Година XI, брой 241

Брой 18, 25.10.2018 г.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ИМА НОВИ
ДВАМА ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ
Нови двама почетни граждани на
Сунгурларе получиха символите на
признателност на тържествено заседание, в деня на българската община – 12
октомври.
Предложението на инж. Васил
Панделиев–кметнаОбщинаСунгурларе
беше одобрено и прието на редовното заседание на Общинския съвет през месец
август, тази година. В него бе записано,
че посочените личности имат съществен принос за развитието на града и
общината и „…със званието „Почетен
гражданин на Община Сунгурларе” се
удостояват физически лица с изключителен принос и заслуги за развитието на
Община Сунгурларе, популяризиране
името на града и общината, както и за
изключителни постижения в областта
на обществено-политическия, научния,
стопанския, социалния, културния и
спортен живот в общината. С него се изразява благодарност и признателността
на гражданите на Община Сунгурларе
към положените от носителя усилия

за развитие в неговата сфера. Сигурен
съм, че има много наши съграждани,
които със своя труд и своя талант са
подпомогнали духовното и материалното развитие на града ни и населените
места в общината-кметове, общински
съветници, общински служители,
строители, учители, писатели, учени,
културни дейци, актьори, певци, лекари,
военни и други, и заслужават да бъдат
достойно оценени от поколенията…”
Във връзка с 40-годишнината от
обявяването на гр. Сунгурларе за център на Община Сунгурларе с Решение
№ 382/27.09.2018г. Общински съвет
Сунгурларе удостои с честта да получат своето обществено признание,
чрез отличието „Почетен гражданин на
Община Сунгурларе” следните двама
нови почетни граждани:
1. Посмъртно Добри Великов
Келеведжиев – учител и общественик.
Роден на 17.07.1901 г. в Сунгурларе.
Основното си образование завършва в
родното си село, гимназия - в Сливен,

а през 1926г.– Шуменския учителски
институт.Става преподавател по природоматематическите дисциплини в
Сунгурларската прогимназия, а скоро
след това и директор на основното
училище „Св.Св. Кирил и Методий”
и средищен директор на училищата в
Сунгурларската община. Веднага след
9 септември 1944 г. е инициатор за
откриване на гимназия в Сунгурларе,
за да могат повече ученици от региона
да получат средно образование. Найголямата заслуга тя да бъде открита
през януари 1945 г. има Келеведжиев.
Той става неин пръв директор, а до
пенсионирането му през 1958 г. остава
учител по физика в гимназията и има
един от най-добре уредените кабинети по този предмет в Бургаски окръг.
Освен с пряката си учебно-възпитателна
работа се е занимавал много активно и
с разнообразна обществена дейност,
целяща икономическото и културното
издигане на Сунгурларе.
/продължава на стр.2/

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ ПО
СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАД СУНГУРЛАРЕ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Тази година отбелязваме за първи път празника на
нашия град заедно с храмовия празник – „Св.Архангел
Михаил”. Така ние ставаме част от градовете, които по
стародавна църковно-народностна традиция съчетават
празниците.
Празникът на град Сунгурларе 08 ноември е факт на
основание Решение на Общински съвет Сунгурларе и благословията на Негово Високопреосвещенство Сливенски
Митрополит Иоаникий.
Затова считам,че всички ние трябва да приемем 08
ноември като специален ден за нас. Сунгурларе има
традиции, които се спазват от десетилетия и те оформят
нашия специфичен образ, като сунгурларци. Нека заедно
да направим необходимото така, че празникът на града
ни да ни обогатява, да ни прави по-добри и единни.

Тук е мястото да благодаря на всички физически и
юридически лица, които съдействаха и помогнаха финансово за обезпечаване на мероприятията за празника.
Скъпи именници, желая ви здраве, бодрост и оптимизъм, жизнерадост и вечна младост! Нека светецът, чието
име носите, всякога бди над Вас и с благослов дарява
дните Ви, за да се сбъдват с лекота мечтите Ви!
Честит да е на всички този хубав празник – възроден
и очакван! Желая ви здраве, благоденствие и весело
настроение!
Възползвам се от този повод да поканя всички вас на
празничните събития, организирани от общината.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СУНГУРЛАРЦИ!
С уважение,
ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе,08.11.2018г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ИНЖ.
ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ ПО СЛУЧАЙ
ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИТЕ

Уважаеми просветни, културни и читалищни дейци,
Скъпи съграждани,
Първи ноември е общобългарският празник, на който отдаваме почит на
просветителите, книжовниците, на всички будители, в чиито сърца е горял
буйният огън на духовността и възраждането на националния дух.
Денят на народните будители е ден, в който се прекланяме пред делото на
онези родолюбци, които са пробуждали народа чрез словото, воювали са за
вярата, за езика и свободата на България.
На 1 ноември, скланяйки глави в почит към будителите, оставили имената си
в историята с делата си, нека подадем ръка и на тези наши съвременници, които
днес разпалват искрите на духа български! Те са навсякъде, те са сред нас и в
нас, загърбвайки лично спокойствие и доволство в името на общото преуспяване.
Честит празник на всички, които имат смелост и сърце да превръщат малкото
пламъче в огъня на промяната! Нека бъдем признателни на всички народни
будители за идеята, която са ни завещали, че знанието е важна предпоставка за
едно по-добро бъдеще, за един по-добър свят!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе, 01.11.2018г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД СУНГУРЛАРЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИ КАНИ НА ТЪРЖЕСТВАТА ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ГРАД СУНГУРЛАРЕ
ПРОГРАМА
ПРАЗНИЦИ НА ГРАД СУНГУРЛАРЕ
/12 октомври – 08 ноември 2018г./
12 октомври /петък

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
15:00ч.-Тържествено заседание на Общински съвет Сунгурларе
-награждаване на заслужили дейци и граждани от Община
Сунгурларе, във връзка с 40-годишнината от обявяването на град
Сунгурларе за център на Община Сунгурларе – заседателна зала
на Общински съвет Сунгурларе

17 октомври 2018 г. /сряда

13:00ч. – Детско творчество – „Да нарисуваме есента заедно”
- площад „Св.СВ.Кирил и Методий” гр. Сунгурларе

19 октомври 2018 г. /петък
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15:00ч. - Излъчване и награждаване на Мултимедийни презентации от училищата в общината на тема: „Моят роден край”
– театрален салон на НЧ „Просвета 1882” гр. Сунгурларе
19:00ч. - „50 години заедно – златна сватба” - среща на кмета на
общината със семейства сключили граждански брак през 1968г.
– заседателна зала на Общински съвет Сунгурларе

20 октомври 2018 г. /събота

12:30ч. - Отриване на паметна плоча на учителя и общественик
Добри Келеведжиев - ул. „Слънчев лъч” №13 в гр. Сунгурларе

25 октомври 2018 г. /четвъртък

10:00ч. - Представяне на новозакупените автомобили по
Трансграничен проект България-Турция 2014-2020г. „Съвместни
действия за борба с пожарите” между Община Сунгурларе и
Община Юскюп – центъра на гр.Сунгурларе
13:30ч. - В навечерието на Деня на будителите – урок по родо-

любие, филм на „НЕзабравима България” – театрален салон на
НЧ „Просвета 1882” гр.Сунгурларе

26 октомври 2018 г. /петък

18:00ч. - Провеждане на техническа конференция и откриване
на Държавен шампионат по Крос кънтри Сунгурларе 2018 – заседателна зала на Общински съвет Сунгурларе
18:45ч. - Откриване на „Експозиция на спортните постижения и
спорта в Община Сунгурларе” – Център за подкрепа за личностно
развитие – ОДК гр. Сунгурларе

27 октомври 2018 г. /събота

10:00ч. - Откриване на XII Национален конкурс за изпълнители
на тамбура „Руско Стефанов” - театрален салон на НЧ „Просвета
1882” гр. Сунгурларе
10:00ч. - Старт на Държавния шампионат по Крос кънтри
Сунгурларе 2018 – стадион „Сунгурларска долина” в гр.
Сунгурларе

31 октомври 2018 г. /сряда

12:00ч. - Библиотечна проява с ученици от IV клас - „Слава
Вам будители
народни” - НЧ „Просвета 1882” гр. Сунгурларе

05 ноември 2018 г. /понеделник

10:30 ч. - Церемония по именуване на площада и централния
парк на гр.Сунгурларе
13:00ч. - Церемония по именуване на стадиона в града – детски футболен турнир с участието на отбори от извънкрасните
форми към „Център за подкрепа за личностно развитие” – ОДК
гр. Сунгурларе - стадион „Сунгурларска долина” гр. Сунгурларе

07 ноември 2018 г. /вторник
17:30ч. - Изложба на гоблени „Реалност и цветна магия” лапидариум на музейна сбирка по „Лозарство и винарство” гр.
Сунгурларе
08 ноември 2018 г./четвъртък
09:00ч. – Празнична света литургия, оглавена от Сливенския
митрополит Йоаникий – храм „Св.Архангел Михаил” в град
Сунгурларе
10:00ч. - Посрещане на гостите в сградата на общинска администрация Площад „Св.СВ.Кирил и Методий ” в гр. Сунгурларе
10:30ч. - „Красота и вкус се раждат изпод ръцете …”, базар
на занаятчийски произведения, кулинарни изкушения и био
продукти от жителите на Сунгурларе и региона
10:50ч. - Ритуал за издигане знамето на Община Сунгурларе
11:00ч. – Молитва за благоденствие на жителите и гостите на
град Сунгурларе
11:20ч. - Слово на инж. Васил Панделиев – кмет на Община
Сунгурларе
11:30ч. - Концертна програма с участието на ансамбъл
„Странджа” гр.Бургас
ОЧАКВАМЕ ВИ НА ВСИЧКИ ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
КОИТООБЩИНСКАТААДМИНИСТРАЦИЯОРГАНИЗИРА
ПО ПОВОД ПРАЗНИЦИТЕ НА ГРАД СУНГУРЛАРЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЧЕ ПРОВЕДЕНИТЕ
ИНИЦИАТИВИ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА СТРАНИЦИТЕ НА В-К
„СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА” И В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ - http://www.sungurlare.org/
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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ИМА НОВИ
СПЕЧЕЛИ МАЩАБЕН ПРОЕКТ- ДВАМА ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ
ИНВЕСТИРА БЛИЗО 6 МЛН.
ЛЕВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
/продължение от стр.1/

Община Сунгурларе спечели мащабен проект, с който
ще инвестира близо 6 млн. лв. за реконструкцията и
рехабилитацията на водопроводна мрежа в общината.
След като инж. Васил Панделиев – кмет на Община Сунгурларе подписа договора с Държавен фонд „Земеделие“
на 16.10.2018г. за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ по проект "Реконструкция на водопроводната
мрежа на територията на Община Сунгурларе" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаб
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г. ще стартира
неговото изпълнение.
Точната сума, одобрена по проекта и записана в
договора е 5 787 376.59 лв. Подобна инвестиция за водоснабдяването в Община Сунгурларе за тези населени
места не е правена със сигурност от няколко десетелетия.
Трите обекта, включени в проекта за подмяна на уличната водопроводна мрежа са селата Грозден, Лозарево и
Чубра. Най-спешен е този проект за село Грозден. Селото
се водоснабдява изключително от местни водоизточници,
чийто дебит в последните години е драстично намалял.
През лятото хората са много притеснени, селото е на
воден режим. Проблемът с липсата на питейна вода е
изключително сериозен и чака решение от години. От
съществуващата водопроводна мрежа в с.Грозден ще
бъде подменена 9573 л.м. с тръби ПЕВП Ф125, ПЕВП
Ф110, ПЕВП Ф90 и 372 сградни отклонения.
Що се отнася до уличната водопроводна мрежа в с.
Чубра – селото се водоснябдява от система „Камчия”.
Проблема е, че водопроводната мрежа е стара и тръбите

са с малък диаметър. По проекта, изграждането на ВиК
мрежата ще се извърши с полиетиленови тръби с висока
плътност. Дължината на водопроводната мрежа, която
подлежи на подмяна е с дължина 2843 л.м. с тръби ПЕВП
Ф90 и 97 сградни отклонения.
Ситуацията в с.Лозарево е аналогична. Дължината на
водопроводната мрежа, която подлежи на подмяна е с
дължина 2200 л.м. с тръби ПЕВП Ф90 и 120 сградни
отклонения.
Създаването и обновяването на ВиК мрежата ще подобри качеството и количеството на водата в тези населени
места, и ще ограничи възможностите за поява на аварии в
мрежата. Ще бъде решен основният проблем хората - неритмичното водоподаване и честите спирания на водата.
С прилагането на съответните мерки, Община Сунгурларе се стреми да отговори на приоритетите и целите,
заложени в нормативните документи на национално
ниво за подобряване достъпността и качеството на
предоставяните услуги във ВиК сектора. Реализирането
на проекта на общината за "Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на Община Сунгурларе",
отговаря напълно на действителните нужди и целите му
са съгласувани с приоритетите на национално, секторно
и местно ниво.
След подписването на договора и осигуреното финансиране, предстои общинската администрация да
обяви обществена поръчка за изпълнител. Надяваме
се процедурата да приключи до края на тази година,
в краен случай началото на 2019г. Срокът за реализацията на проекта е 36 месеца. Какви ще са сроковете
и другите параметри по изпълнението на проекта ще
стане ясно при обявяване на обществената поръчка.

ПАМЕТНА ПЛОЧА НАПОМНЯ ЗА ДЕЛОТО
НА ДОБРИ КЕЛЕВЕДЖИЕВ

Паметна плоча на фасадата на Дома на учителя и общественик Добри Великов Келеведжиев в Сунгурларе ще
напомня за неговото светло и общественополезно дело.
Тя беше поставена по идея на инж. Васил Панделиев –
кмет на Община Сунгурларе и в изпълнение на решение
на Общински съвет Сунгурларе за това. Паметният знак
представлява мраморна плоча, на която стои надпис: „В
ТАЗИ КЪЩА от 1936 г. до 1968 г. ЖИВЯ И ТВОРИ
УЧИТЕЛЯТ И ОБЩЕСТВЕНИК ДОБРИ ВЕЛИКОВ
КЕЛЕВЕДЖИЕВ, 1901-1968“
На церемонията по откриването на паметния знак
присъстваха дъщерите на Келеведжиев - Юлия и Маргарита Келеведжиеви, внучката, която носи името на
учителя, инж. Васил Панделиев – кмет на общината,
Халил Ахмед – председател на Общинския съвет, г-жа
Росица Чанева – секретар на общината, Шабан Мустафа
– почетен гражданин на Община Сунгурларе и главен
експерт по спорта в общината, общински служители,
общественици и граждани на общината.
В своето слово инж. Васил Панделиев каза: “Днес 12
октомври, в Деня на българската община сме тук, пред
къщата на Добри Великов Келеведжиев, във връзка с
честването на 40-годишнината от обявяването на град
Сунгурларе за център на Община Сунгурларе и по повод
50 години от кончината на учителя и общественик Добри
Келеведжиев. С решение на Общински съвет Сунгурларе
на редовното си заседание през месец септември Добри
Келеведжиев бе удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Община Сунгурларе“. Кой е Добри
Келеведжиев? Той е сред ярките личности, оставила
общественозначима следа в историята на нашия град:
инициатор за откриване на гимназия в Сунгурларе и
неин пръв директор; член в ръководството на читалище
„Просвета“; Популярна банка „Сунгурларска долина“ и
Производителната кооперация „Сунгурларски мискет“;
сформирал и открил сбирка към читалище „Просвета“,
която години след смъртта му прераства в Музейна
сбирка по „Лозарство и винарство“; автор на книгата
„Страници от историята на град Сунгурларе“ издадена

през 2009 г. Роден през 1901 г., живял и творил до смъртта
си през 1968г. в тази къща…
Животът и делото на Добри Келеведжиев ни задължават, с особена гордост, да даваме пример на младите
поколения да съхраняват най-ценното от миналото на
Сунгурларе и да ги възпитаваме в родолюбие.”
Паметният знак беше открит от инж. Васил Панделиев
и от председателя на общинския съвет на община Сунгурларе г-н Халил Ахмед, след което кмета на общината
прикани всички присъстващи с едноминутно мълчание
да почетат паметта на Добри Келеведжиев. С голямо
вълнение и нескрита признателност Юлия Келеведжиева
благодари на общинското ръководство и Общинския
съвет за всичко, което те правят за баща й – публичност
и популяризиране на делото му и преклонение пред
неговата памет.
Венци и цветя бяха поднесени от Общински съвет
Сунгурларе, Община Сунгурларе, НЧ „Просвета 1882“
гр. Сунгурларе и граждани.
Откриването на паметната плоча бе едно от вълнуващите събития, проведено в Деня на българската община
–12 октомври в Община Сунгурларе, последвано от
тържествено заседание на Общински съвет Сунгурларе
и изискан коктейл.

От мое име и от името на сестра ми Маргарита
и семействата ни искам да благодаря и чрез общинския вестник „Сунгурларска долина” на инж. Васил
Панделиев като кмет на Община Сунгурларе и инициатор за удостояването посмъртно на нашия баща и дядо
Добри Великов Келеведжиев със званието „Почетен
гражданин на Община Сунгурларе”, както и за полагането на паметна плоча на къщата, в която той живя
и твори до последния си ден.
Благодаря и на общинските съветници, които единодушно са приели предложенията, както и на общинските
и читалищните служители, които заедно с ръководителите си бяха организирали прекрасно тържество,
съчетано с празнуването на Деня на българската община.
Благодаря и за ритуала при откриването на паметната плоча с присъсътвието на кмета инж. Панделиев,
който произнесе вълнуващо слово, на председателя на

Общинския съвет Хамил Ахмед Сейдахмед, на служители в Общината и в читалище „Просвета 1882” и на
наши роднини и съседи.
Удостояването на баща ни с почетното звание и
полагането на паметна плоча приемаме като висока
оценка за направеното от него като учител, общественик
и краевед с най-различни изяви в полза на Сунгурларе
и родния край, благодарност за оставеното от него и
дълготрайна почит към светлата му памет.
Накрая пожелавам удостояването на заслужили
сунгурларци, както и от жителите на други селища от
Общината с почетните звания и отличия не само да
продължи, но да стане една прекрасна традиция, защото
както каза награденият на тържеството Стойчо Станев
„Сунгурларе е било, Сунгурларе е и Сунгурларе ще
бъде” и аз силно вярвам в това.
Юлия Д. Келеведжиева - Миндова

Благодарност

Той е един от възстановителите на читалище "Просвета" през 1925 г. и дългогодишен
негов председател или член на управителния или контролния съвет, театрален деец,
лектор и др., а през 1966 г. слага началото
на музейната сбирка при него.
От 1958 г., когато вече е пенсионер,
Келеведжиев започва усърдно да събира
материали за историята на Сунгурларе,
която и написва, но умира внезапно на
2.XI.1968 г., без да дочака отпечатването
й и види плода на десетгодишния си труд.
Това е последната му дейност, посветена на
Сунгурларе и сунгурларци, последен израз
на голямата му и всеотдайна любов към тях.
Добри Великов Келеведжиев е написал
“История на с. Сунгурларе, Бургаско” преди
40 години /Печатно издание през 1972г./.
В своя ръкопис старият учител е вложил
цялата си обич към родния край, цялата си
душа на възрожденски българин, цялата си
надежда, че поколенията след него има какво
да научат от събираните зрънце по зрънце
факти. Години наред той издирвал сведения
за първите заселници, обикалял библиотеки
и събирал снимки, разпитвал стари хора и
записвал разказите им, трупал документ
след документ от по-ново време. Усилията,
положени от него през целия му живот, си
струват – далеч преди да влезе в печатница
неговият труд е цитиран от други краеведи и
многократно по системата “самиздат” е задоволявал любознателните му съграждани.
Според ентусиазирания автор всяко селище
– голямо или малко – си има свое минало,
своя история. Тази история трябва добросъвестно да се съхрани и безпристрастно да
се опише. И в своите многобройни тетрадки
той до края се старае да бъде и добросъвестен, и безпристрастен. Редактирайки
ръкописите му, неговата дъщеря Юлия
Келеведжиева е внесла допълнителни уточнения и значително е обогатила източниците
за информация и данните за годините след
1968. Нейна е идеята да даде ново име на
книгата – “Страници от историята на град
Сунгурларе”, „защото едва ли някой може да
претендира за изчерпателно представяне на
цялата история на това красиво и от векове
познато с кехлибареното си грозде селище”,
както казва тя.
Къщата на учителя и общественик, в която
е живял от 1936 г. до 1968 г. Добри Великов
Келеведжиев се намира на ул. „Слънчев лъч”
№13 в гр. Сунгурларе.
2.Д-р Христо Христов Иванов – лекар.
Роден на 13.05.1943 г. в с. Садово, Община
Сунгурларе. Гимназиално образование получава в Сунгурларе. През 1961 г. постъпва
в школа за запасни офицери гр. Плевен, а
след това служи, като командир на взвод
в поделение гр. Грудово, сега гр.Средец.
В 1964 г. е приет за студент по медицина
в гр. София, където завършва обучението
си и от 03.01.1971 г. заедно със съпругата
си започва работа, като завеждащ здравна
служба в Сунгурларе. Здравната служба е с
голям обем на дейности: болница с 20 легла,
родилен дом в който се раждат около 150
деца годишно, поликлиника с двама лекари,
двама стоматолози, клинична лаборатория,
физиотерапия и рентгенов кабинет в който
д-р Иванов след придобиване на необходимата квалификация работи.
След обявяването на Сунгурларе за град,
през следващата 1975 г. д-р Иванов разработва Структура съответстваща на Наредба
на Министерството на здравеопазването
за Филиална поликлиника в новия град.
През 1976 г. поликлиниката е утвърдена
от Окръжния здравен отдел с щат 4-ма
лекари, 2-ма зъболекари, предадени за методична помощ и административно селски
лекарски и фелдшерски участъци. Един
път седмично посещение в Сунгурларе на
педиатър, акушер гинеколог и невролог от
гр. Карнобат за консултативни прегледи на
населението от Сунгурларе и района. През
1978 г. д-р Иванов завършва всички курсове
за специализация, полага изпит и придобива специалност по вътрешни болести.
Поради силно остарялата и недостатъчна
сградна база ръководството на града взема
решение за построяване на Поликлиника
обединяваща наличните здравни звена.
Д-р Иванов подготвя част от необходимите
документи за изграждането й. От 1980 г.
съгласувано с Окръжния здравен отдел и
местното ръководство д-р Христо Иванов
започва работа, като заместник главен
лекар на Района болница гр. Карнобат
обслужваща и Община Сунгурларе, а от

1986 г. е главен лекар. В същата година
придобива втора специалност по социална
медицина и организация и икономика на
здравеопазването. Хемодиализното лечение на населението от общините Карнобат
и Сунгурларе се е осъществявало в гр.
Бургас. Д-р Иванов съгласувано с Центъра
по хемодиализа при Областна болница
Бургас и Националния консултант по хемодиализа започва изграждането на материална база и квалификация на медицински
персонал за тази дейност. През април 1988
г. към Района болница Карнобат е открит
Център по хемодиализа обслужващ общините – Карнобат, Сунгурларе, Айтос и
Руен. От 1990 г. до 2000 г. е труден период
за общинските болници в страната поради
недостатъчно финансиране. Д-р Иванов и
лекарите в болницата продължават работа
по утвърдени правила и режим на разумни
икономии. През 2000 г. започва реформа в
здравеопазването с разделяне на болничната и поликлиничната дейност. Д-р Иванов
разработва и представя за одобрение в
Областния център по здравеопазване
Структурата на извънболничната помощ за
района, която влиза в първата Национална
здравна карта. През 2002 г. болницата преминава на работа по договор със Здравната
каса и доплащане от Министерството на
здравеопазване за някои дейности. Чрез
икономическия апарат д-р Иванов въвежда
разделно счетоводно наблюдение на всички
отделения и звена, отразяващо се на оборудването и заплащането на труда. Резултатите
са добри, подобрява се снабдяването с
медицинска апаратура на интензивните
звена в отделенията, операционния блок,
клинична лаборатория, рентгеново отделение, хемодиализа и други.
За подобряване качеството на болничното лечение и спестявяне време и средства
за амболаторно болните от общините
Сунгурларе и Карнобат за изследвания в
Бургас, д-р Иванов организира и закупува
за болницата компютърен томограф-скенер. Това е първия скенер в общинска
болница в Бургаска област. Целият обем
апаратура и медицинска техника са закупени със собствени средства на болницата.
Заплащането на труда на лекарите, медицинските сестри и обслужващия персонал
за времето в сравнение с други болници е
прилично. След пенсионирането си през
декември 2008 г. д-р Иванов живее в гр.
Сунгурларе. Той е семеен, съпругата му д-р
Емилия Иванова е работила в Сунгурларе и
Карнобат. Имат дъщеря и син също лекари,
работили в Карнобат, а по настоящем в
гр.София.
Досега със званието „Почетен гражданин” са били удостоени:
Във връзка с честване на 25 години
от обявяването на Сунгурларе за град
и по предложение на кмета на Община
Сунгурларе инж. Васил Панделиев
Общински съвет Сунгурларе с Решение по
Протокол №35/1999 г. удостои посмъртно
със званието „Почетен гражданин на град
Сунгурларе:
1. Димитрина Георгиева Гугова - избрана за председател на Народен съвет
Сунгурларе за периода от 1966 г. до 1976 г.
2. Господин Господинов Радев - избран
за първи председател на Изпълнителен
комитет на селищна система Сунгурларе
през 1979г.
Във връзка с празника на града и
по предложение на кмета на Община
Сунгурларе инж. Васил Панделиев
Общински съвет Сунгурларе с Решение
по Протокол №15/19.08.2016г. удостои с
наградата „Почетен гражданин на Община
Сунгурларе”:
1. Сава Михайлов, учител и творец – за
изключителен принос на г-н Михайлов за
развитието на духовния и културния живот
в града. Наградата е „израз на признанието на сунгурларската общественост към
досегашната му работа и неговия талант
и във връзка с навършените 85 години
от рождението му и 55 години творческа
дейност”.
2. Шабан Алиосман Мустафа, спортист – за изключителен принос на г-н
Мустафа за развитието на спорта в Община
Сунгурларе и спорта в България и високи
спортни постижения. Наградата е „израз
на признанието на гражданите от Община
Сунгурларе за шампиона Шабан Мустафа,
скромен, трудолюбив - атлет, който не се
страхува от километри, деневилация и
загуба - състезател, търсещ победата”.
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ПРАЗНИЧНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА
ЗАСЛУЖИЛИ ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 ОКТОМВРИ

В

ъв връзка с 40-годишнината от обявяването на град
Сунгурларе за център на Община Сунгурларе, на
12 октомври на тържествено заседание на Общински съвет
Сунгурларе се състоя празнична церемония по награждаване
на заслужили граждани от общината.
Инж. Васил Панделиев – кмет на Община Сунгурларе връчи
„Почетен знак на Община Сунгурларе” и удостоверение на
отличените, както следва:
За значима обществено полезна дейност, дарителство и
дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието
на гражданското общество в общината:
1. Иван Николов Узунов – посмъртно - първи кмет на

общината, след проведените демократични избори през
октомври 1991г.
2. Недялка Божанова Божкова – посмъртно – служител от
1958 г., дългогодишен секретар на Изпълнителния комитет
на Общински народен съвет /1976 г. до 1988 г./, общественик,
активен участник в обществения живот на града.
3. Стойчо Станев Славов– учител, пенсионер, дългогодишен заместник председател на Общински народен съвет
/Димитрина Гугова, Господин Радев/ , общественик и активен
участник в обществения живот на града.
4.Иван Чанев Чанев - Председател на Общинския съвет от
1991г. до 1999г., дългогодишен общински съветник, заместник председател на ОбС, председател на ПК по „Законност и
обществен ред”, общественик и член на обществения съвет.
5. Кольо Железчев Кондев – посмъртно – дългогодишен
учител, председател на Общински съвет мандат 1999г. - 2003г.,
общественик.
6. Халил Ахмед Сейдахмед - председател на Общински
съвет четвърти мандат, избран от 2003г. и по настоящем.
7. Тодор Иванов Стоянов – председател на АПК от 1978 г.
до 1989 г., с изключителен принос за развитието на селското
стопанство в района, организира построяването на промишлени цехове в селата и града с цел задържане на младите хора.
За значими постижения в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването и спорта:
1.Николай Петков Русев – дългогодишен директор на
единственото средно училище в общината, общински съветник мандат 1999-2003г., общественик, учител допринесъл за
Редактори:
Йоана ГЮРОВА,
Дейност култура към Д "ОУЗКСДСТ",
Адрес: гр. Сунгурларе,
Читалище "Просвета 1882",

ioanamat@gmail.com sungurlarskadolina@abv.bg

Предпечат и печат: "Информа принт" АД
гр. Бургас, ул. "Транспортна"
зад МОЛ "Бургас Плаза"
тел.: 056/ 800 950, 056/ 833 075

Издание на
Община Сунгурларе

развитието на училищното образование, обучил и възпитал
стотици ученици от общината.
2. Атанаска Недялкова Янева – учител от с. Прилеп, активен общественик и културен деятел, създател и уредник на
етнографската сбирка към народно читалище „Васил Левски”
с. Прилеп от 1984г.
3.Д-р Димитринка Георгиева Делова /Стоянова/ – дългогодишен общопрактикуващ лекар, на която трудовия път
преминава изцяло в Сунгурларе. Работила и като управител
на поликлиниката в града.
4.Д-р Бисер Атанасов Атанасов – лекар, общественик,
общински съветник от 1995г. до 2011г., председател на ПК
по Здравеопазване при ОбС, член на обществения съвет.
5. Доц. д-р Димитър Петров Николов – лекар-кардиохирург, с изключителни заслуги в областта на здравеопазването.
Изцяло отдаден за опазване здравето и живота на хората, чрез
извършване на сложни операции в това число и на голяма част
от жителите на Община Сунгурларе.
6..Марю Митев Марев – общественик, посветил по-голяма
част от живот си за развитието на спорта и утвърждаването
на футбола и футболната слава на града, треньор 20 сезона
на детски, юношески и младежки отбори.
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50 ГОДИНИ ЗАЕДНО – ЗЛАТНА СВАТБА
спомени за нещо преживяно заедно с другия човек. И преминавайки през такива житейски моменти, преодолявайки ги заедно,
съм убеден, че са Ви направили по-силни, уверени и мъдри днес!
Половинвековното семейно общуване заслужава това тържество
на духа и предизвиква уважение и преклонение. Нека и занапред
Вашите семейства живеят задружно и да споделяте радостите в
живота! Искрено Ви пожелавам никога да не остарявате един за
друг и след 50-годишен брачен живот да продължавате да гледате
на живота с усмивка и с любов! Честита Ви златна сватба!“
Г-жа Ганка Батакова – благодари на организаторите, сподели
моменти от житейския път на нейното семейство и поздрави присъстващите с прекрасното стихотворение на голямата българска
поетеса Паулина Станчева:

На 19 октомври от 19.00 часа в Ритуалната зала на Община
Сунгурларе се проведе поредното мероприятие от Програмата във
връзка с честванията на 40-годишнината от обявяването на град
Сунгурларе за център на Община Сунгурларе. Инициативата да
бъдат поканени на среща семействата от град Сунгурларе, които са
сключили граждански брак през 1968 г. и на които съдбата им е дала
възможността да празнуват своята златна сватбата през настоящата
2018г. е на кмета на Община Сунгурларе – инж. Васил Панделиев.
На поканата му се озоваха шест семейства, те са: Анка и Ангел
Стоянови, Тодорка и Ангел Апостолови, Ганка и Ангел Батакови,
Димитринка и Георги Кисьови, Славка и Георги Димитрови и
Маринка и Диню Диневи. По уважителни причини не присъстваха:
Мариона и Йордан Божкови и Мара и Дянко Чолакови.
Приветствайки ги с добре дошли, кмета в своето слово каза:
„.. За мен е удоволствие в наближаващия 21 ноември - Деня на
християнското семейство да Ви поднеса от името на Община
Сунгурларе и лично от свое име поздравления по случай 50-годишния Ви семеен живот и Вашата златна сватба. Прекрасно събитие
и повод за равносметка, да си спомните хубавите мигове, които са
Ви донесли щастие и трудностите, които са Ви сплотили. За тези
50 години заедно, Вие със сигурност знаете какво е да обичате, да
имате открито сърце и да разчитате на истинска подкрепа в живота,
защото половин век сте били неразделни в радости и неволи! Найтрудните моменти отминават и се превръщат само в прекрасни

„Къде си младост?”

Не знам кога младостта ме напусна.
Тя се отдалечава от мене крачка по крачка,
безшумно, неусетно,
докато най-после
я усетиш далеч от себе си.
Загубваш я като някаква
незаменима същност,
без която можеш да живееш,
но живееш непълноценно,
сякаш си цвят с похитено
от ветровете венче.

МУЛТИМЕДИЕН КОНКУРС В
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

На 19 октомври 2018 година в заседателната зала на
Общински съвет гр. Сунгурларе се проведе излъчването
и награждаването на мултимедийни презентации от
училищата в общината на тема „Моят роден край“. Това
мероприятие бе организирано от Община Сунгурларе
във връзка с 40-годишнината от обявяването на град

Сунгурларе за общински център, както и по повод
празника на града 8 ноември.
След изтичане на обявения срок в общината се получиха девет презентации от училищата ОУ „Христо
Ботев“ с. Лозарево, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с.
Грозден и СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе.
Добро впечатление направи старателната подготовка
на учениците - обогатили знанията си за миналото,
традициите и обичаите на района в който живеят.
Презентациите бяха разгледани и оценени от компетентно жури.
Поощрителни награди получиха:
1.учениците от 4 кл. на ОУ „Христо Ботев“ с. Лозарево
2.Василена Чернаева
3.Веселина Иванова
4.Миглена Атанасова
5. Сузан Шопова
6.Ростислава баева
На 3 място се класира – Асие Маринова
На 2 място /колективна/ на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Грозден
На 1 място Деница Стефанова
Всички участници получиха грамоти и предметни
награди, връчени от кмета на община Сунгурларе – инж.
Васил Панделиев

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО СЛУЧАЙ
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ПОЛИЦИЯТА
Уважаеми съграждани,
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На 8 ноември, когато православна църква почита Св.
Архангел Михаил, българската полиция отбелязва своя
професионален празник.
Уважаеми служители на Районно управление Полиция гр. Сунгурларе,
На този светъл ден засвидетелствам своето уважение
към всички Вас за проявявания ежедневно висок професионализъм. Вашата професия е призвание и обществен
дълг, който заслужава да бъде високо ценен и подкрепян.
Всеотдайната Ви и високоотговорна мисия са гаранция за

реда и спокойствието на гражданите на нашата община.
По повод празника Ви пожелавам много здраве и сили да
посрещате предизвикателствата, пред които сте изправени
ежедневно!
Нека Свети Архангел Михаил закриля Вас и семействата Ви и Ви дава кураж и вяра в житейския Ви път.
Честит празник и на всички празнуващи именния си
ден днес!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе, 01.11.2018г.

И шепнеш с болка и съжаление:
„Къде си моя младост, която трупаше
медените питки на съзряването
и вярваше в осъществяването
на най-съкровените мечти.
Къде си ти, моя младост?”
Да би могъл човек
да не отдалечава никога
младостта от себе си!
Да би могъл да не старее.
Всички бяха много развълнувани и с приповдигнато настроение.
В непринудения разговор спомените се редяха един след друг за годините, когато са били млади, за това как са се запознали.
Разкриха част от тънкостите за дългогодишен семеен живот „...
щастливия брак се крепи основно на любовта, уважението, на
взаимните компромиси, зачитане, съобразяване с мнението на
другия, заедно вземане на решенията, почитане на родителите,
съхраняване добрите спомени, като забравяме лошото, уважаваме
семейните ценности….”
Юбилярите получиха поздравителен адрес и специален плакет
от кмета на общината, а за дамите имаше красиво цвете.
Сключилите граждански брак през 1968г. в Община Сунгурларе
са били 175 двойки, по населени места: Сунгурларе – 39, Лозарево
– 23, Подвис -19, Прилеп – 6, Съединение -12, Грозден -8, Рупча
-4, Бероново -3, Садово -7, Черница – няма, Есен – 7, Везенково
-19, Манолич -13 и Славянци -15.
От всички 39 двойки сключили граждански брак в Сунгурларе,
9 са двойките които към настоящия момент имат честта да празнуват своята „Златна сватба“. Тъй като от останалите семейства: на
една част от тях единият съпруг за съжаление не е между живите,
друга част са с разтрогнат брак, за други брака е втори за един от
съпрузите, има и такива които в момента не живеят заедно.
Община Сунгурларе за първи път организира среща със семейства от града, които 50 г. са заедно. Стремежът е всяка година да
бъде организирана подобна среща не само в града, но и в останалите
населени места, която да се превърне в традиция и в празник за
населеното място.

„ЗЛАТНОТО
ОЧАРОВАНИЕ НА
ЕСЕНТА...”

На 17.10.2018г. бе даден старт за обща рисунка „Да нарисуваме
есента заедно“, в която развихриха въображението си учениците от
Начален етап на СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе. Жълто, оранжево, кафяво, червено това са багрите на ранната есен, които като магия
нежна преливаха в пъстрите листа. Имаше усмивка от пухкаво облаче,
имаше въздишка от вятър, имаше детска глъч, смях и много радост…
Цветна палитра!
„- Здравей, Есен! Здравейте хора, весели, но забързани! Спрете за миг
и се порадвайте на есенната красота!“ Кагато дойде октомври, бавно
започваме да усещаме промяна във времето. Няма човек, който да остава безразличен при мисълта за обагрените в жълто и червено листа
на дърветата и по земята.
Така видяха есента децата, и така я нарисуваха в картина дълга 40
метра!

