
c

m

y

k

       

Брой 8, 14.05.2019 г. Година XII, брой 253

Пролетта идва с полъха на южняка, с песента на птиците, с 
аромата на цветята и с най-големият и най-светъл християнски 
празник - Великден.  Сунгурларци винаги са почитали празниците, 
а самодейците на  читалището са онази част от тях, благодаре-
ние на която празничните дни се превръщат в красива емоция, 
изпълваща душата на присъстващите. 

Много жители на Сунгурларе отклихнаха на поканата на НЧ 
„Просвета 1882”  гр.Сунгурларе  да  присъстват на празничният 
концерт „С традициите в деня на Велики  четвъртък“. Гости на 
концерта бяха и швейцарско-немска група, ръководена от Алекса 
Кандриан и Илиана Божанова, които проявяват голям интерес 
към българския фолклор, традиции и обичаи.  

Откритата сцена на площада в центъра на града се превърна 

в декор на великденска приказка. Големи великденски яйца ук-
расяваха площада, дървото окичено с пъстри яйца, а в страни от 
сцената  беше разположен кът от българската къща  в народен стил.  

Концертът  бе открит  с тържественото слово на кмета на 
община Сунгурларе  инж. Васил Панделиев. "В навечерието 
на най-светлия християнски празник Възкресение Христово, 
нека съхраним вярата в чудото на възкресението, нека запазим 
добротата в себе си и стремежа за разбирателство. Нека заедно 
с  разум и вяра, с постоянство и воля да работим за един по-
добър живот и по-добро бъдеще за нас и децата ни…", обърна 
се той към присъстващите.   Лазарските песни  в изпълнение на 
вокалната група при НЧ “Просвета 1882“ и на самодейците при 
читалището в село Прилеп, както и танца „Лазарки“ създадоха 
много настроение. Йоана и Виктор с искрено чувство подне-
соха своите великденски стихчета на публиката. И тъй като на 
Велики четвъртък се боядисват  по традиция великденските 
яйца, участници от клуба на „Приятел на книгата“ с ръководител 
Тотка  Чанева  боядисваха великденски яйца. И докато малките 
майстори шареха яйцата публиката се наслаждаваше на песните 
на вокалните групи на читалищата в Сунгурларе и Лозарево. С 
грейнали лица и пламък в очите танцьорите от детско юношески 
танцов състав „Зорница” с ръководител  Тончо Кисьов с енту-
сиазъм изпълниха традиционните фолклорни танци. Блестящо 
им акомпанираха и танцьорите от Лозарево. Много усмивки и 
настроение създадоха и най-малките със своя танц „Буенек“. 

Поздрав към всички присъстващи поднесоха и гостите от 
Швейцария. С изпълнението на две песни, те пожелаха много 
здраве и благополучие на всички нас.  От своя страна кметът на 
общината поздрави гостите и им подари празнична веикденска 

кошница.  С пожелание да бъдат здрави и весели, гостите получиха 
и по едно боядисано яйце от приятелите на книгата.

В празничният концерт взеха участие: вокална група с ръководи-
тел Лариса Станкова,  детско юношески танцов състав  „Зорница“ 
с ръководител Тончо Кисьов, вокална група „Прилепски гла-
счета“ към Център за подкрепа личностното развитие -ОДК с 
ръководител Виолета Йорданова, вокална група към ОУ „Христо 
Ботев“ с. Лозарево и вокална група към СУ „Христо Ботев“ гр. 
Сунгурларе с ръководител Лариса Станкова. 

 Песните, стиховете и танците изпълниха сърцата на публиката 
с благодатния дух на Христос. Така с красотата на изкуството 
и с традициите на Велики четвъртък Сунгурларе отпразнува 
светлия християнски празник.

Уважаеми дейци на просветата и културата,
Уважаеми учители и ученици,
Уважаеми жители на Община Сунгурларе,

Поздравявам Ви с най-светлия, най-българския празник на духо-
вността и просветата - 24 май! 

Не съществува друг ден в националния ни календар, в който 
се събират толкова много наши съграждани на едно място, за да 
празнуват заедно със своите учители и със своите деца. Няколко 
поколения всяка година гордо крачат и изпълват площад „Св.Св. 
Кирил и Методий” в града с много цветя, балони,  знамена и най-
важното с усмихнати и грейнали от щастие лица. 

24 май не е просто официален празник - това е денят  на славян-
ската писменост, на силата и волята на българския народ да пази 
език и култура. В този ден всеки от нас с гордост може да каже, че е 
потомък на нация, заемаща достойно място в историята на Европа. 

Това е денят, в който се прекланяме пред великото дело на наши-
те първоучители, светите братя Кирил и Методий. Свято е делото 
им, преминало българските граници и осветило с книжовната си 
благодат цялата европейска цивилизация. То ни дава  заслужено 
самочувствие и гордост. Затова ние, техните наследници, сме длъжни 
да продължим  тяхното дело, да пазим славянската писменост чиста 
и да я предаваме на нашите деца.

Нека в този ден отдадем 
заслужено уважение  на 
всички  учители, културни, 
просветни и читалищни 
дейци. Благодарности на 
всички Вас, които неуморно 
съхранявате българското 
културно - историческо на-
следство и го предавате на 
младите поколения.

Уважаеми учители, с  
дълбока признателст Ви 
поздравявам с празника, по-
желавам Ви все така с любов 
и внимание да продължавате 
да  образовате нашите деца, 
бъдещето на България! А Вие ученици, обичайте, ценете и пазете 
родния български език и следвайте мечтите си!

Пожелавам на всички здраве, вдъхновение и празнично настроение! 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНАТА ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА ЗА 
24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД

 24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И 
КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
ОТ ИНЖ. ВАСИЛ 

ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

ДО АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ 
СУ „ХРИСТО БОТЕВ” 

ГР. СУНГУРЛАРЕ 

С ТРАДИЦИИТЕ В ДЕНЯ НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК В СУНГУРЛАРЕ

ПРОГРАМА
09:40ч.-Поднасяне на венци и цветя в знак на признателност пред 

барелефа на Светите братя Кирил и Методий в сградата на начален 
курс на СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе 

09:50ч.-Подреждане на участниците за празничното шествие
10:00ч.-Празнично шествие на представителни групи на училища 

и детски градини на територията на Община Сунгурларе, което ще 
тръгне на три лъча и ще стигне до сцената на площад „Св.Св. Кирил 
и Методий” в града

10:20ч.-Церемония по издигане на националния флаг на Република 
България и знамето на Община Сунгурларе

10:30ч.-Слово от инж.Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе
10:40ч.-Награждаване на изявени дейци в областта на образованието 

и културата в Община Сунгурларе
11:00ч.-Празничен концерт с участието на ученици от учебните 

заведения и читалищата  в общината
Място – площад „Св.Св.Кирил и Методий”  гр. Сунгурларе

Уважаеми зрелостници,
Ето, че дойде един от най-дългоочакваните дни за Вас 

- денят на Вашия бал! Денят, който съм сигурен, че ще 
остане в сърцата Ви като един красив и незабравим спомен. 
Този ден е Ваш! Съхранете го завинаги в сърцата си, за 
да Ви напомня за чудния свят на безгрижното детство!

Абитуриентският бал е двоен празник. С него от една 
страна се отбелязва края на извървяната първа важна пътека 
от живота, която на практика е базата за по-нататъшното 
Ви развитие. От друга страна - ставате пълнолетни с 
възможността да избирате като зрели хора своя път на 
развитие. Живота е пълен с изненади и предизвикателства 
в който все по-често ще Ви се налага да взимате важни 
решения и да предприемате стъпки, които биха могли да 
го променят. Нека тези решения бъдат водени от значимите 
неща, които сте научили в училище и от безценните съвети 
на Вашите учители. 

До сега Вашето училище беше мястото където се учихте 
на знания, на дисциплина, на отговорност, но също така 
и мястото, където срещнахте много истински приятели, 
мястото в което израснахте и имахте възможност да помис-
лите за бъдещето. Затова не забравяйте ученическите си 
приятелства и своите учители, спомняйте си ги с уважение!

Скъпи момичета и момчета, абитуриенти от 
Випуск 2019,

Приемете моите пожелания да бъдете здрави, винаги 
духовно млади, усмихнати, позитивни, изпълнени с мечти 
и сила да ги постигнете. Доверявайте се на вътрешния 
си глас, вярвайте на родителите си и следвайте своето 
разбиране за красота и щастие. Нека пътят Ви е озарен 
с благоденствие и сполука.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА ДОБЪР ЧАС!
С уважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе



22

На 26 април в Дом за жени и мъже с дименсия  село Славянци 
дойдоха на гости  самодейци от НЧ „Пробуда-1931“ с.Чубра  по 
случай настъпването на най-светлия празник – Великден.   Децата 
от самодейния танцов състав „Луди, млади“  поднесоха на домува-
щите боядисани яйца, събрани при лазаруването и боядисани от тях 
и кошница с козунаци.  А децата от самодейният младежки танцов 
състав  „Луди млади“  с ръководител Марин Димитров  със своите 
танци   внесоха много радост,  настроение   и стоплиха сърцата на 
възрастните хора. 

От наша страна и ние поднесохме на всяко дете по торбичка с 
лакомства.

От мое име, на персонала и от името на всички домуващи  огромно 
„БЛАГОДАРИМ“  за прекрасната  инициатива на НЧ „Пробуда-1931“ 
с.Прилеп.

Катерина Тодорова-Димитрова – 
директор на Дом за жени и мъже с дименсия Славянци

Съобщение
На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява 
жителите на общината  за инвестиционно предложение:

 „Изграждане и модернизация на съоръжения на ПСОВ „Петковец“, намиращ се в 
имот №000332, в землището на с. Лозарево“ с възложител: „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“АД 

Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опаз-
ване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация 
можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29636 

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават 
писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, 
ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, 
к-с Лазур, гр. Бургас.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

ПОКАНА
Управителният съвет на Сдружение  „Сокол – 2001г.“  със седалище и адрес на упра-

вление село Лозарево, общ. Сунгурларе, обл Бургас на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ 
и чл. 28, ал.3 от Устава на сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на сдру-
жението, което ще се проведе на 22.06.2019 г. /събота/ от 20.00 часа в малката зала на 
НЧ „Христо Ботев“ село Черница, общ. Сунгурларе, обл. Бургас при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2017 г.
2. Отчет на  Контролната  комисия. 
3. Избор на нови ръководни органи на Сдружението.
4. Разни, организационни.

ОБЯВА
ЗП Иван Начев Ангелов  уведомява за своето инвестиционно предложение: 

„Преструктуриране  и конверсия на лозя – смяна на подпорна конструкция на 
съществуващи лозови насаждения“ по Национална програма за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор 2019- 2023г.

Местоположение: ПИ  № 0890151 и ПИ № 089152, землище на град Сунгурларе, 
община Сунгурларе, област Бургас.

ОБЯВА
ЗП Начо Иванов Ангелов уведомява за своето инвестиционно предложение:
труктуриране и конверсия на лозя“ по Национална програма за подпомагане 

на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023г.
 Местоположение: ПИ № 049015, ПИ № 048001,  ПИ № 048002,  ПИ № 636009, 

ПИ № 636017, ПИ № 635011 и ПИ № 637006, землище  на град Сунгурларе, община 
Сунгурларе, област Бургас. 

ОБЯВА
„ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД уведомява за своето инвестиционно предложение:    

„Преструктуриране и конверсия - смяна на подпорна конструкция на съществу-
ващи лозови насаждения“ по Национална програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор 2019 2023г.

Местоположения: лозови насаждения в землището на село Костен и село Черница, 
община Сунгурларе, област Бургас.

Тази година се навършват 70 
години  от победата над хитле-
рофашизма и Деня на Европа.  

Кметът на община Сунгурларе,  
служители на общината и учите-
ли  в знак на почит и уважение 

поднесоха венец пред  Паметника 
на загиналите  във Втората све-
товна война сунгурларци.

БЛАГОДАРИМ ВИ 9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА И ДЕН 
НА ПОБЕДАТА

Лазарки в Сунгурларе

В очакване на един от най-големите християн-
ски празници - Великден, Община Сунгурларе 
украси празнично и пъстроцветно площад 
„Св.Св.Кирил и Методий” в града. Кметът  на 
общината инж. Васил Панделиев и екипът му 
успяха  за пореден път да зарадват жителите 
на Сунгурларе с тематична украса за празника.

Огромни пет яйца и окичено дърво с яйца 
красят централния площад, като създават праз-
нично настроение  и радват  жителите и гостите 
на Сунгурларе. На специално изработените 

конструкции най-отгоре е поставено червено 
яйце - цветът на първото великденско яйце, 
символизиращ  Христовата кръв и Христовата 
любов към хората. 

За великденската украса, вида и аранжи-
рането на художествените елементи, рабо-
тeха: Христо Стефанов и Мариян Бараков 
от дейност БКС, които  боядисаха големите 
яйца и изработеха стойките за тях, Стефка 
Славова - директор на Центъра за подкрепа 
за личностно развитие - ОДК гр. Сунгурларе, 
която с децата от извънкласните форми към 
центъра изписаха по-малките яйца, децата от 
БМЧК гр. Сунгурларе,  Антоанета Алексиева 
- главен експерт „Образование и училищно 
здравеопазване”, Тончо Тончев - главен експерт 
„Култура”, читалищни дейци от НЧ „Просвета 
1882” и общински служители. Благодарности 
на всички тях, които се включиха в инициатива 
и на Мелиха Шопова, която  спомогна за есте-
тическия вид на яйцата.

През години градът се преобразява за всеки 
голям празник с подходяща украса, с цел  да 
бъдат възродени и съхранени традициите.

Лазаруването е пролетен ритуал почи-
тан от векове. И тази година  лазарките 
при НЧ „Просвета-1882“ в Сунгурларе 
спазиха традицията. Облечени  в краси-
ви народни носии лазарките гостуваха  
в домовете на сунгурларци   предста-
вяйки  старинния момински обичай 
„Лазаруване“ – предвестник на Великден, 

пяха песни, наричаха за здраве и благопо-
лучие и изпълниха града ни  с празнично 
пролетно настроение.

И както  традицията повелява, до-
макините даряваха с яйца и лакомства  
малките гостенки като им пожелаха да 
са здрави, винаги усмихнати и  да обичат 
българските  празници.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ОТНОВО 
ИЗНЕНАДА ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАДА - 
ТОЗИ ПЪТ С ВЕЛИКДЕНСКА УКРАСА
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Лазарки в Подвис

В ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА” ПРЕЗ МАЙ И ЮНИ: ПЕТ НОВИ ПРОФИЛАКТИЧНИ КАМПАНИИ

В навечерието на Великден, на Велики 
четвъртък, кметът на Община Сунгурларе 
инж. Васил Панделиев посети потребите-
лите в заведенията, предоставящи социални 
услуги на територията на общината. Той 
беше в Дома за стари хора с. Лозарево, Дома 
за възрастни лица с деменция с. Славянци,  
Дневния център за възрастни хора в гр. 
Сунгурларе,  Клуба на пенсионера в града, 
както и Домашния социален патронаж.

Посрещнат бе от директорите, персонала 
и домуващите на заведенията. Срещите пре-
минаха в непринуден разговор, като дома-

кините изразиха благодарността си за вни-
манието, което им е оказано. Подчертаха, 
че непрекъснато общуват с общинското 
ръководство, за да координират дейността 
си по отношение подобряване на услугите.

350 червени яйца, приготвени с много 
любов от Домашния социален патронаж 
и великденски кошници подари кметът, с 
лично пожелание до всеки потребител „От 
сърце ти желая живот и здраве, спокой-
ствие и сигурност! Нека са благословени 
дните ти, да има добрина в сърцето и вяра 
в душата ти!“ 

Отново селото ни се ог-
ласи от лазарски песни. В 
красива редица, с  типич-
ната  подвиска  носия, се 
подредиха Пламена, Ивана, 
Андреана, Габриела, Радина, 
Радина Желева, Христина, 
Ани, Меглена, Розалия.

Въпреки, че в  селото няма 
деца  всички  тези  участнич-
ки  бяха  дошли  от околните  
градове:  Бургас, Карнобат, 
Варна.

Запяха  една от  лазарските  
песни  и  красивите  им  носии 
украсиха  улици  и  домове. 
Навсякъде  ги  посрещаха  с  
радост и  умиление. Старите  
хора  се  връщаха  в  отмина-
лата  младост, а по-младите 
казваха  имена  на  внуци,  за 
да  бъдат препяти  и  да  се  
задомят  по- скоро.

„Тодоро льо, момне  ле,
тука  са  ни  казали,
има  момък  не  женен”

Другите  звучни  ве-
сели  песни  са : „От  
долу  иде  ранену  кончи”, 
„Прехвръкнали  са  дор  два  
гълъба” и  много  други.

Домакинята, в  чийто  двор  
са  лазарките  дава паричка 
и  почерпка, прозвучава от-
ново  песен за  изпроводяк  
и  красивата  редичка  отива  
в  съседите.

Особено  желани  са  
лазарките  в домовете  на  
бабите и  дядовците. Там  ги  
чака  прегръдка, трапеза  и  
много, много  радост.

Денят  отминава, уморе-
ни,  но  щастливи  лазарките  
се  разотиват, а хората  от  
селото  се  надяват  дого-
дина  пак  да ги  видят все  
така  красиви  и  млади,  за  
да  продължи  тази  стара  
традиция.

Николина  Манчева

Медицинска лаборатория „ЛИНА” е под-
готвила пет нови профилактични кампании 
за своите пациенти през месеците май и 
юни 2019 г. Изследванията, включени в тях, 
са на преференциални цени и се извърш-
ват без направление в самостоятелните 
филиали на „ЛИНА” в областите Варна, 
Бургас и Ямбол. Тяхната цел е да насърчат 
пациентите да обръщат повече внимание 
на здравето си. 

Ето и кои са актуалните месечни 
кампании в периода май-юни 2019 г. 
Чернодробна функция  
Профилактичната кампания за черно-

дробна функция включва: пълна кръвна 
картина с 16 показателя, общ белтък, албу-
мин, общ билирубин, директен билирубин 
, ензимите АсАТ, АлАТ, ГГТ и алкална 
фосфатаза (АФ). Тя е на цена от 12лв. 
вместо 24лв. и е подходяща както за хора, 
страдащи от различни заболявания, които 
рефлектират върху черния дроб, така и за 
онези, които искат да знаят как се отразява 
съответният хранителен режим на здравето 
им. Препоръчително е изследванията да се 
извършват сутрин на  гладно.

 Метаболитен панел
Той включва 8 показателя: кръвна захар, 

общ холестерол, HDL холестерол, LDL 
холестерол, VLDL холестерол, тригли-
цериди, серумен инсулин, HOMA индекс 
(инсулинова резистентност) за 18 лв. вмес-
то 35 лв. Метаболитният панел е насочен 
към пациенти с наднормено тегло, захарен 
диабет от втори тип, хипертония (високо 
кръвно налягане), сърдечно-съдови забо-
лявания и атеросклероза. Препоръчително 
е изследванията да се извършват сутрин 
на гладно. 

Изследвания за щитовидна жлеза  

Изследванията за щитовидна жлеза 
включват FT4  (свободен тироксин) и TSH 
(тиреостимулиращ хормон) за общо 12 лв. 
вместо 24 лв. Двата хормона имат важна 
роля, защото са ориентир дали функцията 
на щитовидната жлеза е нормална, пови-
шена или понижена. Преди изследването 
пациентите не трябва да са консумирали 
кафе и напитки, съдържащи кофеин. 

Функция на паращитовидни жлези
Тази профилактична кампания е под-

ходяща за пациенти, които се нуждаят от 
уточняване на причините за нарушения в 
калциево-фосфорната обмяна както и при 
проследяване и контрол на лечението на 
хронични  отклонения в калциевата обмяна. 
Тя включва калций, фосфор и паратхормон 
за общо 13 лв. вместо 25 лв. Кампанията 
може да бъде полезна и като допълнение 
при диагностиката на остеопорозата и 
хроничните бъбречни заболявания, които 
могат да доведат до промени в калциево-
фосфатните нива. Пациенти, които са били 
подложени на хирургични интервенции, 
свързани с отстраняване на щитовидната 
и паращитовидните жлези, също подлежат 
на периодичен контрол на тези показатели. 
Паращитовидните жлези представляват 
четири много малки жлези, разположени 
зад щитовидната. Основната им роля се 
изразява в поддържането на калциевите 
нива в организма.Това се осъществява чрез 
продукцията на паратироиден хормон или  
паратхормон (ПТХ) от клетките на  тези 
жлези. Когато нивата на калция в организма 
спаднат, това е сигнал към тях да произ-
веждат повече паратироиден хормон, който 
да възстанови калциевия баланс. Когато 
концентрациите на калция се повишат, 
те продуцират по-малко от този хорман, с 

цел отново  да се възстанови калциевото 
равновесие. При свръх продукция на ПТХ 
се развива хиперкалциемия, хиперфосфа-
турия (повишено излъчване на фосфати 
с урината), остеопороза, вкалцяване на 
съдовете, а намалената продукция на ПТХ  
е свързана с понижени нива на калций и 
повишени концентрации на фосфати в 
кръвта, което може да причини парестезии, 
мускулни крампи, тетания, гърчове поради 
нарушена нервна  проводимост и мускулна 
възбудимуст. Желаещите да се възползват 
от тази промоционална кампания трябва да 
спазват следните условия: изследването е 
желателно да се извършва сутрин на гладно, 
най-добре до 10ч., поради дневния ритъм на 
този хормон. Някои медикаменти могат да 
повлияят резултата - тиазидни диуретици, 
андрогени, литий, витамин Д, витамин А 
могат да повишат нивата на калция, а кор-
тикостероиди, антиконвулсанти (карбама-
зепин), някои антибиотици (гентамицин), 
магнезий, слабителни средства могат да го 
понижат. Дехидратацията или прекаленото 
оводняване на организма също могат да се 
отразят на резултатите. При бременност 
и кърмене нивата на ПТХ са повишени.                                                                                                  
Изследвания за лична здравна книжка  
Заради летния сезон в месечните кампании 
специално са включени и изследвания за 
лична здравна книжка. През май и юни  
паразитологичните и микробиологични 
изследвания, които тя включва, са на 
цена от 10 лв. вместо стандартните 15 лв. 
Кампанията е насочена както към сезонни-
те работници, така и към всички, за  които 
представянето на лична здравна книжка е 
задължително изискване за постъпване на 
работа. При отиване в лабораторията паци-
ентът трябва да остави лична здравна книж-

ка със снимка и попълнени имена, в която 
след това ще бъдат вписани резултатите от 
паразитологичното и микробиологично  
изследване. Пациентът носи биологичния 
материал, необходим за изследванията. 
Стерилният контейнер за пробата и скоч-
лентата могат да бъдат взети от филиалите 
на „ЛИНА”. Повече информация за това как 
точно трябва да бъде взета пробата може 
да бъде получена на място в лабораториите 
в областите Варна,  Бургас и Ямбол  или 
по телефона. Резултатите излизат в рам-
ките на 48 часа и се попълват в здравната 
книжка на пациента, която се подпечатва от 
специалистите, извършили изследванията. 
След това пациентът трябва да я завери  
при личния си лекар. В здравната книжка 
са включени паразитологични и микроби-
ологични изследвания. Първите посочват 
заразен ли е човек с най-честите видове 
чревни паразити - протозои, хелминти, 
включително Ентеробиус вермикуларис. 
Микробиологичното изследване открива 
ентеропатогенни Ешерихия коли и при-
чинителите на салмонелоза, коремен тиф 
и дизентерия. Личната здравна книжка е 
задължително изискване при постъпване 
на работа в ресторанти, кафенета и другите 
обекти, където персоналът има досег с 
хранителни продукти. Здравната книжка 
е задължителна и за служители  в детски 
градини и ясли, специализирани  институ-
ции за възрастни, във водоснабдителните 
съоръжения, както  и във  фризьорски и 
козметични салони. Таксата транспортна 
среда е 2 лв.

Всички месечни кампании се извърш-
ват в самостоятелните лаборатории на 
„ЛИНА” в областите Варна, Бургас и 
Ямбол. Таксата манипулация е 2 лв. 

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКДЕН 

КМЕТЪТ ПОСЕТИ 

СОЦИАЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ПЪРВА НАГРАДА ЗА ТС " ЛУДИ 
МЛАДИ" В КОТЕЛ

На 20 април /събо-
та/, Котел беше домакин 
на ХVІI-то издание на 
Националния детски кон-
курс „Фолклорна огър-
лица“. Седемнадесетото 
издание на конкурса събра 
много малки изпълнители 

на народна музика, пе-
вци и танцьори от цялата 
страна: Сливен, Силистра, 
Р а з г р а д ,  З л ат а р и ц а , 
Казанлък,Карлово,  
С в и л е н г р а д ,  О б з о р , 
Нова Загора, Омуртаг, 
Елхово, Ямбол, Карнобат 

и Сунгурларе и  други. 
Организатори на конкурса 
бяха Община Котел и НЧ 
„Съгласие – Напредък 1870“ 
– гр. Котел. Всяка една от 
сценичните изяви на учас-
тниците бе стриктно следена 
от компетентно жури -музи-
коведи и фолклористи.

 Самодеен танцов със-
тав “Луди Млади“ при 
НЧ“Пробуда-1931г.“ с.Чубра 
общ.Сунгурларе с ръководи-
тел Марин Димитров,  също 
взеха участие в конкурса и 
спечелиха Първа награда  
в раздел „Групи за детски 
обработен фолклор “във  
втора възрастова група от 10 
до 14 години. Те изпълниха 
танците „Хитрото овчарче“, 
„Трите пъти“ и „Варненски 
танц“.
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РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО 
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СУНГУРЛАРЕ  ПРОВЕДЕНО НА  3 МАЙ 2019 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ  № 434
Разглеждане Предложение от Халил Ахмед - Председател на ОбСъвет Сунгурларе, 

относно: Попълване състава на Постоянната комисия по финансова, икономическа, ин-
вестиционна и аграрна политика, и общинска собственост.

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ „  - 0, Общински съвет Сунгурларе Р Е Ш И: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48 
от ЗМСМА и чл. 20 и сл. от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация избира за член на Комисия по финансова, икономическа, инвестиционна 
и аграрна политика и общинска собственост - г-н Шабан Мустафа.  

РЕШЕНИЕ  № 435
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  - кмет на Община Сунгурларе относно: 

Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план 
– план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ХІза социални услуги квартал 
38 ПУП с.Подвис, обл.Бургас.

След проведеното поименно гласуване с 12 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”-  5, Общински съвет Сунгурларе Р Е Ш И: На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 
чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.1 на протокол 
№4/15.02.2019г., дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХІза социални услуги 
квартал 38 ПУП с.Подвис, обл.Бургас, като същия се раздели на три самостоятелни УПИ: 
ХІза социални услуги (с площ 3424 кв.м), VІІза социални услуги (с площ 2526 кв.м) и 
VІІІза обществени дейности (с площ 355 кв.м), съгласно приложена скица-предложение.

РЕШЕНИЕ  № 436
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  - кмет на Община Сунгурларе относ-

но: Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен 
план – план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Хза озеленяване и канал 
квартал 1 ПУП гр.Сунгурларе,  обл.Бургас .

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”-  0, Общински съвет – Сунгурларе Р Е Ш И: На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 
чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.3 на протокол 
№4/15.02.2019г., дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ Хза озеленяване и канал 
квартал 1 ПУП гр.Сунгурларе,  обл.Бургас, като същия се раздели на два самостоятелни 
УПИ: Хза озеленяване и канал (с площ 7429 кв.м) и ІХза озеленяване и детска площадка 
(с площ 2018 кв.м), съгласно приложена скица-предложение. 

РЕШЕНИЕ  № 437
Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе относ-

но: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за 
регулация) за квартали 31, 32 и улица с о.т. (осови точки) 72-75 ПУП с.Славянци, община 
Сунгурларе, обл.Бургас.

След проведеното поименно гласуване с  17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”-  0, Общинския съвет Р Е Ш И: 1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, 
ал.1 от ЗУТ ОДОБРЯВА проекта за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план – 
план за регулация) за квартали 31, 32 и улица с о.т. (осови точки) 72-75 ПУП с.Славянци, 
община Сунгурларе, обл.Бургас, като отпада улица с о.т. 72-75, двата квартала се обеди-
няват в един под номер 31 и се анулира (отпада) квартал 32, както и се преномерират част 
от УПИ в новообразувание квартал 31.  

2. Настоящото решение да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен 
вестник”. 

РЕШЕНИЕ  № 438
Разглеждане на предложение  от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе относно: 

Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата 
по ал.2 от чл.26а, от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета средства през 2018г.

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”- 0, Общински съвет - Сунгурларе,  във връзка с изпълнението на разпоредбите на 
текстовете на чл.26, ал.2 и чл.26а, т.4 и 5 от Закона за Народните читалища и с цел подо-
бряване работата на читалищните организации в Община Сунгурларе Р Е Ш И:

1.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Просвета 1882” град Сунгурларе.

2.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Христо Ботев - 1928” с. Подвис.

3.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Васил Левски - 1929” с. Прилеп.

4.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Светлина -1920” с. Лозарево.

5.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Гео Милев - 1930” с. Ведрово.

6.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Просвета - 1935” с. Везенково.

7.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Зора - 1929” с. Вълчин.

8.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Христо Ботев - 1927” с. Грозден.

9.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Христо Ботев -1928” с. Завет.

10.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Васил Левски - 1936” с. Босилково.

11.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „М.И.Калинин - 1979” с. Камчия.

12.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Христо Смирненски - 1938” с. Манолич.

13.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Напредък - 1908” с. Славянци.

14.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Христо Ботев -1928” с. Съединение.

15.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Христо Ботев - 1928” с. Терзийско.

16.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Пробуда - 1931” с. Чубра.

17.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Христо Ботев - 1932” с. Черница.

18.Приема доклада  за осъществената читалищна дейност и  изразходваните от бюджета 
средства през 2018 година, за читалище  „Просвета - 1937” с. Садово. 

РЕШЕНИЕ  № 439
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе  от-

носно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2019г.
След проведеното поименно гласуване с 15 гл.- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ”- 2 , Общински съвет - Сунгурларе Р Е Ш И: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 
чл. 87 от ЗДБРБ за 2018 г.,  и чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Дава съгласие средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 220 
000 лв. да се трансформират в целеви трансфер за финансиране разходите на общината 
за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа за 
обект „Текущ ремонт на път ТBGS-2261/BGS-1265 Лозица - Огнен/ Терзийско от км.0+000 
до км. 1+400” на стойност 50 000 лв. и „Текущ ремонт на път Съединение от кв. Морава 
- гара Завет” на стойност 170 000 лв.

2. Дава съгласие кмета на общината да направи предложение до министъра на финансите 
за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви 
трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи 
ремонти на общински пътища и на улична мрежа в размер на 220 000 лв.

3. Утвърждава  промени в плана за капиталови разходи за 2019 г., 
съгласно Приложение № 1.
4. Утвърждава  промени в бюджета за 2019 г.,както следва:
-  В дейност 122 - Общинска администрация увеличава § 51-00 - Основен ремонт  с  13 

457 лв. и намаля § 10-15 - Материали с 13 457 лв.
5. Всички промени по дейности и параграфи по пълна бюджетна класификация да се 

извършат със заповед на кмета на общината. 

РЕШЕНИЕ  № 440
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе, относ-

но: Кандидатстване на Община Сунгурларе, пред Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе 
и Върбица"  с  Проект  “Обновяване на лесопарк „ Ичмята “  гр.Сунгурларе, община 
Сунгурларе“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширя-
ването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 година.

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”- 0 , Общински съвет - Сунгурларе Р Е Ш И:

1.Общинският съвет – Сунгурларе, дава съгласие Община Сунгурларе да кандидатства 
с проект за “Обновяване на лесопарк „Ичмята““  гр.Сунгурларе, община Сунгурларе  по 
процедура за  прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.245 «МИГ Котел, 
Сунгурларе и Върбица: Подмярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобрява-
нето или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" и решение на 
Управителния съвет на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”, чл. 62, т. 4 от Наредба 
22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ Котел, 
Сунгурларе и Върбица” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 гот Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2. Дейностите в горепосочения проект за “Обновяване на лесопарк „Ичмята““  
гр.Сунгурларе, община Сунгурларе са заложени в Приоритет/ Мярка  4.2.3  „Подобряване 
и модернизиране на културната и спортната инфраструктура“  и Приоритет/ Мярка 4.4.2. 
„Увеличаване броя на зелените площи“ от  Общинския план за развитие за периода 2014-2020.

3.Упълномощава кмета на Община Сунгурларе да предприеме всички  необходими 
действия при кандидатстването и реализирането на проекта. 

РЕШЕНИЕ  № 441
Относно:Прегласуване на решение от Протокол №50 от 28.03.19г., прието по т.2 от 

дневния ред, в частта му по т.3 от предложението на кмета на общината.
След проведеното поименно гласуване с 9 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 8  и „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ”- 0 , Общински съвет - Сунгурларе Р Е Ш И: Определяне цените за продажба на дърва 
по ценоразпис за М.Н. за 2019г. от горски територии, собственост на Община Сунгурларе 
съгласно чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и  недървесни горски продукти, както следва:

Дърва  - 45,00лв./пр.м3 с ДДС в това число: 
-сеч и извоз  - 13,50лв./пр.м3 без ДДС
-транспорт – 14,00 лв./пр.м3 без ДДС
-такса към Община Сунгурларе - 10,00лв./пр.м3 без ДДС
като крайната цена за потребителя е 45,00лв./пр.м3 с ДДС, с включен транспорт.
Определя максимален размер на дърва за огрев предоставени от Общината до 10пр.

м3 за домакинство .
Снабдяването на населението да се осъществи на база изготвени от кметовете и кметските 

наместници по села списъци, одобрени от Кмета на Община Сунгурларе и председателя 
на ОбС Сунгурларе.

За гр.Сунгурларе списъците да се изготвят от касиера на общината.
Отговорност за изготвените списъци носят кметовете и кметските наместници по села.
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На 12 април от 19.00 часа в малката зала на НЧ “Просвета 
1882” гр. Сунгурларе се проведе техническата конференция за 
Кроскънтри “Сунгурларска долина 2019Г.“ гр. Сунгурларе. В 
залата присъстваха: инж. Васил Панделиев - кмет на Община 
Сунгурларе, г-н Диян Драшков - спортен директор на Българската 
федерация по лека атлетика, г-н Румен Рангелов - техническо 
лице и г-н Илия Илиев - говорител на кроса. Сред присъства-
щите бяха и г-н Динко Ганчев и г-н Марин Николов, треньори 
на Шабан Мустафа и  треньори на спортни клубове. Треньорите 
на Спортните клубове имаха възможността да направят промени 
в стартовите списъци и да поставят уточняващи въпроси по 
провеждането на състезанието.  Г-н Драшков откри техниче-
ската конференция, след което думата беше дадена на кмета на 
общината, който приветства гостите с “Добре дошли”, откривайки 
Кроскънтри „Сунгурларска долина” 2019 пожела успешно про-
веждане и най-добрите да победят. Г-н Шабан Мустафа разясни 
най-подробно трасето за провеждането на състезанието. „…
Трасето е познато, с проливния дъжд  който валя няколко дена, 
смятам, че то стана истинско трасе за кроскънтри”, каза той.

    На 13 април от 10:00 часа  беше даден старта на Кроскънтри 
“Сунгурларска долина“ 2019 гр. Сунгурларе. Организатор на 
спортното събитие е Община Сунгурларе и Общинския спортен 
клуб по лека атлетика „Шампион - Сунгурларе”, със съдействието 
на Българска федерация по лека атлетика. Екип от общинската 
администрация под прякото ръководство на националния шам-
пион на България - Шабан Мустафа за поред път предоставиха 
перфектни условия за безпроблемното провеждане на кроса. 
Парични награди бяха осигурени за класираните  от 1-во до 
6-то място, тениски, медали и пакет храна за всички участници. 
Председателят на ОСКЛА „Шампион-Сунгурларе” г-н Елхан 
Осман беше осигурил от лични средства допълнителна парична 
премия за всички първи места в осемте възрастови групи.

Спортното събитие от национален мащаб бе уважено от на-
родните представители г-н Севим Али и г-жа Галя Желязкова, 
инж. Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе, г-жа 
Хатидже Георгиева - заместник кмет на общината, г-н Николай 
Терзиев - общински съветник в Общински съвет Сунгурларе, 
г-н Елхан Осман - председател на общинския спортен клуб по 
лека атлетика, общественици и много граждани от общината.

Дъждът през целия ден не попречи на старта да застанат 
повече от 90 картотекирани състезатели и още толкова деца от 
всички възрасти  от 22 спортни клуба от цялата страна. /ОСКЛА 
„Шампион – Сунгурларе” гр. Сунгурларе, СКЛА „Атлетик” 
гр. Карнобат с треньор Йорданка Донкова , СКЛА „Атлетик” 
гр. Карнобат с треньор Теньо Георгиев , КЛА „Загорец” гр. 
Нова Загора, СКЛА „Шумен” гр. Шумен, СКЛА „Атлетик” гр. 
Шумен, СК „Черно море Атлетик” гр. Варна, СК „Нови Пазар” 

гр. Нови Пазар, ЛК „Атлетик-90” гр. Луковит, СКЛА „Евър” гр. 
Варна, СК „Купер спорт-Варна” гр. Варна, СК „Атлетик 2004” 
гр. Поморие, СК „Стратеш Атлетик” гр. Ловеч, ЛК „Радио 999” 
гр. Ямбол, АК „Орловец 93” гр. Габрово, СКЛА „Атлетик” гр. 
Велики Преслав, СКЛА „Добруджа 99” гр. Добрич, СК „Атлетика 
2012” гр. Велико Търново, АЛСК „Тракия-96” гр. Пловдив, СКЛА 
„Лудогорец” гр. Разград, СКЛА „Шумен” гр. Шумен и СК „Черно 
море-Атлетик” гр. Варна/.

Община Сунгурларе е горда и удовлетворена от факта, че 
с всяка измината година интереса към кросовите бягания в 
Сунгурларе се увеличава, както сред картотекираните състезатели 
така и сред най-малките.

Проведоха се общо 12 старта, като 4 от тях бяха за деца /
момичета и момчета/ и 8 старта в различни възрастови групи 
- картотекирани състезатели в Българската федерация по лека 
атлетика: момичета  и момчета под 14 години, момичета  и мом-
чета под 16 години, девойки и юноши по 18 години и девойки и 
юноши под 20 години.

Над 100 деца /момичета и момчета/ родени 2009-2010-2011 
година и  деца /момичета и момчета/ родени 2012-2013-2014 се 
състезаваха в дистанцията от 200 м в Кроскънтри „Сунгурларска 
долина”. Шабан Мустафа, националния ни състезател, почетен 
гражданин на Община Сунгурларе и общински съветник  в 
Общински съвет Сунгурларе, който не веднъж е давал основание 
за гордост на Община Сунгурларе и на цяла България, стартира  
заедно с най-малките.

Момичета  и момчета под 14 години, се надпреварваха в 
дистанцията от 1000 м. При  момичетата Сияна Казанджиева от 
„Черно море Атлетик” Варна спечели надпреварата с време 3:30 
мин., втора завърши Вероника Миткова отново от „Черно море 
Атлетик” Варна с 3:33 мин., а трета Стефания Господинова с 
време 3:45 мин. При момчетата първи с време 3:26 мин. стана 
Царин Антонов от СК „Стратеш Атлетик” Ловеч, следван от Илиян 
Петков от „Атлетик 90-Луковит” с време 3:34 мин. и  Руслан Янев  
от „Черно море Атлетик” Варна завърши трети с време 3:36 мин.

Момичета  и момчета под 16 години, които се надпреварваха 
в дистанции от 1000 м.  Кристен Иванова от Евър-Варна е побе-
дителката при момичетата с време 3:34 мин., Ивайла Василева 
от СК Стратеш Атлетик - Ловеч е втора с  3:41 мин. и Паолина 
Иванова от ЛК Радио 999 гр. Ямбол с 3:42 е трета. Победителят  
при момчетата под 16 години е Пламен Драганов от ЛК Радио 
999 гр. Ямбол  с време 2:59 мин., втори Мехмед Мехмед от 
Лудогорец-Разград с 3:00 мин. и трети Венцислав Трайков от 
Загорец-Н.Загора с 3:02 мин.

След тях на старта застанаха девойки и юноши младша 
възраст в дистанцията от 2000  и 3000 м. Наталия Кременска 
от Черно море Атлетик-Варна убедително спечели бягането 

на 2000 м при девойките под 18 години. Тя се наложи със 7:09 
мин. Втора е Стефани Йолова от СК Стратеш Атлетик-Ловеч  с 
7:52 мин, а трета Марияна Мутафова от Атлетик 90-Луковит с 
време 8:03 мин. При юношите под 18 години бягането спечели 
Станимир Стойчев от Евър Варна преодолявайки дистанцията 
от 3000 м за 9:54 мин., след него се класира Чудомир Черногоров 
от Атлетик-Карнобат с 10:12 мин и с време 10:37 мин. трети се 
класира Вангел Димитров от СК Атлет 2004-Поморие.

Девойки  старша възраст в дистанция 3000 м.  и юноши старша 
възраст в дистанцията от 4000 м. Денислава Борисова от СКЛА 
Шумен бе най-бърза при девойките под 20 години. Тя измина 
3000 м за 11:51 мин. След нея останаха Паулина Грозева от 
Тракия 96-Пловдив с 12:17 мин и Алтен Атанасова от Добруджа 
99-Добрич с 12:23 мин. Еркан Низан от Евър-Варна спечели  
надпреварата при юношите под 20 години преодолявайки дис-
танцията от 4000 м за 13:27 мин, като изпревари с десет секунди 
втория - Валентин Вълканов от Супер спорт-Варна - 13:37 мин. 
Трети завърши Владислав Михайлов от Атлетик 90-Луковит с 
време 13:46 мин.

Община Сунгурларе отново доказа, че може да организира 
и проведе състезание от Спортния календар на Българската фе-
дерация  по лека атлетика  на много високо ниво и с основание 
да има самочувствието и претенции да се сравнява с големите 
общини за това.

Кметът на общината изразява благодарност към всички 
състезатели и треньори,  ръководството на общинския спортен 
клуб по лека атлетика,  Българската федерация по лека атлетика,  
участвалите в организацията служители от общинската админи-
страция и всички уважили с присъствието си спортното събитие.

Кроскънтри „Сунгурларска долина” 2019  беше едно емоцио-
нално спортно събитие, което приключи успешно с пожелания за 
здраве, още спортни победи  и до нова среща следващата година 
в Община Сунгурларе.

За поредна година първолаци  от СОУ „Христо Ботев” град 
Сунгурларе бяха приети за  читатели на библиотеката при 
НЧ”Просвета-1882г.” Сунгурларе. Посрещането беше пъстро и 
запомнящо се. С много усмивки и топли думи какичките и батко-
вците от четвъртите класове на същото училище въведоха малките 
си приятели в царството на книгите. Запознаха ги  с любимите си 
герои от приказките: Лиса, Вълчо, Ежко, Пипи Дългото чорапче, 
Червената шапчица. Ежко Бежко каза много гатанки и за верните 
отговори раздаде подаръци. Наред с това първокласниците нау-
чиха някои правила: Как се става читател в библиотеката? Как 
се използват книгите? Какво е нужно да правим, за да запазим 
книгите здрави и чисти по-дълго време? Новите читатели получиха 
молбата на Книгата: „Пазите ме като очите си, защото без книги 
би живял в мрак, аз съм прозорец към света.”  Децата разбраха, 
че книгата е извор на  знания и мъдрост, усетиха   каква красота 
и колко мъдрост  се крие в словното книжно богатство. От тук 
насетне всеки делничен ден децата са добре дошли в библиотеката. 
Те ще могат да заемат коя да е книжка за 20 дни.

Добре дошли първокласници!

Ако търсите на картата с.Завет ще ви бъде трудно да го намерите.
Със своите 95 човека  то живее активно на територията на община 
Сунгурларе,Бургаска област.То има и свой химн:

Завет, Завет,
мило родно селце,
винаги те нося 
в моето сърце.
Мой роден край
аз те нося,
аз те нося,
в  сърце си знай.

Тази бодра песен прозвуча в  салона на кметството на 13 април т.г. 
в тържествения концерт на вокалната група на селото,организиран 
по случай 10 години активна концертна дейност. Облечени в 
красива тракийска носия пред нас се подредиха Веселина Колева 
-ръководител на групата и автор на химна, Никула Димитрова, Катя 
Христова, Радка Андонова, Софка Панайотова, Марина Славова, 
Иванка Христова, Галина Кения-руска гражданка, жител на селото, 
а Христина Косева-кметски наместник и Радосвета Дряновска бяха 
водещи на концертната програма.

И зазвучаха песните, които са изпълнявани на всичките 60 учас-
тия във фестивали и празнични изяви в селищата на общината и 
извън нея. За безспорните успехи свидетелстват медали, плакети, 
купи  и грамоти за участия, както на  вокалната група, така и на 
индивидуалните изпълнители.

Концертът започна с изпълнение на фолклорни песни, после дуо 
„Камчия” Веселина Колева и Никула Димитрова, с устни хармо-
ники изпълни китка от народни песни, а по-късно и стари градски. 
В репертоара бе отредена част на тези неувяхващи звуци, които са 
вдъхновявали младежите в миналото, но и сега се изпълняват и от 
млади и от стари.

Особено голям ефект предизвикват патриотичните песни. В 
Плевен, на фестивала посветен на тези песни, певиците са изпра-
вили на крака хората в залата. За достоверност на поведението 
са ползвали консултациите на учителката по история Атанаска 
Янева - кога да забият знамето на Аспарух, как да държат нацио-
налните знаменца.

Концертът завърши, имаше бурни ръкопляскания, цветя, поз-
дравления, а кметът на  община Сунгурларе инж. Васил Панделиев 
поднесе красива кошница с цветя и поздравителен адрес.

Красиво оформено бе помещението, в което се състоя концертът. 
Табла с грамоти  и снимки на участниците в различни години, на 
различни места. И всичко това направено с радост и всеотдайност 
от членовете на групата.Те благодарят от сърце за подкрепата на 
библиотекарката Виктория Андонова, а също така на Христина 
Косева и Анита Момчева.

Какъв пример за подражание е работата на този малък колектив 
от 8  жени. Още веднъж задължително ще отбележим, че желанието, 
сплотеността, дисциплината на тази малка формация заслужават 
нашата похвала и благодарност.

13 април 2019г./с.Подвис 
Николина Манчева

ЛАЗАРКИ 
НАРИЧАХА ЗА 

ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ 
В ОБЩИНА 

СУНГУРЛАРЕ
Лазаруването заема особено място в народния календар и 

се изпълнява на християнския празник Лазаровден, който се 
празнува в събота преди Цветница, на който малки момичета и 

моми, с шарени носии и венци, пеят лазарски песни.  Народът 
вярва, че къща, в която са пели лазарките е честита – в нея ще има 
плодородие, а стопаните ще се радват на здраве и весел живот.

На 19 април в петъчното слънчево утро, пременени в тради-
ционни фолклорни носии, накичени с разноцветни венчета и 
китки, лазарките от предучилищна група при СУ „Христо Ботев“ 
гр. Сунгурларе, с ръководители Мирослава Аврамова и Соня 
Димитрова, поздравиха зам. кмета г-жа Хатидже Георгиева и 
служителите от общинската администрация. Те изпяха обредните 
лазарски песни „Ой Лазаре”, „Завърти се Лазаре”, „Лаленце се 
люлее”, „Малко детенце”, ”Тез малки моми” и благословиха за 
здраве, берекет и успехи общинското ръководство.

Всички присъстващи с умиление и възхищение слушаха лазар-
ските песни и гледаха буенека на прекрасните момичета.

Г-жа Георгиева благодари на малките лазарки и техните учи-
телки, като им пожела да бъдат здрави и да продължат да съхра-
няват традициите и обичаите, които се предават от поколение на 
поколение, а на есен да бъдат отлични ученици. И както повелява 
традицията тя ги дари с яйца и лакомства, а децата от своя страна 
поднесоха подарък - Великденско яйце, ръчно изработено от тях.

Благословиите на лазарките бе прекрасен завършек на сед-
мицата в очакване на Цветница и в подготовка за предстоящите 
Великденски празници.

КРОСКЪНТРИ „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА” 2019 ГРАД СУНГУРЛАРЕ
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД 17 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

Модата на селфитата достигна и до отпа-
дъците и едно от най-стойностните е намира-
нето на замърсено място,после почистено и 
отново снимка на фона на събраните чували.
Оригинален начин за опазване на околната 
среда.

Всеизвестно е,че проблемът с отпадъците е 
световен и се оказва безкрайно трудно да бъде 
решен.Липсва  чувство за отговорност,на лице 
са неграмотност и мързел.

Често когато разговарям с познати винаги 
някой  ми разказва как е решен въпроса напр. 
в Бостън.Една приятелка пък ми се оплака,че 
в Австрия,където живее,нямало къде да хвър-
ли една дървена закачалка с метална кука и я 
донесла у нас.

В нашата родина не се вижда времето,когато 
проблемът с отпадъците ще бъде решен.Цялата 
работа е предимно в ръцете на частни компании.
Общините също полагат усилия,но нерегла-
ментираните сметища нямат брой.Считам,че 
усилията за решаването на проблема с отпадъ-
ците са недостатъчни и малко се говори по този 
въпрос.Ето какво показва науката:

-При сравнително влажна среда разлагането 

на книжна салфетка продължава 3 месеца. 
-Цигарена угарка се разлага за 2 години.
-За кибритена  клечка са нужни 6 месеца 

във влажна среда.
-Запалката ръждясва след 2 години.Нужни 

са около 100 години,за да изчезне напълно.
-Ябълковата огризка се разлага за 6 

месеца,още по-бавно се разлагат портокало-
вите кори.

 -Дъвката се разлага за 5-6 години.
-Консервната кутия може да издържи 100 

години.
-Нужни са няколко века за разпадането на 

пластмасовата бутилка.
-За разлагане на стъклена бутилка са необ-

ходими най-малко 4000 години.
    За да намалим вредното влияние на отпа-

дъците върху околната среда е необходимо да 
оползотворим повторно използваните и да ги 

рециклираме. 
Този процес включва разделяне и преработка 

на отпадъците с цел да се използват като вторич-
ни суровини,да се възстановят първоначалните 
свойства на продукта/регенериране/ и да се 
оползотвори  енергийния потенциал.

-Ако за производството на 1 тон хартия се 
използва отпадъчна хартия ще се спасят 17  
дървета и ще бъдат спестени 1740л гориво.

-Един тон хартиени отпадъци спестяват 810 
квч електроенергия,800 кг целулоза ,до 200 
куб.м. вода.

-Един тон вълнени отпадъци спестяват 900 
кг.естествена вълна.

-Един тон пластмасови отпадъци спестяват 
2630квч електроенергия и 2.2т нефт.

-Един  тон стъклени отпадъци спестяват 
530 квч електроенергия,300 кг калцинирана 
сода, 200кг мазут, 720кг кварцов пясък и 180 

кг калциев окис.
Макар,че няма да прозвучи убедително 

считам,че всеки може  да намери своето място 
при решаването на проблема отпадъци.Да се 
ползват съдовете по предназначение,да не се 
хвърля безразборно.А много пенсионерски ор-
ганизации могат да вземат присърце тази работа.
Че това е възможно ви уверявам,защото вече за 
5 пъти пенсионерски клуб”Здравец” с.Подвис 
предава пластмаса,като последния път през 
март предаденото количество бе 600кг.Работим 
с фирма”Евроимпекс-Бургас”АД,телефон 0886 
17 76 07.От услугите им могат да се ползват 
много организации.

О т п а д ъ ц и т е  с а  н а вс я к ъ д е  о кол о 
нас,застрашават нашето здраве и здравето 
на природата.Нека всички ние  вложим ум и 
поведение,така че да намалим количеството 
им,да ползваме многократно това,което може.
Начините са много,но най-важна е нашата от-
говорност към природа,икономика,света,към 
самите нас.

Април 2019г./с.Подвис 
Николина Манчева

ОТНОВО ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ С НОВ 
ОДОБРЕН ПРОЕКТ

Община Сунгурларе стартира изпълнението на проект „Изграждане на 
комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село 

Славянци, Община Сунгурларе”

На 8 май 2019г.  кметът на Община Сунгурларе - инж. Васил Панделиев подписа 
Договор с Държавен фонд „Земеделие“ № BG06RDNP001-7.007-0069-C01/08.05.2019г. 
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на комбинирана 
спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, Община 
Сунгурларе” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разши-
ряването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитието на 
селските райони за периода 2014-2020г. 

Стойността на проекта е в размер на  95 633.13 лв. и срок на изпълнение 36 месеца.

Проектът включва:
Изграждане на модерна мултифункционална спортна площадка, която съчетава 

няколко вида спорт, а именно - минифутбол, баскетбол, волейбол и ханбал. В рамките 
на площадката ще бъдат разположени 12 пейки с облегалки и подлакътници и 4 кош-
чета за смет. В проектното решение се придвижда и засаждането на 6 широколистни 
дървета. За създаване на завършена среда за спорт ще бъде изградена  подходяща 
осветителна енергоспестяваща инсталация.

 
Общата цел на проекта е: Подобряване качеството на живот в село Славянци, 

Община Сунгурларе и превръщането му в привлекателно място за живеене.

Специфичните цели са:
1. Подобряване и обновяване на малка по мащаби спортна инфраструктура с цел 

осигуряване на условия за пълноценен отдих и насърчаване социалното приобщаване 
и икономическото развитие в селския район.

2. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на на-
селението и обезлюдяването на селския район, създаване на равни възможности за 
развитие.

3. Създаване на условия за спорт на деца, младежи и работещи хора в Община 
Сунгурурларе. 

Община Сунгурпаре очаква и одобрението на други свои внесени проекти по  
различни мерки и сфери.  

Община Сунгурларе има удоволствието да Ви съобщи 
за успешно проведено работно посещение за обмяна на 
информация, добри практики и  модели в сферата на 
планиране, координиране, комуникация и съгласуване на 
управленски решения по политиките и услугите на соци-
ално включване, по проект BG05M9OP001-4.003-0030 
C01 „Възможности за ранно детско развитие на ромските 
деца от Община Сунгурларе”, финансирана по ОП  
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинан-
сирана от Европейски съюз, чрез ЕСФ. 

 Посещението се проведе през периода 02-06 април 
2019г. в "Център за експертиза за социалното благопо-
лучие” в югоизточна Финландия, град Лаппеенранта. 
Представители от Община Сунгурларе бяха инж. Васил 
Панделиев - кмет на общината и  Хатидже Георгиева 
- зам.кмет, Динко Иванов - кмет на с.Чубра, директо-
ри на детски градини от общината - Катя Русенова 
- гр.Сунгурларе, Мария Димитрова - с. Грозден, Ценка 
Фатева - с.Славянци, Златка Желязкова - с. Чубра и  
Петър Мушиев - главен експерт УОПП, които имаха 
възможност да проучат добри модели и инструменти по 
прилагане на политики и услуги за социално включване 
на семейства с малки деца в сходна социална ситуа-
ция. Представителите на общината, се информираха 
за практическата реализация на идентифицираните 
иновативни модели по проекта - „Възможности за 
ранно детско развитие на ромските деца от Община 
Сунгурларе”, в условията и характеристиките на мест-
ната им действителност. Усвоената информация ще 
спомогне на местната власт и семействата да посрещнат 
нуждите от ранно детско развитие на децата на възраст 
0-6 години от семейства на етнически малцинства 
и маргинализирани общности. Тя ще допринесе за 
адаптирането и пилотно въвеждане на практиката в 
условията на Община Сунгурларе, в резултат на която 
ще се постигне социално-иновативен подход, който ще 
увеличи възможностите в общината за ранното детско 
развитие на деца от социално изключени семейства, 
ще подобри родителския капацитет и междусекторното 

партньорство в общината, както и ще  изгради трайно 
партньорство с колегите от Финландия.  

Програмата на работното посещение в страната 
- партньор, включваше презентации и дискусии в гра-
довете Коувола, Котка и Лаппеенранта и съвместно об-
съждане  и съпоставяне на нормативните уредби в двете 
страни, касаещи прилагането на социалните иновации, 
ефективни методи и подходи при осъществяването на 
добра комуникация и взаимодействие с гражданите, 
което оказва благоприятно действие върху изпълнението 
на политики в социалната сфера.  

В рамките на посещението в Университета ХАМК 
беше презентирана практиката „Деца рисуват”, която 
е една от иновативните практики за проучване по на-
стоящия проект.

Посетени бяха и  Семеен център „КЕЛТАКАНГАС”, 
Общностен  център „МЕССИ” в гр. Котка, където 
бяха представени социалните услуги за малки деца и 
семейства с малки деца, които те предоставят.  

Ключови служители на „Центъра за експертиза 
за социалното благополучие” в град Лаппеенранта, 
споделиха своя богат опит, знания и умения в разработ-
ването и прилагането на социални политики и услуги в 
сферата на социалното включване и създаване повече 
възможности за социално включване на семейства с 
малки деца в сходна социална ситуация. Центърът има 
дългогодишен опит в работата с лица в риск от социално 
изключване и прилагането на иновативни практики и 
разполага с добре квалифицирани експерти в областта 
на социалните услуги, подкрепящи развитието на 
местните деца и възрастни в риск. Те имат опит във 
взаимодействието с различни заинтересовани страни, 
в процеса на планиране на социалните им политики 
и услуги, в разработването и прилагането на разноо-
бразни методи и инструменти в това направление. По 
този начин се осъществи ефективна комуникация и 
сътрудничество между партниращите институции, което 
е предпоставка  за успешно постигане на заложените 
цели по проекта.

Уважаеми спортисти, треньори и препо-
даватели по физическо възпитание,

Уважаеми съграждани, любители на 
спорта,

Щастлив съм, че имам възможността да от-
правя, към Вас моите най-искрени поздравления 
и благопожелания по повод  17 май. Този ден по 
предложение на Държавната агенция за младежта 
и спорта през 2006г.  е обявен  от правителството 
за честване на българския спорт  и професионален 
празник на работещите в сферата на спорта.

Община Сунгурларе има своята завидна спорт-
на история, своите слава и постижения, своите 
златни медали и почетни отличия в различни 
дисциплини, благодарение на нашите спортисти, 
треньори и деятели на спорта. 

Приемете моята и на гражданите на общината 
ни огромна признателност, за миговете на гор-
дост с които продължава  да ни дарява нашият 
неуморим състезател - шампион на България 
по планинско бягане и четвърти от Световното 
пъренство по планиски маратон в Швейцария - 
Шабан Мустафа, за успехите на нашите борци, 
баскетболисти, футболисти и всички състезатели 
от спортните клубове, регистрирани на територия 
на общината. 

С уважение и благодарност, към всички Вас 
- треньори, преподаватели по физическо възпита-
ние, за Вашия професионализъм, всеотдайност и 
любов към спорта,  с които изграждате у децата 

и младите хора не само физически, но и морални 
и спортсменски добродетели. 

Желая Ви здраве и сили, воля и упоритост, за да 
постигате мечтите си и ни радвате с нови победи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Суважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе, 17.05.2019г.

СПОРТНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ  
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 17 МАЙ

За поредна година Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в 
сферата на спорта ще се отбележи с провеждането на традиционните турнири, планувани в 
общинския спортен календар.

Програмата отново е съобразена с  ангажираността на учениците в учебния процес. 
Предвид затрудненията при извозването на учениците от населените места в този период, 
спортните прояви ще се проведат в училищата, по населени места в периода от 10 до 31 май, 
както следва:

№ 
по ред   Нименование на спортното събитие Място на провеждане

1.  Баскетболен турнир за ученици до 4-ти клас      СУ „Христо Ботев”  
  Баскетболен турнир за ученици до 8-ми клас      гр. Сунгурларе

2.  Волейболен турнир за ученици до 7-ми клас     ОУ „Св.Св. Кирил и  
            Методий” с. Манолич

3.   Футболен турнир за ученици до 7-ми клас      ОУ „Св.Св. Кирил и  
            Методий” с. Манолич

             ОУ „Св.Св. Кирил и   
              Методий” с. Грозден

      ОУ „Отец Паисий” с. Съединение

4.       Лекоатлетически турнир за ученици до 7-ми клас            ОУ „Христо Ботев” 
               с. Лозарево

      ОУ „Отец Паисий” с. Съединение

5. Турнир на тенис на маса за ученици до 7-ми клас       ОУ „Христо Ботев” 
             с. Лозарево
             ОУ „Васил Левски” с. Прилеп
      ОУ „Отец Паисий” с. Съединение

ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ 
НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ”

“Министерство на труда и социалната политика”
Проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01
“Възможности за ранно детско развитие 

на ромските деца от Община Сунгурларе”


