамбов и 
Мичуринск, представители на ръ-
ководствата на три университета 
от Тамбовска област, спортни и 
културни организации, както и 
представители на бизнеса.

Активно участие  на кръглата 
маса, както и при другите събития  
в рамките на посещението, взе и г-н 

Димитър Георгиев - представител 
на Министерството на икономи-
ката на РБългария /Център на 
промишлеността на РБългария в 
Москва/.

По време на диалога бяха 
обсъдени въпроси за бизнеса, 
търговски отношения и привли-
чане на инвестиции, съвместни 
образователни и културни прояви.

Във връзка с бъдещо партньор-

ство и сътрудничество на офици-
ална церемония бяха подписани 
следните споразумения:  между 
Центъра на промишлеността на 
РБългария в Москва и Община 
Сунгурларе и между Община 
Сунгурларе и Бондарски район, 
област Тамбов.

През втория ден делегацията от 
Община Сунгурларе взе участие в 
откриването и провеждането на 
търговско-занаятчийския  панаир 
„Бондарска въртележка” в цен-
тралния площад на село Бондари 
с  театрално представление. 
Панаирът е посветен на възраж-
дането на древните традиции, 
занаяти и обичаи в Бодарския 
район. Той дава възможност за 
срещи на търговци и предприе-
мачи с местните производители. 
Повече от 100 търговски обекта 
чакаха купувачи. Гостите на па-
наира имаха възможността да се 
почерпят с ястия от руската кухня, 
след което  се проведе народно 
гласуване за най-вкусния квас и 
най-гостоприемния селски двор. 
Акцентът беше приготвянето на 
„Бондар-Окрошка” в 250-литрова 
дъбова бъчва. Празникът  завър-
ши с музикални забавления и 
фойерверки.

На 27 юли 2019 година на пло-
щад „Илинден“ в град Плачковци 
се проведе ІХ-ят  национален 
фестивал на фолклорните танцови 
клубове и групи „ Да разлюлеем 
Балкана“, посветен на 50 годиш-
нината от обявяването му за град. 

За втори път самодейците от 
танцов клуб „Светлина“ при НЧ 
„Светлина 1920г.“ село Лозарево 
играха на сцената на градския 
площад. Организатори на съби-
тието бяха кметството на града 
и НЧ „Пробуда 1924г.“. Всички 

танцови клубове и формации бяха 
посрещнати с „Добре дошли“  
лично от организаторите.  Кметът, 
г-н Борислав Борисов покани 
ръководителите и хореографите 
на среща-разговор, за да ги за-
познае с историята и културните 
забележителности на града.  На 
срещата той сподели целта на про-
вежданото събитие – да се съберат 
любителите на българското хоро 
и да се популяризира дейността 
на клубовете за народни хора в 
страната, чрез които се съхранява 
фолклорното ни богатство. От име-
то на читалищвоно настоятелство 
председателят на НЧ „Светлина 
1920г.“ село Лозарево, г-жа Боянка 
Радева връчи на кмета г-н Борисов 
поздравителен адрес. Такъв беше 
даден и на НЧ „Пробуда 1924г.“, по 
повод 95 години от основаването 
му. Подаръци имаше за всички 
самодейни колективи присъства-
щи на фестивала, които получиха 
бутилки лозаревско вино.

Самодейците от село Лозарево 
се представиха с интерпретации на 
„Дайчово хоро“, „Варненско хоро+ 
и „Щеркольово хоро“, за което по-
лучиха грамота за участие, плакет 
с логото на фестивала и сувенири.     

Вечерта всички самодейци 
продължиха да пеят и танцуват 
в град Трявна, като за доброто 
си представяне бяха наградени с 
бутилка вино.

4

c

m

y

k

       

УЧАСТИЕ НА САмОДЕЙЦИ ОТ 
СЕЛО ЛОЗАРЕВО В ЧЕСТВАНЕТО 

НА 50 ГОДИНИ ОТ ОБяВяВАНЕТО 
НА ПЛАЧкОВЦИ ЗА ГРАД

На 20 юли 2019 година самодейците при НЧ „Светлина 1920г.“  
село Лозарево се изявиха във фолклорния събор „Песни и танци на 
мегдана“в град Карнобат, по покана на организаторката Ганка Боева. 
Фестивалът се организира по повод  25 години на сцена  на народния 
певец и фолклорист Георги Костов.

Съобразно поставената от организаторите цел – възраждане  и по-
пуляризиране на българския фолклор, колективът за изворен фолклор 
„Голое“ изпълни две народни местни песни от село Лозарево и спечели 
първо място за чудесното си представяне. Индивидуално с бавна и 
бърза песен се представи и самодейката Минка Маркова, която беше 
възнаградена с бурни аплодисменти.

Самодейните колективи при читалището отправиха пожелания към 
организаторите за здраве и бъдещи успехи в поздравителен адрес.

НЧ „Светлина 1920г.“

ПОРЕДНИ УСПЕхИ ЗА САмОДЕЙЦИТЕ 
ПРИ НЧ „СВЕТЛИНА 1920Г.“ 

СЕЛО ЛОЗАРЕВО

ПРОГРАМА
ПО ПОВОД 45 ГОДИНИ 
ГРАД СУНГУРЛАРЕ

23 АВГУСт - 26 СЕПтЕМВРИ 2019Г.  

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ОБЩИНА  СУНГУРЛАРЕ  И  БОНДАРСкИ  РАЙОН, 
ОБЛАСТ  ТАмБОВ,  РУСкА  ФЕДЕРАЦИя ПОЛОЖИхА  

ОСНОВИТЕ  ЗА  БЪДЕЩО ПАРТНЬОРСТВО


