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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА КМЕТА НА 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ-

НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

САМОДЕЙНИ СЪСТАВИ В ОБЩИНАТА ПАЗЯТ 
БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА И ДУХ

На 1 март отбелязваме Деня на самоде-
еца и любителското художествено 
творчество. На този ден празнуват 

хората, които отдават време и сили и упорито работят 
за запазване на българските традиции, култура и дух. 
Да бъдеш самодеец е чест! Да си самодеец, се иска 

сърце и душа! А, който ги притежава, не може да бъде 
студен, зъл и злопаметен!

Към настоящия момент в община Сунгурларе 
работят 53 самодейни състава- временни и постоянни. 
Съставите са за изворен фолклор, певчески групи, 
танцови състави, художествено слово, школи за 

народни инструменти, приятел на книгата и модерни 
танци. Самодейните състави са към читалищата в 
Сунгурларе, Прилеп, Подвис, Чубра, Черница, Ведрово, 
Съединение, Завет, Грозден, Везенково, Славянци и 
Лозарево. В съставите участват самодейци от 7 до 77 
години. 

УВАЖАEMИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, 
УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ

Когато настоящи и бивши читалищни дейци всеотдайно са 
работили и работят, за да държат буден нашия народностен дух, 
неминуемо идват и миговете на удовлетворение и поводи за празник. 
Самодейността, това е душата на българина, без която той не би бил 
истински българин.

Приносът на всички Вас е огромен. Въпреки трудностите на 
времето с Вашата народополезна дейност Вие не просто съхранявате, 
утвърждавате и разпространявате българското, Вие обединявате и 
приобщавате хората от всички възрасти и предавате тази любов на 
следващите поколения!

Работете за бъдещето, разширявайте духовните търсения на нашите 
сънародници, събуждайте в тях любовта и преклонението им към 
всичко българско и родно. И нека постигнатото утре бъде повече 
от вчера.

Пожелавам Ви  здраве, вяра в утрешния ден и удовлетвореност! 
Честита Баба Марта!

Честит празник!
Кмет на община Сунгурларе:

/д-р Георги Кенов/  
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Уважаеми  жители  на  община  Сунгурларе,
От името на Община Сунгурларе  и лично от свое 

име  Ви поздравявам  с Националния празник на 
Република България – 3 март и 142-та годишнина 
от Освобождението ни от османско иго.

За нас българите, тази дата е белязана  с особен 
знак – на страдание, порив и мъжество. Тя е символ 
на достойнството ни като народ  и наша отговорност  
пред бъдещето. Дата, отбелязваща възкресението 
ни като нация, която 500 години беше без своя 
политическа и духовна свобода, чиято безценна 
духовна и материална култура бе подложена на 
унищожение. Дата на  възкръсналата свобода - 
чакана, бленувана и търсена 5 века. И заплатена с 
кръвта на безброй български чада.      

  На този паметен ден  да се преклоним се пред 
геройския подвиг на борците за свобода, които с 
върховна саможертва и любов към отечеството, с 
храбър и непреклонен български дух извоюваха 
свободата! Да  отдадем почит и към всички руски, 
румънски, финландски, полски, украински, сръбски, 
черногорски, естонски, литовски, латвийски и други 
воини, които не пожалиха живота си за нашата 
свобода.

Вечна слава и дълбок поклон към всички безсмъртни и велики герои, осеяли с кости родната земя, за 
да бъдем свободни и щастливи ние и нашите деца!

 Нека посрещнем Националния празник на България достойно и със самочувствие да предадем на децата 
си завета да тачат, съхраняват и обичат Родината си, да градят с разум и сърце, отговорно и вдъхновено 
своя  нов, по-добър и красив свят, за да бъде в сигурни ръце бъдещето на България.  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ!

Кмет на община Сунгурларе:
 /д-р Георги Кенов/ 
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 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 околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на 
жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

„ Преустройство на част от първи етаж на съществуваща сграда в лаборатория за първична медицинска 
помощ – индивидуална практика за първична медицинска помощ в УПИ I- за кметство и поща, кв.24 ПУП 
на с. Везенково, общ. Сунгурларе“

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ I- за кметство и поща, кв.24 ПУП на с. 
Везенково, общ. Сунгурларе

 В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени стано-
вища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 Дата:20.02.2020г.

18 са читалищата в община Сунгурларе, които 
ще бъдат субсидирани от държавния бюджет през 
2020 година.   

 В  изпълнение на  чл.23, ал. 1 от Закона за народ-
ните читалища ,чл.44, ал.1,т.5 и ал.2 от ЗМСМА  и 
съгласно Заповед   № 112 от 18.02.2020г. на Кмета 
на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов   на 18.02 
се проведе заседание  на комисията за разпределяне 
на субсидията за читалищата в общината. с пред-
седател Тончо Тончев –представител на община 
Сунгурларе и представители на всяко от 18-те 
легитимни читалища.

 Регистрираните по Закона за народните чита-
лища ще получат общо 292 320  лева за дейността 
си през тази година. Комисията  въз основа на 
представените отчети за дейността на всяко чита-
лище и изпълнението на  14 показатели разпредели  

годишната субсидия.
"Субсидията се превежда, след представяне в 

община Сунгурларе на годишен отчет за изразход-
ваните средства, предоставени през 2019 година 
и всички необходими документи за регистрация, 
съгласно Закона. Средствата се определят от 
Министерството на културата и се предоставят чрез 
община Сунгурларе. За една  субсидирана бройка 
се отпускат годишно 10 440 лева.“ подчерта  г-н 
Тончо Тончев.

Общата субсидия за читалищната дейност в 
Общината за 2020 година е в размер на 292  320лв.- 
за 28 субсидирани бройки.  Г-н Тончев препоръча, 
когато читалищата изготвят бюджетите си   много 
внимателно да  преценят как да се използват сред-
ствата и за какви дейности.  Той  пожела ползотворна 
работа на всички. . 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ЗАПОЧНА 
ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“ . 

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА Е ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С:

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ГРИЖА В ДОМАШНА 
СРЕДА НА ХОРА С ОТ 80 ДО 89,99 НА СТО СТЕПЕН НА ТРАЙНО 
НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА 
УВРЕЖДАНЕ С ОПРЕДЕЛЕНА ЧУЖДА ПОМОЩ И 

ХОРА НАД 65 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
САМООБСЛУЖВАНЕ, КОИТО НЕ СА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИ 
ПО СЪОТВЕТНИЕ РЕД ОТ ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА 
ЕКСПЕРТИЗА. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА Е СЪС СРОК НА 
ДЕЙСТВИЕ 31.12.2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ – ДЕКЛАРАЦИИ МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ В СГРАДАТА 
В ПАРКА НА ВТОРИ ЕТАЖ ПРИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СД ДИНЮ 
ИВАНОВ.

В ГР.КАРНОБАТ, УЛ.”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” №38 - РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р НИКИФОРОВ – специалист хирургия
Работно време: понеделник - петък: 08:00ч.-12:00ч.;14:00ч.-17:00ч.Събота: 10:00ч.-12:00ч. Работи с 

медицински направления по  НЗОК
Д-р ДРАГНЕВ  - специалист кардиология и ехография
Работно време: Понеделник, сряда и петък: 11:00ч.-14:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р ПРАМАТАРОВА – специалист гастроентеролог  и ехография
Работно време: Понеделник,  четвъртък и петък: 15:00ч.-18:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р ПАШЕВА – специалист акушерство и гинекология 
Работно време:  сряда 10:00ч.-16:00ч. и петък от 09:00ч.-13:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р КАТРАФИЛОВА – специалист урология и ехография 
Работно време:  сряда: 15:00ч.-17:00ч. – след предварително записване –платен прием  
Д-р ТРАНДЕВ –специалист гастроентерология и ехография
Работно време:  Събота: 09:00ч.-12:00ч.- след предварително записване  –платен прием.
Д-р ДИНЕВ – специалист неврология
Работно време: Събота:  09:00ч.-12:00ч. – след предварително записване –платен прием.
Д-р РОБЕВ – специалист медицинска онкология
Работно време: Събота: 11:00ч.- 13:00ч.-  след предварително записване – платен прием.
Д-р Костадинов  - специалист ендокринология, болести на обмяната  и ехография на щитовидна жлеза
Работно време: по график - след предварително записване

 ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ: 0889/897 120

По случай 3 март - Денят на Освобождението на България 
в Община Сунгурларе се проведе конкурс за рецитал на стихове 
"България за тебе те умряха". Организатор на събитието беше 
Центъра за професионално и личностно развитие с подкрепата 
на общината. Кметът д-р Георги Кенов награди децата в три 
възрастови групи. Членове на журито бяха Венета Иванов от 
РУО Бургас, Антоанета Алексиева - гл.експерт "Образование" в 
община Сунгурларе и Антония Скендерова учител. Конкурсът се 
провежда за пета поредна година. Честито на победителите!

КМЕТЪТ Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ ВРЪЧИ ПЛАКЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ХАЛИЛ АХМЕД

ОБЩО 292 320 ЛВ. СУБСИДИЯ ЗА 
ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

БЧК – Бургас проведе областното си отчетно съ-
брание. Гост на събранието беше председателят на 
БЧК – България  академик Христо Григоров. „Имаме 
изключително стабилни структури в област Бургас. 
Всяка една община има ядро от верни, предани и 
отдадени на червенокръстката идея доброволци. 
Благодарение на тяхната подкрепа, всеотдайност 
и чистия им ентусиазъм се случват толкова добри 
неща. Помага се на хората и те ги припознават, 
търсят ги когато имат нужда!“

Той връчи  юбилейни грамоти на отличили се  чер-
венокръстци и на общини  за добро сътрудничество. 

Звание „Заслужил деятел на БЧК” академик 
Григоров председател Национално сдружение 
Български Червен кръст  връчи на  ГАЛИНА 
РАДАНЧЕВА – председател на БЧК - град 
Сунгурларе, медицински работник в  СУ „Христо 

Ботев“ Сунгурларе.  
Със своите умения и компетенция има своя принос 

в промоцията на здравето отнасяща се до обучения 
по първа долекарска помощ сред учениците и из-
насяне на беседи, лекции, викторини. Отличава се 
със скромност, дисциплинираност и всеотдайност. 
Отзивчива, внимателна и прецизна в работата си, 
тя бързо печели доверието на хората и особено на 
подрастващите и младежите. Участва активно в 
дейността на Общинската организация на БЧК и 
е един от основните инициатори за учредяване на 
клуб БМЧК „Лигата на милосърдието“. Член на об-
щинското ръководство два мандата, като заместник 
председател и от 2016г. председател на Общинска 
организация на БЧК Сунгурларе. През 2014 година 
е удостоена със звание „Отличник на БЧК“.

Честито!

ЗАСЛУЖЕНО ОТЛИЧИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ЙОАН 
РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ“

Скъпи дами,
Приемете моите искрени поздравления по случай Международния 

ден на жената  - 8 март.
Празникът е повод да изкажа дълбоката си признателност към 

Вас за всичко, което правите като жени и майки – за възпитанието 
на децата и тяхното отглеждане, за уюта, който създавате в дома, 
за рамото Ви в трудни за нас мъжете моменти, за красотата и 
нежността Ви. 

 Благодаря Ви, че не се уморявате да доказвате женските си 
сили и право да получавате признание за труда си!

Нека този празничен ден Ви донесе свежият полъх на пролетта 
и топлите  чувства на близките Ви!

 Бъдете здрави, обичани, уважавани и красиви през всички сезони 
на живота! 

Кмет на община Сунгурларе:
 /д-р Георги Кенов/



 ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ ПО НОВАТА 
ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА

НАШЕ ДЕТЕ С ОТЛИЧИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
„МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ“ – СОФИЯ, 2020 Г.
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Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отва-
ря от днес, 24 февруари, приема по новата 
Национална програма по пчеларство, която ще 
се прилага в тригодишния период до 2022 г. За 
тази година финансовият ресурс е 6 399 307 лева.

Документи се приемат в областните дирек-
ции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на 
физическото лице и по адресна регистрация 
на юридическо лице. Приемът ще продължи 
до 9 март 2020 г.

„В България секторът с най-висок относите-
лен дял на биологично направление е пчелар-
ството, с дял от 35,8% от пчелните семейства на 
регистрираните земеделски стопани.“ Това каза 
министърът на земеделието, храните и горите 
Десислава Танева на конференция, посветена на 

„Проблеми на пчеларството в ЕС - дългосрочни 
решения“ в Европейската комисия, Брюксел, ор-
ганизирана от евродепутата Андрей Слабаков.

Министър Танева съобщи, че Националната 
пчеларска програма (НПП) ще е с по-висок 
бюджет в размер на 6,4 млн. лева годишно. 
,,Има няколко нови момента в 3-годишния 
период на новата пчеларска програма, които 
са по-добри за стопаните. Възможностите за 
организиране на пазари и изложения за пред-
ставяне на българския мед са разписани в мярка 
А „Техническа помощ“. Целта е да се скъси 
веригата на доставки и потребителите да могат 
да закупуват мед и пчелни продукти директно 
от производителя, което ще гарантира по-висока 
добавена стойност.

Яница Германова   бе отличена с първа награда от Националния конкурс „Моите детски мечти“, 
организиран от Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата.  
Петокласничката от СУ „Христо Ботев“ Сунгурларе  е удостоена с литературна награда в нейната 
възрастова група.  В конкурса тя се представи с разказа  „Дъгата“. Яница участва в група за твор-
ческо писане „Перо и муза”  при ЦПЛР ОДК Сунгурларе.

Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на учениците и през 
учебната 2019/2020 година.

ДЪГАТА
/разказ/

Яница  Германова 

НАП ще предложи промяна в Закона за ДДС, според която липсата 
на реквизити във фискалните бонове и несъхраняването в търговски-
те обекти на паспорт на касовите апарати, и проблеми във връзката 
при предаване на данни към НАП, няма да водят до запечатване на 
търговския обект от органите на приходната агенция. Това стана ясно 
на среща на екипа на НАП с членовете на Българската стопанска 
камара, включително представители на хотелиери, туроператори и 
турагенти, ресторантьори, превозвачи, онлайн търговци, разработчици 
на софтуер и др. 

Специализирана работна група от представители на бизнеса и НАП 
ще обсъжда т.нар. запечатване на търговски обекти и предварителното 
изпълнение на принудителната мярка, стана ясно още на срещата. 
Според бизнеса, запечатването на обекти създава значителни затруд-
нения и трябва да бъдат обсъдени конкретни критерии, при които 
инспекторите на НАП да допускат предварително изпълнение. От 
приходната агенция поеха ангажимент да актуализират в кратки срокове 
указанията към служителите си, като основната идея е в случаите, в 
които ще се допуска предварително изпълнение на принудителна ад-
министративна мярка, да се изследва не само конкретното нарушение, 
но и цялостното данъчно поведение на търговеца и предварително 
запечатване да има само в случаите на доказана недобросъвестност.

Всички отворени въпроси по прилагането на Наредба Н-18 ще бъдат 
систематизирани и обсъдени в отделни работни групи с участието на 
НАП и бизнеса, беше договорено още на срещата, като експертите 
на приходното ведомство ще продължат да провеждат дискусии с 
основните икономически сектори. Всички браншови специфики ще 
бъдат обсъдени отново на ниво технически въпроси, правна рамка и 
методология. 

Участниците в срещата заявиха общата воля в конструктивен диа-
лог да бъдат намерени решения, които едновременно удовлетворяват 
интересите на бизнеса и на фиска.  

Инициативата идва от младите 
хора в селото, разбира се с изклю-
чителната подкрепа на техните 
родители. Плътно до тях, в това 
им начинание е и ръководството 
на община Сунгурларе, в лице-
то на кмета д-р Георги Кенов 
и зам.-кмета Тодорка Павлева. 
Това е една дългогодишна мечта, 
продиктувана от желанието на 
младежите да имат място, където 
да се събират, да разговарят, да се 
забавляват.

Читалищното настоятелство в 
Лозарево осигурява подходящо 
помещение в сградата на читали-
щето. Ръководството на община 

Сунгурларе изпраща работници от 
Общинското предприятие „БКД“. 
Подготовката на мястото, където 
ще се помещава клубът започна 
на 18 февруари. Цял ден работ-
ниците изнасяха старите мебели, 
цялостно почистиха района около 
сградата, предстои освежаване на 
помещението, обзавеждане. За 
оборудването ще помогнат и хора 
от бизнеса, които на драго сърце 
подават ръка на младежите и ги 
подкрепят в тяхната мечта.

КЛУБ ЗА МЛАДЕЖИТЕ ПРАВЯТ 
В СЕЛО ЛОЗАРЕВО

НЯМА ДА СЕ ЗАПЕЧАТВАТ 
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА 

НЕСЪЩЕСТВЕНИ 
НАРУШЕНИЯ

Лежа си аз на кревата /матрак ДОРМЕО/ и съм си 
сложила ногите, както обичам – на стената, която е 
розова. Думата „ноги“ ми е от баба, от нея  я знам и 
много ми харесва. Стената е розова, защото и всичко 
в моята стая е розово, аз така пожелах, а тате я бо-
ядиса. На стената, където съм си простряла ногите, 
са нарисувани два  облака, сама ги рисувах.

Този ден още от сутринта се очертаваше като 
необикновен, защото кучето не се вмъкна под оде-
ялото да ме буди с мокрия си нос, което отсъствие 
се случваше веднъж на сто години. Запротягах се 
сладко под завивките и замърдах с пръстите на 
ногите. Гледам -  единият къдрав бял облак леко се 
раздува и раздвижва – ахаа ще потегли нанякъде. 
След миг и другият, по-голям и по-къдрав, взе да 
се уголемява и да проявява някакви признаци на 
нетърпение. Бре, ще отплуват нанякъде и двата. 
Изведнъж  зад тях се появи дъга. Видях и крайчето 
– истинска пъстроцветна дъга.

(Тука ще направя едни скоби, за да кажа, че най-
топло лелеяната ми детинска мечта откак се помня, 
беше да се покача горе на тумбачето на дъгата и да 
се спусна после по заобления наклон. Непременно 
смятах, че това ще е върховно преживяване и неза-
бравимо щастие.)

Та значи в онази изключителна сутрин, когато 
кучето пропусна да ме събуди с мокрия си нос, аз 
видях как облаците се движат и раздуват, променят 
формата си и заминават надясно, а някъде зад тях 
блещукаше крайче от дъга. Изправих се в леглото, 
придърпах стола и го качих в завивките, покачих се 
отгоре на него и като се привдигнах на пръъъъсти, 
стъпих първо на единия облак, после прескочих на  
по-далечния и по-голям и оттам огледах позициите 
си. Дъгата, която всъщност беше крайната ми цел, 
изглеждаше на една крачка разстояние но и в същото 
време много далеч. Как така? Ами така!

Реших да рискувам, защото който рискува, има 
по-голям шанс да спечели, от този, който само спи 
и лежи. Протегнах десния си крак далеко и високо 
и скочих. Ама как скочих! Направо като истинска 
балерина. Стъпих на крайчето на дъгата и ведна-
га се плъзнах надолу. Не, не, сега трябва нагоре. 
Задрапах с ръце по цветните ленти на меката дъга 
и за пръв път съжалих, че нямам никакви нокти – 
винаги старателно ги режа до самата кожа. Но като 
се замислих – щеше да ми е жал да забивам нокти в 
това невероятно меко, нежно, гладко, ефирно нещо, 
което приличаше на плътта на захарен памук.

И така, като лазех нагоре  с колене и длани към 
най- високото място на дъгата, си дадох сметка, 
че всъщност пътят е доста дълъг, много по-дълъг, 
отколкото ни се струва, когато гледаме дъгата от 
прозореца вкъщи. Самото преживяване беше нео-

писуемо. Толкова изтощително, колкото и  приятно.
Изкачих се аз с върховни усилия чак на най-ви-

сокото място на дъгата, седнах и провесих ноги. 
Езикът ми се изплези от умората, точно както 
правеше моето куче. Сигурно съм имала и същата 
щастлива физиономия като неговата,  но нямаше как 
да се видя, защото горе никакви огледала нямаше. 
Само прекрасни пухести облаци – големи малки, 
средни, розови, сивкави, белезникави, всякакви и 
сред тях – царицата на красотите и на моите мечти, 
дъгата. Тези мигове на върховно щастие се запечата-
ха завинаги в моята жадна за радости душа. После 
хвърлих поглед и по-надолу. Я, виждат се съседните 
селца от общината, планината се вижда, че и мест-
ността с минералната вода, дето ходим на разходки. 
Гледай ти, нашата кола се движи, колкото калинка 
е, сигурно нашите отиват да напълнят минерална 
вода. Колата спира до чешмите сред розите и от нея 
слиза познай кой, тюркоазеното яке на сестра ми. 
Откога тя има книжка, че е подкарала сама нашия 
Опел? Какви неща стават под световете на дъгите!

После след много взиране различих  покривите на 
нашето училище и на читалището, където ходя да 
репетирам народни танци, любимите ми паркове и 
църквата насред града с нейната висока камбанария. 
Колко вълшебно изглеждаше всичко това оттук, 
от това необичайно място, където бях седнала и 
протегнала ноги  надолу. Значи, докато бях горе, 
седнала в прегръдките на меката дъга, нито вед-
нъж не си казах „Леле, защо не си взех айфона да 
направя поне една снимка!“ Тези думи си ги казах 
много по-късно, когато преживяването бе отминало. 
Според мен, това показва как цялото ми съзнание е 
било завладяно от неописуемата красота и не съм 
се сещала за нищичко друго.

По едно време взе да ми става много студено, 
ей, да знаете , там горе трябва да имаш яке, пък аз 
бях по нощница. Не сварих да се облека сутринта. 
Реших, че толкова щастие ми е достатъчно, защото 
баба казва, че трябва да имаме мярка във всичко. 
И се спуснах по другата наклонена страна на дъга-
та  по корем, с ръцете напред. ААа, мекичко като 
сатен и заоблено, неразказваемо удоволствие при  
спускането  надолу. 

И цоп, озовавам се в локвата на съседите, където 
обикновено се къпе тяхната кокошка. Ама чакай сега. 
Как така. Толкова приказно беше, а изведнъж, локва. 
Ами така е в живота, както казва баба. Веднъж си 
горе, веднъж си долу. Няма вечно щастие. Благодаря 
ти, бабо, казвам аз, защото не знам на кого точно 
да благодаря за очарователното си преживяване, а 
трябва да благодаря, изпитвам вътрешна необходи-
мост да благодаря, понеже беше толкова  хубаво. 
Благодаря ви, мили хора, че имах за малко дъга!
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ОТ 16 МАРТ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

"Работилница за мартеници" организира библиотеката 
при НЧ "Просвета 1882" в гр.Сунгурларе. В мероприяти-
ето участваха децата  от IV клас при СУ”Христо Ботев” с 

ръководител г-жа Недка Христова. 
  Истинско оживление настана в  библиотеката. Малките 

ръчички на децата сръчно увиваха бели и червени конци, 
преплитаха бяла и червена вълна, творяха, а усмивките не 
слизаха от лицата им. Естествено участниците се запознаха 
с традициите и обичаите, свързани с 1-ви март и техниките 
за изработване на мартеници.

Мартениците изработени от тях ще бъдат подарени на 
децата от самодейните колективи при читалището.

В класическия си вид мартеницата представлява усу-
кани бял и червен конец, най-често вълнени. Цветовете 
имат строго определен смисъл: червено – кръв, живот; 
бяло – чистота, щастие. Традицията е на първия ден от 
март най-старата жена в семейството да връзва на ръцете 
на децата пресукан бял и червен конец за здраве и против 
уроки. Затова с мартеница се украсяват сватбените китки и 
сватбеното знаме; с мартеница се кичи котлето, в което се 
дои първото мляко на Гергьовден; с мартеница се завързват 
събраните на Еньовден билки.

Мартениците се носят до появата на първото цъфнало 
дърво или на първата прелетна птица, тоест до настъпва-
нето на пролетта.  След това се поставят на дърво или под 
камък. В последния случай по тях може да се гадае. Ако 
след един месец под камъка има мравки, годината ще е 
плодородна и удачна. Друг обичай е мартениците, носени 
до първа пролет, да се завържат след това на клончета от 
цъфнало дърво или храст. Така на много места в България 

традиционно се виждат окичени с мартеници дървета и 
храсти. Друг обичай е мартениците да се носят докато се 
видят първите щъркели и чак тогава да се закичат на дър-
во. В някои краища на България с мартеници се окичват 
и домашните животни и плодните дръвчета. Понякога 
мартеницата се пуска в най-близката река „че да върви, 
както тече реката“. Традицията гласи още, че щастие и 

късмет носи онази мартеница, която ти е подарена. Затова 
всички окичват на роднините и приятелите си мартеници. 
В Шоплука и Мелнишко вместо бял конец в мартеницата 
се вплита син конец (против уроки), а в Родопите се слагат 
още няколко цвята.

Борба
От 21 до 22 февруари тази година в  Сливен  се проведе  Държавния 

личен шампионат за деца по свободна и класическа борба. В първен-
ство по борба за момчета взеха участие  214 състезатели от 28 клуба 
в страната. 

 Клубът по борба „Сунгурларска долина“  се включи в надпревара-
та. Неговият състезател Николай Николов Петков  в категория до 52 
кг. в класическата борба спечели третото място и се окичи с бронзов 
медал. Честито!

От 16 март до 31 юли земедел-
ските стопани могат да кандидат-
стват по схемата за подпомагане 
„Помощ за съфинансиране на 
застрахователни премии при 
застраховане на селскостопанска 
продукция“. Бюджетът за държав-
ната помощ за 2020 г. е 1,5 млн. 
лв. Това реши на свое заседание 
Управителният съвет на Държавен 
фонд „Земеделие“.

Максималният размер на под-
крепата, която може да получи 
един земеделски стопанин, е до 
65% от стойността на застра-
хователната премия. Сумата за 
подпомагане e до 195 лв./ха., при 
размер на застрахователната пре-
мия от 300 лв./ха. Важно е да се 
знае, че на подпомагане подлежат 
полици, издадени след подаване 
на заявление за кандидатстване.

На 19-ти февруари  в ОУ "Васил Левски" село Прилеп се проведе патронен празник на училището. 
Заместник-кметът на община Сунгурларе  Гергана Желязкова присъства на празника  заедно с Антоанета 
Алексиева - част от общинската администрация и кмета на село Прилеп Чани Стойчев. Децата посрещ-
наха гостите с музика, театрални сцени, стихотворения и видео филми за Васил Левски.

Първи март е един от най 
– любимите празници на 
малки и големи. С него ние 
поставяме символичното 
начало на новата стопанска 
година, пролетта и пре-
раждането на природата. 
Община Сунгурларе украси 
специална пейка с червена 
и бяла прежда, на нея по-
стави традиционните Пижо 
и Пенда. В българските 
традиции бялото е и знак за 
красота, а червеното е цвят 
на жизненост, на здраве 
и любов, на победата, на 
живота и храбростта, на 
светлината на изгряващо-
то и залязващото слънце. 
Пейката - мартеница се 
намира  в  централната 
част в Сунгурларе. До нея 
има традиционно украсе-
но дърво с мартенички! 
Атракцията очаква всички 
граждани!

РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ В 
БИБЛИОТЕКАТА НА ОБЩИНСКИЯ ГРАД


