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Брой 19, 7.11.2018 г. Година XI, брой 242

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ДОСТОЙНО ДОМАКИНСТВА 
НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ НА БЪЛГАРИЯ 

ПО КРОСКЪНТРИ – СУНГУРЛАРЕ 2018

Община Сунгурларе не изневери на традицията 
провежданите кросови бягания в града да 
бъдат предшествани от интересни и значи-
ми събития. /2014г.- награждаване Шабан 

Мустафа за „Любимец на феновете” избран с  гласуване 
на електронния сайт на списание „Атлетика” ; 2016г.- 
награждаване Шабан Мустафа за „Любимец на феновете” 
избран за трети път с  гласуване на електронния сайт на 
списание „Атлетика.; 2017г.–Презентация за постиженията 

от алпийските маратони на Шабан Мустафа – многократен 
шампион на България по планинско бягане и маратон, 
победител на световноизвестния планински маратон Юнг 
Фрау – Швейцария; 2018 г. – откриване на Експозиция на 
спорта и спортните постижения в Община Сунгурларе/.

На 27 октомври от 10.00 часа беше даден старта на 
Националния шампионат на България по кроскънтри – 
Сунгурларе 2018. Шампионатът бе предизвикателство 
и изпитание за Община Сунгурларе, тъй като-за първи 

път в историята на общината в областта на спорта се 
провежда национален шампионат. Община Сунгурларе 
заслужено домакинства състезание от такъв ранг, защото 
притежава национален състезател от световна класа - 
Шабан Мустафа. Високите постижения, които той жъне 
през последните години, макар и в индивидуален спорт, 
дават основание  за гордост.

/продължава на стр.3/
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На 26 октомври от 18.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Сунгурларе 
се проведе техническата конференция за Националния шампионат на България по 
кроскънтри. На нея треньорите на Спортните клубове имаха възможността да направят 
промени в стартовите списъци и да поставят уточняващи въпроси по провеждането 
на състезанието. 

В залата присъстваха: г-н Диян Драшков – спортен директор на Българската феде-
рация по лека атлетика, г-н Антон Бонов – представител на Българската федерация 
по лека атлетика и главен редактор на списание Атлетика, проф.Апостол Славчев 
– технически делегат на шампионата, г-жа Петя Петкова - главен съдия, г-н Румен 
Рангелов – техническо лице на състезанието. Съдийската колегия се състоеше от 
13 съдии, който бяха разпределени на възлови места по трасето, както и на стар-

та и финала. Сред присъстващите бяха и г-н Динко Ганчев и г-н Марин Николов, 
треньори на Шабан Мустафа, треньори на спортни клубове, г-н Евгени Игнатов – 
рекордьор на България на 1500,3000,5000 и 10000 м., г-н Илия Илиев – говорител 
на шампионата, г-н Халил Ахмед – председател на Общински съвет – Сунгурларе, 
г-жа Диана Гурева – заместник кмет на общината, г-жа Росица Чанева – секретар 
на Община Сунгурларе. 

Г-н Драшков откри техническата конференция, след което думата бе дадена на 
инж. Васил Панделиев – кмет на Община Сунгурларе, който приветства гостите с 
добре дошли, пожела успешно провеждане на шампионата и най-добрите да победят.

Г-н Шабан Мустафа разясни най-подробно трасето за провеждането на шам-
пионата.

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ НА БЪЛГАРИЯ ПО 

КРОСКЪНТРИ – СУНГУРЛАРЕ 2018
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На 31 октомври тази година от 11:00 часа, ръковод-
ството на Община Сунгурларе, общински съветници, 
общински служители, граждани и ученици от ОУ „Св.
СВ. Кирил и Методий” с. Манолич и СУ „Христо Ботев” 
гр. Сунгурларе бяха на стадиона в гр.Сунгурларе. 

Приветствайки ги, инж. Васил Панделиев – кмет на 

Община Сунгурларе информира присъстващите, че по 
негово предложение, Общински съвет Сунгурларе с 
Решение №371/27.09.2018г.  на основание чл.21, ал.1, 
т.18 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с 40-годишнината 
от обявяването на гр. Сунгурларе за център на Община 

Сунгурларе: Именува стадиона в гр. Сунгурларе с името 
„Сунгурларска долина”.

Със  счупването на бутилка шампанско и пожелания 
за много спортни успехи на стадион „Сунгурларска 
долина” в гр. Сунгурларе, започна приятелската среща 
между футболните отбори на двете училища. 

СТАДИОНА В ГРАД 
СУНГУРЛАРЕ СИ ИМА ИМЕ
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Издание на 
Община Сунгурларе

Шампионатът се организира от Община Сунгурларе, 
Общинския спортен клуб по лека атлетика „Шампион 

– Сунгурларе”, със съдействието на Българска федерация по 
лека атлетика. Екип от общинската администрация под прякото 
ръководство на главния експерт по Спорта  - Шабан Мустафа,  
вложиха много  усилия по подготовката на трасето и предос-
тавиха перфектни условия за безпроблемното провеждане на 

шампионата. От този шампионат се излъчи Националния отбор 
на България в състав от 15 атлети за участие на Балканския 
шампионат по кроскънтри, който ще се проведе в Ботосани, 
Румъния на 04.11.2018г. Пожелаваме успех на всички и достойно 
да защитят българската атлетика на международно ниво!

Натрупаният опит от организирането и провеждането за 
шеста поредна година през 2018г. на състезанието кроскънтри 
„Сунгурларска долина” доказа за пореден път, че една малка 
община  е в състояние да проведе на ниво състезание от кален-
дара на  Българската федерация по лека атлетика, с претенцията 
и самочувствието да се сравняваме с големи общини. 

177 състезатели от всички възрасти участваха в националния 
шампионат по кроскънтри – Сунгурларе 2018 от 36 спортни 
клуба от цялата страна. /СК Стратеш Атлетик-Ловеч, Супер 
Спорт-Варна, Орловец 93-Габрово, СК Атлет-Мездра, Тракия-
Пловдив, Балкан-Ботевград, СКЛА-Шумен, Лудогорец-Разград, 
СКЛА Нови пазар, Загорец-Нова Загора, Атлетик-Карнобат, АК-
Джордан, Локомотив София-Никола Карапетров, Средногорски 
атлетик-Пирдоп, Добружда 99-Добрич, Спартак-Койнаре, 
Атлетик 90-Луковит, СК Стогос 2006-Нова Загора, Рилски атлет-
Самоков, СК Атлет 2004-В.Търново, Дунав-Русе, СК Младост 
2012-Багоевград, СК Русе Кар Мотор Спорт, Б.Мулешков-
Панагюрище, СК Актив 2013-Пловдив, Локомотив-Дряново, 
АК Орхание-Ботевград, Юниверсал, Евър-Варна, СК Олимпия-
Враца, Черно море Атлетик-Варна, Лидер-Нова Загора, Тракия 
96-Пловдив и СК Мизия/

Последваха десет старта в различни възрастови групи на карто-
текирани състезатели в Българската федерация по лека атлетика: 
момичета  и момчета под 16 години, които се надпреварваха в 
дистанции от 2000  и 3000 м. Стефани Йолова от СК Стратеш 
Атлетик-Ловеч успя да спечели надпреварата при момичетата в 
шампионата. Тя се наложи в оспорвания финал на 2000 м с 7:12 
мин. Втора завърши Петя Ковачева от Супер спорт-Варна с 7:20 
мин, а трета е Ева Петкова от Орловец 93-Габрово с 7:25 мин.

Емил Веселов е победителят в националния шампионат при 
момчетата под 16 години.  В един изключително оспорван финал 
на дистанция 3000 м, представителят на Спартак-Койнаре се 
наложи само с една стотна над Мехмед Мехмед от Лудогорец-
Разград– 10:09 срещу 10:08 мин. На трето място с 10:16 мин. 
остана Венцислав Трайков от Загорец–Нова Загора. 

След тях на старта застанаха девойки и юноши младша въз-

раст в дистанцията от 3000  и 4000м., девойки  старша възраст 
в дистанция 3000 м.  и юноши старша възраст в дистанцията 
от 4000 м. Наталия Кременска от Черно море Атлетик-Варна 
убедително спечели бягането на 3000 м при девойките под 18 
години. Тя се наложи със 11:11 мин. Втора е Маргарита Радева 
от Орловец 93–Габрово с 11:26 мин, а трета Паолина Грозева от 
Тракия 96-Пловдив с време 11:57 мин.

Еркан Низам се наложи в националния шампионат при 
юношите под 18 години. Състезателят от Евър-Варна измина 
дистанцията от 4000 м за 13:04 мин. След него се класираха 
Минчо Давидов от Тракия-Пловдив и Чудомир Черногоров от 
Атлет-Карнобат съответно с 13:09 и 13:18 мин.

Владислав Михайлов от Атлетик 90-Луковит спечели  надпре-
варата при юношите под 20 години на шампионата, преодолявай-
ки дистанцията от 6000 м за 20:25 мин, като изпревари с десет 
секунди втория – Боян Иванджиков от СК Атлет 2004-Поморие 
- 20:35 мин. Трети завърши Валентин Вълканов от Супер спорт-
Варна с време 21:00 мин

Силвия Георгиева от Евър–Варна бе най-бърза при девойките 
под 20 години.Тя измина 4000 м за 14:18мин. След нея останаха 
Девора Аврамова от Орловец 93–Габрово с 14:49 мин и Елица 
Тодорова от  Средногорски атлет-Пирдоп с 15:12 мин.

Иво Балабанов от СК Атлетик-Мездра спечели  надпреварата 
при младежи под 23 години на шампионата, преодолявайки дис-
танцията от 8000 м за 25:15 мин, следван от  втория – Християн 
Стоянов от Дунав-Русе с време  25:36 мин. Трети завърши Георги 
Гергов от СК Стратеш Атлетик-Ловеч с време 26:00 мин.

Бирселин Сюлейман от СКЛА-Нови пазар бе най-бърза при 
девойките под 23 години.Тя измина 6000 м за 24:27 мин. След нея 
останаха Кремена Ковачева от СК Атлет-2004-Поморие с 26:36 
мин и Моника Иванова от  СК Стогос 2006-Н.Загора с 27:23 мин.

Митко Ценов  от СК Атлет–Мездра и Маринела Нинева  от 
Локомотив-Дряново взеха националните титли по кроскънтри 
при мъжете и жените в Сунгурларе на 27 октомври.

Ценов премина дистанцията от 10000 м за 31:21, а само тре-
ньорът му Йоло Николов успя да задържи темпото му и финишира 
втори за 31:32 мин. Бронзовото отличие бе за Стоян Владков от 
Дунав–Русе, който завърши за 32:08 мин.

Йоло Николов и Митко Ценов - медалистите и Димчо Мицов 
от Рилски атлет–Самоков бягаха заедно в първите три километра. 
Първи групата изпусна Мицов, а след половината разстояние и 
Владков не можа да издържи на темпото на атлетите от Мездра.

При жените дистанцията бе 8000 м, а Маринела Нинева 
от Локомотив–Дряново и Радосвета Симеонова  от Добруджа 
99–Добрич доминираха над другите състезателки. Нинева 
постепенно се откъсна от Симеонова и спечели поредната си 
национална титла за годината с 29:11 мин. Симеонова е втора 
с 30:17. Трета на почетната стълбичка бе Кристина Иванова  от 
Младост 2012–Благоевград – 31:16.

Оценката на  г-н Игнатов и г-н Атанасов, г-жа Росица Раданова,   
красноречиво говорят за усилията на Община Сунгурларе за 
безупречното протичане на състезанието:

Г-н Евгени Игнатов – рекордьор на България на 1500,3000,5000 
и 10000 м. по отношение на организацията и подготовката на 
трасето и условията  за провеждане на Националния шампионат 
на България по кроскънтри - Сунгурларе 2018  - „… Шаби, какво 
направи ти? Подготвил си трасе за Балкански шампионат…” 

Г-н Атанас Атанасов – регионален експерт за Бурас-Ямбол, 
към Министерството на младежта и спорта: „… Шаби, още вед-
нъж искам да ти благодаря за отличните условия и коректното 
отношение, това е мнението и на всички колеги. Състезанието 
премина на много високо ниво”

Г-жа Росица Раданова – "Благодарим на Шабан Мустафа и 
кмета на Сунгурларе за перфектното посрещане и перфектната 
организация".

ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА 
ПРИРОДАТА И СПОРТА

c

m

y

k

       

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ДОСТОЙНО ДОМАКИНСТВА 
НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ НА БЪЛГАРИЯ ПО 

КРОСКЪНТРИ – СУНГУРЛАРЕ 2018
/продължение от стр.1/

На 18 ноември ще се проведе ново приключение сред приро-
дата - 10 километров кръгов пешеходен маршрут от село Костен, 
община Сунгурларе. Това е  поредната изненада, подготвена от 
организаторите Зелена Странджа, ОСКЛА Шампион – Сунгурларе, 
посещение на нови, невероятно красиви и интересни места в 
близост до Бургас.

Но този път има и много повече ...
- Среща с многократния шампион на България по планинско 

бягане и маратон, победител на световноизвестния алпийски 
маратон Юнгфрау, Швейцария през 2015 г. - Шабан Мустафа;

- Разказ от самия Шабан - как се живее и тренира на село, и как 
се става шампион от световна величина;

- Прожекция на кадри от негови участия в състезания в Алпите;
Специално за любителите на планинското бягане!!!
- Тренировка по БЯГАНЕ с Шабан по неговите горски пътеки. 

Желаещите трябва имат опит в планинското бягане и да могат 
да поддържат средна скорост от около 6 мин/км (10 км/час) в 
продължение на 19 км!!!

И още за всички...
- Изкачване на връх Илийца, 684 м н. в., най-високия в Източна 

Стара Планина на изток от гр. Сливен - панорамни гледки;
- Преминаване през останките на византийска крепост под върха;
- Разглеждане на храм „Св. Архангел Михаил“ в село Костен, къ-

дето е преподавал видния народен будител Софроний Врачански;
- Посещение на новооткритата спортна експозиция в град 

Сунгурларе.
Програма: 18 ноември /неделя/
8.30 - Тръгване от паркинга на магазин Била до автогара Запад 

в Бургас;
10.00 - Посещение на Експозицията на спорта и спортните 

постижения в гр. Сунгурларе. Презентация на Шабан Мустафа;
12.00 - Начало на прехода от село Костен към връх Илийца - 10 

км кръгов маршрут;
12.00 - Старт на тренировъчно бягане от село Костен с Шабан 

Мустафа по пресечен горски маршрут с дължина до 20 км
+ Изкачване на връх Илийца - 684 м н. в.;
+ Преминаване покрай останките на византийска крепост/

кале;
+ Разглеждане на храм „Св. Архангел Михаил“ в село Костен;
Отпътуване за Бургас - 16.30 часа*
*Участниците в бягането с Шабан трябва да си носят дрехи 

за преобличане! Те ще могат да изчакат пешеходната група на 
топло в заведението на центъра на село Костен.

Ако желаете да се включите в събитието, заявете своето 
участие като попълните регистрационната форма в сайта www.
zelenastrandja.com.

След потвърждение от организаторите ще получите съоб-
щение на посочената от Вас електронна поща.

Екипировка: удобни туристически обувки или маратонки, 
малка раница, храна и 0.5 л. вода за през деня, дъждобран, 
фотоапарат и повече добро настроение.

За бегачите: маратонки за пресечен терен, бегаческа раница 
или колан, дрехи за преобличане. Цена:  таксата е 10 лв., която 
включва професионален водач и сувенир за спомен. Деца до 
18 г. с придружител не заплащат такса! Такса не се заплаща и 
при валиден месечен абонамент за събития на Зелена Странджа 
(20 лв.) или четвърти пореден поход за период от два месеца 
на един участник. За осигурен транспорт се доплаща 10 лв. на 
човек. Необходими документи:  Лични документи, а на място се 
попълва декларация за освобождаване от отговорност.
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В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ БЕ ОТКРИТА ЕКСПОЗИЦИЯ 
НА СПОРТА И СПОРТНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

На 26 октомври след приключване на техническата конференция за Държавния шампионат по 
кроскънтри - Сунгурларе 2018 беше открита Експозицията на спорта и спортните постижения 
в Община Сунгурларе.  Г-н Диян Драшков, спортен директор на Българската федерация по лека 
атлетика  сподели: «…..за мен е чест  тази вечер, във връзка с честванията на 40-годишнината 
от обявяването на града Ви за център на Община Сунгурларе и в навечерието на провеждането 
на Националния шампионат на България по кроскънтри – Сунгурларе 2018, да  присъствам на 

откриването на Експозицията на спорта и спортните постижения в Община Сунгурларе. Това 
е много радостно, благодаря на кмета на Община Сунгурларе за инициативата и на  Общински 
съвет Сунгурларе, който я подкрепи …»

Лентата прерязаха г-н Халил Ахмед – председател на Общински съвет Сунгурларе, инж. 
Васил Панделиев – кмет на Община Сунгурларе и разбира се  г-н Шабан Мустафа – нацио-
нален състезател от световна класа и почетен гражданин на Община Сунгурларе.

След това по стар български обичай, кмета на общината лисна вода от менче, украсено 

със здравец – за здраве и още много постижения в областта на спорта. Всички присъстващи: 
гости, треньори, състезатели и граждани разгледаха единствената по рода си Експозиция на 
спорта и спортните постижения в Община Сунгурларе.

С обособяването на Експозицията ще се популяризират успехите на спорта в общината и 
на сунгурларската сила и спортен дух, които за пореден път дават повод за гордост. Целта 
на общината е младото поколение да се запознае с родните спортисти и техните спортни 
постижения /чрез видеоматериали, брошури, занимания в извънкласни форми и др./, като се 
надява, че ще успее да мотивира голяма част от нашите деца, ученици, младежи и не само, 
да бъдат достатъчно убедени, за да започнат, ако до този момент не са го направили - да 
полагат усилия за своята двигателна култура, физическа подготовка и активност.

Община Сунгурларе  има традиции в различните спортове. Местният футболен клуб 
”Сунгурларска долина”  въпреки, че в момента не изживява най-добрите си дни, има  много 
постижения. Клубът е два пъти осминафиналист на Републиканското селско първенство /
преди 1974 г./, а също така и многократен окръжен първенец. ФК „Сунгурларска долина” 
има шест сезона във „В“ група, както и три сезона в т.нар „зонови групи“. През 1994/1995 

година се бори за влизане в „Б“ група. Известни треньори на отбора: Димитър Димитров-Херо, 
Христо Димитров-Ричката, Марю Митев /над 20 сезона/, Христо Атанасов /играещ треньор за 
1 сезон/, Радостин Терзиев / 2009-2016г./. Футбол в общината развиват още и клубовете в с. 
Манолич и с. Съединение. Същите  участват в ,,Б-запад“ групата на Областното първенство 
гр. Бургас.

В началото на 70-те години Дружество за физкултура и спорт /ДФС/ „Сунгурларска доли-

на” има и баскетболен мъжки отбор, който се състезава във 2-а група на Зона „Загоре“. Днес 
техни  последователи са отборите: момичета и момчета от СУ „Христо Ботев” в града, които 
участват в провежданите ученически  и общински турнири,  в Държавните игри на спортистите 
от малките селища и   достойно представят Община Сунгурларе, заемайки  призови места.

Друг спорт в общината  е  „класическата борба”. Клубът по борба участва в състезания от 
календара на Федерацията по борба, в които състезателите от клуба се класират на предни 
позиции. В клуба по борба има амбициозни млади момичета и момчета, които достойно се 

представят и по този начин издигат авторитета на нашия град в тази нелека дисциплина, 
каквато е класическата борба. През 2016 г. състезателят на СК  по борба Жоро Спасов стана 
шампион на България на „Държавен лично-отборен шампионат по класическа борба – „мом-
чета”, където спечели първо място в категория 59 кг. Едновременно с това беше обявен и за 
най-резултатен състезател в своята категория.

Всеки посетил Експозицията ще има възможността да се запознае с развитието на спорт-
ната кариера на шампиона Шабан Мустафа от старта му и към настоящия момент, както  и 
с  неговите  постижения и отличия. Експозицията  разполага и със секции футбол, леката 
атлетика, борба, баскетбол и волейбол.

Фонда на Експозицията ще се допълва и обогатява. Състезатели и спортни деятели от 
общината  могат да предоставят или да дарят: медали и отличия, фотоси, фланелки, спортни 
пособия и др.

Експозицията е обособена  в изпълнение на Решение №365/17.08.2018г. на Общински 
съвет Сунгурларе и е разположена в сградата на Центъра за подкрепа за личностно разви-
тие – ОДК гр. Сунгурларе.


