
Българското правителство през 1934 година нарежда да се преведат 
турските селищни имена или да се променят с български. Тогава и 
селищата от Сунгурларската долина са преименувани. Сунгурларският 
общински съвет взема решение Сунгурларе да получи името Виноград, 
но висшестоящите органи не го утвърждават заради известността на 
сунгурларското вино  у нас и в чужбина и така остава старото име.

От къде произлиза селищното име Сунгурларе?
Според стари сунгурларци името идва от Сьонгерлер, което озна-

чавало отпосле дошли, т.е. преселници. Така турците алиани нари-
чали дошлите по-късно потурнаци. Руси Стайков, научен сътрудник в 
Института по балканистика към БАН, с когото бе споделено това, от-
хвърли категорично тълкуването, като го смята за плод на етимологията. 
/ И според Елена Грозданова  Сьонгерлер очевидно е изопачено от 
турското Сюргюнлер – преселници, заточеници и в случая става въпрос 
за народна етимология./ Руси Стойков е убеден, че името произлиза 
от Сунгур – вид сокол – и в такъв случай Сунгурларе значи село на 
соколите, или Соколово село. Още по-приемливо за него е предполо-
жението, че Сунгур е лично име на виден жител, дадено по-късно и на 
селото. Относно правописа му той смята, че е еднакво правилно да се 
пише Сонгурларе или Сунгурларе, като изхожда от липсата на гласна 
на това място в турския език.       

Продължава на стр. 3
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УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГРАД СУНГУРЛАРЕ,
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ 

ДА СПОДЕЛИТЕ ПРАЗНИКА, ПО СЛУЧАЙ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА СУНГУРЛАРЕ ЗА ГРАД

СЪОБЩЕНИЕ
АГРИОН ИНВЕСТ АД ще проведе 

здравна кампания, със специално оборудван  
мобилен център  на 31 август в град 
Сунгурларе  от 17.30 часа до 19.30 часа.                                                              

Медицинският екип ще измерва безплатно 
кръвно налягане   и кръвна захар на жителите 
от град Сунгурларе на място, а експерти ще 
запознават заинтересованите посетители с 
дейностите на компанията.  

В НАВЕЧЕРИЕТО 
НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА 

НЕКА СИ ПРИПОМНИМ 
ОТ КЪДЕ ИДВА

ИМЕТО НА СУНГУРЛАРЕ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ! 
Всяка година в първата събота на месец септември отбелязваме 

годишнината от обявяването на Сунгурларе за град. И тази година 
Сунгурларе  отново жив ее с пулса на традиционните изяви по повод  
честването. Както винаги градът ни ще посрещне много гости, 
които ще имат възможността осв ен да се в еселят с празничната 
програма, да видят новостите и това, ко ето е постигнато.

Празничните дни винаги са повод за равносметка. 
И днес, обръщайки мислено поглед назад и загледани в днешния 

облик на Сунгурларе, си даваме сметка, че труда на поколения 
сунгурларци е материализиран в смесица от традиции, социални 
придобивки и благоустрояване - гаранция за едно достойно бъд еще 
за нас и нашите д еца. 

За да можем да се поздравим в този д ен, нашите предшеств еници 
са съграждали, развивали и подреждали града ни. Сега ние,  техните 
наследници, които сме род ени или сме избрали да жив еем тук, трябва 
бъд ем горди от съград еното и да работим така, че Сунгурларе да 
го има и расте като съвременен град. 

Горд съм, че спод елям тези празнични дни с всички Вас, жители 
и гости на Сунгурларе, защото само ако уважаваме традициите 
и миналото, ще можем да вървим към бъд ещето, удовлетворени 
от настоящето.

Като кмет на Община Сунгурларе и сунгурларец, днес имам 
доблестта да се изправя пред Вас и да Ви погледна в очите, със само-
чувствието на добре свършена работа, но и с предизвикателството 
и отговорността за недовършеното. 

Да бъд ем амбициозни и активни и да не се съмняваме, че ще 
успеем. Общината ще подкрепи всяка инициатива, която носи раз-
витие. Мъдрите казват, че чов ек е толкова голям, колкото големи 
са мечтите му. А моите мечти са като Вашите. Те чертаят 
желанието ни да жив еем по-добре и по-сигурно в нашия град. 

Честит празник, здрав е, усмивки и добро настроение, скъпи 
съграждани и гости на града! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СУНГУРЛАРЦИ!
С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ ПО СЛУЧАЙ 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
ГРАД СУНГУРЛАРЕ 

Освободете се 
от старите 
и ненужни вещи!

ПРОГРАМА
1 септември, събота

18:30ч. - Начало
• Поднасяне на венци и цветя на паметника на 
загиналите във войните жители на гр. Сунгурларе 
в знак на признателност
• Церемония по издигане на  знамето на Община 
Сунгурларе
• Празничен Водосвет за здравето и благоден-
ствието на жителите на гр. Сунгурларе
• Слово на инж. Васил Панделиев – кмет на Община 
Сунгурларе

19:30ч.
Празнична програма с участието на самодейни 
колективи

20:00ч.
Спектакъл „Мелодии на тялото” на танцова фор-
мация „Танцът на вятъра”  

21:30ч.
Празнична заря
Място – площада в центъра на гр. Сунгурларе

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СУНГУРЛАРЕ, 
съвместно с „ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ“ ЕАД 
ще проведе кампания за предаване на из-

лязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване.

Кампанията ще се проведе в периода от 
10.09.2018г. до14.09.2018г. , заявки ще се приемат 
всеки работен ден 08.30 часа до 16.00 часа.

Ако притежавате негодни за употреба елек-
трически уреди, може да получите информация 
и да направите заявка за предаването им на 
телефон: 0878915363, лице за контакт – Ирена 
Ангелова – еколог.

Електрическите уреди – печки, перални, хла-
дилници, телевизори, ютии, сешоари, тостери и 
др., електронните устройства – телефони, табле-
ти, компютри, монитори, и другото електрическо и 
електронно оборудване – ел. инструменти, лампи, 
специализирана техника и др. съдържат опасни 
за околната среда вещества и могат да увредят 
Вашето здраве. Когато се превърнат в отпадък, 
те следва да бъдат предадени за рециклиране.

Целта на кампанията е да покаже, че изля-
злото от употреба електрическо и електронно 
оборудване е важно да се събира и оползо-
творява. Този вид отпадъци съдържат особено 
вредни и токсични за околната среда и за 
здравето на човека съставки. Изхвърлянето им 
на нерегламентирани места или в съдовете за 
битови отпадъци причинява вреди на околната 
среда и оказва негативно влияние върху хората, 
прониквайки в почвата, водите и въздуха.
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ОБЯВА
Уважаеми съграждани,
Ръководството на Община Сунгурларе, в знак на загриженост за 

Вашите интереси като собственици и ползватели на имоти / вилни, 
селски и други/ на територията на общината Ви напомня, че съгласно 
чл. 99 от ЗГР (В сила от 1.01.2000 г.):

Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на насто-
ящия си адрес.

Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общи-
ната, района, кметството или населеното място, където лицето 
живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната 
карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината, района, 
кметството или населеното място по постоянен адрес. Адресната 
карта се обработва веднага за актуализация на Национална база 
данни "Население".

Ако до момента не сте спазили изискването на закона, Ви при-
зоваваме в най-кратки срокове да заявите адресна регистрация по 
настоящ адрес пред съответните длъжностни лица по населени 
места в общината.

Гражданите, регистрирали се по настоящ адрес на територията 
на Община Сунгурларе ще могат да ползват всички социални услуги, 
помощи и  програми за заетост, предлагани от общината и такивa, 
съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“, Бюро по труда и 
Домашен социален патронаж.

Гражданите ще получават пълно административно съдействие 
от страна на общината по всички заявени от тях услуги, както по 
въпросите на благоустрояването и инфраструктурата, засягащи 
имотите им.

Ръководството на общината е уверено, че гражданите ще изпълнят 
законовото си задължение за адресна регистрация и съвместно ще 
работим за подобряване на условията за живеене в Община Сунгурларе.

За повече информация се обръщайте към кметовете и кметските 
наместници, специалистите в кметствата, както и към служителите 
по Административно-правно обслужване на населението и Гражданска 
регистрация в Община Сунгурларе.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Община Сунгурларе
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за 

опазване на околната среда и на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействие върху окол-
ната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация 
за инвестиционно предложение от Георги Здравков Кръстев 
за строеж на жилищна сграда в УПИ ХV-16 в квартал 20 съ-
гласно действащият застроителен и регулационен план на 
град Сунгурларе.      

инж.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ кмет на Община Сунгурларе

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Община Сунгурларе
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за 

опазване на околната среда и на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействие върху окол-
ната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация 
за инвестиционно предложение:

 „Проектиране и изпълнение на водопроводно отклонение 
за имот с номер №000248 в землището на с. Вълчин, общ. 
Сунгурларе“ с инвеститор : „ЛОКАЛ АСТС МЕНИДЕЖМЪНТ 
ЕНД РИСОРСИС“ ООД.

Местоположение на инвестиционното предложение: ПП 
№000248 в землището на с. Вълчин, общ. Сунгурларе.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересова-
ните лица могат да подават писмени становища, възражения 
и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.
Димитров" № 10.

Дата:24.08.2018г.
инж.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ кмет на Община Сунгурларе

З А П О В Е Д № 
гр. Сунгурларе, ………..2018 г.

На основание чл.44, ал.2 и чл.44, ал.1,т.1 от Закона за местното 
самоуправление и местата администрация, чл.23 от Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Сунгурларе, във връзка с организиране и 
провеждане на общоградски и общински мероприятия

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:
1.Публични места в гр. Сунгурларе за извършване на амбулантна 

търговия, както следва:
1.1. Общински терен находящ се на  улица „Христо Смирненски” 

с начална точка „Христо Смирненски” №5  и крайна точка пресечката 
с ул.”Христо Ботев”, за разполагане на преместваеми съоръжения за 
продажба на хранителни и промишлени стоки.

1.2. Общински терен – местността „Ичмята” в тревната площ в дясно 
от входа на „Ичмята” за разполагане на преместваеми съоръжения за 
продажба на хранителни и промишлени стоки, във връзка с традиционни 
празници през календарната година.

1.3. Общински терен находящ се на ул. „Крайречна” до кръстовището 
с ул. „Черен дъб”  за поставяне на  преместваеми съоръжения / сергии 
и/или автомобил/  за продажба на селскостопанска продукция, както и 
разполагане на виенски колела, въртележки и акумулаторни колички.

2. Таксата за ползване на общински терени се заплаща на кв.м., 
съгласно определената цена с Наредбата за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Сунгурларе.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Хатидже Георгиева 
– заместник кмет на Община Сунгурларе.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  ст. инспектор Денка 
Камшева и РУП гр. Сунгурларе  за сведение и изпълнение.

Да се постави на информационното табло и се публикува на интернет 
страницата на Община Сунгурларе, както и в местния вестник. 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ 
Кмет на Община Сунгурларе

РЕШЕНИЯ
ПРИЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ
ПРОВЕДЕНО НА 31 ЮЛИ 2018 ГОДИНА 

РЕШЕНИЕ № 354
Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Допълнение на програмата 
за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г.

След проведеното поименно гласуване, на основание чл.21, 
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Сунгурларе:

РЕШИ:
Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 8, ал 9 от ЗОС 

допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска 
собственост за 2018 г., както следва: 

В раздел ІІ А – Имоти, които Община Сунгурларе има намерение 
да предостави под наем:

№ 51 – Язовир с площ 16.291 дка, представляващ имот № 003046 
по КВС на землището на с. Подвис

№ 52 – терен с площ 926 кв.м., образуващ УПИ ХІІІ в кв. 106 по 
ПУП на гр. Сунгурларе

В раздел ІІ В – Имоти, които Община Сунгурларе има намере-
ние да продаде:

№ 50 – УПИ ХІ в кв. 25 с площ от 113 кв.м. по ПУП на с. Лозарево-  
АОС № 3962/25.04.2018 г. 

№ 51 – имот № 075002, представляващ нива с площ от 149,600 дка, 
V категория, в местността „Камчия” в землището на с. Везенково.

№ 52 – имот № 000078, с начин на трайно ползване горска терито-
рия с площ 959,284 дка в землището на с. Терзийско, ЕКАТТЕ 72299

РЕШЕНИЕ № 355
Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Промяна характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на 
имоти в с. Лозарево - УПИ ІХ с площ 2351 кв.м. в квартал 6 и УПИ 
ХІІ с площ 5532 кв.м. в квартал 7 по ПУП на с. Лозарево (образувани 
от бивш  УПИ  IV в квартал 2)

След проведеното поименно гласуване с 8 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 3  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  6, Общински съвет Сунгурларе 

НЕ ПРИЕМА предложеното проекто решение за обявяване за 
частна общинска собственост на УПИ ІХ с площ 2351 кв.м. в квартал 
6 и УПИ ХІІ с площ 5532 кв.м. в квартал 7 по ПУП на с. Лозарево 
(образувани от бивш  УПИ  IV в квартал 2).

РЕШЕНИЕ № 356
Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Отдаване под наем на 
имот публична общинска собственост с начин на трайно полз-
ване – язовир

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
във връзка с § 4, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на 
Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.18 
от НРПУРОИ на Община Сунгурларе, Общински съвет

РЕШИ:
Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да проведе 

процедура за предоставянето му под наем, за срок от десет го-
дини чрез провеждане на публичен търг по реда на НРПУРОИ на 
недвижим имот ЯЗОВИР с площ 16,291 дка, съставляващ имот № 
003046 по КВС в землището на с.Подвис, собственост на Община 

Сунгурларе съгласно АПОС № 62/04.12.1998г., с начална годишна 
наемна цена 391,00 лв. без ДДС.

Възлага на Кмета на общината да извърши всички послед-
ващи действия по процедурата за отдаване под наем на язовир 
– публична общинска собственост и сключи договор за наем със 
спечелилият търга участник.

РЕШЕНИЕ № 357
Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на Схема 
за поставяне на преместваеми обекти: павилион за търговка 
дейност – “кафе - аперетив” и разполагане на маси към него в 
терен публична общинска собственост – ПИ № 51.42 ( УПИ VI-за 
озеленяване ), квартал 6 по ПУП на с. Лозарево, общ. Сунгурларе

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА 
и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда на разрешаване поставянето на 
преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане 
и рекламни, информационни и монументално-деко-ративни еле-
менти, и реда за тяхното премахване на територията на Община 
Сунгурларе Общинския съвет – Сунгурларе

РЕШИ:
Приема представената Схема за поставяне на преместваеми 

обекти: павилион за търговска дейност – „кафе-аперитив” и 
разполагане на маси към него в терен публична общинска соб-
ственост - ПИ №501.42 (УПИ VІ-за озеленяване), квартал 6 по ПУП 
на с.Лозарево, община Сунгурларе, съгласно приложение № 1.

РЕШЕНИЕ № 358
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имот от 
общинския поземлен фонд.  

След проведеното поименно гласуване с 13 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  3, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 
и чл. 35, ал. 1 от ЗОС И чл. 39 от НРПУРОИ на Община Сунгурларе 
Общинския съвет-Сунгурларе

Р Е Ш И:
Определя за продажба следният недвижим имот – частна об-

щинска собственост, находящ се в землището на село ВЪЛЧИН, 
община Сунгурларе, област Бургас, а именно: НИВА с площ от 
80,000 дка, съставляваща ПИ № 100121 по КВС на землището на 
селото, в местността „Мерата”, актуван с АЧОС № 2441 от 05.05.2010 
г., с начална тръжна цена 86 400,00 (осемдесет и шест хиляди  и 
четиристотин) лева.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.

Упълномощава кмета на Общината да извърши необходимите 
действия във връзка с провеждането на търга и осъществяване 
на правната сделка.

РЕШЕНИЕ № 359
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имот от 
общинския поземлен фонд   

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 
и чл. 35, ал. 1 от ЗОС И чл. 39 от НРПУРОИ на Община Сунгурларе 
Общинския съвет-Сунгурларе

Р Е Ш И:
Определя за продажба следният недвижим имот – частна общин-

ска собственост, находящ се в землището на село ВЕЗЕНКОВО, 
община Сунгурларе, област Бургас, а именно: нива с площ от 149,600 
дка, съставляваща ПИ № 075001 по КВС на землището на селото, 
в местността „Камчията”, актуван с АЧОС № 1691 от 19.11.1999 г., с 
начална тръжна цена 650,00 лв/дка (шестотин и петдесет лева на 
декар ). За имота има сключен договор за наем № 21/29.02.2012 г. 
и допълнително споразумение към него от 21.07.2015 г.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.

Упълномощава кмета на Общината да извърши необходимите 
действия във връзка с провеждането на търга и осъществяване 
на правната сделка.

РЕШЕНИЕ № 360
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Предоставяне на безвъз-
мездно право на ползване върху земя от общинския поземлен 
фонд на НЧ “Пробуда - 1931” с. Чубра=

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, на основание на основание чл.21, ал.1, 
т. 8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинския съвет-Сунгурларе

Р Е Ш И:
Допълва програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост за 2018 година, както следва:
В раздел ІІ Д – имоти, които Община Сунгурларе има намерение 

да предостави за ползване:
№ 3 Поземлен имот № 000017, нива с площ 4,752 дка - АЧОС 

№ 3333/18.03.2015 г.

№ 4 Поземлен имот № 010017, нива с площ 2,893 дка - АЧОС 
№ 3334/18.03.2015 г.

№ 5 Поземлен имот № 010063, нива с площ 1,185 дка - АЧОС 
№ 3335/18.03.2015 г.

№ 6 Поземлен имот № 010142, нива с площ 5,146 дка - АЧОС 
№ 3336/18.03.2015 г.

№ 7 Поземлен имот № 010260, нива с площ 9,951 дка - АЧОС 
№ 140/17.11.1999 г.

№ 8 Поземлен имот № 010169, нива с площ 11,499 дка - АЧОС 
№ 2484/04.11.2010 г.

№ 9 Поземлен имот № 010665, нива с площ 1,894 дка - АЧОС 
№ 3915/13.07.2017 г.

№ 10 Поземлен имот № 010666, нива с площ 0,900 дка - АЧОС 
№ 3916/13.07.2017 г.

№ 11 Поземлен имот № 010069, нива с площ 0,543 дка - АЧОС 
№ 3040/25.11.2013 г.

№ 12 Поземлен имот № 075026, нива с площ 1,920 дка - АЧОС 
№ 3339/18.03.2015 г.

№ 13 Поземлен имот № 079017, нива с площ 9,027 дка - АЧОС 
№ 3342/18.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ № 361
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Предоставяне на безвъз-
мездно право на ползване върху земя от общинския поземлен 
фонд на НЧ “Пробуда - 1931” с. Чубра

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Сунгурларе 
на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и пар. 6javascript: 
NavigateDocument('ЗНЧитал_1996 - пар4'); от ПЗР на ЗНЧ

РЕШИ:
Предоставя за срок от пет години считано от 01.10.2018 г. безплат-

но право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА -  1931 
г.”, вписано в БОС по ф.д. № 3348/1997, с Булстат 000046777, със 
седалище и адрес на управление село Чубра, община Сунгурларе, 
земеделски земи от общински поземлен фонд, находящи се в 
землището на село Чубра, ЕКАТТЕ 81582,  община Сунгурларе, 
област Бургас, а именно: 

1. Поземлен имот № 000017, нива с площ 4,752 дка - АЧОС № 
3333/18.03.2015 г.

2. Поземлен имот № 010017, нива с площ 2,893 дка - АЧОС № 
3334/18.03.2015 г.

3. Поземлен имот № 010063, нива с площ 1,185 дка - АЧОС № 
3335/18.03.2015 г.

4. Поземлен имот № 010142, нива с площ 5,146 дка - АЧОС № 
3336/18.03.2015 г.

5. Поземлен имот № 010260, нива с площ 9,951 дка - АЧОС № 
140/17.11.1999 г.

6. Поземлен имот № 010169, нива с площ 11,499 дка - АЧОС № 
2484/04.11.2010 г.

7. Поземлен имот № 010665, нива с площ 1,894 дка - АЧОС № 
3915/13.07.2017 г.

8. Поземлен имот № 010666, нива с площ 0,900 дка - АЧОС № 
3916/13.07.2017 г.

9. Поземлен имот № 010069, нива с площ 0,543 дка - АЧОС № 
3040/25.11.2013 г.

10. Поземлен имот № 075026, нива с площ 1,920 дка - АЧОС № 
3339/18.03.2015 г.

11. Поземлен имот № 079017, нива с площ 9,027 дка - АЧОС № 
3342/18.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ № 362
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – 

Кмет на Община Сунгурларе относно: Актуализиране на Общински 
“План за действие на Община Сунгурларе в изпълнение  на 
областна стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо положение” приет 
с Протоколно Решение № 19 от 27.02.2013 г.

След проведеното поименно гласуване с 13 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  4, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. 
чл. 20 от ЗМСМА , Общинския съвет-Сунгурларе                                          

Р Е Ш И:
Приема актуализирания План за действие на община 

Сунгурларе за интегриране на гражданите в уязвимо социално-
икономическо положение (2012-2020)”. Документът е отворен за 
актуализация в зависимост от потребностите на населението на 
Община Сунгурларе. 

РЕШЕНИЕ № 363
Относно: Предложение на ПК по Социални дейности на ОбС 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.
След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  

и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 
2, т. 1 и чл. 12, ал. 9  от Привила за реда  и начина за отпускане на 
еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, Общинския 
съвет-Сунгурларе

Р Е Ш И:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 10 000,00 

(десет хиляди) лева на Алекс Алдинов Куриев, с ЕГН 0543025761, 
чрез неговата майка и законен представител Красимира Сашева 
Маринова – Куриева, с постоянен адрес: село Манолич, община 
Сунгурларе.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

СЪОБЩЕНИЕ
 На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите 
на общината  за инвестиционно предложение:

„Водовземане от язовир – ПИ №000187 в землище гр. 
Сунгурларе, общ. Сунгурларе; изграждане на система за ка-
пково напояване на съществуващи лозови насаждения в ПИ 
№087024; 087025; 089199; 089200; 093004; 093005; 093006; 093007; 
093008; м093011; 093012; 093013 в землище на гр. Сунгурларе, 
общ. Сунгурларе; подмяна на съществуващо капково напо-
яване с ново в ПИ №087010; 087012; 087013; 087020; 087021; 
087210; 087211; 089090; 089092; 089094; 089210; 091026; 091027; 
091028; 091029; 091030; 092036; 092037; 092038; 094056; 094059 
землище гр. Сунгурларе, изграждане на нови лозови насаж-
дения с ново капково напояване в ПИ№644012; 644019; 644020; 
644013; 644016, землище гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе“ с 
възложител: „Агровин“ООД                                                                                             

Информацията е достъпна на интернет страницата на 
Регионална инспекция по опазване на околната среда и 
водите гр. Бургас.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересова-
ните лица могат да подават писмени становища, възражения 
и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.
Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес 
ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

Дата :27.08.2018г.
Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ кмет на Община Сунгурларе



РЕШЕНИЯ 
ПРИЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ
ПРОВЕДЕНО НА 17 АВГУСТ 2018 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ № 364
Относно: Разглеждане на предложение от инж. Васил 

Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на 
разрешение (съгласие ) за изменение на ПУП – ПР ( подробен 
устройствен план ) за УПИ ( урегулиран поземлен имот ) V чита-
лище квартал 23 ПУП с. Черница, обл. Бургас.

След проведеното гласуване с 17 гласа ”ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0, на основание чл. 21, ал 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 
134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето 
по т. 2 на Протокол № 15/05.07.18 г., Общински съвет – Сунгурларе 

РЕШИ:
Дава съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ V читалище 

квартал 23 ПУП с. Черница, обл. Бургас, като същият се раздели 
на три самостоятелни УПИ: V читалище ( с площ 1652 кв. м. ), X за 
озеленяване ( с площ 1015 кв. м. ) и IX за параклис ( с площ 213 
кв. м. ), съгласно приложена скица – предложение.

РЕШЕНИЕ № 365
Относно: Разглеждане на предложение от инж. Васил 

Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Обособяване 
на „Експозиция на спортните постижения и спорта в Община 
Сунгурларе“.

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, на основание чл. 21, ал 1, т. 23 и ал. 2 
от ЗМСМА, Общински съвет – Сунгурларе

РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде обособена „Експозиция на спортни-

те постижения и спорта в Община Сунгурларе“, разположена в 
сградата на Центъра за подкрепа за личностно развитие  - ОДК 
гр. Сунгурларе. 2. Възлага на кмета на Община Сунгурларе осъ-
ществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 366
Относно: Разглеждане на предложение от инж. Васил 

Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Отчет на кмета 
на общината за изпълнението на решенията приети от Общински 
съвет – Сунгурларе от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0 на основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка 
с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет 

РЕШИ:
Приема Отчета на кмета на общината за изпълнението на 

решенията приети от Общински съвет – Сунгурларе за периода 
от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 367
Относно: Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – 

Председател на Общински съвет относно: Образуване на Временна 

комисия към Общински съвет Сунгурларе 
След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 

0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, на основание на основание чл.17, във 
връзка с чл. 30 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет на Община Сунгурларе, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Сунгурларе

РЕШИ:
1.Образува Временна комисия към Общински съвет Сунгурларе. 

2.Определя: 2.1.Временната комисия да номинира заслужили 
дейци и граждани от Община Сунгурларе за награждаване, във 
връзка с 40 години от обявяването на гр. Сунгурларе за седалище 
на Община Сунгурларе. 2.2.Временната комисия да се състои от 5 
члена, а именно: Председател: Валентин Славов, Секретар: Халил 
Ахмед, Членове: Ирена Водева, Николай Терзиев и Вейсел Али. 
2.3 Срок на действие на Временната комисия се определя на един 
месец, като същата излезе с предложение до кмета на общината.

РЕШЕНИЕ № 368
Относно: Разглеждане на предложение от инж. Васил 

Панделиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Допълнение 
на решение прието с Протокол № 38/20.08.2010 г. на Общински 
съвет Сунгурларе.

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, 
ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Сунгурларе  

РЕШИ:
Допълва с нова т. 2 и т. 3 свое решение прието с Протокол 

№ 38/20.08.2010 г. по точка шеста от дневния ред, както следва: 
1.Във връзка с честването на 4 септември – ден на обявяването на 
Сунгурларе за град, Общински съвет Сунгурларе упълномощава 
кмета на общината ежегодно да определя деня за провеждане на 
общоградски събор/панаир. 2. Празника на гр. Сунгурларе да се 
чества на 8 ноември, заедно с християнския празник на църквата 
„Св. Архангел Михаил“. 3. Възлага на кмета на Община Сунгурларе 
осъществяването на съответната организация, необходима за сво-
евременното информиране на жителите на града за нормалното 
провеждане на празненствата.

РЕШЕНИЕ № 369
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Разрешаване съществу-
ването на паралелки с ученици под минималния брой в училища 
в община Сунгурларе за учебната 2018/2019 година .  

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
чл. 100, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от Закона за предучилищното и учи-
лищното образование и във връзка с  разпоредбите на Наредбата 
за финансиране на институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017 г., 
Общински съвет – Сунгурларе

РЕШИ:
1. Дава съгласие и разрешава за учебната 2018/2019 година 

да се сформират и да се провежда обучение в самостоятелни 
паралелки или слети от два класа с брой ученици под минимал-
ния, както следва:

2.Финансирането на маломерните паралелки да се извършва в 
рамките на делегирания бюджет на  училища - ОУ „Отец Паисий“ 
с. Съединение, ОУ „Христо Ботев“ с. Лозарево, ОУ „Св.св. Кирил 
и Методий“ с. Грозден.

3.Утвърждава допълнително дофинансиране на слети паралелки 
на ОУ „Васил Левски“ с. Прилеп в размер на 11 234 лева:

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

РЕШЕНИЕ № 370
Относно: Разглеждане на предложение от инж. Васил 

Панделиев  – Кмет на Община Сунгурларе относно: Включване 
на детска градина с. Манолич в списъка на средищните детски 
градини за учебната 2018/2019 година.

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА 
и чл.53, ал.5 от ЗУПУ, Общинския съвет-Сунгурларе 

РЕШИ:
1. Детска градина с. Манолич да бъде включена в Списък на 

средищните детски градини и училища. 2. Възлага на кмета на 
Община Сунгурларе в изпълнение на т. 1 от настоящото решение 
да внесе мотивирано предложение до МОН за включване на 
гореупоменатата детска градина в актуализирания Списък на 
средищните детски градини за учебната 2018/2019 г.
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Издание на 
Община Сунгурларе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Уважаеми съграждани,
Общинското ръководство има удоволствието да Ви информира, че 

Общински съвет – Сунгурларе на 43-тото си редовно заседание е приел 
решение за обособяване на  „Експозиция на спортните постижения  и 
спорта в Община Сунгурларе”. 

В тази връзка и за изпълнение на решението, призоваваме спортните 
клубове и организации, ветерани, настоящи  и бъдещи спортни надежди, 
които са били и са част от  спортния живот на града  и населените места при 
желание да предоставят, или да дарят своя архив, купи, медали, грамоти, 
снимки, документи, спортни пособия, публикации и други. 

Целта  на Експозицията е да се популяризират успехите на спорта в 
общината, като се направи една историческа равносметка. Това ще е сво-
еобразно огледало на сунгурларската сила и спортен дух, които за пореден 
път ще ни дадат повод за гордост.

Бъдете съпричастни на тази благородна идея и оставете следа от Вашата 
спортна слава в историята на спорта в Община Сунгурларе!

За повече информация гражданите могат да се обаждат на тел. 0878627114 
или да донесат своите експонати в Община Сунгурларе, главен експерт 
„Спорт” – Шабан Мустафа.

Нека богатата спортна история на нашите селища вдъхновява младите, 
които да градят достойното бъдеще на Община Сунгурларе.

С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ Кмет на Община Сунгурларе

61-годишният Бургазлия Николай Панайотов спечели поредната месечна 
награда от Лотарията на Националната агенция за приходите с касови бележки. 
Териториалният директор на НАП Бургас Татяна Кънчева връчи на късметлията 
чек за 2000 лева. Докато е бил на почивка във Велинград, бургазлията е решил 
да регистрира в сайта на играта фискален бон за три лева. Това не е първата 
касова бележка, която регистрирам, аз съм почитател на тази Лотария, тъй 
като тя спомага за изсветляването на българската икономика, коментира 
при получаването на чека г-н Панайотов. Териториалният директор на НАП 
Бургас Татяна Кънчева пожела на печелившия да продължи да изисква от 
търговците винаги касови бележки и да не престава да търси късмета си чрез 
Лотарията на Националната агенция за приходите, защото по този начин той 
става част от разрастващото се активно гражданско общество, чувствително 
и реагиращо при неспазване на законите. 

Фискални бонове за близо 19 милиона лева, регистрирани до този мо-
мент само от град Бургас, участват в надпреварата за 50 000 лв. – голямата 
награда във втория сезон на Лотарията с касови бележки на Националната 
агенция за приходите. Общият брой на регистрираните досега от морския 
град касови бележки надхвърля  един милион и триста хиляди. В национален 
мащаб  в надпреварата участват над 20 милиона касови бележки на обща 
стойност близо 302 млн.лв. 

Лотарията с касови бележки вече се ползва с голяма популярност и в со-
циалната мрежа Фейсбук. Там страницата на играта - https://www.facebook.
com/kasovbon, има хиляди последователи и харесвания от регистрирани 
потребители. 

В данъчната лотария имат право да участват всички български граждани, 
които са навършили 14 години и регистрират фискалните си бонове в ин-
тернет, на специално създадения за целта сайт – www.kasovbon.bg. Както и 
през миналата година, данните, които трябва да бъдат въведени за участие, 
са стойността на покупката, датата и часа, в който е издадена касовата бе-
лежка. Няма ограничения за минимална или максимална стойност на покупките, 
допълват от НАП.

Продължение от стр. 1
/Елена Грозданова споделя 

мнението на Руси Стойков, че 
селищното название най-вероятно 
произлиза от Сонгур – Сунгур в 
смисъл на „сокол”, използвано 
и като лично име и като родово 
– Сунгурлар, и приема неговата 
версия като водеща. В подкре-
па тя посочва труда на турския 
историк Гьокбилгин, посветен на 
колонизацията на юруци и татари 
в Румелия по данни на османски 
регистри от ХVІ век. 

В него името Сонгур се сочи като 
едно от най-разпространените 
тюркски имена с предислямски 
произход, а многократно  срещаме 
и като селище с присъствието на 
юруци-преселници, записано в 
османските регистри названието 
Сунгурлу: на с. 110 в регистър от 
1584 г. за района на Анхиало, кой-
то включва извън други селища 
Карнобат и Сунгурлу, на с. 132 пак 
от 1584 г. за района на Карнобат 
наред с Айтос, Карнобат и много 
други селища и пак Сунгурлар,  на 
с. 142 за района на Русокастро – 
Сунгуроглу, на с. 164 за района на 
Ямбол – Сунгурлу и др. В първите 
два посочени примера това наз-
вание със сигурност съответства  

на нашето Сунгурларе.
По повод на това дали е пра-

вилно да се пише Сонгурлар или 
Сунгурлар  не може да се каже, че 
причината е липсата на гласна на 
това място в турския език. 

Там задължително си има глас-
на, но при изписването на арабско 
писмо, което се е използвало 
тогава, гласните не винаги  са 
се изписвали, за гласните „о” и 
„у” се е използвала една и съща 
буква „ваф”, която е можела да се 
чете по още 3-4 различни начини. 
Така че причината е в начина на 
изписване на селищното название 
на арабица, която допуска като 
еднакво възможни и двете четения 
на думата./

Васил Миков застъпва същото 
гледище, а именно, че Сунгурларе 
произлиза от персийската дума 
Сунгур, което значи сокол. Ако 
приемем това можем да пред-
положим, че някога селото било 
задължено да доставя  соколи.  В 
подкрепа са някои турски доку-
менти, в които се споменава за 
доганджии в Карнобат и близките 
села Хаджиите и Сан Стефано. 
Наистина името на Сунгурларе не 
се среща в целия том, но липсата 
на запазени документи не озна-

чава, че тук е нямало доганджии.
Може би най-приемливо е 

становището на Йордан Заимов, 
старши сътрудник в Института за 
български език при БАН, който 
извежда името на вид грозде. Ето 
го дословно:

„Името на Сунгурларе е извест-
но в стари извори, най-ранният от 
които е от ХVІ в. То трябва да се 
свърже с тур.диал. Sungur „хладен, 
безчувствен и сръдлив човек: бяло, 
едрозърнесто сочно грозде: жа-
бешко яйце. Като се има предвид, 
че в селото се отглежда прочутият 
сунгурларски мискет, трябва да 
се приеме, че то е било известно 
с лозарство и в миналото, и за 
това при обяснението на името 
трябва да се излезе от второто 
значение на тур. sungur. Писането 
с –о- /Сонгурларе/ е в резултат 
на свръхстарателност, за да се 
избегне редукцията /понеже всяко 
неударено о в говора минава в у/. 
Правилната форма е Сунгурларе.

Това са сведенията, до които се 
стигна относно произхода и пра-
вописа на името на Сунгурларе, и 
то вероятно е свързано с гроздето, 
отглеждано векове наред.

Извадка от „Страници от 
историята на град Сунгурларе”

Фискални бонове за 19 милиона от 
Бургас играят за награда от 50 000 лева

В НАВЕЧЕРИЕТО 
НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА 

НЕКА СИ ПРИПОМНИМ 
ОТ КЪДЕ ИДВА

ИМЕТО НА СУНГУРЛАРЕ

С КАСОВА БЕЛЕЖКА ЗА 3 ЛВ. БУРГАЗЛИЯ 
СПЕЧЕЛИ 2 000 ОТ ЛОТАРИЯТА НА  НАП

ПРИЗИВ



Клубът на пенсионера в нашето село Славянци е създаден преди 
повече от 40 години. През него са преминали десетки жени и мъже, 
все ентусиазирани и весели хора. Такива са и днешните членове. В 
клуба организираме  различни срещи и дейности.

Неотдавна организирахме среща с Мария Савова от град Сунгурларе, 
автор на стихосбирката „С топлината на сърце“.  Имахме много гости, 
наши симпатизанти. „В „С топлината на сърцето“ са събрани стиховете, 
които съм посветила на всички, които обичам.“ сподели авторката. 
Тя разказа спомени  от годината когато за първи път е започнала да 
пише стихове, разказа за книгата на своя съпруг Тодор Савов „От мен 
забрава няма“, прочете стихове: „Майка“, „На теб жена“ и др. 

Особено ни развълнува
„И ако може днес от всички майки на земята,
в едно да събере  любовта им свята,
тя в мощна сила ще прерасне
и злото на земята ще надрасне.“
С интерес слушахме стихотворенията „Честит празник 1 октомври“, 

„40 години, цяла ера“. Срещата завършихме като изпяхме няколко 
хубави песни.

В клуба имахме идея да провеждаме сбирки на открито и по до-
мовете. В края на месец юли за първи път осъществихме тази идея.  
Гостувахме на Иванка Данчева в дома и. Тя ни посрещна  усмихната. С 
интерес разгледахме прекрасно поддържаната градина, пълна с нате-
жали от плод овощни дръвчета - ябълки, круши, праскови.  Впечатлиха 
ни лехите със зеленчуци:  едри домати, пипер, патладжани,  моркови, 
подправки, всички добре гледани. А до кладенеца стоеше стол, за който 
Ванчето каза, че бил чудноват. На него можело хем да се почива, хем 
да се полива. В единият край на градината бяха наредени и кошери 
с пчели. Разбира се, тайната на това изобилие  беше в работливите 
ръце на стопаните. Домакинята ни почерпи с кафе, газирано, вкусен 
кекс. Имаше още и сладки приказки. А на тръгване всеки получи по 
торбичка с ранни ябълки.

Така преминават дните в клуба ни, весело, интересно и забавно.
Величка Драгнева
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Звучни народни песни, стари градски песни и 
шлагери се чуват всеки вторник от 11.00 часа от 
Клуб на пенсионера в град Сунгурларе. Репетира 
певческата група. Дванадесет жени оставят на-
страна личната си работа и отиват на репетиция. 
Там ги очаква ръководителят на групата г-н Георги 
Колев. И запяват… песен след песен. Пеят, обсъж-
дат как по-добре да се представят на предстоящия 
празник на Карандила. А той беше на  4 август. Там, 
сред вековните буки и стройни борове от сутринта 
звучаха песните на България.

Много гости имаше Сливенският  балкан – от 
всички краища на страната пенсионерите си  да-
доха среща, на която се надпяваха. Пя и нашата 
група – 3 песни, които развълнуваха публиката, 
която ги аплодира от сърце  и викове „Браво“. 
Представихме се блестящо. Радостта от доброто 
представяне отпразнувахме на „Караджейката“  
до село Градец.

Предстоят нови изяви. За тях пак репетиции, 
пак песни.

Ганка Чолакова – председател на клуба

ПЕСЕНТА ПОДДЪРЖА ВИСОК 
ДУХА НА ДАМИТЕ В КЛУБ 

НА ПЕНСИОНЕРА В ГРАД СУНГУРЛАРЕ

Искам чрез вестник „Сунгурларска долина“ 
да изразя впечатленията си от това, което видях  
през месец юли тази година.

Присъствах на юбилея на наш роднина в рес-
торанта на Валентин Славов в град Сунгурларе.  
Още с влизането си в двора на къщата за гости 
„Щъркелово гнездо“ останах изненадана  от   това 
което видях – два басейна, единият за деца, а 
другият за младежи. На вратата ни посрещнаха  
усмихнат управителят Валентин Славов и об-
служващият персонал. Нагостиха ни  на красиво 
подредени маси. Смая ни изяществото и вкусът 
с  който беше обзаведен ресторанта. Да, такъв 
ресторант  в Сунгурларе не е имало,  а и скоро 
едва ли ще има. Обслужването и менюто бяха 
много добри.

Пиша тези редове, за да поздравя г-н Славов, 
който макар  че не е кореняк сунгурларец  направи 
много за хората от нашия град – магазин, къща за 
гости „Щъркелово гнездо“, тренажьорна, ресто-

рант, като  така осигури работа на млади хора. И 
веднага си представям ехидните усмивки на тези, 
които никога не могат да се зарадват на успехи-
те на другите и злобните им коментари. Аз съм 
възрастна жена, но от сърце се радвам на всеки 
който милее и направи нещо хубаво за нашия град.                                                                                                                   
За това, ако имате някакъв хубав повод, имате 
гости, да ги заведете на този хубав ресторант.

Недка Добрева

ПИСМО С БЛАГОДАРНОСТ

КЛУБЪТ НА ПЕНСИОНЕРА 
В СЛАВЯНЦИ С ВСЕ 

ПО-ИНТЕРЕСНИ  ИНИЦИАТИВИ

Шабан Мустафа, състезател на Сунгурларе, счу-
пи рекорда на “Осогово рън” на четвъртия кръг от 
веригата на сдружение „Маратон”, състезание по 
планинско бягане - Кюстендил до връх Руен.

Многократният шампион на България измина 
разстоянието на трасето от 26 км. с денивелация 
повече от 1400 м., от площад “Велбъжд” в Кюстендил 
до връх Руен за времето от 2:22:51 мин.  

Досегашният рекорд на планинското изкачване 
бе на Росен Лилов - 2 часа и 34 мин. 

Над 70 състезатели застанаха на старта на 
стадион “Осогово”. Състезанието откриха зам.-
кметът на Община Кюстендил Светослав Василев 
и председателят на Сдружение „Маратон” Петър 
Панков, който стои зад организацията на веригата 
FIVE MOUNTAINS. 

В генералното класиране при мъжете в планин-
ското бягане втори се нареди кюстендилецът Ивайло 

Атанасов с време 2:43:03 мин. и трети се класира 
Ангел Ангелов с време 2:48:56 мин. При жените най-
бърза по трасето бе Елена Димитрова с време 2:56:59 
мин. В призовата тройка са още Силвия Стефанова и 
Ивелина Василева. На 5-то и 6-то място се наредиха 
кюстендилките Боряна Попова и Ивелина Колева.

Веригата FIVE MOUNTAINS включва изкачване на 
най-високите върхове на 5-те най-високи български 
планини от прилежащите им градове: връх Ботев в 
Стара планина, от Калофер; връх Вихрен в Пирин, 
от Банско; връх Мусала в Рила, от Самоков; връх 
Руен в Осогово, от Кюстендил и последното изкач-
ване, което предстои е на Черни връх във Витоша, 
от НДК в София. 

Шабан Мустафа държи рекордите от Банско до 
връх Вихрен; от Самоков до връх Мусала; от НДК 
до Черни връх и настоящият рекорд от Кюстендил 
до връх Руен.

5 август! На този ден Бъл-
гарският антифашистки съюз 
организира  поклонение пред 
паметниците на героите антифа-
шисти в община Сунгурларе. В 
знак на почит и преклонение пред 
подвига на героите антифашисти 
признателни жители от Бургас, 
Карнобат, Ямбол, Стралджа и 
Сунгурларе се отправят към село 
Велислав.

Групата от Карнобат се по-
клони пред бюст-паметника на 
Гроздю Георгиев в село Черница. 
Положени бяха венци и цветя и на 
паметника на лобното му място. 
А пред паметника на Велислав 
Драмов – Сергей се бяха събрали 
над 160 души, дошли да се пок-
лонят пред подвига на смелият 
партизански командир.

Гости на тържеството бяха: 
Аргир Бояджиев, председател на 
областния съвет на БАС Бургас, 
Петя Милкова, председател на 
общинския съвет на БАС Кар-
нобат, Николина Иванова, пред-
седател на общинския съвет на 
БАС Стралджа, Андон Андонов, 
партизанин от отряд „Народен 
юмрук“.

Свобода!
Една дума – свидна и свята,
древна като света,
като истина вечна,
дръзка като зората,
като бурята гневна!
С тези думи започна краткият 

рецитал подготвен от Клуба на 
пенсионера  Сунгурларе. Звучаха 
песни и стихове посветени на 

героизма. Звучаха имената на 
Ганчо Хардалов, Гроздю Георги-
ев, Димитър Богданов, Никола 
Парапунов, Петър Ченгелов, 
Братя Бачови, Яна Лъскова, Иван 
Козарев, Петимата от РМС. Име-
на, имена, хиляди имена, които 
ние  живите помним.

Слово за Велислав Драмов 
– Сергей изнесе г-жа Петя Мил-
кова, след което с едноминутно 
мълчание  се почете паметта на 
героя. Венци и цветя бяха поло-
жени от ЦК на БАС, от кметският 
наместник на село Велислав, от 
Общинските съвети на БАС в Бур-
гас, Карнобат, Ямбол, Стралджа 
и Сунгурларе.

От там групата се отправи  към 
село Бероново при паметника 
на Димитър Богданов, където ни 
посрещнаха членовете на Клуба 
на пенсионера. Те бяха намерили 
последното писмо на героя до 
неговите родители и то бе проче-
тено от едно дете. Беше разказан 
краткият живот на младият, едва 
23 годишен младеж. Паметта 
му бе почетена с едноминутно 
мълчание  и бяха положени цветя 
пред паметника му.

След отдадената почит на 
героите, всички присъстващи се 
събраха в местността „Ичмята“ в 
град Сунгурларе. където на всич-
ки бе осигурен обяд. Тържеството 
продължи с  много песни, стихове 
и хора.

Ганка Чолакова 
председател на Клуб 

на пенсионера Сунгурларе

ПОКЛОН ПРЕД ГЕРОИЗМА!

ШАБАН МУСТАФА ПОСТАВИ 
ОЩЕ ЕДИН РЕКОРД ВЪВ ВЕРИГАТА 

ПЕТТЕ НАЙ-ВИСОКИ ВЪРХОВЕ


