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УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

бъдещето, удовлетворени от настоящето. .. Честит
празник, здраве,усмивки и добро настроение “ каза
той. Беше прочетен и поздравителният адрес от
президента на Република България Румен Радев.
И като на всеки празник музиката, песните и танците бяха елементите допълващи мозайката за отличното настроение в душите на хората. А затова се
погрижиха самодейците при НЧ „Просвета- 1 882г.“
Сунгурларе. По детски чисто звучаха стихотворението за Сунгурларе изпълнено от Никол Въсекова
и стиховете посветени на празника изпълнени от

44 госъвет
на Република България, публикуван в Държавен
вестник на 4 септември 1974 година официално
селището Сунгурларе става град.
Площадът в центъра на града събра много гости
и жители дошли да отпразнуват тази годишнина.
Празникът започна с поднасяне на венци и цветя
пред паметника на загиналите във войните жители
на град Сунгурларе в знак на почит и признателност.
С тържествен ритуал бе издигнато общинското
а септември Сунгурларе празнува
| | дини
откакто с Указ на Държавния
1

!

За мен е изключително удоволствие да Ви поздравя по повод началото на Новата учебна 2018-2019
година.
Ден важен за всички - учители,
ученици, родители, приятели и
роднини, както и цялото общество,
които осъзнават необходимостта
от добро образование, което да
послужи като трамплин към едно
добро бъдеще.

*

Уважаеми учители,

Днес имам възможността да изразя нашата признателност и респект
към труда Ви, към професионализма, с който водите нашите най-млади съграждани, нашето бъдеще
за ръка! Вашата благородна мисия е да формирате интелектуален
потенциал, който да приобщи нацията ни към бързо развиващия се
свят. На всички Вас от сърце желая здраве, търпение и най-голямата
награда - уважението на Вашите ученици!
Вие уважаеми родители, бъдете горди съюзници на българското
просветно дело. Тези чувства и готовност за съпричастност да се претворяват в активност и всички заедно да пишем страниците на историята на училищния живот. За да може знанието и светлината, която
просвещава всеки човек, трайно да се въплъти в душите на Вашите деца.

Скъпи ученици,

ПоздравявамВи най-сърдечнос празника.Бъдетеупорити,усвоявайте
новостите и стигайте все по-далеч в необятната вселена на познанието. Бъдете уверени в собствените сили и амбицията, доказвайте се
в науката, спорта и професионалното обучение. Не забравяйте, че
именно образованието ни прави свободни личности с право на избор
в своята реализация. Това, което научите в училище ще Ви е от полза
за цял живот, затова не жалете сили. Училището е и място, в което се
създават едни от най-здравите и искрени приятелства, затова и всички
се връщаме към него с радост.
ПожелавамВи успешна учебна година, изпълненас многопостижения
и хубави емоции. Бъдете здрави и следвайте мечтите си.
Йоана Рускова и Виктор Грунов. Чудесни изпълнения поднесоха певиците от певческата група при
пенсионерския клуб в Сунгурларе и самодейката
Маргарита Мирчева. С много настроение играха и
танцьорите при НЧ „Просвета- 1 882г.“. Публиката
имаше удоволствието да се наслади и на спектакъла „Мелодии на тялото“ на танцовата формация
„Танцът на вятъра“ от град Стара Загора.
Празникът завърши с красива заря.

знаме от кмета на общината инж. Васил Панделиев.
Празничен водосвет за здраве и благоденствие на
жителите на град Сунгурлареотслужиархимандрит
Димитрий. От откритатасцена с приветстванидуми
кметът на общината инж. Васил Панделиев приветства гостите и жителитенаСунгурларе.„Горд съм, че
споделям тези празнични дни с всички Вас, жители
и гости на Сунгурларе, защото само ако уважаваме
традициите и миналото, ще можем да вървим към
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Голяма част от жителите на гр.
Сунгурларе знаят, че в годината
когато Сунгурларе е обявено за
град /04.09. 1 974г./ за Председател

Днес Вие престъпвате с плаха крачка, но с искрящи от вълнение очи
в нашето училище за началото на новата учебна година един нов и
вълнуващ святза вас! ПожелавамВи весели и интересни учебни часове,
попътен вятър, здраве и успехи в света на познанието!

-

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА ДОБЪР ЧАС!

С уважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе.
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на втория етаж в сградата на 06щината са поставени рамкирани
портретитеим, като първият от тях
неслучайно е на г-жа Димитрина
1976 г.
Гугова, като първи кмет вече на
Във връзка с честванетона 25 го- град Сунгурларе. На официалнадиниотобявяванегонаСунгурларе та интернет страница по същия
за град и по предложение на кмета ред са публикувани снимките
на Община Сунгурларе /тогава/ на кметовете от обявяването на
инж. Васил Панделиев,Общински Сунгурларе за град до наши дни.
На 04 октомври тази година
съвет Сунгурларе с Решение по
Протокол М935/1999 г. я удостоява стават 20 години от смъртта на
посмъртно със званието„Почетен Димитрина Гугова и в тази връзка
гражданин на град Сунгурларе”. си позволяваме да публикуваме
В знак на признателност и част от нейния разказ „Един кмет
уважение към постигнатото през за себе си” /1998 г./ и споделените
годините от кметовете, упра- спомени в него за миналото:
влявали Община Сунгурларе,
„ ...... - Много труд, напрежение

на Общински народен съвет
Сунгурларее избрана Димитрина
ГеоргиеваГугова, която ръководи
общината в периода от 1966 г. до

Мили първокласници,

и отговорност имаше по моето

време. Какво ли може да направи един кмет без поддръжката
и активността на населението.
Доброволният труд беше основният принцип в основата на всяко
обществено-значимо и трудово
начинание.
По време на моето кметство
построихме: 40 хил.кв.м. тротоари, Детска градина, Автогара,
първият жилищен блок за специалисти, първото промишлено
предприятие/цех/, започна строителствотона Пощата, направихме
кабелизация на телефонната мрежа, асфалтирахме много улици,
прочистихме и озеленихме реди-

ца площи и други полезни дела.
И повечето от това, представете
си, с доброволен труд. Запомних
делата надобрите жени-стопанки,
които разкрасяваха с вкус не само
дворовете си, но и улиците пред
домовете. То бе време на красиви
дела.
Общината е била винаги найдейният орган в общественодържавните дела. Имената на
добрите помощници в моята
работа са много, но сред тях ще
спомена СтойчоСтанев и Недялка
Божкова ...... ”
С уважение и преклонение,

Общинска администрация
Сунгурларе
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КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
НЕЗАВИСИМОС1ТА НА БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
ПО ПОВОД 22 СЕПТЕМВРИ

-

ДЕНЯ НА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА нието на цар Фердинанд, с които провъзгласява Независимостта
на Третата българска държава. Датата, на която България става
ЧЗСТ ОТ ПОЛИТИЧССКЗТЗ, карта на СВСТЗ. КЗТО ВССПРИЗНЗТЗНСЗЗВИСИМЗ.
Приемете моите най-искрени поздравления по повод 22 сеп- Държава. Водени от общобългарската кауза и преклонението им
тември 1908г. - деня, в който България става истински свободна, пред Отечеството, княз Фердинанд, който вече е провъзгласен
за цар, министър-председателят Александър Малинов, министсуверенна държава!
рите, българските политици и общественици застават зад смело
Преди 110 години в емблематичната за историята на бъл- обявената независимост.
Сбъдва се мечтатана поколениябългари- борцитеза църковна
гарската държавност и духовност църква „Свети Четиридесет
мъченици” цар Фердинанд първо прокламира манифеста, след и национална независимост, хъшовете и четниците, възрождентова провъзгласяването натози знаменателен държавнически акт ците и опълченците. А тя е била Да видят, да вдишат усещането
е повторено, в крепостта Царевец. На 22 септември 1908 година, за свободна, съединена и независима България.
ДНСС ВСИЧКИ ние имаме един СВСЩСН ДЪЛГ-Да ПОМНИМ И пазим
за пореден път в историята на България Търново става не само
сцена, но и активен участник с цялата си общност в особено важен паметта на хората, които посветиха себе си на Майка България
политически акт, който надгражда българската държавност. Акт, и защитиха нейните интереси, а родолюбието и патриотизмът
който възвръща славата и достойнствата на българския народ. да бъдат ежедневна политика и обществена практика. Дължим
Този ден е от изключително значение на нас, българите, тъй като го в памет на достойните ни предци, за бъдещето на децата и
е извоюван без чужда помощ, благодарение на самочувствието внуците ни.
В ДеН КЗТО ТОЗИ НИС СМС ДЛЪЖНИ да СИ направим СМСТКЗ, че
и увереността на българския народ.
уроците от септември 1908 година са ясен знак на българския
Днес ние си припомняме огромното значение на датата 22 народ за неговата силна политическа воля да гради бъдеще.
Най-сърдечно Ви пожелавам здраве, благополучие и успехи!
септември 1908 г., достойнството, мъдростта и смелосттана реше-
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ЧЕСТИТДЕН НАНЕЗАВИСИМОСТТА!ЧЕСТИТПРАЗНИК!
С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе.

АФГ-"НЕКА“

Община Сунгурларе
ЗАПОВЕД
л9591/11.09.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед МРД 10-145/03.09.2018г. на Областен управител на 06Областната епизоотичната комисия заседава по повод то. Стопаните трябва да засилят мерките за биосигурност ласт Бургас, съставен протокол от Общинска епизоотична
комисия Сунгурларе от 10.09.2018г. и констатираноогнище
регистрираното огнище на болестта африканска чума по и при съмнение за заболяването да уведомят незабавно на
болестта африканска чума при свинете в с. Тутраканци,
свинете в село Тутраканци, област Варна. За недопускането ветеринарните лекари на съответната община. Забранява се общ.
Провадия , обл. Варна
област
с
на болестта

на територията на
Бургас, комисията
разпореди редица мерки. Кметовете и кметските наместници
в срок до 14.09.2018 година трябва да актуализират списъците на собствениците и броя на отглежданите свине и да
предоставят копия от същите на официалните ветеринарни
лекари по общини. Служителите от Агенцията по храните
ще разпространят информационнилистове за превантивните
мерки, които собствениците следва да предприемат. Това се
прави с цел да бъдат предварително и напълно осведомени
за цялата клинична картина, начините за предпазване и
евентуалните последствия при установяване на заболяване-

изхранването на отглежданите свине кухненски отпадъци
и отпадъци от депа. Гранично-инспекционният ветеринарен
пункт ще засили контрола по извършване на Дезинфекцията на транспортните средства влизащи в страната, както и
контрола за внос на неразрешени хранителни продукти. По
думите на специалистите заболяването е агресивно, затова
и разпоредените мерки трябва да се спазват изключително
стриктно. Комисията призовава всички стопани, независимо от броя на животните, които отглеждат да ограничат
тяхното движение и да спазват стриктно инструкциите на
ветеринарните власти.

НАРЕЖДАМ
1.Кметовете и кметските наместници по населени места
Да актуализират списъците на собствениците и броя на
отглежданите свине и да предоставят копие на официалните ветеринарни лекари за Община Сунгурларе, в срок
до 14.09.2018г.
2,Кметовете и кметски наместници по населени места
съвместно с официалните ветеринарни лекари да уведомят
собствениците на животновъдни обекти, в които се отглежДат свине(ако има такива), за възникване на заболяването
в с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна , както и за
клиничните признаци на същото.
3.Служителите на МВР да оказват съдействие на официЗАПОВЕД
алните ветеринарни лекари при контрол на движението на
М.» 554 / 29.08.2018 г.
животни на територията на Община Сунгурларе.
4.Собствениците на свиневъдни обекти(ако има такива)
На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоупра- ването в заповедта. 3. Определям цена на един комплект тръжни от всички категории да засилят мерките за биосигурност
вление и местната администрация, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.71 от документи 0,2 % от началната тръжна цена на обекта без ДДС, и при съмнение за заболяване да уведомят незабавно
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане платими в касата на Общината. Същите се получават в стаята на обслужващият обекта регистриран ветеринарен лекар и
официалният ветеринарен лекар.
ОбПФ, 1-ви етаж (над партер) на Община Сунгурларе.
с общинско имущество на Община Сунгурларе и Заповед М.»
5.0тглежданите свине да не се изхранват с кухненски
4.
519/13.08.2018 г. на Кмета на Община Сунгурларе за изпълнение
Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от начали отпадъци от Депа за отпадъци;
на решения На 358 и На 359, приети на открито заседание, про- ната тръжна цена на имота и се внася в касата на Общината или отпадъци
6. При отглеждане на свине за лични нужди да се ограМ.»
42 на Общински съвет
по банков път по следната сметка:
ведено на 31.07.2018 год. с Протокол
ничи достъпа на външни лица до обекта, да се извършва
ВС860МСК70003321757314, ВТС код ПМСКВСЗР, ОБЩИНА
гр. Сунгурларе
дезинфекция на входа на обекта и да се изхранват с фуражи,
СУНГУРЛАРЕ.
ЗАПОВЯДВАМ
с гарантиран произход.
1. ОткриваМ процедура за провеждане на публичен търг с явно
5.Оглед на имотите - предмет на търга се извършва всеки
7.Собствениците на стада свине от източно балканска
наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска работен ден с представител на общината или кметството, след порода и нейните кръстоски да спазват стриктно изисквасобственост на Община Сунгурларе, обл. Бургаска, както следва: закупуване на тръжната документация.
нията на Наредба 6/20.03.2007г. за условията и реда за
1. Недвижим имот - частна общинска собственост, находящ
6. Търгът да се проведе с начален час 10,00 часа на 20.09.2018 пасищно отглеждане на свине от източнобалканска
порода
се в землището на село Везенково, Община Сунгурларе, Област
год., в заседателната зала на Общински Съвет гр. Сунгурларе, и нейните кръстоски.
Бургас, а именно: НИВА с площ от 149.600 дка, съставляваща 1-ви етаж (над партера).
8.Служителите на МВР да оказват съдействие на офиПоземлен имот Ме 075002 по КВС на землището на селото, в
7.Тръжна документация и заявления за участие в търга се при- циалните ветеринарни лекари при контрол на движението
местността „Камчията“, актуван с АЧОС М 1691 от 19.11.1999 емат До 12,00 часа на 19.09.2018 год. в деловодството на Община на животни.
Сунгурларе, партерен етаж.
г., с начална тръжна цена 650,00 лв./дка (шестотин и петдесет
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.
8.Собствеността на имота, предмет на търга се прехвърля след
лева на декар), за целия имот 97 240 лева. За имота има сключен
Ме
кмета
на Община Сунгурларе Диана Гурева, д-р Живко
21/29.02.2012
г.
и
на
за
наем
окончателното
допълнително споразумение
заплащане
договор
предложената цена, данък прехвърляне - съгласно чл.35, ал.2 от НОРМДТ на Община Сунгурларе Камшев- Ветеринарен лекар към ОВС гр.Сунгурларе и
към него от 21.07.2015 г.
Сунгурларе .
2. Недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
- 3,00 %, режийни разноски - 2% и стойността на разходите, РУП
Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете
землището на село Вълчин, Община Сунгурларе, Област Бургас, а направени от Общината за изготвяне на оценката, платими в
именно: НИВА с площ от 80.000 дка, съставляваща Поземлен имот едномесечен срок от влизане в сила на Заповедта на Кмета на и кметските наместници, Общинска ветеринарна служба
гр. Сунгурларе ,РУП Сунгурларе, местния радиовъзел и
Ме 100121 по КВС на землището на селото, в местността „Мерата“,
Общината, с която е определен участникът спечелил търга.
вестник за сведение и изпълнение.
На
обяви
АЧОС
2441
Копие
05.05.2010
с
се
с
на
начална
за
места
от
от
г.,
цена
заповедта
целта
да
тръжна
определените
актуван
86 400,00 лева (осемдесет и шест хиляди и четиристотин лева).
в общината, в кметствата на съответните землища - с. Везенково
Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
11. Условия за провеждане на търга
и с. Вълчин, да се помести в един регионален ежедневник и на
Кмет на Община Сунгурларе
1
Утвърждавам тръжна документация съдържаща: заявление интернет страницата на Общината. Препис от настоящата заповед
иа /иа
за участие по образец,
да се връчи на заинтересованите служители от Дирекция ”БФСдекларации - 2 броя, проекто - договор, копие от скица за ДОС“ за сведение и изпълнение.
имота, копие от акт за собственост, копие от лицензирана оценка, копие от заповедта за търга и копие от решение На 358 и 359/
Съобщение за провеждане на обществено обсъждане
31.07.2018 год.
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на
2. Търгът да се проведе за всеки имот отделно по реда на обявяКмет на Община Сунгурларе Доклад за екологична оценка към предварителния проект
на Общ устройствен план на Община Сунгурларе
На основание чл. 127, ал.1 от Закона за Устройство на
територията и чл.21 от Наредбата за извършване на еколоОбщина Сунгурларена основание чл. 128, ал.1 и 10 от ЗУТ (Закона жилищно строителство, УП-за жилищно строителство, УТП-за гични оценки на планове и програми Община Сунгурларе,
за устройство на територията) съобщава, че в ((Държавенвестник» жилищно строителство, 1Х-за озеленяване, Х-за стопански двор, организира общественообсъждане на Доклад по екологична
брой 72 от 31.08.2018г. е обнародванообявление на Община Сунгур- ХТ-за бензиностанция, ХП-за складова и производствена дейност, оценка към предварителен проект на Общ устройствен план
на Община Сунгурларе.
ларе за преработка на изготвения проект за изменение на ПУП-ПР ХШ-за складова и произвоствена дейност, ХТУ-за складова и проОбществено обсъждане ще се проведе на 18.09.2018 г. от
(подробенустройствен план - план за регулация) и изработения ПЗ изводствена дейност, ХУ-за озеленяване, ХУ1-за стопански двор, 13:30 ч. в ритуалната зала на Общинска администрация ХУП-за складова и производствена дейност, ХУШ-за складова и Сунгурларе, гр. Сунгурларе, ул.“Г.Димитров“М92.
(план за застрояване) на стопански двор ПИ (поземлен имот) 501 .1
ДЕО към предварителният проект на Общ устройствен
по кадастралния план на с.Лозарево, квартали 1 и 3 по регулацион- производственадейност, ХТХ-за складова и производственаДейност
ния план на с.Лозарево и квартал 55 (нов), като се създават нови и ХХ-за складова и производствена дейност; в новосъздадения план, както и предварителният проект на Общ устройствен
Община Сунгурларе са на разположение на заинтеулици: с от (осови точки) 200-201-202-203-205, с от 203-204, с квартал 55 се обособяват УПИ: 1-за складова и производствена Дей- план на
в сградата на общинска администрация Сунгурресованите
от. 2-206-207-208-209-210, с от. 3-211, с от. 209-211-212-214, с от. ност, П-за складова и производствена дейност и Ш-за озеленяване с
гр. Сунгурларе, ул. “Г. Димитров“ М910, всеки работен
ларе:
212-213 и с от. 214-215; в квартал се обособяват самостоятелни предвиденото свободно и свързано застрояване в новообразуваните Ден от 08.00
до 17.00 часа, както и на интернет адрес: идиш.
УПИ (урегулирани поземлени имоти): 1-за жилищно строителство, УПИ, при запазване на съществуващите сгради като елемент на знпвийагеогд. Лице за контакт: Ирена Ангелова - еколог,
П-за жилищно строителство, 111-за контролно-Диагностиченпункт основно застрояване. Проектът се намира в сградата на общинска тел.за връзка: 0878915363.
Писмени становища, предложения и мнения по Доклада
за автомобили и ТУ-за складова и производственадейност; в квартал администрация, дейност „УТ”, ет.2, стая 3. В срок до 30.09.2018г.
3 се обособяват самостоятелни УПИ: 1-за жилищно строителство,
заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, на основание чл.128, ал.5 към предварителния проект на Общият устройствен план
П-за жилищно строителство, Ш-за жилищно строителство, ТУ- от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и могат да се депозират в сградата на Община Сунгурларе, на
факс 0557 1/ 5585 или на електронна поща: Ктегзипвийагесф
за жилищно строителство, У-за жилищно строителство, УТ-за искания по проекта до общинската администрация.
аьуьв
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Община Сунгурларе е сключила Договор за
„Ремонт на СУ „Христо Ботев“, УПИ - 1, квартал 88
по ПУП на град Сунгурларе“. Изпълнителят „Агро
Сам“ ЕООД град Бургас е избран по процедура за
възлагане на обществена поръчка. Тя се провежда
във връзка с изпълнение на капиталовата програма
на община Сунгурларе за 2018 година и ПМС Мз 260
от 24 ноември за одобряване на допълнителни разходи / трансфери за 2017 година. Проектът включва
ремонт на скатен топъл покрив и облагородяване на
дворното пространство. Прогнозните средства от

УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА СУНГУРААРЕ
В ГОТОВНОСТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Общинските учебните заведения в община Сунгурларе
вече са в готовност за стартиране на Новата учебна година.
Общият брой ученици, които ще бъдат обхванати са 1060,
като от тях 120 ще са ученици в 1-ви клас.
За нормалното протичане на учебния процес в общината
училищата са обезпечени кадрово с назначени редовни
преподаватели. Задължителната документация за началото
на учебната година, както и учебниците и учебните помагала са заявени и доставени в срок. Договорите сключени с
издателствата са изпълнени коректно и в срок. На 13 септември предстои проверка от ДАИ - Бургас за годността

на ученическите автобуси, превозващи деца и ученици от
местоживеенето им до съответното учебно заведение. Такива
проверки се извършват периодично с цел осигуряване на
безопасни условия при превоза.
Предстои доставката на дърва за огрев на детските градини
и училищата на 100% до края на септември.
Във почти всички учебни заведения са извършени частични
ремонтни дейности - освежаване на класни стаи, санитарни
възли, дворни пространства, покривни конструкции. Усилени
ремонтни дейности се извършват в СУ „Христо Ботев“ град.
Сунгурларе и ДГ „Щастливо детство“ село Лозарево.

22 СЕПТЕМВРИ! ДЕН НА
НЕЗАВИСИМОСТТА НА
БЪАГАРИЯ

СУНГУРЛАРСМ
ДОЛМНА

138 946, 11 лв. ще бъдат изразходвани директно за
подобряване на условията за пребиваване на учениците. Същинските строително - монтажни работи
са започнали през месец август и ще завършат до
започването на учебната 2018/2019 година.
С

изпълнението на този проект община

Сунгурларе прави още една стъпка напред към
осигуряване на по-добра образователна среда,
повишаване на фИЗИЧССКОТО здраве И на ПРИЯТСН
и ползотворен престой на учениците в учебните
заведения.

УНИВЕРСИТЕТСКА
БОАШ/ЩА "ДЕВА
МАРИЯ" СТАРТИРА
БЕЗПААТНИ
ПРЕГАЕДИ СРЕЩУ

СЪРдЕчно-СЪДСВИТЕ
ЗАБОАЯВАНИЯ

С този акт на практика се отхвърлятпоследните васални връзки с Османскатаимперия.
КняжествоБългария става независимадържава начело с коронованияцар Фердинанд.
Защото след тържественотопрокламиране
нанезависимостта,княз ФердинандТприема
титлата Цар на българите.
Мястото, което Фердинандизбира, за Да
провъзгласинезависимосттане е случайно.
Манифестът е прочетен в църквата „Св.
Четиридесетмъченици“,за да се подчертае
приемственосттас Втората българска държава, с временатана Асен и Петър, Калояни
Иван Асен 11, когато градът е бил столица
на страната. Манифестът за обявяванетона
независимосттасе прочитавтори пътсъщия
ден. След царя и министър-председателят
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НашиятДеннанезависимосттанямаблясъканаамериканския4юли.Българитенякак
не сме свикналида го честваме, въпреки че
Денят е обявен за официаленпразникпреди
почти 20 години. Това става на 10 септември
1998 г. с решение на Народното събрание.
Но и до днес не се замисляме много-много,
че ако го нямаше онзи Манифест на цар
Фердинанд 1, нямаше да говорим с гордост
за Трето българско царство. Защото Трето
българско царство означава точно това независимост.
Прогласяването на Независимостта
всъщност завършва делото на българските
възрожденци,на борците за освобождение.
След Руско-турската освободителнавойна
България е свободна, но само една нейна
част. След Съединението на 6 септември
1885 г. и земите на юг от Балкана стават
част от българскатадържава. Но една след
22 септември 1908 г., точно тридесетгодини
след Освобождението, България получава
правото да се назовава наистина независима. Дотогава тя е княжество, васално на
султана. От Готския алманах, този най-ав-

торитетен справочник по генеалогията на
европейската аристокрация, издаван всяка
година, можем да видим как е изглеждала
България в навечерието на деня на своята
независимоств очите на чужденците. Тогава
повечетоевропейскидържави са монархии.
До 1907 г. включително,в Г отския алманах
България на практика е подредена в частта
за Турция, защото е описана като васална
територия под скиптъра на султана, заедно
с Тунис, Египет и о. Самос. Казва се още, че
страната е васално княжествосъздадена от
Берлинскиядоговор, начело с княз, който е
избран от Великите сили и който е генераладютант на султана. Ето така са гледали на
нас от Атина,Букурещ,Бешрад и Истанбул,
до Берлин, Париж и Лондон.
В нощта срещу 22 септември министър-председателят Александър Малинов
посреща княз Фердинанд 1 на яхтата „Хан
Крум“ край Русе. Оттам цялото българско
правителство и князът поемат към Велико
Търново. Във Велико Търново, старопрестолнатастолица, князътпрочитаМанифест,
с който обявява независимосттана България.

Реуактори:
Йоана ГЮРОВА,
дейност култура към д "ОУЗКСДСТ",
Аурес: гр. Сунгурларе,
Читалище "Просвета 1882",

ПоапатакфотаПсот зипоиг|агз|кас1011паеариь9
Преупечат цпечат: "Информа принт" Ад
гр. Бургас, ул. "Транспортна"
зад МОЛ "Бургас Плаза"
тел.: 056/ 800 950, 056/ 833 075

АлександърМалиновпрочитадокументана
историческияхълм Царевецпред събралото
се хилядно множество.
След обявяванетона независимостта,тя
трябва да бъде международно призната, а
това не става автоматично, изисква много
дипломатическиусилия. Задоговореностите
с Австро-Унгария стана дума. Спечелена
е и Британската империя, която обаче
поставя условие - да започнат преговори
междубългарскотоправителствоиВисоката
порта. И те започват веднага. Българската
делегация води Андрей Ляпчев. Високата
порта иска България да плаща голям данък. Реакцията на министър-председателя
Малинов е категорична - независимост не
се откупува! Османската империя плаши с
война, Българияотговаряс частичнавоенна
мобилизация. Българо-османскитепротиворечия са уредени с помощтана Русия. През
април 1909 г. са подписанибългаро-руски,
руско-турски и българо-турски протокол.
Според тези споразуменияРусия опрощава
османските задължения, останали от войната от 1877 - 1878 г., в замяна Османската
империя се отказва от всякаквифинансови
претенции към доскорошното трибутарно
княжество България, а българската страна
се задължавада изплати 82 милионафранка
на Русия в срок от 75 години. През същия
месец империятапризнава независимостта
на България, последванаи от Великитесили.
И така България се завръща напълно
на картата на независимите европейски
държави.

ЪСУНГУРЛАРСКА
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ДОЛМНА
Издание на
Община Сунгурларе
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Напълно безплатна кампания срещу сърдечно-съдовите
заболявания започва университетска болница „Дева Мария“
от този месец. Поводътза това е
Световния ден на сърцето, който
се отбелязвана 29 септември,но

безплаттштепрегледищепродължат и през октомври.
Кампанията е насочена към
мъже над 50 години и жени
над 55, които попадат в някоя
от рисковите групи на пушачи,
консуматори на алкохол, хора с
фамилна обремененост, работа
във вреднасреда, водещи застоял
живот и цели раннапревенцияи
лечение на сърдечно-съдовите
заболявания. Рискови са и хората с болки и тежести в краката,
отоци на стъпалата и глезените,

52:23. А

умират от някакъв проблем на
сърдечно-съдовата система.
Със захлаждането проблемите
на сърцето и кръвообращението
се увеличават. Сред най-често
срещаните причини за сърдечна недостатъчност в Европа са
коронарна болест на сърцето,
инфаркт на миокарда, вродени

сърдечнидефекти,уврежданена
сърдечните клапи, предсърдно
мъждене. Един отчетири пациен-

ти със сърдечна недостатъчност
умирадо 1 година, а всеки втори
- до 5 години след поставяне на
диагнозата. В България няма
публикувани данни от цялостен
националенрегистърна пациен-

тите със сърдечносъдовипроблеми, но се смята, че над 140 хиляди
са пациентите, които живеят
видими деформирани вени, със сърдечна недостатъчност, а
кожни промени в долната част над 20 000 са смъртъпитте случаи
на краката. Прегледите ще се годишно. Важно е да се знае, че
извършватвсеки ден от 15 До 18 при всяко следващо поколение
ч., а час може да бъде записанна проблемите със сърдечно-съдотел. 056/ 89 62 62.
вата система се проявяват с 10
Любопитно е, че сърдечно- години по-рано от предходното.
съдовите заболяваъпитясапричтипта Профилактичните прегледи
номер 1 за смъртноствБългария, при кардиолог и съдов хирург
като според различни статисти- спомагат за оптималносправяне
ки почти половината от хората с проблема.
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На 8 септември /Малка Богородица, денят, в който селото чества своя празник/ се
проведе тържествено откриване на паметна
плоча на загиналите във войните жители
на село Дъбовица. Инициативата за създаването на паметната плоча е дадена още
преди 10 години от Кольо Калъпов, но едва
в началото на 2018 година идеята бе подета
от кметският наместник Вълчо Витанов и
жителите на селото. За да почетат паметта
на 16-те свои съселяни дали живота си за
свободата на родината са събрани средства
и тя е изработена. Паметната плоча е поставена в двора на църквата, за да напомня
на идните поколения за саможертвата и
победния дух на дедите им.
Кметският наместник Вълчо Витанов
приветства всички дошли да изразят почитта си към загиналите „Едва ли има
българин, който да не се гордее с бойната
слава на нашите войни. Ние, признател-
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ните жители от село Дъбовица, отдаваме
своята почит и уважение към паметта
на героите от родния край и родината.“
„Нека тази паметна плоча бъде символ на
вашата признателност към онова героично
поколение, дало живота си за родината, да
Ви напомня за славното минало и да дава
пример на младото поколение" каза народната представителка на ПП „ГЕРБ“ Галя
Василева, която присъства на събитието.
Тук бяха и кметът на общината инж. Васил
Панделиев, представители на ръководствата на политическите партии на ГЕРБ и БСП
от община Сунгурларе, представители
от ПП „ГЕРБ“, много гости на жителите
на селото. Архимандрит Димитрий отслужи панахида В памет на загиналите за
свободата на България войници. Всички
присъстващи почетоха паметта на героите
с едноминутно мълчание. Поднесени бяха
венци и цветя пред мраморната плоча.
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15.13 на загиналите

във войните от „ддъбовица (Шелове)
Вълчев Вълков

21.12.1044

с.Сотин

Иванов Иванов
р-и Ангел

25.10.1915

11|алва

00.12.1012

грдорлу

р-и Ангел

ри

АтанасЗафировдинов

р-и

димитър Иванов

1910 гара Белово

Костов

15.11.1015

Скопие

Иванов
димитър Петков

23.01.1011

Битов Таш

30.09.1016

Каймакчалан

12.11.1012

стрес

10.02.1910

Рожден

02.10.1915

вр.11врвля

11.12.1012

одаушиьои

Милчев
ри димитър
р-и

Иалълов

р-и

дочо Христов

Стойков

Бъроев
р-и Зафир димитров

ри
ри

Иван Манолов Георгиев
Колю Георгиев Узунов

димитров Пефте ров
р-к Милчо
Стоянов Паусиов
р-к Станчо
,.
“
тов Андонов

20.02.1911е.Алчвр
19.11.1911
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ОБИЧАЯТ „ПРИПЯВАНЕ НА
ПАЛАМАРКИ“

ЦОНЕСЕ НАГРАДА
на Тракийските Дружества в
България, Тракийско дружество „Одринска епопея” Стара
Загора, Общество за фолклор,
Кметство Старозагорски бани
и НЧ „Христо Ботев-1952 г.”
Старозагорски бани.
Участниците бяха над 4 000 с
възможност за изява на 25 и 26
август. Редяха се песни, танци
и индивидуални изпълнители.
Сред тях бе и вокалната група
на НЧ „Христо Ботев-1928 г.”
село Подвис. Участниците получиха грамота, плакет и рекламна
книжка за богатата програма на
събитията през 2018 г. на града.
Богата бе съпътствашата програма на събора, в която бяха

включени детски творчески

За 13 път Националният си певци, танцьори и инструТракийски фолклорен събор менталисти. Началото бе по-

„Богородична стъпка” -2018 г. ставено на 25 август на 1-ва и
събра участниците си от цяла П- ра сцена от 9.00 ч., а в 11.00
България. Под прохладните часа бе официалното откривадървета на Старозагорски ми- не на събора. Организатори са
нерални бани показаха таланта Община Стара Загора, Съюз

работилници „Съхранено с любов-сътворено с талант”.
До събора пътувахме с автобус
заедно с групата от Ведрово, осигурен от Община Сунгурларе за
което много благодарим.

Николина Манчева

Женската група за автентиченфолклор при НЧ „Васил Левски-1 929 г.”
село .Прилеп, община .Сунгурлареучаства за трети път в Националния
тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ в курортното селище Старозагорски минерални бани на 26.08.2018 г. Нашите самодейки
представиха пред публиката и журито местния обичай „Припяване на
паламарки“. За отличното си представяне те получиха плакет и диплом
за принос в съхранениетои развитиетона фолклораи народнитеобичаи.

Еленка Желязкова.

ПРИЗИВ
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Общинска администрация- Сунгурлареще се включи в националнакампания „Да
изчистим България заедно “ и през тази година. Дейшостите по почистване ще се
проведат на 15.09.2018г.(събота), с начален час 09:00 часа.
За целта пред сградата на Общшча Сунгурларе, на доброволците ще бъдат осигурени
чували И ръкавици.
Местата за почистване в гр. Сунгурларе са
Междублоковипространства;
:

-

Паркове;

Лесопарк„Ичмята“ гр. Сунгурларе;
Покрайнинитена гр. Сунгурларе.

Каним всеки гражданин, КОЙТО има желание да се ВКЛЮЧИ активно В „зелената
ИНИЦИ21ТИВа“, да заповяда В ПОСОЧСНИЯ час И заедно като един отбор, Да дадем СВОЯ
принос за по- чиста България!

ИГРАЕМ ЧИСТО
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