
На денят на българска-
та община се проведе 
извънредна сесия на об-
щинските съветници, които 
приеха отчет за дейност-
та на Общински съвет – 
Сунгурларе и неговите коми-
сии за периода  от ноември 
месец 2019 г. до септември 
месец 2020 г.

„Този ден е доказателство 
за ролята на местната власт 
в съвременното развитие на 
обществото, на признател-
ност и отговорност, които 
се поставят пред нас като 
гаранти за развитие на 
гражданското общество, 
за качествени  и достъпни 
услуги на гражданите. Нека 
за напред  да продължим  да 
работим в олицетворение 
на местната власт в очите 
на нашите съграждани. Ще 
бъдем активни, принципни, 
диалогични и градивни за 
вас и вашите семейства. 
Пожелавам ви здраве, про-
фесионални успехи, вдъхно-
вение и оптимизъм. Честит 
празник!” каза Халил Ахмед 

– председател на Общински 
съвет – Сунгурларе.

„Различните политически 
сили, които в момента участ-
ват в Общинския съвет успя-
ха  да постигнат  консенсус в 
името на нашите съгражда-
ни. Заедно с вашите усилия 
и грижи ние успяваме да по-
стигнем успешни резултати. 
Вярвам, че за в бъдеще ще 
направим много достойни 

неща, ще дадем много бла-
га, за да могат хората да се 
чувстват комфортно,  както 
нашите деца, така и нашите 
майки и бащи. Предстои 
ни много работа по новият 
програмен период. Въпреки 
коронавирус инфекцията и 
икономическата криза, ние 
съумяваме да подкрепим 
всеки гражданин в нужда. 
С общи усилия ние можем 

да превърнем Сунгурларе в 
европейски град” каза кме-
тът д-р Георги Кенов.

На 05 декември 2019 год. 
беше приет Правилник  за ор-
ганизацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействие-
то му с общинската админи-
страция. Съгласно приетия 
Правилник Общинският съ-
вет реши да има 5 постоянни 
комисии: комисия по закон-
ност, обществен ред, сигур-
ност, гражданска защита 
и контрол по изпълнение 
на актовете на Общинския 
съвет, комисия по финансо-
ва, икономическа, инвести-
ционна политика и общин-
ска собственост, общински 
предприятия и дружества, 
комисия по  устройство на 
територията, околна среда 
и гори,  транспорт и без-
опасност на движението, 
комисия по образование, 
вероизповедания, здравео-
пазване и социални дейнос-
ти, култура, спорт и туризъм 
и комисия за установяване 
на конфликт на интереси.

За периода на месец 
ноември 2019 г. до септем-
ври 2020 г. са проведени 12 
заседания на Общински съ-
вет. Приетите от общинския 
съвет решения са според 
сферата на обществения 

живот и са свързани с 
икономическото развитие 
и инвестициите, градоу-
стройство и комуникации, 
комунална дейност и еколо-
гия, образование, социални 
дейности, здравеопазване 
и култура.

За отчетния период няма 
върнати за преразглежда-
не решения от областна 
администрация – Бургас, 
упражняваща контрол вър-
ху законосъобразността 
на взетите решения и от 
Кмета на общината. До мо-
мента Общинския съвет се 
е старал своевременно да 
се произнася по всички по-
стъпили в деловодството на 
Общинския съвет въпроси, 
което е водело и до провеж-
дането на две заседания в 
рамките на един месец.

Взетите Решения от 
Общински съвет се изпълня-
ват своевременно от Кмета 
на Община Сунгурларе, 
съответно от общинската 
администрация.

Всяко значително дейст-
вие на местната изпълни-
телна власт е предшествано 
от  решение на  местната 
законодателна институция. 
Така ние като общински 
съветници поемаме отго-
ворността за него пред 
гражданите.
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От 15 септември започна набиране 
на  пре броите ли и  контро льори за 
предстоящото през януари и февруари 2021 
г. Преброяване на населението и жилищния 
фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите 
трябва да подадат заявление по образец 
в общината, в която искат да бъдат наети. 
Документите за кандидатстване ще може да 
бъдат изтеглени от следния линк:

https://census2021.bg/%D0%BF%D1%
80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D
1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
2021/?preview=true#tab3

При предстоящото преброяване ще 
бъдат ангажирани над 23 000 преброители и 
около 6000 контрольори, които ще преминат 
специални обучения и ще подпишат 
декларация за опазване на статистическата 
тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат 

поне средно образование, занятие в 
икономическата и финансовата сфера, 
с технически познания и практикуващи 
социални дейности и администрация, както 
и студенти. Разбира се, трябва да бъдат 
комуникативни.

Преброителите ще бъдат с „работно 
време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа 
вечер, включително събота и неделя. 
Това е времето, през което те имат право 
да посещават домакинствата от техния 
преброителен участък. Преброителите 
ще се легитимират със служебна карта, 
издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва 
около 200-250 души и 80 жилища. Един 
контрольор ще координира работата и 
ще отговаря за няколко преброители. 
Заплащането на преброителите ще бъде 
индивидуално и ще зависи от броя на 
преброените лица, жилища и сгради.

ЗАПОЧНА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ 
ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 
ПРИЕХА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ 

В ПЕРИОДА ОТ НОЕМВРИ 2019 
ДО СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА



22
БЧК - БУРГАС ЗАПОЧВА 

РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИ 
НА НУЖДАЕЩИ СЕ 
НА 19 ОКТОМВРИ

ОБЯВА
Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС  

”АГРОКОМЕРС - ЖОЗЕФ ФЕГАЛИ”  София
УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически 
лица, че имаме следното инвестиционно предложение: 
„Водовземане от подземни води, чрез един същест-
вуващ тръбен кладенец No1 „Агрокомерс - Терзийско” 
(ТК-1„Агрокомерс - Терзийско”) за черпене на подземна вода 
за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земе-
делски култури - лозя в землището на с. Терзийско, община-
Сунгурларе, област – Бургас, отглеждани от ЕТ"АГРОКОМЕРС 
- ЖОЗЕФ ФЕГАЛИ" – София.

ОБЯВА
Христо Стойчев Бурмов от град Сунгурларе, обл.Бургас 

уведомява за своето инвестиционно предложение:„Основен 
ремонт на съществуваща  сграда – Автосервиз“ 

Местоположение: УПИ  І 272, кв. 61 по плана на град 
Сунгурларе, общ.Сунгурларе, обл. Бургас  / първи етап на 
строителство /.  

БЧК-Бургас ще започне раз-
даването на продукти на со-
циално слаби граждани от 19 
октомври. Това е първият етап 
по Оперативната програма за 
храни и основно материално 
подпомагане на нуждаещи се 
през тази година. За областта 
помощта ще получат 10 225 души.

В община Сунгурларе помощ 
ще получат 555 човека, като раз-
даването на хранителните про-
дукти  ще започне от 09.11.2020г. 
до 30.11.2020 г. в  гр.Сунгурларе, 
ул."Георги Димитров" №46А /
сграда на общината/.

    Списъците на подлежащите 
за подпомагане лица са изгот-
вени и предоставени на БЧК от 
Агенцията за социално подпома-

гане, която е и Управляващ орган 
на Оперативната програма.

 „Целевите групи са основно 
както при предишните кампа-
нии. Най – голяма е тази на 
хората получили енергийни 
помощи за периода 2018/19 г. , 
следвани от майки осиновител-
ки получили месечни помощи за 
отглеждани за дете към август 
2020 г. и лица и семейства, 
получили еднократна помощ 
за ученици, записани в първи 
клас за учебната 2019/2020 г.; 
т. е. техните деца сега са втори 
клас и др. Включени са и лица 
получили финансова подкрепа 
във връзка с коронавируса до 
31.08.2020 г.“

„Едночленните и двучленните 

семейства ще получат по един 
хранителен пакет, които за 
Бургаска област са 7518 човека, 
а тричленните и по-големите 
семейства - по два хранителни 
пакета, които са 2707 човека", 
посочи още Радева.

Общото тегло на един храни-
телен пакет е 22,710 кг и съдържа 
следните 16 вида хранителни 
продукти: пшенично брашно – 
3 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1,5 
кг; лютеница – 0,500 кг; зелен 
фасул консерва – 2,400 кг; до-
мати-консерва – 1,600 кг; грах 
зелен – 1,600 кг; гювеч консерва 
– 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; 
говеждо месо - консерва – 0,300 
кг; говежди кюфтета - консерва – 
0,600 кг; пиле фрикасе консерва 
– 0,600 кг; консерва риба – 0,510 
кг; захар – 3 кг; леща – 1 кг; олио 
– 3 литра.

Раздаването ще се извършва 
от служители и доброволци на 
БЧК.  Съпътстващите мерки през 
тази кампания са насочени към 
повишаване на информираност-
та за поддържането на хигиена. 
Всеки правоимащ гражданин 
ще получава полагащите му се 
продукти срещу документ за 
самоличност и подпис. 

/сграда на общината/ от 
09.11.2020г. до 30.11.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  - 
СУНГУРЛАРЕ  информира жителите на 
общината, че съгласно разпоредбата на § 
41, ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и 
допълнение(ЗИД) на ЗООС, е предвидена 
възможност собствениците на водовземни 
съоръжения, изградени до 23 декември 2016г., 
за които не са издадени разрешения за стро-
еж и които не са вписани в регистър по 
чл.118г, ал.3, от Закона за водите(ЗВ), 
в срок до две години от влизането в 
сила на закона(до 27.11.2020г.), следва 
да подадат в съответната басейнова дирекция 
заявление за вписване.

Към заявлението се прилагат документи, 
посочени в § 41, ал.2 от ПЗР към Закона за 

изменение и допълнение на ЗООС.
Образец на заявлението за регистрация на 

водовземните съоръжения за подземни води 
– кладенци за задоволяване на собствени 
потребности в гратисния период, е налично 
на официалната интернет страница на БДЧР, 
в секция „Формуляри и заявления“ – http://
www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно разпоредбите на чл.118г, ал.6 
от ЗВ, нерегистрираните кладенци в опре-
делените срокове(27.11.2020г.) подлежат на 
ликвидиране.

При възникнали въпроси, жителите на 
община Сунгурларе могат да получат повече 
информация в сградата на Общинска ад-
министрация, на адрес: гр. Сунгурларе, ул. 
„Г. Димитров“ №10, лице за контакт: Ирена 
Ангелова – ст. експерт еколог.

ОБЯВА

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съоб-
щава, че със заповед  ОХ-669/19.08.2020 г. 
на министъра на отбраната на Република 
България са обявени 167 (сто и шестдесет 
и седем) вакантни длъжности, във военни 
формирования от състава на Съвместното 
командване на силите, завършили граждан-
ски средни или висши училища в страната и 
в чужбина, както следва:

1. За В.Ф. 48940, 54850,54860, 54630,54680 
- Бургас  – 62(шестдесет и две ) длъжности;

2. За в.ф. 22720 - Смядово - 2 (две) длъжности;
3. За  в.ф. 42700 - Сливен – 1 (една) длъжност;

4. За в.ф. 28860 - Горна Малина– 35 ( тридесет 
и пет ) длъжности;

5. За в.ф. 32450 - Мокрен– 5 ( пет ) длъжности;
6. За  в.ф. 22980 - София– 62 (шестдесет и 

две) длъжности;

Срок за подаване на документи – до 
16.10.2020 г. 

Повече информация за кандидатстването 
и подаването на документите можете да по-
лучите  в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, 
както и в стая № 14, в сградата на Военно 
окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за 
военен отчет в общините.  

Министърът на здравеопаз-
ването издаде 3 нови заповеди 
във връзка с удължаването 
на извънредната епидемична 
обстановка в България до края 
на ноември. 

Новото в заповедите е, както 
следва:

Със Заповед № РД-01-
547/30.09.2020 г. за лица, прис-
тигащи у нас от Украйна, 
се въвежда изискването за 
представяне на документ за 
отрицателен резултат от PCR 
тест. Изключенията са посо-
чени в заповедта.

Със Заповед № РД-01-
549/30.09.2020 г. се позволява 
провеждането на спортни със-
тезания на закрито с публика, 
при настаняване на зрителите 
най-малко през една седалка 
и при спазване на физическа 
дистанция от 1,5 метра, при 
заетост на местата не повече 
от 50 % от капацитета на съот-
ветното спортно съоръжение.

В същата заповед се посоч-
ва и: Центровете за подкрепа 

на личностното развитие въз-
обновяват своите занимания в 
съответствие с изготвените от 
Министерство на образование-
то и науката и Министерство 
на здравеопазването Насоки 
за работа на центровете за 
подкрепа за личностно раз-
витие (ЦПЛР) през учебната 
2020-2021 година в условията 
на COVID-19, публикувани 
на интернет страницата на 
Министерство на образова-
нието и науката.

Непроменени остават общи-
те противоепидемични мерки, 
посочени в Заповед № РД-01-
548/30.09.2020 г..

Едно от големите събития, 
които предстоят до края на 
годината и което ще може да се 
проведе в присъствие на пуб-
лика, е тенис турнирът “Sofia 
Open”. Очаква се участие в него 
да вземе Григор Димитров, а 
новата заповед ще даде въз-
можност на феновете му да го 
гледат на живо. Турнирът ще 
се проведе от 8 до 13 ноември. 

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО 
С НОВИ ЗАПОВЕДИ ДО КРАЯ НА НОЕМВРИ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул.”Георги Димитров”№2

тел.05571/5063; факс:5585; e-mail:kmetsungurlare@abv.bg

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - БУРГАС

8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046

На 29 август 2020 година на стадиона „Сунгурларска долина“ 
се състоя футболна среща между 3-4 поколения футболисти. 
Срещата бе посветена  на юбилейната 10 - годишнина от 
възстановяването на събора /панаира/ в град Сунгурларе.  
Най-старият участник  бе Сашо Банов, който е на 70 години, а 
най-младият на 7 години -  Митко Кондев.

Въпреки високите температури ентусиазмът на футболистите 
беше голям. Публиката бе предимно от ветерани футболисти, 
играли през годините във футболния клуб „Сунгурларска 
долина“. Футболната среща  завърши с изпълнението на дузпи. 
Предвиденото жонглиране с топка обаче не се състоя  поради 
голямата жега. 

Най-активен организатор за провеждане на футболната 
среща бе Румен Германов, за което  „Благодарим!“

Сашо Банов 

Футболна среща
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Издание на 
Община Сунгурларе

ПРЕДВИЖДА СЕ СТОПАНИ 
С ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ 

ПОД 80 % ОТ СУШАТА 
ДА БЪДАТ КОМПЕНСИРАНИ 

ПО DE MINIMIS
Национално Сдружение „Младежки Глас” 

организира 6 обучения в училища на тема 
„Спри агресията, кажи ДА на доброто”. 
Събитието е с подкрепата на Министерство на 
младежта и спорта. Обученията се проведоха 
в СУ „Христо Ботев” – Сунгурларе, СУ „Христо 
Ботев” – Карнобат, СУ „Никола Вапцаров” – 
Айтос и СУ „Петко Росен” – Бургас.

Обучението в Сунгурларе се осъществи с 
подкрепата на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на ма-
лолетни и непълнолетни. В залата с ученици 
психологът Славина Тошева успя умело да 
улови младежкия дух и да предаде знания за 
превенция срещу агресията. „Младежки Глас 
вярваме, че младите могат да се справят с 
проблемите и да бъдат мотиватор за околните” 
каза Славина Тошева – педагог и психолог.

Чрез различни ролеви игри лектора показа 
страните на агресията и начините за справяне 
с нея. Учениците от 9, 10 и 11 клас участваха 
в игри свързани с намиране на стресови 
фактори и агресивни моменти, чрез тесто-
вете кактус и вулкан. Тийнейджърите бяха 

активни участници в обученията за намиране 
на факторите, които влияят на агресивното 
поведение.

Всеки ученик имаше възможността да се 
запознае с наръчника на НС „Младежки Глас”, 
който е предназначен за всички възрастови 
групи.

Младежите са предоставили дигиталния 
наръчник за безплатно изтегляне на този 
линк:  www.mg2007.bg/download

В дигиталното издание са включени няколко 
игри, които биха помогнали на агресивното 
дете, когато е сред семейството си и сред 
близките си приятели: топка в кръг, две коз-
лета, книжни топки и как усещате различни-
те части на тялото си, когато сте ядосани. 
Особености на „насилника” и „жертвата”, 
психологически фактори допринасящи за аг-
ресията между децата и техники за справяне.

По проект „Спри агресията, кажи ДА на до-
брото” на Национална програма за изпълне-
ние на младежки дейности по чл. 10а от Закона 
за хазарта за 2020 година на Министерство 
на младежта и спорта.

Безспорно качеството и 
уникалността на даден про-
дукт определят цената му. И 
ето, че нашите съседи сърбите 
са произвели сирене, струва-
що 1000 евро за килограм, а в 
Лас Вегас за него  са платили 
дори 3000 долара.

В специалният природен 
резерват Засавица край 
Сремска Митровица се нами-
ра първата ферма за магарета 
на Балканите. Управителят на 
резервата Слободан Симич 
съобщава, че в резервата има 
около 250 животни, но само 

някои от тях дават достатъчно 
количество мляко. 

Високата цена на сиренето 
се оправдава от факта, че за 
1 килограм са необходими 25 
литра мляко, а една магарица 
дава около 200 милилитра  
дневно. Оскъпяването на 
крайният продукт се дължи на 
сложната технология и изцяло 
ръчната работа.

Сиренето се продава по 
50 грама. Има приятен вкус, 
а това което го прави уни-
кално, освен цената е бла-
готворното влияние върху 

здравето. Млякото е близко 
до майчиното, бебетата го 
приемат добре. То е отлично 
като лек за кожата, срещу 
бронхит и астма при децата, 
при белодробни болести и 
възстановяване на органи-
зма след операции. А нали 
всички знаем, че Клеопатра 
се е къпала в такова мляко, 
за да запази младостта и 
красотата си.

Фермата произвежда го-
дишно около 100 килограма 
от този деликатес, който се 
продава по цял свят.

На 30 септември т.г. се 
проведе 12-то заседание 
на Общински съвет гр. 
Сунгурларе при строги мерки 
за безопасност. Поради до-
казаните случаи на COVID -19 
сесията беше без кметовете 
на малките населени места 
и служители на общинската 
администрация. Общинските 
съветници приеха 14 точки от 
дневния ред и взеха решения 
по тях.

Даване на разрешение за 
изменение на ПУП – ПР (под-
робен устройствен план – план 
за регулация) в село Завет, 
за УПИ (урегулиран позем-
лен имот), за детска градина 
и за комплексно жилищно 
строителство квартал в гр. 
Сунгурларе.

Общинските съветници одо-
бриха подробен устройствен 
план - Парцеларен план за 
обект „Трасе на главен тръбо-
провод за капково напояване 
на лозя, между язовирите 

находящи се в землището на 
село Терзийско.

С гласуване общинския 
съвет прие продажба  на 
терен отреден за „сондажен 
кладенец” в село Лозарево, 
на имот – частна общинска 
собственост в село Вълчин, 
ликвидиране съсобственост 
чрез продажба на общинско 
място. Гласувано беше доклад-
на записка за построяване 
гараж със склад в града.

Кметът д-р Георги Кенов 
предложи към програмата за 

управление и разпореждане с 
общинска собственост за 2020 
г. да се добави язовир в зем-
лището на село Съединение 
и помещения, находящи се 
в двуетажна сграда с мазе 
за младежки дейности в гр. 
Сунгурларе.

Общинският съвет реши да 
отдаде под наем на имот пуб-
лична общинска собственост 
с начин на трайно ползване 
- язовир.

Общинските съветници при-
еха годишен отчет за изпъл-

нение на бюджета на община 
Сунгурларе към 31.12.2019г. с 
промяна получените и предос-
тавени трансфери и средства 
от Министерства и ведомства.

Общинският съвет разреши 
да се сформира и да се провеж-
да обучение в самостоятелни 
паралелки или слети от два 
класа с брой под минималния 
за учебната 2020/2021г. в об-
щинските училища на терито-
рията на община Сунгурларе. 
Прие се разпределението да 
бъде за ОУ „Отец Паисий” 

село Съединение, ОУ „Христо 
Ботев” – Лозарево, ОУ „Св.св. 
Кирил и Методий” – Грозден, 
ОУ „Васил Левски” – Прилеп, 
ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – 
Манолич и СУ „Христо Ботев” 
– Сунгурларе.

Отпускане на еднократна 
финансова помощ в размер 
на една минимална заплата 
за Марин Хамзов от село 
Везенково за опожарен дом 
и Гюла Александрова от село 
Садово за лечение на болно 
дете.

Общинските съветници 
приеха Наредба по чл.133 за 
обема за животновъдната дей-
ност и местата за отглеждане 
на селскостопански животни 
на територията на Община 
Сунгурларе.

Община Сунгурларе ще има 
представител в Асоциацията 
по ВиК в лицето на замест-
ник-кмета Димитър Гавазов, 
който ще замества кмета при 
възникване на ангажимент.

УЧЕНИЦИ ОТ СУНГУРЛАРЕ 
УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ 

„СПРИ АГРЕСИЯТА, КАЖИ ДА НА ДОБРОТО“

СИРЕНЕ, С ЦЕНА 1000 ЕВРО ЗА КИЛОГРАМ

РЕДОВНА СЕСИЯ 
НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

СЕ ПРОВЕДЕ В СУНГУРЛАРЕ

Предвиждаме земеделските стопани с про-
падналите площи под 80 %  заради сушата да 
бъдат компенсирани по de minimis. Това съобщи 
министърът на земеделието, храните и горите 
Десислава Танева по време на среща със зе-
меделски производители в Сливен.  Тя допъл-
ни, че към момента се анализират данните от 
приключилата жътва.

По думите й, ще се обсъдят два варианта 
за механизъм по държавната помощ. Единият 
е компенсация за всички пропаднали площи 
под 80 % заради сушата, а вторият само за 
тези стопани, които имат спад в добивите от 30 
%. " За пшеницата знаем къде и в кои райони 
е намален средният добив, с повече от 30% 
спрямо предходните 5 години.  Това са обла-
стите Добрич, Варна, Сливен, Бургас, Ямбол, 
Силистра и Шумен. В края на месец октомври, 
когато ще има приключени данни и за реколтата 
от царевица, ще бъде възможно да се вземе 
решение за допълнителната компенсация. Тя 
ще бъде в рамките на около от 8 до 10 млн. 
лв.“, поясни министър Танева. Тя уточни, че в 
тази връзка има и изготвен   Доклад за ефекта 
от въздействието на основните агрометеоро-
логични фактори върху развитието и добивите 
на основните полски култури в страната през 
2019-2020 г. от Селскостопанска академия.

По време на срещата министър Десислава 
Танева заяви, че следващата седмица предстои 
УС на ДФЗ да гласува отпускане на 4.6 млн. 
лв. помощ за пропадналите на 100% площи от 
суша, измръзване, градушка и други климатич-
ни събития. Те ще се реализират по схема на 
държавна помощ „Помощ за компенсиране на 
щетите по земеделските култури, причинени 
от неблагоприятни климатични условия, които 
могат да бъдат приравнени на природни бед-
ствия“.  Тя обясни, че всички протоколи вече са 
обработени. Напълно пропадналите площи са 
143 хил. дка, а тези под 100% са 1,193 млн. дка.
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136 първолаци прекрачиха 
за първи път училищния праг 
в община Сунгурларе.  62 от 
136-те първолаци са само в 
Сунгурларе, а над 700 са учени-
ците пък над 8 клас в средното 
училище. 

Тържественото открива-
не на учебната година в СУ 
„Христо Ботев“ град Сунгурларе 
премина с много вълнение и 
трепет както за учениците, 
така и за техните родители и 
преподаватели.  То премина 
при извънредни мерки за без-
опасност заради пандемията от 
коронавирус. На тържествено-
то събитие присъстваха само 
децата, техните родители бяха 
извън оградата на училищата, 
откъдето обаче имаха възмож-
ност да наблюдават връщането 
на децата в класните им стаи.

На церемонията  присъст-
ва кметът д-р Георги Кенов, 
заместниците му Тодорка 
Павлева и Гергана Желязкова, 
председателят на Общинския 
съвет Халил Ахмед. Посрещна 
ги домакинът на събитието - ди-

ректорът Николай Русев.
"Първият учебен ден и откри-

ването на новата учебна година 
е най-вълнуващият и хубав 
празник за всеки българин, 
защото вековен е стремежът 
на нашия народ към просве-
щение. Мили първокласници, 
днешният ден за Вас е много 
важен и специален, защото за 
първи път ще чуете училищния 
звънец и ще прекрачите прага 
на родното училище. Предстои 
Ви една интересна година, през 
която ще пораснете много, ще 
се научите не само да четете и 
да пишете, но и да мислите сво-
бодно, да откривате красотата  
на познанието, водени умело 
от Вашите учители", обърна се 
към първолаците кметът д-р 
Георги Кенов. Той поздрави и 
по-големите, пожела им успех 
и попътен вятър.

"В този ден Вие поемате по 
нов път - понякога непознат, 
но винаги изпълнен с предиз-
викателства. Пожелавам Ви 
успешна учебна година и много 
смели мечти. Бъдете активни 

и трупайте ценен опит по пътя 
към самоусъвършенстването и 
постигане на целите си", допъл-
ни д-р Кенов. 

Градоначалникът пожела  
на учителите здраве и сила на 
духа и успехи в отговорната 
им мисия.  "Уважаеми учители, 
какво по-хубаво от това чрез 
Вашия професионализъм, бла-
городство и всеотдайност да 
дадете на бъдещото поколение 
увереността и силата, с които 
да вървят напред. На Вас, ро-
дители, пожелавам търпение и 
любов, с които да подкрепяте 
усилията на Вашите деца по 
пътя на тяхното образование, 
израстване и усъвършенства-
не", каза в тържественото си 
слово кметът. Той е категори-
чен, че образованието е най-
добрата инвестиция, защото е 
в основата на всяко успешно 
общество и залог за бъдещето 
му. 

Всички учебни заведения в 
общината  посрещнаха своите 
ученици с тържествена цере-
мония.

На 1 октомври стартира новата учебна 
година в ЦПЛР-ОДК Сунгурларе. Комплексът 
отвори врати за всички деца и ученици, които 
искат да осмислят и активно да използват 
своето свободно време. Тук е мястото  където 
децата ще обогатяват своите познания, ще 
откриват и развиват своите таланти и дарби, 
ще придобиват практически умения в избраните 
от тях форми. Културната институция пред-
ложи разнообразни дейности, разпределени в 
следните направления:

1. Област „Науки и технологии“
- Група за приложно изкуство „ Шарено“ – гр. 

Сунгурларе
- Група за приложни изкуства „ Сръчко “ – гр. 

Сунгурларе

2. Област „Изкуства“
2.1. Профил „Музикално изкуство“
-  Състав за автентичен фолклор „ Прилепче“ 

– с. Прилеп
- Клуб „ Пеем и танцуваме“ – ПГ гр. Сунгурларе
- Група „ Хорът на малките ангели“ – с. 

Лозарево
- Състав за народно пеене „ Китчица“ – гр. 

Сунгурларе
2.2. Профил „Танцово изкуство“
- Танцов състав „ Сладурани - смехорани“ – 

ДГ с. Лозарево
- Група за съвременни танци – с. Лозарево
- Музика и танци „ Мечо Пух“ – ДГ с. Манолич
- Народни и модерни танци „ Усмивки“ – ДГ 

с. Грозден
2.3. Профил „Театрално изкуство“
- Клуб за художествено слово „ Българче“ – 

гр. Сунгурларе
2.4. Профил „Изобразително и приложно 

изкуство“    
- Клуб за ръкоделия „ Вълшебна нишка“ –  

Сунгурларе
- Група по изобразително изкуство  „АРТ“- с. 

Лозарево
- Група за изобразително изкуство „ Багри“ 

– гр. Сунгурларе
- Декоративно-приложни изкуства „ Цветна 

палитра“ – гр. Сунгурларе
2.5. Профил „Литературно творчество“
- Творческо писане- „ Перо и муза“ – гр. 

Сунгурларе

3. Област „Спорт“
- Футбол –  малка група гр. Сунгурларе
- Футбол – голяма група гр. Сунгурларе

В Световния ден за защита 
на животните – 4 октомври в 
първото издание на Националния 
конкурс „АЗ И МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ 
– ЖИВОТНИТЕ“ 2020 г. на 
НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА 
ДЕЦАТА в раздел „Литературно 
творчество“ получиха:

- СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА 
ФОНДАЦИЯТА „ЧЕТИРИ ЛАПИ”

Клуб за творческо писане 
„Перо и муза”, ръководител 
Златка Христова, ЦПЛР-ОДК гр. 
Сунгурларе

- ІІ място Зия Михалева, 12 г., 
5 клас, Клуб за творческо писане 
„Перо и муза”, ЦПЛР-ОДК гр. 
Сунгурларе

Ф о н д а ц и я  „ У с т о й ч и в о 
развитие  на  България  и 
П р е д с т а в и т е л с т в о т о  н а 
Россътрудничество в РБългария  
награждава  Жанет Узунова от 
V-ти клас при СУ „Христо Ботев 

гр. Сунгурларе, група „Перо и муза“ към ЦПЛР ОДК – Сунгурларе, 
възрастова група V – VІІ клас за спечелената трето награда от 
Националния ученически конкурс „Зелена планета“ в номинация 
1 „ППриродата и съдбите на хората“ – литературен конкурс, 
раздел Проза“. 

Награда от фондация „Еврика“ получи и Даяна Луканова.
Момичетата написаха увлекателни разкази за Националните 

конкурси. Честито!
Фондация  „Устойчиво развитие  на  България  и 

Представителството на Россътрудничество в РБългария награди 
и Златка Христова, ръководител на група  за творческо писане 
„Перо и муза“ към ЦПЛР ОДК – Сунгурларе за подготовката на 
учениците за Националния ученически конкурс „Зелена планета“.

На 5 - 6 септември 2020 в 
Морския парк на град  Китен 
за четвърти пореден път  се 
проведе Националната фолклор-
на среща „Китен и приятели“. 
Събитието бе под патронажа 
на Николай Марков, кмет на  
Китен. В нега взеха участие 
изпълнители от различните 
фолклорни области на страна-
та.  Дух и талант показаха над 
60 ансамбъла, танцови клубове и 
състави, певчески формации от 
страната и над 85 индивидуални 
изпълнители.

Участие в фолклорната сре-
ща взе и певческият състав при 
НЧ „Христо Ботев-1928г.“ село 
Завет. За отличното си  пред-
ставяне при индивидуалните из-
пълнители  на Никула Димитрова  
бе присъден златен медал. 

       Честито!

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ 136 ПЪРВОЛАЦИ 

ПРЕКРАЧИХА УЧИЛИЩНИЯ ПРАГ 
В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Новата учебна година в ЦПЛР-ОДК 
Сунгурларе стартира на 1 октомври!

„След толкова много години
отново сме заедно днес…“

Срещите на випуска винаги са вълнуващи. Да видиш своите 
съученици след 10, 20, 30 и повече години е вълнуващо изживя-
ване - променени, с различни житейски пътища и съдби.

Незабравима ще остане срещата на бившите съученици 
от СПТУ по лозарство и овощарство град Сунгурларе / вече 
несъществуващ/ от випуск 1970 г., които празнуваха с много 
жар и взаимна обич  50 години от завършване на средното си 
образование. 

С посребрени коси, приятелите от миналите години са радваха 
един на друг, безкрайни бяха споделените спомени за миналите 
щастливи ученически дни и от младостта. Имаше много наздра-
вици и пожелания. Всички бяха много емоционални и с отлично 
настроение. Под звуците на прекрасна музика се виха кръшни 
танци и хора. Накрая всички си направиха обща снимка, която 
с удоволствие публикуваме.

СРЕЩА НА ВИПУСКА - ЕДНО 
ВЪЛНУВАЩО ИЗЖИВЯВАНЕ


