
Брой 7, 10.04.2019 г. Розина ХП, брой 252штоштшшщщстип-шпицАтремонтна частна помещениятав двете сгради /спални, зани-
мални, коридори, кухня и санитарни възли/, електрическа и
ВиК инсталация, оборудванеи обзавеждане. Ремонтътбеше
належащ, тъй като градината нямаше капацитет за прием
на повече деца, предвид това, че тя присма деца от населе-
ните места - Лозарево, Кестен, Климаш, Вълчин, Прилеп и
Подвис. В резултат на ремонта се разкри и функционира
още една група, осигури се комфортна издравословна среда
за над 70 малчутана, които вече се радват на обновената и
преобразена сграда.
И през настоящата година общината продължава да ра-

боти за това да има по-добра образователна среда, среда
благоприятна за повишаване на физическото Здраве на
подрастващите, и не на последно място. среда за приятен и
ползотворенпрестои на децата в детските градини на тери-
торията на общината.
ВКаптгталовата програма на ОбЩИнаСунгурлареса вклю-

0- Манолич и детската градина В 0» Лозарево. В дГ чени следнитеобекш: ремонт на нокриввОУ„Христо Ботев"
„Щастливо ЛИСТНО" село Лозарево се "ЧВЪРШИ цялостен село Лозарево, ремонт и оборудване на Детските градини в
ремонт на покрива, преустроиство и цялостен вътрешен град СУНГУРЛВРС- село Грозден и село Чубра.

УВШнеип Шели и гости в.Община сунити,щ вт,-дивишвъпъкв ЦЕНТЪРАщ
овпшнсш градщтт св вояшдсщт водиштдшжшшще”и“-”"от“!“

СУИВУРМРР

вщикдттнсвитв яйца пропит
Великден едснят, в който хрис- пресъздадена на площада в град изкуство. Празникът ще завърши шоо ““ -ооициолнооткриван:

рез20 1 8 година бжаремонтираъшсреш-югоучшшще
в град (Унтурларе, училището и детската градина в

ПОКАНА

тияните честват Възкресението Сунгурларе на велики четвъртък с изпожба на богато украсените и „д..... „,... дим“... тимин
на сина Божи -- Исус Христос. - 25.04. от самодейци при НЧ боядисани яйца. шията-гонг. деца/Момичетаимомчеп/ заем. ]

Той е най-големият християнски „Просвета 1823211". За нреднраз- Великденските празници са тип-2010201“ дш/мвмишаимшщщ том. !

. шиш .. Мими поди години „им. 1 ;
празник. личното настроение щеспомогнат изпълнени със светлина и вяра в 2006-2008г. Мит, „од „ „щит, том „
Великденските празници са малките танцьори и певици към чудоюнаВъзкресениетонаБожия 2юа-2п05г. момичеп помошници том, 11

тясно свързани с украсяване и читалището. Ще видим пъстрите син, затоваитрадициятаповелява 2323332“ :”;т "“А 15 ”“А““ 33” В
„ . . - г. но ки младша възраст ибоядисване на яица.“ Традицията носии на лазарките. разнообра- великденските оби таи да възхва тт-тзг. Юмит „им: Бивш зсоом. „

за боядисване на лица ще бъде зието на песенното и танцово ляватсшиожертвата наБожия син. 2000-2001 г. диойкисппшатрвп том ]:
шини !. Юношистарша възраст шоом. „

шап ч. . поищлолно илиждлант
с уважение,

инж.шип пшдвлитв
кмет на община Сунгурларе

ПОЗДРАВИТЕАЕНАДРЕО
Уважаеми съграждани, представители
наромската общност,ЩОКОШШВШШШАШоштШ-ЩщсшпьндшшУВАЯСАЕМИСЪГРАЯЩАНИХРИСТИЯНИ,

Радвам се, че имам честта и удоволствието да Ви поднеса моите най-
искрени поздравления и благопожелания по случай Международния
ден на ромите , 8 април!
На този ден ние не само празнуваме, но и почитаме паметта на сто-

тиците хиляди роми, жертви на Холокоста. С особена отговорност си
даваме сметка. че расизмът, ксенофобията и омразата. нямат място в
демократичниясвят, в България и в нашата община.
Искам да Ви уверя, че в своята работа общинското ръководство

винаги се е придържало към принципа за равнопоставеност на бъл-
гарските граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност,
насочвало е и ще продължава да насочва своите усилия за осигуряване
на образование и здравеопазване, труд и жизнен стандарт за всички.
От сърце Ви желая, скъпи приятели, здраве, лично щастие и благо-

получие и реализация в обществото ни - общество, което е неразделна
част от Европейският ни дом. Запазете в трудното ежедневие вярата в
собствените си сили и възможности. Запазете автентичносттана бита и
културата си, а с тях и гордия си дух. темпераменти любов към живота.
Вярвам, че нашата съвместна работа ще продължи както и досега в

К за да "6 губим вяра в доброто. Да посрещнем празника дух на ползотворно сътрудничество. Нека е толерантност и уважение
с преклонение пред човеколюбието на Спасителя. Духовно пречистени, чрез добри помисли и светли дела живеем. работим и празнуваме заедно, както винаги сме го правили,
да укрепим вярата си, да сме сплотени и единни. и да вървим по един общ път - пътя на развиваща се и проспериращаОт сърце желая на всички Вас и Вашите семейства живот и здраве, спокойствие и сигурност! Нека са Община Сунгурларе!
благословени дните Ви, да имате добрина в сърцето, вяра в душата, хармония и разбирателство в семейното
огнище!
СВЕТЛИВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

В навечерието на Възкресение Христово се обръщам
към всички Вас, за да Ви поздравя с настъпващия най-
голям и най-светъл празник - Великден!
Великденските празници винаги ни вълнуват е поела-

нието за силата и тържеството на живота, духа и вярата.
В тези светли дни всички ние отново и отново съпре-
живяваме великия християнски урок по благородство,
достойнство и човеколюбие. Обещаваме си да бъдем
по-добри, мъдри. състрадателни и щедри. Пожелаваме
си винаги да има утре и то да бъде по-щастливо.
Нека светлината на Христовото Възкресение озарява

т нашите мисли, дела и надежди и ни води по пътя към
един по-хубав и справедлив свят! Нека изпълним сърцата
си с мир и любов, с радост и топла човешка взаимност,

О

ЧЕСТИТ И ВЕСЕЛ ПРАЗНИК!

С уважи-тие, С уважи-тие,инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община СУНГУР-"Ре Кмет на Община Сунгурларе
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ЗАПОЧНА СЕПТБАТА НА ПРОЛЕПШТЕ
КУЛТУР- В ОБЩИНАТА

Стартира сеитбата на пролетните култури в
община Сунгурларе. Въпреки че притесненията
на фермерите в тоя момент са за състоянието на
сеенниците, един от акцентите в работ та им на
полетосттодтотовка азапропстнатасситба.Имакар,
че влагата с недостатъчна, почвената температура
е около 5 градуса, което позволява да се сее. До
момента за пролеттта сеитба са подготвени 8 570
декара земеделска земя. От тях са засети 50 дка
пролетен ечемик, 630 дка овес. 1 500 дка масло-

даен слънчоглед, 450 дка сорго и 20 дка картофи.
Все още не е започнала сеитбата на царевицата за
зърно. Пролетнатасеитба продължава. Тя трябва да
приключи до края на аттрил или найткъсно до 5 10
май. Очакванията на фермерите са за дъжд, който
да ттодттомогтте както развитието на есеппиците,
така и поникването па пролетпиците.

Тази година в общината са засетите 84 820 декара
с есенници.Оттях 57 240дка са пшеница. 11260дка
ечемик, 2 500 ръж и 13 820 дка маслодайна рапица.

ПроВеряВаме онлайн
хонорарите си от 2018 г.

От днес физическите лица могат да проверят
в сайта на НАП дали за тях има подадени данни
от предприятия и от самоосигуряващи се лица за
изплатпани доходи, различни от тези по трудов до
говор, като например хонорари. Така граж, аните ще
могат да проверят и попълнят коректно годишните
си декларации за облаганс на доходите.

Етуслугата „Справка за изплатени доходи (разпичт
ни от трудови) на физически лица“ е публикувана
в Портала на НАП за електронни услуги , 1т((р5://
1пеШсс.т1га.Ъв/и е достъпна с персонален „дин,
тификационсн код (ПИК) или квалифициран слскт
тронен подпис (КЕП) от всички физичс ки лица.
имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП
и такива с КЕП на упълномощено лице. на които с

разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне
на данъчна иосигуритслна информация и информат
пия от данъчнотосигуритслнатасметка“. Етуслугата
предоставя информация също за вида и размера
на изплатения доход. както и за удържания данък.

От НАП напомнят, че срокът за подаването на
декларациите за облагане на доходите от 2018 г.

изтича на 30 април 2019 г., като до тогава трябва
да се плати и посоченият в тях данък за довнасяне.
Наитбързо и лсснодекларациитс се подават онлаин
с пик или електронен подпис.

Информация за попълване и подаване на данъчни
и осигурителни декларации и внасянс на суми към
бюджета може да се получи на телефона на НАП
0700 18 700 на цената на градски разговор.

“ШШШ-ЩЕПАМШОАПШТАШШПШВШШШ
Хрис/1611

“стреса

Великден епай-светиятпразник
за християните по целия свят. На
този ден Християнската църква
отбелязваВъзкресениетона Божия
син Иисус Христос Празникът е
подвижен и се чества в неделния
ден на Страстната седмица, чист
то начало се ттоетавя от ттървото
пролетно пълнолуние. Даттата се
промепяежетодпо,ноформулатаза
нейното изчисление е една и съща
както за източната. така и за запал-
натапъркна.Някоиоггтралипиите и
обичаитс на Великдендатират още
отдрсвността, аднес сме ги ттриепи,
като част от сакралността на този
детт. По традиция Възкресение
Христово се празнува в продъл-
жение на 3 дни. а подготовката за

неговото посрещане започва по
време на Страстната седмица.
Великденски яйца -

Християнските предания гласят.
че когато Божията маика отива в
Рим. за да се срещне с императора.
тя му подарява яйце, обагрепо тт

черветто - символ тта Христовата
кръв. От този момент християните
започнали да боядисват червени
яйца за Великденили си ги подаря.
ват един надрупС времетонавлизат
и останалите цветове. Боренсто с
великденските яйца с една от най-
забавпитс традиции тта Великден.
която винаги се очаква с пегьрпе-
ние, особено от малките деца.
Историята на великденските

козунаЦИ датира преди повече от
три столетия. Тогава, в началото
на ХУН век, френски хлебар е
омеситт първия козунак за празни-
ка и е поставил началото на тази
Традиция, която съхраняваме и до
днес. Прединея, обаче. стопанката
на кътцата е месила обреден хляб.
наподобяващ пита и украсен с
оплетени елементи. Върху него са
се оформяли пет места. отредени
за червените великденски яйца. Те
са се поставяли в четирите края и
в центъра на хляба.

В полунощ срещу Великден в
църковните храмове се отслужва
Тържественобогослужениеиточно
в 0.00 часа свещеникът оповестява
Възкресението на Божия син с

думите "Христос Воскресе!", а
християните отговарят "Воистина
Воскресе. Огънят в църквата е
свещен, тъй като с донесен от
Божи гроб. Преданията гласят. че
там огънят се самозапштва и, че
в началото няма топлина. Той се
разттася до всички християнски
църквии точнов полунощсе изнася
от храма. Вярва се че ако човек
успее да занесе запаленатасветпдо
дома си щс има късмет. ”праве. ще е
ттречистсн и щастлив, а в домът му
ще има само блат одснетвис.

В следващите дни от Великден
близките си гостуват и се даряват
с яйца и обредни хлябове. младите
ходят при по-възрастните. при ку-
мове и родители. Всички заедно
отбелязват новото начало, силата
на вярата, доброто и любовта

Ат нето с изключително важетт
символ на Великден в Централна
и Източна Европа. То представя
Иисус и се свързва с неговата
смърт, тъй като е принесено в
жертва в деня на Възкресението.
Християнскататрадицияпредставя
Иисус като божи агнец. В много
домове традицията повелява да се
яде аптешко месо тта ттьрвня детт
след 40-дневния пост.
обличането на нови дрехи е

традицияна Великден при повечето
християни.Новите дрехи са символ
на възраждането на новия живот
през пролетта и на Възкресението.

100% от площитвЩЕ
СЕ отпадат от НОВА

мониторишова СИСТЕМА
Система д наблюдение и контрол ше замени настоящият начин за

извършване на проверки на място. Новата мониторинговд система шс
проследява наличието на зсмсдслекадсйностна 1 00% отдекларираните
площи. Това заяви изпълнителниятдирскторнаДФЗ Живко Живков по
време на Седмата Национална среща на земеделските производители
в к.к. Златни пясъци. Системата за наблюдение ще използва няколкот
кратни сжемсссчни за немания на площите от сателитната система
на ЕК , Коперник, които държавите членки ще ползват безвъзмездно.
Предимствата на новия подход се изразяват в намаляване на админ“,
етрат ивната тежест за земеделски те стопани. като например извършт
ванс на документални справки по служебен ред, обясни Живков. Той
изтъкна още. че внедряването на новата сис тема ще позволи да бъдат
елиминирани разттиките между допустимитеи дсклариранитс площи,
дължащи се на разлики в измерванията. Софтуерът ще осигури нез ,
виеимое г между спазване на условията за допустимост по принцип и
състоянието на земите в конкретна дата в която е извършена проверката
от страна на институциите. Ще повиши ефективносттана постигане на
целите на фондовете и улесни комуникацията с администрацията. Във
връзка с прилагането на новата ОСП за периода 202 1 ,2027 г., еист ема та
трябва да бъде внедрена до 2022 г. за всички държави членки.

В периода на новата ОСП контролът на земеделските стопани ще
се осъществява чрез изграждане на нови системи за допустимост на
разходите, за проследяване на изпълнението на стратегическите „да.
новс и предотвратяване на финансовия риск за ЕС при разходването
на средства от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

.За да няма сътресения в агроотраеъла ни предстои много работ а
за осигуряване на плавен преход между стария и новия протрамен
период , като нормативна база. Това ще защити както националния,
така и общоевропейскияинтерес за постигане на стабилен земеделски
сектор е равномерно разви ти селски райони.“, допълни още „шини,
телният директор.

СЪОБЩЕНИЕ
в област-на дирекция на МВР-Бургас е обявен конкурс за набиране на

кандидати за полицаи. За община Сунгурларе се предвиждат 6 бройки.
Желаещите могат да получат набор документи за кандидатстване всеки

ден от 14.00 часа в областнатадирекция на МВР , Бургас на улица „„Христо
Ботев“М: 46.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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 инксститшопиопрсложсние. Обновяване на лесопарк ..иЧмята“. гр.
суп. урпаре, община Сунгурларе“.

Мсс тоположение на инвес тиционното предложение: 11ИМ773004лемлище
гр Сунгурларе.
в Итдневсн срок от датата на съобщението заинтересованите пица могат

да подават писмени становища. възражения и предложения в сградата на
община Сунгурларе. улгтдимитроп" М 2,

Инж. внсил пнндвливв
Кмет на Община Сунгурларе

ОБЯВЛЕНИЕ М 6
от 02.04.2019г.

На основание чл. 1246. ал.2 от зУТ (закона за устройство на територията)
община Сунгурларе, обл.Бургас обявява, че Общински съвет Сунгурларе е
издал Ретттсттие или 07 03.2019г с което е разрешил:

Нуман Махмуд Гтолер да възложи изработване на пуп . 1111 (проект за
подробен устройствен план , ттврцеларсн план) за пи ла150005, местност
„Къмпинг Хан Крум“ в землището на с Камчия. община Сунгурларе. обл
Бургас с цел изграждане на пътна връзка към път 11773 Шумен , Карнобат"
при км 5 1460 » ляво.

засправкииищтториацияозмохтхохюзт -д Мнриттчсвагл епстпиалист
..УТ" (устройство на територията).

ОБЯВА
Механизация на селското стопанство и услуги ЕООД град

Сут-пурларе, ул. „Акдпии" М: 3, преднинатада осъществи следното
инвестиционно намерение:

Строителство на сграда „Ремонтнаработилница с битово поме-
щение за персонала и санитарен възел“ в собствен парцел УПИ Ч
за производствена и складова дейност, кв.32, село Прилеп , община
Сунгурларе, площ 288 кв.м.

ОБЯВА
Механизация на селското стопанство и услуги ЕООД град

Сунгурларе, ул. „Акации“ На 3, предвижда да осъщепви следното
инвестиционно намерение: Строителство на сграда ..Ремонтна
работилницаи битово помещение за персонала и санитарен възел“
в собствен парцел УПИ Б! за производствена и складова дейност,
кв. 100, град Сунгурларе, площ 288 кв.м.



сингли/плискат
долина

овщттнеко СЪСТЕЗАНИЕ по Б-ОПАБНОВТ НАдвинттпо
по ПЪТИЩАТА „дА ЗАПАЗША дЕЦАТА НА ПЪТЯ 2019”

На 22-ри март в ритуална зала гга Общигтски съвет град Сугтгурларе се проведе об-
щинското състезание по безопасност гга движението по ггътищата .Да заггазим децата на
пътя 2019“. Кметът тта Община Сунгурларе игтж. Васил Паггделиев откри състезанието и
пожела успехи тга всички участници. Събитието се организира от Обшигта Сунгурларе,
ЦПЛР-ОДК Сугггурларе, РУ на МВР Сунгурларе, Български червегт кръст. Ученическо
състезание по безопасностна движението гго пътищата в Общигга Сунгурларе е един от
активтгите методи за усвояване гга ггроцедургги ггозгтавагелтги структури, свързагги с безо-
ггасггос 11 а на движението гто пътищата. В различнит е ет апи гта провежданите състезания
се прилагат ситуациолгти,Дискусионни и огтиттти методи гга итгтерактивтго го обучение тго

БДП. Състезагтието се провежда с отбори, определени от съответните училища, в които
са включени по едитг ученик от 5., 6. и 7. клас, чрез вътгроси, тестове и игри, където уче-
ниците демонстрират своите зггатгия тго безопасност гта движетгието, усвоени тго време
гга учебните часове, залетттали в учебните гтрограми на Министерство гга образованието
и науката за учениците от 5. до 7 клас.

Залата тга Общински съветсъбраучаст ттици от всички училища ггаобщитгаСунгурларе.
Знанията си показаха ученици от ОУ „Христо Ботев" с. Лозарево, ОУ „Васил Левски" с.
Прилеп. ОУ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Матголич, СУ ..Христо Ботев” гр. Сунгурларе,
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Грозден, ОУ „Отец Паисий" с. Съединение. По ре-
гламент състезанието се проведе в три кръга: решаване тта тест-листовка, викторипа,
а в трети етагг отборите бяха гтодгтожетги гга проверка гга згтатгията за оказване тгърва
долекарска помощ при възникнала ситуация и подреждаха пъзели с пътни знаци. След
много емоции. много упорита работа и много забавление журито обяви победителите.
Безспорни победители станаха учениците от СУ „Христо Ботев“ които ще представят
община Сунгурларе гтаобластггият кръг гта състезанието. Победителите получиха грамоти
и медали. На второ място се класира отбора гга ОУ ,.Васил Левски" с. Прилеп, а трето

място зае о бора на ОУ „Отец Паисий“ с. Съединение. Всички участници получиха
грамоти за достойно прсдс авянс.
Състезанието е част от дейгтосгите, заложени в Националния календар на МОН и

ггегови основни цегги са формиране у учеггициге на съзнателно и отг оворно отношение
към въпросите. свързани с безопасност на движението гго пътищата, тгридобиванс на
основгги знания и умения за разггознавагге и преценка на опасните ситуации и фактори
при тяхното участие в движението по ггътя и оказване на ггомош в сггучай на нужда.

БААГОУСТРОЯВАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ПРОДЪАЖАВА И ТАЗИ ГОДИНА
Повече от половигг милион лева бяха вложегги през

миналата година за асфалтиране на улици в ггаселе-
ните места от общината. Асфалтирана беше гто една

улица в село Съединение

бордгори.

улица в селата Прилеп. Манолич, Лозарево. Велислав,
Кост егг. Вълчин, Подвис, Съедиггетти и улиците .,Васил
Левски“, „Димитър Богданов“ и извършено частичтто
изкърпвагге на ул. “"Пгтогтерска“ в гр. Сунгурларе. По
улиците в изброените тгаселегти места беше гголожетг
асфалтобетон, като в с. Съединение бяха положетги и

„...Считам, че с последните за 2018 година ремонти
направихме необходимото. за да имаме тго-сигургги
пътища. Удовлетворегг съм, че успяхме да довършим
планираното. С оскъдгтия финансов ресурс с който
разполагаме, благодареггие основно гга целеви средства,
поетапно и гтриорите ттто продължаваме и през 2019 го-
динас асфалтирането гта улици в Сунгурларе, Манолич,
Славянци, Черница, Бероново, Садово и Лозарево и
ремонти на административпите сгради на кметства и
др. Прометгяйки визията дори гта една улица. тта една

сграда - гтие тгрометгяме гт визията гга нашите ггаселегги
места“ - каза кметът Васил Паггделиев.

лица в село Прилеп

КУШИИ ЗА ТОДОРОВДЕН
На 16 март 201 9 г. та поредна година в

Община Сунгурларе бяха организирани
конни надбягвания,свързанис църковния
празник Тодоровден.
Пратникът се отбелязва в първа-

та събота на Великденските пости.
Преданията разказват, че на този ден
светецът обличат девет кожуха и отивал
при Бога да проеи за лято. Тодоров ден
се нарича отне Тудоригта или Конски
Великден. Отбелязва се с тържествено
почитане гта котгя. с буртгиге български
кушии (надбягване с коне). При итгрсв
слънце мъжете сплитат опашките и три-
вите на конете, украсяват ги с маниста,
с ггискголи и цветя и ги отвеждат гга
водопой. Жените ратмссваг и раздават
помежду си обредни хлябове като дават
от тях и на конете, Варят и жито, което
се благославя в църковния храм. После
идва ред на атрактивно-го конно състе-
зание - кутнията

В слънчевия мартенски ден бяха
дошли много граждани, общиттски слу-
жигсгги и гости на града в очакване на
зрелищните кугггии, за да наблюдават
станалите традиция конни надбягвания,
Тук бяха и инж. Васил Панделиев - кмет
на Община Сунг урларс и Хатидже
Георгиева , заместник кмет,

Главният експерт „Спорт и туризъм"
г-тг ЩабаттМустафа регистрира жокеите
и конете ии. Тази година кушиите се
проведоха по ново трасе. което беше ,то
гробищният парк в град Сунгурларе, по
черния път, посока старото сметище гга
Балабанчевоифиналадомагкого мостче.
Състезанието беше много оспорвано, но
в крайна сметка най-добрите заслужиха

призовите местн. Победител стана - кон
..Бонлжук" с жокей Михаил Ралев от
град Сунгурларе, второто място зае кон
..Гергана"сжокейАлиосманМетиновот
село Вълчин и трето място таспужи кон
„Мечо” с жокей Юсеин Божилов отново
от Сунгурларе.
Кметът гга общината инж. Васил

Пандсписв и г-жа Хатидже Георгиева-
заместник киет на общината наградиха
участниците е грамоти и парични на-
гради, като пожелаха гга всички много
здраве и успехи.

За реда при провеждане на конните
надбягвания се грижиха служителите от
Районното угтравлепие „Полиция" град
Сунгурларе. общинското ръководство
им изказва благодарност за тяхната
работа. за безпроблемното провеждане
гга състезанието.

170 СА ИМЕННИЦИТЕ
В ОБЩИНАТА, КОИТО

ПРАЗНУВАТ НА ТОДОРОВДЕН
Най-многосажителите, носещиимето

Тодор , 92. Сред тях най-възраст ия
Тодор е роден през 1927 г., а най-младият
през 2016 година. На второ място по по-
пулярност при мъжете с иметоБожидар,
което носят 25 души,]1нама са жителите
на Община Сунгурларе, които се казват
Теодор. При жените най-много са имегг-
ничките. които носят иметоТеодора 30.
от коитон” голя мата еродена през 1971
г., а най-малката - през 2015г. Само 4
са жителките гга общината, кръстени
Тодорка, а 6 са жените, които се казват
Божидара, Името Тодора носят 9 жени,
а с името Дора са 2 жени,

На 23 март 2019 година внезапно напусна света на живите нашият съгражданин
и общински съветник в Общински съвет
Сунгуртаре от листата на ПП „Български
демократичен център "

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ
ВАСИЛЕВ,

„“БЕЗ/6118111!ръководител, СКРИМЕН Ц отзиачиа
ЧОВЕК, обичан Ц почитан от хората. ЧТЕП НП

съвета на директорите във „Винен-Славянци ”
АД е. Славянци и дългогодишен заместник
изпитателен директор на фирмата.
Етагадаренив на неговата всеотдайнирабата
И марина ЦКЗПЗКТЖРЦКЦСГЛ, като общински
съветник г-н Костадин Василев допринесе
за утвърждаването на местното
самоуправление в Община Сунаурлире.

Поклон пред паметта му!

Скръбно съобщение

От Общински съвет Сунгурларе и общинското ръководство

/23. 08. 1957г.-23.03. 2019521



СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2019 ГОДИНА В СУНГУРЛАРЕ
Тази година мотото тта кампанията с ..140 години история и

традиции в грижата за бнтетттето на гората“ и отбелязва няколко
юбилея наторскостоттанскат-аобщност . 140тодиниотсъзцаването
на централнатагорска служба. 120 години специализиранагорска
преса и 110 години от учредяването на Съюза на лесовъдите в
България. Централната горска служба с една от първите самос.
тоятслтти адмиттистрации тта спсдосвобождснска Бтетгария. като
и досега горското стопанство има експертноуправленски твепо в
правителството . днес това е Изпълнителнатаагенция тто торите.

Седмицата на гората започнала като Празник на залесяването
през 1925 г.. въведен покрай приемането на осмия за България
Закон за горите. С приемането на закона две министерства . на
народното просвстцсиис и тта зсмсдсписто и до жавиитс имот-н
- ттостаповяват създаването тта празника, като то се превръща в
масово залесяване из страната и продвтжава и през следващите
години. Целта на празникапрез този период с доброволентруд за
страната, която по това време се нуждае много от залесяване на
оголените склонове и озеленяванена градове и села. Честването
ее превръща в Седмица тта гората през 1934 г. и вклточва равно.
образни събития . от затесявания до беседи. Втората световна
война сттира провеждане му за повече от десетилетие. но през
195бг.. празникъте възстановен и оттогава датира традицията той
да стартира в първата седмица на апри.

общинаСунгурларе за поредна годитта се включи в национал.
ттата кампания ..Селмина тта гората", като в дните от 1 до 5 април
организира засаждане на едро размерни и декоративни фиданки
в детските традини . в Сунтурларе, Съединение и Лозарево. по
пътя към стадиона в града и в Дома за пълнолетнилица с цимент

сия с.Славянци.
директоръттталирекния„Общинскигорски територии и местни

приходи” в общинаСунгурларе . инж. димитър гавазов в дните
на провеждане на посочени те по-торе инициативи приветства
присъстващите и отбеляза. че грижата за гората е и трябва да
бъде обща . на природолюбитспи. лесовъдии на цялото общество.
Иттж. Гавазов припомни целта на Седмицата на гората и нейната
история. като подчерта. че грижите за този жив организъм са не
само седмица, а през цялата година. ..1орат-а е наш дом, начало
на живота и на всичко. от което се нуждаем . чист въздух и чиста
вода Дътг на всички нас е да се борим за опазванетона зелената
благоцщ и да възпитаване подрастващото поколение в обич и

грижата гората". каза още той.
в залесяването активно участваха потребителите нв дома за

пълнолетни лица с дименсия. директорите и децата на детските
градини, включиха се кметове. експерти и служители огобщинската
администрация. Засадиха десетки дръвчета от видовете , пипа.
каталла. американскияесн и декоративнаруст11фи1-1а.Посадъчния
материал-фиданки бстттс осигурен от общинаСунгурларе.

Видимодоволни . весели и закачливи от проведенитесъвмест-
ните срещи тто залесяване бяха малчуганитеот детски те традини.
Без съмнениете щепомняттози уроки като пораснат ще се трижаг
за гората. осъзнали ползата от нея.

общинското ръководство искрено се надява. че следващата
година ще успее да привлечеоще повече участттиции граждатти в
и ницишивгп а,.Ссдмица на гората". в тоорганизираразнообразни
мероприятия.

Петя Групова

7 Г 1,/17417772,»;.

ПРФЛЕПЕШ [ЮШЦЕП в 515
.ШШШШЕЧЕШ ЩМШЗЪШШ ВШ

ШРЦШПШЕШ
МШЩШШ

На 23 март 2019 година пред препълнения театрален салон на нч
„просветачкззг.“ град Сунгурларе е огромен успех премина юбилейният
концерт ..15 години отсъздаванстона Представителен фолклорен ансамбъл
..Бпйводитши" село Войводиново. област Пловдив.

Публиката остана занлеттетта от изпълненията тта левттите и таттнъоритс
и от разнообразието и ттъстротата на кост .омит
преди звикнашусиивна начин бяха представени танци от всички егнш рафски
областтт на България. хореограф на които е художественият ръководител на
ансамбъла Илиана Божанова Бурните аплодисменти не стихваха по време на
двучасовата програма. в края на концерта председателят на 1-1ч „Просвета
1882" Тончо Тончев поднссс букет на художествената ръководитслка на
ансамбъла г-жа Божанова от името тта киста тта община Сунгурларе. инж.

. -ил Паттделиев. който бе гост тта концерта. както и сувсттирна контнина
рани елен адрес от името на Настоя елс вото при нч „Просвета.

138211" град Сунт урларе. Той пожела; „на всички участници от ансамбъла
от все сърце да бъдат здрави и винаги толкова енергични. вдъхновяваши
и емоционални. заредени с тазтт любов към истинското и ценното. с която
предават народното творчество в нашите души и сърца. Да бъдат увсрсни
в себе си. борбсни и идейни още дълги години и със техните изпълнения
на даряват на хората истинската българска усмивка. от която всички ние се
нуждаем вднентпо време да пренасят в сърцата си красотата на българския
фолклор. дц то предадат на децата си. да го показват на света, за да се

В
и „0.

гарантира безсмъртието му.”

.По различен, интересен и

На 8 април ромите по цял
свят отдават почит към жертви-
те. роми през Втората световна
война. Изборът на датата никак не
е случаен. На тази дата се чества
освобождаването на ромитс от
концентратшонпия лагер Аушвиц
в края на Втората световна волта

През 1971 т.наХацридт влондон
се провежда и Първия ромски
конгрес. Целта му е да се обедне
нят и систематизират усилията на
международноторомскодвижсиис.
както и да се привлече вниманието
на световнатаобщественост върху
проблемите на тази малцинствена
група: образование,бедност. сегре.
гация.Наконгрссасаприсгиромски
химтт и знаме. Химнът с полуляр-
ттата и в България песетт "джелем.
джелем".3намею наортанизацилта
е червено колело с 16 спици върху
полета в синьо и зелено. Полетата
символизират небето и тревата.
както и волани чергарски живот
тта ромите в миншюю. Колелото
с 16 сттици в древна Индия се е
наричало "чакра". То присъства в
ромското знаме. за да напомня за
индийския произход на ромитс и
дългия път, който са итвървсли от
Индия до Европа.

8 аттрил е обявен за
Международен ден на ромите
през 1992 г Идеята. която ООН и
Европейския съюз са подкрепили.

била на Международната органи-
”нация "Романо Юнион".

На 27 март 2012 г.. по покана
на българските евродепути от
ГЕРБ. в Европейския парламент в
Брюксел, избраната да представи
Българияна конкурса "Евровизия"
българска певица Софи Маринова
взе учас ие в отбелязването на
Международниятденна ромите. По
време на представянеторъководи
телят на българската делегация на
ГЕРБ в ЕНП д.р Андрей Ковачев
приветства честването на ромския

празник с думите:
наприлслен, вкойто си спомня.

мезана мнотоброинотоетни-тескн
малцинствов Европа и празнуваме
ромската култура. Ромите са доп.
ринссли към култ-урана, музиката
и изкуството на общностите тта

нашия континент. Това показва
шинто важно е мотото "Обединени
в многообразието". ЗащотоЕвропа
може да бъде силна само тогава.
когато културите. сгничсскитс и
религиозните различия на цатцитс
граждани биват гарантирани.

С поднасяне на вснсц пред Паметника на загиналите във войните
беше отбелязан Международнияден на ромите в град Сунгурларе. Така

война роми.
местната общност отдаде почит на загиналите във Втората световна
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ШШФЕКАНА
УважаемижителиттаобщиттаСунгурларс.

Продължава изпълнениего на договор
ВОО55ГОРЩП-2.009-0055-С0| проект
..Повишаванс на гражданското участие в
процесите на формулиране. изпълнение
и мониторинг на социални политики в
община Сунгурларе“. финансиран от
Оперативна програма .добро управле.
ние“ но ттроцсдура воо5м90г.2.009
..Повитттаванс на гражданското участие в
процесите на формулиране. изпълнение
и мониторинт на ттоттитики и законодател-
ство" . съфипаттсирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд

Проекгвг се изпълнява в партньорство
от сдружение ,.Равновссие" и обтнитта
Сунгурларе и е насочен към повишаване
на гражданското участие в процеса на
формиране и контрол на изпълнението на
политики на местно ниво. като акцсита с
поставен на социалната сфера.

Целите и де ност ит-е на проекта са „на.
пирони.такачспаштоворитвмаксималпат
та степен на нуждитена идентифицираните
Целеви трупи.

.Общипскн администрация на община
Сунгурларе.кметове на кметстваи кметски
наместници на населените места на тери-
торията на община . Сунгурларе;

» общественост, включително членове
на Консултативен съвет по социални въ.
проси при община Сунгурларе

- Гражданина общинаСунгурларе. явя.
ваши се потребители на социални услуги
и техните близки;

- Представители тта ттсправитслствстттт
организации. бизнеса и социалноико.
номи-теските партньори, оо ьшествяна-

ттти дейност тта територията тта община
Сунгурларе. включително членове наскипа
на кандидата , СдрУжение ..Равновеспе".С цел обхватцаие на възможно пайети-
рок кръг граждани. дали свосто мнснис
в проучването на настоящата ситуация
и инициирапе на идеи за повишаване на
гражданската активност в процеса на
формиране и контрол на изпълнението на
социални ттолитики на мост но нивоекипът
на проекта разработи два инструмента:
онлайн проучване и анкета. която ще се
проведе в домовете на потребителите или
на мястоисопиалпитеуслуги. предоставя-
ни на гражданите на община Сунгурларе.

Приканваме ви да се включи те в проуч-
ванията предвид важност-га насопиалпите
политики за всички нас днес и в бъдеще.

Он-дайн проучването е активно на
еттект роттен адрес:

11(!р5://5.с111(тюсо1т]/”?с:|529628т=44
9Р2СЕС58ВС52Е84 Ъ;

Анкетата е активна от 21 март до 3
април. Попълвансто и отнема от е по 10

минути в зависимост от позицията на
анкетираното лице.

Шестима апкстт.ори тнс посетят избра-
ни на случаен принцип потребители на
социаттни услуги и техните близки, както
и чпеттоветта екипите. предоставящи таки-
ва , медицински лица, лични асистенти.
домашни помошници. санитари и други.
Очакваме от вас да бъдете така любезни и
да отделите от времето си 15 минути като
отговорите на въпросите, които анкетъор.
ите ше от правят към вас.

Моля. бъдете активни граждани!
община Сунгурларе Ви благодаря

за съдействието!


