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Брой 13, 12.09.2019 г. Година XII, брой 258

На 4 септември 1974 година, преди 
45 години в 2:30 след полунощ идва ве-
стта, че Сунгурларе е обявено за град. 
Така  с Указ на № 1942 от 19.09.1974 
г. на Държавния   съвет на Република 

България,  публикуван  в Държавен вест-
ник,  селото от градски тип Сунгурларе  
официално става град Сунгурларе.

Има дати, които се помнят дълго време. 
Има събития, които оставят отпечатъка си в 
пожълтелите страници на историята. Едно 
такова събитие  от историята на Сунгурларе 
се случва на 4 септември 1974 година, 
точно преди 45 години когато селището от 
градски тип Сунгурларе  става град.  И вече 
повече от четири десетилетия Сунгурларе 
фигурира като град върху републиканската 
ни карта

Празничната програма по повод 45 
години от обявяването на Сунгурларе за 
град стартира  на 23 август със среща 
„45 години заедно“  на кмета на община 
Сунгурларе инж. Васил Панделиев  със 
семейства сключили граждански брак през 
1974 година в Сунгурларе – годината в 
която Сунгурларе е обявено за град. На 30 
август жителите на града имаха удоволст-
вието да гледат спектакъла „Легендата“ на 
танцовата формация Петлите“.

Тържественото честване на празника на 
града  съвпадна с честването на 134 години 
от Съединението на България  на  6 септем-

ври.  Жители и гости на града изпълниха 
площад „Св.Св. Кирил и Методий”. Точно 
в 10:00 часа  тържествено бяха  издигнати 
националното знаме, знамето на община 
Сунгурларе и знамето на ЕС. Прозвучаха  

българският химн, а след  това и химнът 
на Евросъюза - жизнерадостната „Ода 
на радостта". Празника уважиха и  г-н 
Севим Али - народен представител от 
ПП „ Движението за права и свободи” 
в 44-тото Народно събрание, г-н Халил 
Ахмед - председател на Общински съвет 
Сунгурларе, г-н Сава Михайлов - почетен 
гражданин на Община Сунгурларе,  г-н 
Ружди Хаджен - председател на област-
ното ръководство на младежкото ДПС, 
общински съветници, заместник кмето-
вете на общината.  От откритата сцена  с 
приветствени думи инж .Васил Панделиев 
се обърна към гостите и жителите на 
Сунгурларе. „Празничните дни винаги са 
повод за равносметка. Загледани в днешния  
облик на Сунгурларе си даваме сметка, 
че труда  на поколения сунгурларци е 
материализиран в  смесица от традиции, 
социални придобивки, благоустрояване 
и образование, за по-доброто бъдеще на 
града и сунгурларци. Горд съм, че споделям 
тези празнични дни с всички Вас, жители и 
гости на Сунгурларе, защото само ако ува-
жаваме традициите и миналото, ще можем 
да вървим към бъдещето, удовлетворени от 

настоящето… Честит Водещата прочете и 
поздравителните адреси по повод празника 
от: Националното сдружение на Общините 
в България, Асоциацията на българските 
градове и региони,  Синдиката на българ-

ските учители и от Държавната агенция 
за метрологичен контрол и технически 
надзор и от съседни общини.

На основание Решение № 460/05.09.2019г. 
на Общински съвет Сунгурларе, във връзка  
с 45 години от обявяването на Сунгурларе 
за град,  кметът на общината инж Васил 
Панделиев  връчи отличието „Почетен знак 
на Община Сунгурларе“ на ДГ „Слънце“ 
гр.Сунгурларе  и ДГ „Славейче“ с. Чубра, 
за значима обществено полезна дейност, 
свързана с отглеждането и възпитаването 
на най-малките жители на общината, за 
тяхното духовно и социално развитие в 
предучилищна възраст, за отговорното и 
професионално отношение при подготов-
ката на своите възпитаници, за приемането 
на новата им роля на ученици и тяхното 
израстване като достойни граждани на 
Община Сунгурларе.

 Със Заповед №619/04.09.2019г. на кмета 

на общината, във връзка с 45 години от обя-
вяването на Сунгурларе за град и 45 години 
от откриването на детските градини в град 
Сунгурларе и село Чубра,  кметът  връчи 
отличието „Плакет Община Сунгурларе“ 

за значима обществено полезна дейност, 
свързана с високо отговорното и профе-
сионално ръководство на поверената им 
институция  г-жа Катя Русинова - директор 
на ДГ „Слънце“ и г-жа Златка Желязкова 
- директор на ДГ“Славейче“.

Празникът продължи с чудесните 
изпълнения на един от най-известните 
български фолклорни ансамбли и посла-
ници на българското народно изкуство 
по света  - ансамбъл „Тракия” - Пловдив. 
Ансамбълът по блестящ начин разкри 
огромното фолклорно  богатство на 
България от всички етнографски области 
и заслужено получи овациите на публи-
ката. Присъстващите се насладиха на 
магията на народното творчество, пре-
създадено от сърце и душа от певците, 
инструменталистите и танцьорите на 
ансамбъл „Тракия”. Празникът завърши 
с кръшни български хора.  

45 ГОДИНИ ГРАД СУНГУРЛАРЕ
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РЕШЕНИЕ № 458
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе, относно: 

Актуализация на бюджета на община Сунгурларе ./Вх.№101/27.08.2019г./. 
След проведеното поименно гласуване с 11 гласа- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ”- 4, Общински съвет Сунгурларе Р Е Ш И : 1. Утвърждава  промени в плана за капиталови 
разходи за 2019 г. 2. Утвърждава  промени в бюджета за 2019 г.,както следва:

-  В дейност 311 - „Детски градини”  намалява § 10-15 - Материали с  25 000 лв. и увеличава § 
10-30 - Текущ ремонт  с  25 000 лв. за обект „Ремонт и оборудване на Детска градина  с. Грозден”.

-  В дейност 122 - Общинска администрация увеличава § 10-15 - Материали с 13 457 лв. и 
намалява § 51-00 - Основен ремонт  с  13 457 лв.

-  В дейност 623 - Чистота увеличава § 51-00 - Основен ремонт  с  13 457 лв. и намалява § 
10-15 - Материали с 13 457 лв.

3. Всички промени по дейности и параграфи по пълна бюджетна класификация да се извършат 
със заповед на кмета на общината.

РЕШЕНИЕ  № 459
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  - кмет на Община Сунгурларе, относно: 

Отчет на кмета на община Сунгурларе за изпълнение  на решенията приети от Общински съвет 
Сунгурларе от 01.01.2019г. до 30.06.2019г. /Вх.№100/27.08.2019г./

След проведеното поименно гласуване с 12 гласа - „ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  
3, Общински съвет Сунгурларе Р Е Ш И : Приема Отчета на кмета на Община Сунгурларе за 
изпълнение на решенията приети от Общински съвет Сунгурларе от 01.01.2019г. до 30.06.2019г. 

 
РЕШЕНИЕ № 460
Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе относно: 

Удостояване с отличието „Почетен знак на Община Сунгурларе“ Детска градина „Слънце“ 
гр.Сунгурларе и Детска градина „Славейче“ с.Чубра ./Вх.№90/05.08.2019г./

След проведеното поименно гласуване с 16 гласа - „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”- 0, Общински съвет Сунгурларе  Р Е Ш И : 1. Присъжда отличието „Почетен знак на Община 
Сунгурларе” и диплом  на ДГ “Слънце” гр. Сунгурларе и ДГ “Славейче” с. Чубра. Мотиви: За 
значима обществено полезна дейност, свързана с отглеждането и възпитанието на най-малките 
жители на общината, за тяхното духовно, физическо и социално развитие в предучилищна 
възраст, за отговорното и професионално отношение при подготовката на своите възпитаници, 
за приемането на  новата им роля на ученици и тяхното израстване, като достойни граждани на 
Община Сунгурларе.

2.Възлага на кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия за изпълнение 
на решението.

РЕШЕНИЕ № 461
Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе относно: 

Даване на съгласие от Общински съвет Сунгурларе на Община Сунгурларе за ползване на част 
от финансовите средства, натрупани като отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на един 
брой употребяван комбиниран багер товарач /Вх.№99/27.08.2019г./.

След проведеното поименно гласуване с 10 гласа- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 
5, Общински съвет Сунгурларе Р Е Ш И : Дава съгласие Община Сунгурларе да ползва част от 
финансовите средства, натрупани като отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на един брой 
употребяван комбиниран багер товарач.

РЕШЕНИЕ № 462
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе  относно: 

Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в училища в община 
Сунгурларе за учебната 2019/2020 г ./Вх.№93/13.08.2019г./

След проведеното поименно гласуване с 15 гласа- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 
0, Общински съвет Сунгурларе Р Е Ш И:1. Дава съгласие и разрешава за учебната 2019/2020 
година да се сформират и да се провежда обучение в самостоятелни паралелки или слети от два 
класа с брой ученици под минималния, както следва:

1.Финансирането на маломерните паралелки да се извършва в рамките на делегирания бюджет 
на  училища - ОУ „Христо Ботев“ с. Лозарево, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Грозден  и СУ 
„Христо Ботев“гр. Сунгурларе.

2.Утвърждава допълнително дофинансиране на слети паралелки на ОУ „Васил Левски“ с. 
Прилеп в размер на 26 694 лева. 

1.Утвърждава допълнително дофинансиране на самостоятелна паралелка в ОУ „Отец Паисий“ 

с. Съединение в размер на 2 254 лева.

5.Възлага на кмета на Община Сунгурларе осъществяването на всички дейности, необходими 
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

РЕШЕНИЕ  № 463
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе, относно: 

Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план – план 
за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Іза фотоволтаична централа квартал 115 ПУП 
гр.Сунгурларе,   обл.Бурга ./Вх.№91/12.08.2019г./

След проведеното поименно гласуване с 14 гласа - „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”- 1, Общински съвет-Сунгурларе Р Е Ш И : Дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за 
УПИ Іза фотоволтаична централа квартал 115 ПУП гр.Сунгурларе, обл.Бургас, като се създадат: 
нова улица с о.т.43А-167А (разделяща квартал 115 на два квартала 115 и 116) и обособяване-
то на самостоятелни УПИ в двата новообразувани квартала, както следва: в квартал 115 - Іза 
производствени и складови дейности (с площ 7331 кв.м), ІІза трафопост (с площ 110 кв.м), 
ІІІза производствени и складови дейности (с площ 9310 кв.м), ІVза произвоствени и складови 
дейности (с площ 9690 кв.м), Vза производствени и складови дейности (с площ 3194 кв.м) и 
VІза производствени и складови дейности (с площ 4919 кв.м); в квартал 116 – Іза спорт (с площ 
3950 кв.м), ІІза обществено обслужване (с площ 3790 кв.м), ІІІза производствени и складови 
дейности (с площ 5404 кв.м), ІVза производствени и складови дейности (с площ 8727 кв.м), Vза 
производствени и складови дейности (5475 кв.м), VІза производствени и складови дейности 
(с площ 4411 кв.м) и VІІза производствени и складови дейности (с площ 5289 кв.м), съгласно 
приложена скица-предложение.

РЕШЕНИЕ  № 464
Доклад от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе, относно: Информация за изпъл-

нение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Сунгурларе към 
30.06.2019г. /Вх.№98/20.08.2019г./.

След проведеното поименно гласуване с 12 гласа - „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”- 3, Общински съвет Сунгурларе  Р Е Ш И : 1.Приема информацията за отчета за касовото 
изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе към 30.06.2019 г. по приходите и разходите по 
функции, дейности и параграфи за 5 942 107 лева.

2.Приема информацията за отчетите за касовото изпълнение на сметките за средства от 
Европейския съюз по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи към 30.06.2019 
г. за 823 965 лева.

3.Приема информацията за състоянието на общинския дълг към 30.06.2019

РЕШЕНИЕ № 465
Доклад от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе, относно: Годишен отчет за изпъл-

нение на бюджета на Община Сунгурларе към 31.12.2018г. /Вх.№97/20.08.2019г./.
След проведеното поименно гласуване с 11 гласа- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ”- 4, Общински съвет Сунгурларе Р Е Ш И :
1.  Приема уточнения годишен план на бюджета на община Сунгурларе за 2018 г. по приход-

ната и разходната част, както следва:
1.1.  по прихода, от които за:                                                    13 796 001 лв., 
1.1.1. делегираните от държавата дейности                              7 303 786 лв.;
1.1.2. местни дейности                                                                6  492 215 лв.
1.2.   по разхода, в т.ч.:                                                               13 796 001 лв., 
1.2.1. делегирани от държавата дейности                                 7 303 786 лв.;
1.2.2. дофинансиране на държавните дейности                          681 070 лв.;
1.2.3. местни дейности                                                               5 811 145 лв.
2. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Сунгурларе за 2018 
г. както следва:
2.1.    по прихода, от които за:                                                  11 773 878 лв., 
2.1.1. делегираните от държавата дейности                             6 718 790 лв.;
2.1.2. местни дейности                                                               5 055 088 лв.
2.2.   по разхода, в т.ч.:                                                              11 773 878 лв., 
2.2.1. делегирани от държавата дейности                                6 718 790 лв.;
2.2.2. дофинансиране на държавните дейности                         588 962 лв.;
2.2.3. местни дейности                                                               4 466 126 лв.
3. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2018 г. по второстепенни разпоредители в 

община Сунгурларе.
4. Приема уточнения годишен план и отчет по източници на финансиране на капиталовите 

разходи 2018 г. в общ размер,  както следва:
4.1. Уточнен годишен план                                                      1 928 487 лв.;
4.2.Отчет за 2018 г.                                                                    1 616 973 лв.;
4.2.1 за основен ремонт                                                                703 170 лв.;
4.2.2 за придобиване на ДМА                                                      830 321 лв.;
4.2.3. за придобиване на НДА                                                        83 482 лв. 
5. Приема отчета за сметки на средствата по Европейски програми за 2018 година.
6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г.
7. Приема за сведение Годишния доклад по Плана за финансово оздравяване  за 2018 г. на 

Община Сунгурларе.
8. Приема за сведение Одитно становище  на Годишния финансов отчет за 2018 г. на Община 

Сунгурларе.

РЕШЕНИЕ  № 466
Докладна записка от Халил Ахмед - Председател на ОбСъвет, относно: Отчет за дей-

ността на Общински съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г./
Вх.№102/28.08.2019г./.

След проведеното поименно гласуване с 13 гласа- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”- 2, Общински съвет Сунгурларе Р Е Ш И : Приема Отчета за дейността на Общински съвет 
Сунгурларе и на неговите комисии.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ 
ПРОВЕДЕНО НА  05 АВГУСТ 2019 ГОДИНА
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Община Сунгурларе стартира с 
изпълнението на проект

Министерство на труда и социалната политика 
Проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01

“Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе”

НАЗНАЧЕНА Е ОБЩИНСКАТА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

В периода от 01 до 05 септември, партньорите по проекта от град Лаппеенранта, 
Финландия бяха на обменно посещение в Община Сунгурларе, за да осъществят ефек-
тивна комуникация и сътрудничество между партниращите институции от двете страни. 

През месец април тази година представители на Община Сунгурларе бяха на работно 
посещение  във Финландия, за обмяна на информация, добри практики и  модели в 
сферата на планиране, координиране, комуникация и съгласуване на управленски ре-
шения по политиките и услугите на социално включване. Програмата на посещението 
ключваше презентации и дискусии в градовете Коувола, Котка и Лаппеенранта,  об-
съждане  и съпоставяне на нормативните уредби в двете страни, касаещи прилагането 
на социалните иновации, ефективни методи и подходи. В рамките на посещението в 
Университета ХАМК беше презентирана практиката „Деца рисуват”, която е една от 
иновативните практики за проучване по настоящия проект. Посетени бяха и „Семеен 
център КЕЛТАКАНГАС”, „Общностен  център МЕССИ” в гр. Котка, където се запознаха 
със социалните услуги за малки деца и семейства с малки деца. 

На работната среща, която се проведе в заседателната зала на Общински съвет 
Сунгурларе присъстваха:  г-жа Макавеева - Представител на Програма „РОМАКТ“ 
в България и проф. Томова - старши научен сътрудник в Института за изследване на 
населението при БАН - експерти по проекта, кметове на населени места, директори на 
детски и социални заведения, общински служители и представители на местния вестник.

Кметът на общината инж. Васил Панделиев приветствайки с „Добре дошли”  парт-
ньорите  от Финландия по проекта „Възможности за ранно детско развитие на ромските 
деца от Община Сунгурларе”, финансиран по ОП  „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз, чрез ЕСФ, каза:

„Споделяйки нашия  опит, знания и умения в разработването и прилагането на со-
циални политики и услуги в сферата на социалното включване  в Република България 
и в частност общините в Бургаска област, а именно - Сунгурларе, Средец и Бургас ще 
спомогнат в процеса на планиране на социалните политики и услуги, в разработването и 
прилагането на разнообразни методи и инструменти в това направление, които ще бъдат 
предпоставка  за успешно постигане на заложените цели по проекта ни! Пожелавам 
успешна работа и приятно пребиваване в България!”

В рамките на програмата, гостите посетиха ДГ „Слънце” гр.Сунгурларе, където беше 

приложена практиката „Деца рисуват”. В процеса на прилагане на практиката - персо-
нала получи умения по отношение на дейностите, необходимите материали и методите 
на прилагане на практиката.

Гостите проведоха подобни срещи в социални институции в гр. Средец, гр. Бургас и 
в с.Атия, Община Созопол.

Община Сунгурларе стартира с изпълнението на проект CB005.2.12.116 „Съвместна 
защита на природата“ („Joint nature protection“), одобрен за финансиране по втората покана 
за кандидатстване на Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-
Турция 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Околна среда“.

Проектът е на обща стойност 383 552,20 евро, като ще се изпълнява съвместно от Община 
Сунгурларе – водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция – втори партньор.

Продължителността на проекта е 24 месеца и включва меки и инвестиционни мерки за 
подобряване състоянието на защитени зони в България и Турция.

По проекта е предвидено изпълнението на следните съвместни дейности от двата 
партньора:

Доставка на специализирано оборудване за защита на природата в Сунгурларе и Сюлоглу;
Консервационни мерки за защита на природата в Сунгурларе и Сюлоглу;
Съвместна кампания за повишаване на осведомеността на населението „Защита на 

природата от всички“ и съвместна училищна кампания за защита на природата;

 Проектът е насочен към жителите и гостите на двете общини, ученици и младежи, 
образователни институции, неправителствени организации и всички заинтересовани 
страни, които имат желание да се включат в проектните дейности и кампаниите за по-
вишаване осведомеността на населението относно съвместената защита на природата в 
трансграничния регион.

ОБМЕННО ПОСЕЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ 
„ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНИ 
ИЗБОРИ 2019

Община Сунгурларе уведомява всич-
ки  избиратели, че на 27 октомври 2019 
година ще се произведат  Избори за об-
щински съветници и кметове. Датата на 
която са насрочени е определена с Указ 
№ 163 от 10.07.2019 г.    на Президента 
на РБългария, обнародван  в бр.56 от 
16.07.2019г. на Държавен вестник.    

Съгласно действащите разпоредби 
на Изборния кодекс, право да избират 
общински съветници и кметове имат бъл-
гарски граждани, които са навършили 18 
години към изборният ден включително, 
не са поставени под запрещение, не изтър-
пяват наказание лишаване от свобода и са 
живели  най-малко 6 месеца в съответното 
населено място.

Всеки гражданин на държава членка на 
Европейския съюз, който не е български 
гражданин има право да избира общински 
съветници и кметове ако е навършил 18 
години към изборният ден включително, 
не е поставен под запрещение, не изтър-
пява наказание лишаване от свобода, има 
статут на постоянно или продължително 
пребиваване в РБългария, живял е най-
малко през последните 6 месеца в съот-
ветното населено място и не е лишен от 
правото да избира в държавата членка, 
на която е гражданин. 

В изборите за общински съветници, 
за кметове на общини  по смисъла на ИК 
„да си живял най-малко през последни-
те шест месеца в съответното населено 
място“ означава:

а) за българските граждани - да имат 
адресна регистрация и по постоянен, 
и по настоящ адрес на територията на 
Република България, като поне единият от 
тях да е в населено място на територията 
на съответната община към дата шест 
месеца преди датата на произвеждане на 
изборите – 26 април 2019 г.;

 б) за гражданите на друга държава – 
членка на Европейския съюз, със статут 
на постоянно или продължително преби-
ваване в Република България – да имат 
адрес на пребиваване (адресът, на който 
лицето е регистрирано при престоя си в 
Република България) в населено място на 
територията на съответната община към 
дата шест месеца преди датата на произ-
веждане на изборите – 26 април 2019 г.

 Избирателите, променили адресната 
си регистрация в друго населено място в 
Република България след 26 април 2019 г., 
имат право да гласуват по предишната си 
адресна регистрация, където са включени 
в избирателните списъци.

Гражданите на друга държава – членка 
на Европейския съюз, могат да гласуват 
в изборите за общински съветници и за 
кметове, ако отговарят на изискванията 
на ИК, но могат да се кандидатират само 
за общински съветници при спазване реда 
и условията на ИК.

 Българските граждани могат да упраж-
нят правото си на глас само веднъж – само 
по постоянен адрес (където са включени 
в избирателния списък служебно от 
общинската администрация) или само 
по настоящ адрес, където за да бъдат 
включени в избирателния списък (като 
условие за гласуване), трябва да подадат 
заявление до общинската администра-
ция по настоящия им адрес в срок до 12 
октомври 2019 г. (Приложение № 13-МИ 
от изборните книжа). След включването 
на лицата в избирателния списък по на-
стоящ адрес общинската администрация 
служебно ги заличава от избирателния 
списък по постоянния им адрес.

 Ако не са включени в избирателния 
списък по настоящия им адрес, избира-
телите не могат да гласуват по настоящ 
адрес.

С решение на Централната избира-
телна комисия от  26 август е назначена 
Общинската избирателна комисия  в общи-
на Сунгурларе. Предложението за нейния 
състав е направено от кмета на община 
Сунгурларе във основа на проведени кон-
султации, които преминаха при опазване 
изискванията на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали предста-
вители на партии и коалиции, съгласно 
Решение № 600 МИ от 9.08.2019г. на ЦИК.  
Постигнато бе съгласие между участниците 
в консултациите по отношение състава и ръ-

ководството на ОИК в община Сунгурларе. 
Общинската избирателна комисия е в 

състав от председател  Димитър Петров 
Катъров, зам. председатели Емитула Фикрет 
Мустафа и Георги Димитров Тонев, секретар 
Екатерина Колева Пахова. Членове на ОИК 
са: Величка Костадинова Байнашева,  Ирина 
Костова Джендова, Ванина Иванова Танева, 
Антония Борисова Скендерова, Венелина 
Живкова Катърджиева, Маргарита Иванова 
Рачева, Надежда Йорданова Берданкова, 
Мирослава Колева Аврамова, Ирена 
Мариова Ангелова.
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УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНАТА 

СА ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРИЕ ГОДИШНИЯ 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2018 ГОДИНА

 Готовност за стартиране на новата учебна 
2019- 2020 година са заявили всички училища на 
територията на Община Сунгурларе. Във всички 
учебни заведения са обезпечени условията за без-
проблемно протичане на учебния процес. Според  
информация, подадена от директорите на учебните 
заведения е извършено почистване на дворните 
пространства, приключени са ремонтните дейнос-
ти, материалната база е в добро състояние, спазени 
са всички санитарно-хигиенни изисквания.

Доставени са всички заявени познавателни 
книжки, учебници и помагала, както и задължител-
ната учебна документация. За нормалното проти-
чане на учебния процес в училищата са обезпечени 
кадрово с 122 бройки педагогически персонал и 
35,75 бройки непедагогически персонал.

През месец септември беше извършено послед-
ното - четвърто класиране за прием на учениците 
и  общия им брой  е 1070. За първа година  в СУ 
„Христо Ботев“ гр. Сунгурларе има разкрита  па-
ралелка „Горско и ловно стопанство“, в която са 
записани 26 ученици, прием след VII клас. 115 
деца ще прекрачат за първи път училищния праг, 
като 75 от тях са записани в СУ „Христо Ботев“ 
гр. Сунгурларе.  Като цяло отпадналите ученици 
и тези, които са в риск от отпадане от образова-
телната система към момента  са между 36 – 40 
деца. Групите за обхват и връщане на отпаднали 
деца и  ученици работят още от средата  на август. 
Обходени са всички посочени адреси и своевремен-
но е подадена нужната информация  към системата. 

Има наложени глоби на родители, които не 
пускат децата си на училище, но те трудно се съ-
бират, защото семействата в повечето случаи са 
финансово затруднени, а заплащането е доброволно 

Започна подготовката за транспортната схема 
на училищните автобуси, сключени са договори 
и с фирми- превозвачи. На 12 септември предстои 

проверка за техническата изправност на превозни-
те средства, ангажирани с превозването на децата 
и учениците от Община Сунгурларе.

В готовност за новата учебна година са и дет-
ските градини на територията на  общината. И 
през тази година  продължават да функционират 
7 детски градини-  в гр. Сунгурларе, с. Грозден, 
с. Лозарево, с. Съединение, с. Чубра, с. Славянци 
и с. Манолич . 

 По данни към началото на  септември 2019г. 
там са обхванати общо 370 деца от 3 до 6 годишна 
възраст. В ДГ „Слънце“ има една яслена група, в 
която са записани 18 деца.

За най-малките възпитаници от Община 
Сунгурларе  грижи полагат 35  души педагогически 
персонал и 36 – непедагогически персонал. Към 
настоящия момент в три от детските заведения 
има обявени свободни  учителски места, които 
за началото на учебната година ще бъдат заети.  
Доставени са всичките учебни комплекти и по-
магала, както и документацията за началото на 
учебната година. Има избрани  фирми  работещи  
по Схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, 
мляко и млечни продукти в детските градини.  
Извършени са леки, козметични ремонти в поме-
щенията и дворните пространства.  

 Има подадени заявки за доставка на дърва за 
огрев. Все още няма доставка до учебните заведе-
ния И детските градини, но имаме обещанието на 
директор дирекция „Общински горски територии 
и местни приходи“ Димитър Гавазов, че заявките 
ще бъдат изпълнени в срок.

И през тази година ще продължи ползотворното 
сътрудничество между образователните институ-
ции и общината по отношение на обезпечаване на 
учебно-възпитателния  процес, провеждането на 
различни граждански инициативи и дейности с 
децата и учениците.

След като на 05 септември 2019 година от 11:00 
часа в Ритуалната зала на Община Сунгурларе се 
проведе публично обсъждане на отчета за изпълне-
нието на бюджета за 2018 година, което се извършва 
на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните 
финанси и чл.44, ал.4 от Наредба за условията и реда 
за съставяне на  бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Сунгурларе,  което представлява  важна част 
от бюджетната процедура и има за цел да информира 
жителите на общината за начина на изпълнението на 
бюджета, както и за проведените местни политики 
през отчетната година.

Общински съвет Сунгурларе с Решение № 
465/05.09.2019г. прие Годишния отчет за изпълнението 
на бюджета, представен от кмета на общината. 

 Отчетът на бюджета за 2018 г. е в размер на 11 773 
878 лв., при първоначален план-10 506 921лв., приет 
с Решение от Протокол №301/05.02.2018г. в т.ч.: за 
делегираните даържшавни дейности - 6 363 356 лв., 
за местни дейности - 3 500 801 лв. и за дофинансиране 
на държавни дейности - 642 764 лв.

Уточненият план по бюджета на общината към 
31.12.2018г. е 13 796 001 лв. като промяната се дължи 
на получени  транфери и средства от Министерства 
и ведомства и на корекции по функции, отразяващи 
решения на Общинския съвет, от които:

- държавни приходи - 7 303 786 лв., местни приходи 
- 6 492 215 лв. и съответно: - разходи за делегирани 
от държавата дейности - 7 303 786 лв., разходи за де-
легирани от държавата дейноисти - дофинансирани с 
общински приходи - 681 070 лв. и разходи за местни 
дейности - 5 811 145 лв. Общото изменение на плана 
спрямо началния план като цяло е завишен с 3 289 
080 лв., в т.ч.: 1 929 656лв.- наличност от получени 
целеви средства, неусвоени  към края на 2018г.

През отчетния период в общинския бюджет са по-
стъпили приходи в размер на 2 674 142 лв. Забелязва 
се трайна тенденция на нарастване на собствените 
приходи спрямо общите постъпления, като за 2016г. 
приходите са били 1 623 098лв., а за 2017г. - 1 675 244лв.

По приходоизточници, както следва: 
• данъчни приходи - отчет 2017г. - 506 904лв., 

2018г. - 539 142лв., или в повече със 6,36%
• неданъчни приходи - отчет 2017г. - 1 168 

340лв., 2018г. - 2 135 000лв., или се отчита завишение 
в размер на 966 660лв. в резултат на постъпления от 
продажба на дървесина.

 В делегираните от държавата и местните 
дейности за периода са извършени разходи в размер на 
11 773 878 лв. За периода чрез общинския бюджет са 
финансирани 1 363 330лв. капиталови разходи, което 
представлява 11,59% от общите разходи. В сравнение 
с миналата година /1 069 579лв./ реализираните ка-
питалови разходи за  периода са се увеличили с 293 
751 лв. 

  Общината продължава политиката за ограни-
чаване поемането на задължения до размера на касо-
вите постъпления в общинския бюджет и лимитиране 
на една част от разходите по дейности, в съответствие 
с заложените мерки в Плана за финансово оздравяване 
на общината. Тревожна е тенденцията за увеличава-
не отговорностите на общините, а средства  за това 
да не се осигуряват.  Въпреки тези обстоятелства 
общината успява да балансира бюджета и да запази 
тенденцията за подобряване на финансовото й със-
тояние. В резултат на изпълнение на Оздравителния 
план, подобрени са два от показателите по Закона за 
публичните финанси, на които общината в началото 
на 2018г.  не отговаряше, а именно: 

 -Съотношението на плащанията по дълга към 
средногодишния размер на изравнителната субсидия 
и собствените приходи  от 25,03% до ниво под 15,00 
на сто;

 -Наличните към края на годината просрочени 
задължения да не надвишават  5,00% от отчетените 
за годината разходи - 7,30 %, сега този показател е 
намален на 6,40 %.

 Ръководството на общината през изтеклата 
2018 година продължи работата за разумна политика 
за гарантиране на бюджетната стабилност; прио-
ритетно разпределение на финансовите ресурси и 
извършване на разходите; обезпечаване  изпълнението 
на проекти с европейско финансиране; увеличаване 
на събираемостта на приходите; подобряване на 
инфраструктурата и околна среда; богат културен 
календар. 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 
РОДИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

За мен е изключително удо-
волствие да Ви поздравя по повод 
началото на новата учебна 2019-
2020 година. 

От училището започва дългият 
път към формирането, израстването 
и усъвършенстване на всеки човек. 
Доброто образование е гаранция за 
едно добро бъдеще.  Образованието е това, което ни прави свободни 
личности с право на избор в нашата  реализация.

Уважаеми учители,
Изразявам нашата признателност и респект към труда Ви, към 

професионализма с който водите нашите деца за ръка и  формирате  
интелектуален потенциал, който да приобщи нацията ни към бързо 
развиващия се свят. Светът се променя и всяка година прибавя нови 
предизвикателства и ако всички Вие - учители, ученици и родители 
убедено и заедно следвате този път, колкото и да е стръмен той, успе-
хите ще дойдат.

На всички Вас от сърце желая преди всичко здраве, сили, търпение 
и много успехи през новата учебна година. Бъдете удовлетворени и 
горди  от своя труд и себераздаване! Заслужавате го!

Вие уважаеми родители,
Бъдете партньори на училищата ни,  съюзници на българското про-

светно дело, за да може знанието и светлината, която просвещава всеки 
човек, трайно да се въплъти в душите на Вашите деца!

Скъпи ученици,
Поздравявам Ви най-сърдечно с празника. Бъдете упорити,  с усър-

дие, желание, воля и дух усвоявайте новостите и вървете напред по 
пътя на познанието. Бъдете уверени  в собствените сили  и амбицията, 
доказвайте се в науката, спорта и професионалното обучение. Вярвайте 
и следвайте съветите на своите учители!

Пожелавам Ви успешна и ползотворна учебна година, бъдете здрави 
и следвайте мечтите си!

Мили първокласници,
С искрящи от вълнение очи, днес вие пристъпвате в  училище за на-

чалото на първата  ви  учебна година! Пожелавам ви весели и интересни 
учебни часове, попътен вятър, здраве и успехи в света на познанието!  

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН И НА ДОБЪР ЧАС!

С уважение
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

За девета поредна година Община Сунгурларе  ще се включи в 
националната кампания

„Да изчистим България Заедно“! 

Тази година на 14.09.2019г.(събота) от 09.00 часа, ще се почистват 
следните терени:

• Паркове в гр. Сунгурларе;
• Покрайнините на гр. Сунгурларе;
• Гориста местност около паметника на Гроздьо Георгиев северно 

от с. Черница.
Необходимите за почистването чували и ръкавици, ще се предоста-

вят на доброволците, на адрес: гр. Сунгурларе, ул. „Г.Димитров“№10 
от 09.00 часа.

Общинска администрация Сунгурларе приканва своите съграждани, 
да се включат активно в кампанията и да дадат своя принос за по-чиста 
градска и околна среда!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ 
ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
СУНГУРЛАРЕ ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ 

УЧЕБЕН ДЕН
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През настоящата година се навършват 45 години от откриването 
на Дeтските  градини в гр. Сунгурларе и с.Чубра.  Тази годиш-
нина съвпада и с едно важно събитие за жителите на Община 
Сунгурларе, а именно - 45 години от обявяването на Сунгурларе за 
град. Във връзка с това  Общински съвет Сунгурларе да удостои 
с отличието „Почетен знак на Община Сунгурларе” ДГ „Слънце” 
гр. Сунгурларе и  ДГ „Славейче” с. Чубра. 

Детска градина в Сунгурларе е имало още през далечната 
1945 година, която е открита към училището и започва да работи 
от 01.09.1945г. отначало с една група от 28 деца, а по-късно се 
сформира и втора група. В нея децата не само пеят, разказват, 
рецитират, рисуват и моделират, но усвояват много навици и 
привички. Родителите, които са били заети по цял ден започват 
да настояват да се открие и целодневна градина, в която децата да 
прекарват деня под грижите на учителките, лелите и медицинската 
сестра. За голяма радост на населението това става на 01.09.1961г. 
За директор е назначена г-жа Живка Маринова Чолакова и под 
нейно ръководство целият колектив успява за кратко време да 
превърне старото и занемарено жилище на Васил Д. Топалов в 
уютен и добре обзаведен дом за малките палавници. През 1962г. 
е разкрита втора група с още 30 деца, или всичко 60 деца, а от 
1964г. е сформирана и трета. До 1966г. детски ясли се откриват 
всяко лято с една и две групи от 50 до 60 деца от ТКЗС /Трудово-
кооперативния земеделски съюз/, Детските ясли са на подчинение 
на ТКЗС, който ги и финансира до 1974г., а след това преминават 

към общината. За отговорник е изпращана медицинска сестра от 
здравната служба, която често се е сменяла. Постоянните ясли 
в специално построената нова сграда - филиал, прехвърлени 
вече към здравната служба, работят от март 1966г. с постоянна 
медицинска сестра. Сградата е обзаведена образцово и дворът 
постепенно се озеленява. През 1974г. детската градина и яслите 
се обединяват в ОДЗ /Обединено детско заведение/, което носи 
името  „Слънце”. През 1983г. за директор на Обединеното детско 
заведение е назначена г-жа Станка Георгиева Вълкова. От 1993г.  
Директор на детското заведение е г-жа Катя Стоева Русенова. 

По настоящем към детското заведение има и филиал, който се 
намира в югоизточната част на града. В ДГ „Слънце” се възпита-
ват и обучават деца от 1 година и 3 месеца до 7 годишна възраст, 
разпределени в една яслена група и четири градински групи. 
Яслената група се състои от 18 деца, първа и втора група - 24 
деца, подготвителна група  5 годишни от 23 деца, подготвителна 
група 6 годишни от 20 деца и една смесена група във филиала 
от 22  деца. За децата се грижат 3 медицински сестри, 9 педаго-
гически персонал и 12 непедагогически персонал.

През месец август 2016г. във връзка с влизане в сила на новия 
Закон за предучилищно и училищно възпитание наименованието 
на Обединеното детското заведение „Слънце” е променено на 
Детска градина  "Слънце".

Над 3000 деца са преминали пред детската градина за нейната 
четиридесет и пет годишна история. 

През същата 1974 година е открита и Детска градина 
„Славейче” с. Чубра Тогава лятната детска градина прераства в 
целогодишна  с една група от 25 деца, след 1984 година Детската 
градина става с две групи с капацитет от 40 деца. През 2005г. е 
направен основен ремонт на сградата, съобразен с нормативните 
изисквания - извършено преустройство на кухненския блок, 
построени са санитарен възел, перално помещение, изолатор и 
методичен кабинет, подменена е дограмата, изцяло е ремонтиран 
покрива на сградата. Директор на Детска градина „Славейче” е 
г-жа Мария Боянова Илиева. След като г-жа Илиева, придобива 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,  за директор на 
Детската градина  през 2013 г. е назначена г-жа Златка Илиева 
Желязкова.

Детските градини осъществяват сътрудничество с Фондация 
„ЛЕВА”, която извършва общественополезна дейност под фор-
мата на финансиране на образователни, културни, спортни и 

други подобни мероприятия на територията на общината. За 
повече от 150 деца, които посещават детските градини в  Чубра 
и Сунгурларе, фондацията предоставя 2/3 от месечната такса за 
посещение, с цел да се подпомогнат родителите, да се запазят 
броят на групите и респективно работните места в учебното за-
ведение и да се подготвят децата максимално добре за училище.

Детските градини работят по проект „Възможности за ранно 
детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020. С проекта ще се засили транснационалното сътрудничество 
между Община Сунгурларе, България и "Център за експертиза за 
социалните грижи в югоизточно Финландия", град Лааперанта. 
С проектните дейности ще се подпомогнат местните власти и 
семействата да посрещнат нуждите от ранно детско развитие 
на децата на възраст 0-6 години от семейства на етнически мал-
цинства и маргинализирани общности. Продължителността на 
проекта е  22 месеца - от 01.11.2018г. до  01.07.2020г.

Детските заведения участват активно в общински спортни 
и културни мероприятия, чествания и други, организирани от 
Община Сунгурларе и кметствата, читалищата и Центъра за 
подкрепа за личностно развитие - ОДК  в града. 

За значима обществено полезна дейност, свързана с високо 
отговорното и професионално ръководство на поверената им 
институция, за безрезервната отдаденост при отглеждането, опаз-
ването и възпитанието на най-малките жители на общината, за 
тяхното духовно, физическо и социално развитие в предучилищна 
възраст и израстването им, като достойни граждани на Община 
Сунгурларе Община Сунгурларе  удостои с отличието  плакет 
на Община Сунгурларе г-жа Катя Стоева Русенова - Директор 
на ДГ „Слънце” гр. Сунгурларе и г-жа Златка Илиева Желязкова 
-  Директор на ДГ „Славейче” с. Чубра

Те включват грижа за сърцето, скрининг на щитовидна жлеза, 
туморен маркер и пакет здрави стави

Медицинска лаборатория „ЛИНА” предлага на своите паци-
енти четири нови профилактични кампании, които важат през 
месеците септември и октомври 2019г. Пациентите могат да 
изберат една или да комбинират няколко, като предварително 
записване или направление от лекар не се изискват. Кампаниите 
важат в самостоятелните филиали на лабораторията в областите 
Варна, Бургас и Ямбол. Таксата манипулация е 2 лв.

Първата кампания е грижа за сърцето, а изследванията в 
нея са на намалена обща цена от 29 лв. вместо 68,50 лв. В тази 
кампания участват както някои от  основните маркери за оценка 
на риска от сърдечно-съдови заболявания, като липиден профил 
(добър и лош холестерол, триглицериди) и хомоцистеин, така и 
важни биохимични показатели като глюкоза, урея, креатинин, 
калий, натрий и хлориди. Те допълват скрининга на най-честите 
заболявания, които водят до сърдечно-съдови заболявания – ди-
абет и бъбречна  недостатъчност. Този профилактичен панел е 
ориентиран към хора с налични рискови фактори като захарен 
диабет, хипертония, наднормено тегло, пушене, употреба на 
алкохол, обездвижване, прекарани вече сърдечни инциденти 
или наличие на родственици с анамнеза за исхемична болест 
на сърцето в млада възраст. Подходящ е и за проследяване на 
здравния статус при мъже над 45 години и жени над 55 години.   
Втората кампания е насочена към скрининг на заболяванията 
на щитовидната жлеза и включва тиреостимулиращ хормон 
(TSH) и свободна фракция на тироксин (FT4) на намалена обща 
цена от 12 лв. вместо 24 лв. Това са най-често назначаваните 
хормони, които дават насока дали функцията на щитовидната 
жлеза е нормална, повишена или понижена.

Третата кампания е здрави стави и включва: Витамин D, 
калций, фосфор, C-реактивен протеин, антистрептолизинов 
титър (ASO) и ревматоиден фактор (RF) на намалена обща цена 
от 22 лв. вместо 51 лв. Изследванията в нея са подходящи за 
пациенти от различни възрасти, които имат ставни проблеми - 
болки, зачервяване, отоци, ограничена подвижност, сутрешна 
скованост, деформация на ставите и други симптоми, насочващи 
към заболявания като ревматоиден артрит или артрит.

Четвъртата кампания е туморен маркер по избор от: PSA, CA 
15-3, CA 125, CA 19-9, AFP, CEA. През септември и октомври 
2019 г. в самостоятелните филиали на „ЛИНА” всеки от тези 
туморни маркери е на намалена единична цена от 8 лв. вместо 
17 лв. Пациентите могат да изберат един или да комбинират 
няколко.

Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица" кани всички заинтересовани лица - малък и среден  бизнес, 
кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдруже-
ния по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, 
занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с 
вече финансирани проекти и др. на:

ПРАЗНИК НА МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА
26 - 28 септември 2019 г. - гр. КОТЕЛ

26.09.2019 г.
Центъра на града
10:00 часа  Откриване на Празника 
Рекламна кампания на открито, популяризираща Стратегията за Водено от  общностите    местно развитие 

на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица. 
Зала на Общински съвет Котел
12:00 часа 
Тематичен форум / кръгла маса на тема "Възможности на Стратегията за Водено от общностите местно раз-

витие за реализация и развитие"
27.09.2019 г. 
Центъра на града
10:00 часа 
Изложение на местни производители и традиционни храни за територията.   Представяне на емблематични 

за територията обичаи, песенен и танцов фолклор от самодейни състави и детски изпълнения от трите общини.
18:00 часа Концерт на български изпълнител
28.09.2019 г.
Центъра на града
11:00 часа Конкурс за детска рисунка на тема "Слънцето грее за всички". 
За записване и участие в изложение на местни производители  тел. за връзка 0899855441 Ренета Христова
Екип на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица

УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЕТО „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА 
СУНГУРЛАРЕ”ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” ГР. СУНГУРЛАРЕ И 
ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛАВЕЙЧЕ” С. ЧУБРА

ЧЕТИРИ НОВИ ПРОФИЛАКТИЧНИ 
КАМПАНИИ В МЕДИЦИНСКА 
ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА” ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ
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Предпечат и печат: "Информа принт" АД
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14 СЕПТЕМВРИ: ДЕН НА ПОЖАРНИКАРЯ

ОТНОВО ШАБАН МУСТАФА НАЙ-БЪРЗО ИЗКАЧИ ВИТОША

Четиринадесетото издание на на-
ционалния тракийски фолклорен събор 
„Богородична стъпка “се проведе на 24 и 
25 август 2019 година на Старозагорските 
бани. Той отново събра над 4 000 певци, 
инструменталисти, фолклористи, танцьо-
ри, майстори-занаятчии и гости-любители 
на българския бит и култура. Целта на това 
събитие е съхраняване на българските 
народни традиции и обичаи като извор на 
непреходната сила на българския корен и 
дух, носещи посланията на националната 
ни култура. Със своите изяви се популяри-
зира и природният феномен „Богородична 

стъпка“ и богатото културно-историческо 
наследство на България. Участниците се 
изявяват на две големи сцени, разполо-
жени под дебелите и прохладни сенки на 
парка в центъра на града. \\\\край езерото 
е изграден селски двор, който представя 
начина на живот в българското село. Там в 
естествени условия се показват различни 
форми на общуване като седянка, раздумка, 
песни и традиционни обичаи.

 За трети път на този събор НЧ „Светлина 
1920г.“ село Лозарево беше представено 
от колектив за автентични песни „Голое“ 
и изпълнителката на народни песни 

Минка Василева Маркова. За отличното 
си  представяне на сцената, организаторите 
поканиха колектива да участва и на селския 
двор „Добра среща“, където направиха 
запис на песните, представени от колек-
тива. А за своите изпълнения  публиката 
ги възнагради  с бурни аплодисменти. В 
края на изявата гости и самодейци се хва-
наха на хоро в селски двор. Млади и стари 
пяха и играха  и показаха, че непреходния 

български дух ще бъде винаги жив. За из-
ключителното си изпълнение самодейците 
ни бяха наградени с плакет „Богородична 
стъпка“ и грамота за цялостно представяне.

 Изказваме благодарност на Община 
Сунгурларе за поредната подкрепа, без 
чиято помощ  нашето участие нямаше 
да бъде осъществено!. с която нашето 
участие беше 

 НЧ“Светлина 1920г.“

 Отново най-бързо по 18 километровото трасе от НДК в 
центъра на София до Черни връх, с денивелация 1 734 метра 
се оказа състезателят от ОСКЛА Шампион  (Сунгурларе) 
Шабан Мустафа. Той финишира за 1:43:13 часа. Горещото 
време възпрепятства атаката на собствения му рекорд за 
скоростно изкачване на витошкия първенец / 1:35:45 часа 
от 2015 г./.Още след старта  Шабан Мустафа се изстреля 
напред и не изпусна водачеството до върха.

„Участвам в това състезание за 7-ми път. За мен планина-
та е най-приятното място. Емоцията е голяма. В последните 
години все повече младежи участват в подобни  бягания, 
което е страхотно“ сподели в ефира на „Събуди се“ той.

Втори финишира дългогодишният бегач на дълги раз-
стояния  и няколкократният победител в Маратона София 
Петко Стефанов с време 1:51:05, а трети бе Димитър 
Михайлов с време 1:54:28 часа. Те бяха приветствани от 
близо 3 000 души, които изкачиха витошкия първенец 
по стъпките на Алеко. Сред тях бе и кметът на столична 
община г-жа Йорданка Фандъкова, която отличи призьор-
ите в бягането и поздрави участниците в националния 
туристически събор.

Всички участници получиха подарък сувенир „София – 
Европейска столица на спорта“. За първи път тази година 
най-бързите можеха да  се проследят  онлайн чрез  GPS 
– система по пътя към върха.

На 14 септември пожарникарите в цялата страна отбелязват своя 
професионален празник.

През 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет датата 14 
септември е обявена за Професионален празник на служителите на 
Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението". 
Така е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски 
събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните 
команди в страната. Първият пожарникарски събор в България е бил 
свикан именно на 14 септември, но през 1905г.

 Една от първите същински пожарни команди е създадена през 
1878г. в София. През 1884г. са доставени първите пожарни помпи, 
придвижвани с коне, за Софийската пожарна команда, с което се 
отбелязва нов етап в развитието на пожарното дело. Още в първите 
години след Освобождението е положено и началото на организираната 
противопожарна пропаганда. През 1896г. в гр. Русе е основана първата 
в страната доброволна пожарна дружина, но едва 10 години по-късно 
доброволните пожарни дружини започват да работят ефективно.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПОЖАРНИКАРИ!

СЪБОРЪТ „БОГОРОДИЧНА СТЪПКА“ СЪБРА ХИЛЯДИ 
ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРЩИНАТА


