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Вино, вино, руйно, буйно, 
ти си сладко, ти си гладко, 
лей се, вино, бистро, люто, 
лей се, лей се, весели ни. 

Уважаеми съграждани и жите-
ли на община Сунгурларе!

Скъпи гости на нашия 
най-голям празник!

На 14 февруари почитаме празника на лозарите и виното 
- Трифон Зарезан.

Празник дълбоко свързан със Сунгурларския край, празник 
близък, скъп и почитан.  Защото от незапомнени времена от-
глеждането на лозя е основен поминък на местното население, 
а сунгурларското вино и до днес пътува по света и разнася 
славата на своите създатели. 

“Земя на хубавото вино” наричали от столетия страната ни. 
Вярва се, че с помощта на Св. Трифон се благославят лозята и 
те стават плодородни. На този ден, лозарите ритуално търсят 
и призовават светеца като изричат молитви да се роди толкова 
много грозде, че да отрупа от горе до долу лозовите чукани. 

Всички сме чували древната мъдрост „Истината е във 
виното”. Но аз бих добавил във виното и в трудолюбието на 
хората, които го правят с любов и майсторлък. Защото в на-
шите традиции виното, заедно с хляба, са сред най-важните 
неща на трапезата ни.

На този ден искам да поздравя от мое име и от името на 
ръководството на община Сунгурларе Вас и Вашите семейства 
с празника на общината „Трифон Зарезан”

Нека с тържественото зарязване на лозята бъде сложено 
началото на една мирна и плодородна година. Нека да се 
роди добро грозде, а от доброто грозде хубаво вино, което 
да ни носи радост и да превръща всеки делник в празник. Да 
почитаме и  честваме празника на Св. Трифон, благославяйки 
плодородието на земята и човешкия труд.

Благодат да падне върху всяка лоза! Да е благословено 
виното и хората, които го произвеждат!

Честит празник на всички лозари, винопроизводители и 
любители  на виното. Бъдете живи и здрави и носете слава-
та на Сунгурларе - град на гроздето и виното, на веселието, 
любовта и вдъхновението!

Честит Празник ! 

- Г-н Панделиев,  каква беше изминалата 2017 
година за общината?

- Започнахме  мандата с желание и амбиция да 
направим така, че всички наши съграждани да жи-
веят по-добре в Община Сунгурларе. Както първата 
така и втората година от мандата, за мен и моя екип, 
измина много бързо. От самото  начало и до края 
на 2017 г. се сблъскахме с трудности – обективни 
обстоятелства, финансови затруднения.

Основният  приоритет пред ръководството на 
общината и през 2017 г. беше възстановяване и за-
пазване на фискалната  и стабилност, за да може да 
се осигурят най-важните и основни нейни дейности. 
Плащането на заплати и осигуровки, осигуряване на 
дейността на детските градини, социалните услуги и 
издръжката на всички нейни звена, беше сред глав-
ните цели на администрацията. Община Сунгурларе 
положи немалко усилия през годината, за да се справи 
с продължаващото тежко финансово състояние в 
което се намира. Бяха предприети спешни оздрави-
телни мерки  с цел повишаване на събираемостта на 
местните данъци и такси и намаляване на разходите. 
Въпреки трудностите успяхме и през 2017 година да 
осигурим необходимите средства за финансиране на 
дейностите  в Образование, Здравеопазване, Култура, 
Социална политика и останалите дейности местна 
отговорност, доколкото това е необходимо за тяхното 
нормално функциониране.

Не бяха пренебрегнати културните и спортни ме-
роприятия. Проведохме значими културни събития, 
като Националния конкурс за Детска рисунка на тема 
„Трифон Зарезан“ и  Националния фолклорен кон-
курс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”. И 
двата конкурса са включени в Националния културен 
календар. За участниците в конкурса за тамбура 
защитихме три годишни стипендии по приетата 
Националната Програма от мерки за закрила на 
деца с изявени дарби. За поредна година проведох-
ме и станалото вече традиционно спортно събитие: 
Крос кънтри ,,Сунгурларска долина”, планувано в 
Календара на Българската федерация по лека атлети-
ка и много други мероприятия от местно значение.

Добри резултати постигнахме при изпълне-
нието на строителната програма. Асфалтирани 
бяха общински пътища (гара Завет – село Завет) 
и Сунгурларе – Грозден – Терзийско, има довър-
шителни работи, които ще свършим през 2018 г. и 
други обекти (Подробно изпълнената строителна 
програма ще бъде приложена в отчета за втората 
година от мандата). 

- Върху какво смятате, че трябва да се работи 
през новата 2018 година?

- През 2018 г., както и през предходните години 
общинското ръководство ще работи  за изпълнение на 
основните задължения на общинската администра-
ция, вменени със законите в РБългария,  със Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция, следвайки общинските приоритети, а именно: 

* добро финансово управление – гаранция за 

просперитета на Община Сунгурларе;
* подобрена градска среда и превръщане на 

Община Сунгурларе в привлекателна община за 
младите хора. Ще подобрим  пътната инфраструкту-
ра, като продължим с благоустрояването на града и 
другите населени места (асфалтиране на улици, ре-
монт сгради на кметства, озеленяване); Очакваме да 
бъдат одобрени проекти финансирани от европейски 
програми (водопроводи за чиста вода в 3 населени 
места  за 5,8 милиона лева) и асфалтиране улици в 
населени места ( за 1,5 милиона лева);

* активна политика в областта на образова-
нието, социалните дейности, културата и масовия 
спорт, в т.ч.: чрез подобряване и доизграждане на 
материалната база. Готови сме да кандидатстваме 
по мерките на ОП «Развитие на селските райони», 
които предстои да бъдат отворени за кандидатстване 
през 2018 г. -  за образователна инфраструктура и за 
опазване на горските територии;

* подкрепа на местния бизнес и привличане на 
инвестиции, намаляване на безработицата и увелича-
ване на доходите. Одобрената Стратегия на „Местна 
инициативна група Котел-Сунгурларе-Върбица” ще 
осигури още една възможност за предприемчивите 
граждани от териториите на общините да реализират 
своите идеи и развият бизнеса си; 

* подобряване сигурността на гражданите, 
осигуяване на ред и сигурност;

- Успя ли Община Сунгурларе да се възползва 
от Европейските програми за развитие? Какви 
проекти реализира общинската администрация 
към момента и какви са бъдещите, които предстои 
да бъдат внесени за одобрение? 

Община Сунгурларе успява да се възползва от 
финансови средства предоставяни от Европейски 
програми и фондове. Ще маркирам част от реали-
зираните проекти и такива в процес на реализация,  
проекти в процес на разработка, към настоящия 
момент: 

Изпълнени проекти:
* Проекта „Обучение и заетост на младите 

хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020 г.  През целия срок  на действие на проекта 
бяха назначени общо 10 бр. младежи до 29 годишна 
възраст

/продължава на стр.3/

ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 
Е ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА 

НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Инж. Васил ПАНДЕЛИЕВ:

ИНТЕРВЮ НА В-К „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА” С КМЕТА НА 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

От грозде виното се прави, 
да е пенливо, да искри,
Да буди радост и мечти!

Във връзка с провеждането на общинският празник 
„Трифон Зарезан”, организаторите обявяват конкурси за 
„Най-добро домашно бяло вино”  и „Най-добро домашно 
червено вино”. Община Сунгурларе и НЧ „Просвета-1882г.” 
Сунгурларе  приканват всички винопроизводители  да участ-
ват в конкурса. Пробите се приемат всеки работен ден от 
8.00 до 17.00 часа в сградата на  читалището на първия етаж.

По традиция спечелилият първо място в конкурса „Най-
добро домашно бяло вино” се коронясва за Цар на лозята 
на 14 февруари.  Производителят на най-доброто червено до-
машно вино ще получи приза на кмета  на община Сунгурларе 
инж.Васил Панделиев. Пробите и за този конкурс  ще се 
приемат също в сградата на НЧ”Просвета-1882г.” Сунгурларе. 
Резултатите от дегустацията ще бъдат обявени на 14 февруари 
в Музея по лозарство и винарство гр.Сунгурларе. 

Организаторите на празника пожелават успех на всички 
участници.
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ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРАТИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБШИНА СУНГУРЛАРЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУНГУРЛАРЕ
НАРЕДБА

Приета с решение N 296/ 21.12.2017г. по протокол N 35/21,12,2017 г. на Общински съвет - Сунгурларе

/продължава в следващия брой/



Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови от-
падъци и данъка върху превозните средства, е на две равни вноски: 
първата - до 30.06.2018 г., а втората - до 31.10.2018 г. До 30-ти април 
предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка.

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както след-
ва: до 31.01.2018 г., до 30.04.2018 г., до 31.07.2018 г. и до 31.10.2018 
г. 

Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали да-
нъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на 
патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, 
ползват отстъпка 5 на сто.

Относно туристическия данък - данъчно задължените лица по-
дават в общината декларация по образец до 30-ти януари на всяка 
година, за облагане с данък за предходната календарна година. На-
логът се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който 
са предоставени нощувките.

Задълженията към общинската хазна могат да се внасят в брой, 
чрез пощенски запис ,изипей или по банков път.   

 Местата за плащане са: 
На касата на „Местни данъци и такси” – гр.Сунгурларе ул.”Г. Ди-

митров” № 2 и всички кметства на територията на Община – Сун-
гурларе: от 08.00ч. до 12.00ч. , от 13.00ч. до 16.30ч.

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Сунгурларе :
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК „ АД клон – Сунгурларе IBAN: 

BG89CR70008421757106
BIC: UNCRBGSF
Код за вид плащане
Патентен данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Такса за битови отпадъци 44 24 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Туристически данък 44 28 00
В офисите на ИЗИПЕЙ АД.
В офиси на Банка ДСК.
В клонове на Български пощи.
Информация за размера на задълженията Ви може да получите 

в „Местни данъци и такси„ гр. Сунгурларе на телефон 05571/5703 
както и на следната интернет страница http://www.mestnidanaci.info/

До кметовете и кметските наместници
по населени места на територията на  Община Сунгурларе

ОТНОСНО: Годишна такса за притежание на куче, съгласно разпоред-
бите на чл.38(1) от Наредба за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе .

УВАЖАЕМИ Г-НЕ/Г-ЖО

 Във връзка с чл.175, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, 
Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на тери-
торията на Община Сунгурларе и Наредба за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе 
, приложено Ви изпращаме съобщение със задълженията на гражданите, 
които притежават куче. Съобщението следва да бъде поставено на видно 
място в съответното кметство и жителите да бъдат подробно информирани 
относно задълженията, които имат като собственици на домашен любимец.

С уважение,
Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

РЕШЕНИЕ № 297
Дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ ІVза стопански 

двор на АПК и ХVІІІ за озеленяване квартал 100 ПУП гр.Сунгурларе, 
обл.Бургас, като се създаде нова улица с о.т. 248а-248б-248в-248г 
(минаваща през УПИ ХVІІІ за озеленяване) и разделяща го на два 
отделни УПИ: ХVза озеленяване и ХVІІІза озеленяване

РЕШЕНИЕ № 298
Приема Програма за управление и разпореждане с имотите общин-

ска собственост в Община Сунгурларе за 2018 година.

РЕШЕНИЕ № 299
Приема план–сметката за приходите и необходимите разходи за 

дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2018 г., както следва: 
ПЛАН-СМЕТКА

За приходите и необходимите  разходи за дейностите по чл.66, 
ал.1 от ЗМДТ за 2018 г.

2. Размерът на таксата за битовите отпадъци за физически и юри-
дически лица за 2018 г. е съобразно Решение 296/21.12.2017 г. на 
Общински съвет Сунгурларе, както следва: 

РЕШЕНИЕ № 300
Одобрява предложения от Кмета на общината Годишен план за 

ползване на дървесина от общински горски територии, собственост 
на Община Сунгурларе за 2018 година по видове сечи, с общ обем 
по лежаща маса както следва:  

- Преходни количества от ЛФ 2017г. :
• за район Карнобат –
иглолистни   – 2 631 м3 лежаща маса  широколистни  - 1 398 м3 

лежаща маса
общо:   4 310 м3 лежаща маса
• за район Сунгурларе –
иглолистни  – 5 389 м3 лежаща маса 
широколистни  – 1 777 м3 лежаща маса 
общо: 7 310 м3 лежаща маса

Проект:
„СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО“
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Издание на 
Община Сунгурларе

ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ Е ГАРАНЦИЯ ЗА 
ПРОСПЕРИТЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

/продължава от стр.1/
* Проекта „Солидарност“ по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 . През срока на проекта бяха предоставяни  
интегрирани социални услуги – за лична помощ, комунално 
битови дейности и подкрепа за социално включване в домашна 
среда на потребителите. По проекта бяха назначени 49 домашни 
помощници и лични асистенти, същите предоставиха социал-
ни услуги на 63 деца и възрастни с увреждания и хора над 65 
години с ограничения и невъзможност за самообслужване, жи-
веещи на територията на Община Сунгурларе. Със закупеното 
специализирано транспортно средство се предоставят услуги 
по транспортиране на лица с невъзможност за придвижване до  
специализирани болнични заведения и при явяване на ТЕЛК 
комисии.

Проекти, в  процес на изпълнение:
* Изпълняваме дейностите по проект „Съвместни дейст-

вия за борба с пожарите на териториите на общините Сунгурларе и 
Юскюп, РТурция” по Програма за трансгранично сътрудничество 
България-Турция 2014-2020 г. По проекта ще се закупят  4 бр. 
високо проходими специализирани автомобила с възможности 
за гасене на горски пожари,  ще бъде изготвен  риск анализ от 
възникване на горски пожари, изготвен е техническия проект за  
2 бр. пожаронаблюдателни кули;

* По Проекта Трапезария „Надежда” се осигурява топъл 

обяд на  500 потребители,  продължителността на проекта е до 
31.12.2019г. Целевите групи по проекта са следните: Лица с 
доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, 
установени от Дирекция  “Социално подпомагане” Карнобат; 
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 
пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наслед-
ствени пенсии и пенсии, свързани с нетрудова дейност; Лица и 
семейства на месечно подпомагане по реда на чл. 9 от Правилника 
за прилагане на Закона за социалното подпомагане;

* По Проекта “Приеми ме 2015” по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Сунгурларе, 
в качеството си на партньор има отговорността да реализира 
проекта на общинско ниво чрез планиране, организиране, кон-
тролиране, координиране и отчитане пред Агенция за социално 
подпомагане. Целта на проекта е да се усъвършенства модела на 
предоставяне на социалната услуга “Приемна грижа” и разшири 
обхвата и в страната, както и по отношение на целевите групи;                                                                                                                                           

Проекти в процес на разработка:
* Община Сунгурларе е възложила изготвяне на инвести-

ционни проекти във връзка с кандидатстване на общината пред 
„МИГ Котел-Сунгурларе-Върбица” по Оперативна програма за 
развитие на селските райони 2014-2020г.

-  На какво ниво според Вас е съвместната работа на Община 

Сунгурларе с държавата? Получавате ли нужната подкрепа?
- Съвместната работа с Министерския съвет (съответните 

министерства, областна администрация) и Парламента (съот-
ветно народните представители от Бургаски многомандатен 
избирателен район и от др.райони) е в нормални параметри. 
Институциите начело с Министерство на финансите, проявяват 
толерантност и разбиране. 

- Как виждате Община Сунгурларе в бъдеще? 
- Община Сунгурларе – финансово стабилна ( нашата община 

има потенциал да приключи в близко бъдеще с дълговете към 
външни услуги и банки, както и с разсрочените плащания). 
Виждам общината да се развива нормално, да се създават все 
по-благоприятни условия за развитие на местната икономика и 
повишаване стандарта на живот на всички жители на общината, 
като повечето съседни общини, за които в началото на 21-век 
Община Сунгурларе беше пример.

- Какво ще пожелаете на нашите съграждани, като кмет на 
общината и основен организатор (патрон) на предстоящия 
общински празник „Трифон Зарезан”? 

- Преди всичко здраве и положителни емоции за всички. Добра 
стопанска година за замеделските производители, берекет и здрава 
реколта за трудолюбивите лозари и винари от нашата община. 
Весел празник и добро настроение! Нека се веселим и черпим 
от плодовете на труда си! 

„СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА И 
ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО“

Започна кампанията 
за плащане на местни 

данъци и такси в 
Община Сунгурларе 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
НАРОДЕН СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2018 Г.

Инж. Васил ПАНДЕЛИЕВ:

ИНТЕРВЮ НА В-К „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА” С КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Община Сунгурларе е една от 93-те одобрени об-
щини, спечелили финансиране в конкурса на НСОРБ 
за малки проекти по грантова схема „Подкрепа на 
инициативи на общините, свързани с регионалното 
измерение на Българското председателство на Съ-
вета на ЕС 2018”. Проектът е свързан с повишаване 
информираността и познанията на населението в Сун-
гурларска община за ефективността на ротационното 
председателство  както и за ангажиментите и ползите 
за страната ни като член на ЕС. 

Партньори на общината са: НЧ „Просвета 1882”, 
СУ „Христо Ботев“, НПО „Сунгурларска младост“, 
МЕССУ ЕООД .

С дейностите по проекта ще бъдат организирани 

кръгли маси и информационни кампании  за привли-
чане на обществения интерес, ангажиране внимание-
то на  младото поколение за  ролята и отговорностите 
на европейското председателство. 

Предвидена е рекламна кампания с раздаване на 
посадъчен лозов материал, който е с акцент и принос 
към грижата за околната среда, насочване на усилията 
към развиване на културата и общите ценности.

С реализацията на проекта ще се постигне по-
вишаване на доверието на местното население към 
ЕС и  преодоляването на негативните стереотипи, 
надграждане на постигнатото досега и утвърждава-
нето на образа на България като равнопоставен член 
и надежден партньор на ЕС.
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Колко хубаво е, че в календара 
има ден, посветен на онази жена, 
която помага със сърце и вещина 
да се яви човек на белия свят. Ръце 
грижовни, които подават рожбата, 
чакана и обичана. Не може да се 
забрави този човек, да се пропусне 
и деня посветен на бабата, в мина-
ли времена  и на акушерката днес.

В село Подвис този празник 
винаги се зачита. На 21 януари 
тържеството бе в чест на наша-
та акушерка Матка Христова 
Рашкова, а и на д-р Георги Кенов 
акушер-гинеколог.

Ведро настроение, спомени. 
Акушерката ни разказа интересни 
случки от дългогодишната и рабо-
та. Спомни си, че преди години 
в студената зима е трябвало да 
се откара родилка до Карнобат и 

след това празника да продължи.  
Всички присъстващи си спом-

нихме отдавна миналите за нас 
щастливи дни когато сме поели 
в ръцете си малките човечета, на 
които сме  възлагали, а и полу-
чили грижи и надежда. Сега се 
радваме вече на внуци, а някои и 
на правнуци.

Както е прието от малко ба-
кърче с кован черпак поляха на 
акушерката, тя се изми със сапун 
и избърса с хавлия които предме-
ти бяха част от подаръка за нея. 
Повториха ритуала  и с д-р Кенов. 
Поливаше им най-младата от нас 
Галя Чанева.

Т р а п е з а т а  б е ш е  б о г а т а . 
Акушерката ни, която от години 
работи като медицинска сестра 
отрупа трапезата с нейните спе-

циалитети - голяма погача, бон-
бони, ореховки и какво ли още не. 
И винаги е така щедра, а че има 
много  приятели и благодарни хора 
доказателство бе непрекъснато 
звънящия й телефон.

За богатата трапеза помогнаха 
всички участнички. Наденици 
и други специалитети от скоро 
закланите прасета, туршии от 
богатите ни градини, червено вино 
от лозята на селото..

Главни организатори бяха 
читалищните служителки. Още 
веднъж се  доказа колко важна е 
тяхната работа да поддържат тра-
дициите, да пазят в ума и сърцата 
на хората спомена за миналото и 
да го предават напред.

21.01.2018г./с.Подвис  
Николина Манчева

На 21 януари пенсионерите при Пенсионерския 
клуб „Надежда” отпразнувахме „Бабинден”.  Гост на 
тържеството ни беше кметът на селото  Кръстю Янев, 
който ни поздрави и пожела здраве и спокойни старини

И както повелява народната традиция отдадохме 
почит и уважението си към бабата-акушерка, помагаща 
на майките при раждане, както и на техните деца. За 
баба беше избрана най-възрастната жена – Станка 
Дочева. Изпълнено беше и традиционното „поливане” 
на бабата акушерка. Най-младата жена от клуба поля 
на бабата да си измие ръцете и я дари с подаръци. 

Бабата пожела на всички здраве и дълък живот, да имат 
повече внуци и правнуци, за да се продължи родата 
българска. Нашата певица от Вълчин Минка Тотева 
поздрави  всички присъстващи с песента „Султан на 
Пенка думаше”.

И на празник, като на празник: масите бяха отрупа-
ни с ядене, музика, хора и танци. Хорото естествено 
водеше нашата баба. Веселбата продължи до късен 
следобед.

 Йорданка Стоянова – член на клуба на пенсионера 
„Надежда”  

Дарителството безспорно е благородно дело, но 
да се дарят книги е една по-стойностна постъпка. 
Такъв вид дарителство е особено ценно за читали-
щата, където парите  за книги все не са достатъчни. 
Непрекъснато растящият списък  на нови наши и 
чужди писатели и издателства прави гладът за книги 
все по-осезаем.

През 2017г. в библиотеката на Народно читалище 
„Христо Ботев-1928 г.” село Подвис върху лавиците 
бяха подредени значителен брой книги,  предим-

но детска литература. В началото на тази година 
библиотеката също получи  дарение  от  книги.  
Дарителка бе Радостина Димчева, живееща в град 
Варна. Тя е майка на 2 деца, които през ваканциите 
са идвали в читалището. Родителите на Радостина  
са Руска и Димчо Ройчеви, живеещи в Подвис.  
Книгите в читалището донася  Радостина, а в пове-
чето случаи  родителите и. Тези книги са с детска 
тематика, предимно с твърди корици, нови.   Някои 
са луксозни издания от библиотека”Златни детски 
книги” и там четем заглавията:”Приказки” от Братя 
Грим,” „Приказки от 1001нощ”, Жул Верн „Децата 
на капитан Гранд”.Новоиздадени са „Чичо Томовата 
колиба”на Хариет Бичер Стоу, ”Д-р Дулитъл” на 
Хю Лофтинг, а В.Постников е написал „Моливко 
и Сръчко в Антарктида.”  Всички дарени книги на 
читалището своевременно  се обработват като на 
първа страница под заглавието се залепва етикет с 
името на дарителя.

Благодарност към дарителката и родителите й 
читалищните дейци изказват от сърце.

19.01.2018г./с.Подвис  
Николина Манчева

На 21 януари по традиция се отбелязва Бабинден. Той е един 
от големите народни женски празници. Според обичая, праз-
нуват „бабите”, които помагат при раждането и младите жени, 
сдобили се с рожба, а в днешно време  лекарите, акушерките, 
родилките и децата.

Традиционно и тази година с много настроение и ентуси-
азъм пенсионерите от град Сунгурларе се събраха в голямата 
зала-стола на бившето АПК. Тук бяха баби, прабаби с мла-
дежки дух, дядовци.  Техни гости бяха пенсионери от селата 
Славянци и Чубра.  

Празникът откри председателката на Клуба на пенсионера 
в Сунгурларе Ганка Чолакова.  Тя пожела на всички здраве, 
дълголетие и много щастливи мигове с внуците. Служителки 
при НЧ”Просвета-1882г.” облечени в народни носии закичиха с 
китка от червена вълна, мед и просо всяка баба, благославяйки я   

Интересен беше изнесеният спектакъл „Бъдещето бебе” от 
Недялко Йорданов. Имаше орисници, които орисваха роденото 
бебе. Изпълнено беше и традиционното „поливане” на баба-
та-акушерката. Участничките в обреда  поляха ръцете на д-р 
Магдлена Николова, дарявайки я както повелява традицията  със 
сапун и кърпа. А тя от своя страна  поздрави всички и разказа 
спомени от своята практика.  От името на БЧК Сунгурларе 
акушерката Галя Раданчева  поднесе благопожелания за здраве  
и благоденствие на всички баби, прабаби и внуци. 

Фолклорен поздрав поднесе певческата група при пенсио-
нерския клуб  в Сунгурларе.

Кулминацията на празника стана конкурсът за „Мис Баба”.  
Участие в конкурса взеха 6 баби, от които се изискваше: визия, 
изпълнение на песен, изпълнение на танц и актьорско май-
сторство.  Изпълненията на участничките бяха съпроводени с 
много аплодисменти и смях. „Мис Баба” стана  Бонка Кирова 
Палазова, а за нейни подгласнички бяха избрани  Венета 
Кирилова Григорова и Цвета Ганчева Симеонова.

Организаторките на празника  се бяха погрижили трапезата 
им да бъде пълна, а празникът бе съпътстван от много музика, 
танци и веселие. В този прекрасен ден наистина бяха забравени 
грижите, лекарствата и тревогите поне за няколко часа.

Бабинден е един уникален български, топъл и човечен 
празник, в който се почитат жените, с чиято помощ се раждат 
децата в населеното място. 

Нека се раждат повече бебенца в българското семейство, за 
да не изчезне България.

БАБИНДЕН ВЪВ ВЪЛЧИН

ДАРЕНИ НОВИ ДЕТСКИ КНИГИ БАБИНДЕН ПРИ 
ПЕНСИОНЕРИТЕ В 

СУНГУРЛАРЕ

Трифон Зарезан – празник на ло-
заря и виното. Наздраве!

Трифон Зарезан е един от най-
обичаните и почитани празници, 
празник на лозарите и винарите, 
на най-великолепната, най-възхва-
ляваната и най-обичана напитка от 
векове – виното. Но и на любовта. И 
макар датата 14 февруари да разделя 
мнозина, които казват, че празнуват 
Свети Валентин или Трифон Зарезан, 
всъщност виното и любовта са не-
отменимо свързани. "Виното е като 
превъплъщението - едновременно е 
и човек, и Бог." е казал Пол Тилич. 
Навремето, когато нашите баби са 
нямали кърма, са хранели децата си 

с натопен във вино хляб. Това само 
по себе си е красноречив отговор за 
същността на виното. Децата винаги 
са били най-свидното за един родител, 
а кърмата - най-добрата храна за тях. 
Явно най-добър заместител нашите 
предци са открили в хляба и виното. 
Може би, тъй като те са и основната 
част от храната, която Бог споделя със 
своите последователи на тайната ве-
черя. Виното е било и ще бъде основно 
съпътстващо живота на хората питие, 
както вчера, днес, така и утре, защото 
то-Виното- е елексира на Живота. Без 
вода и вино човек не може, както не 
може без светлина и слънце. И не 
случайно поетът е написъл:

„Виното велика сладост, 
то ни дава дух и младост. 
Да се веселим безспир, 
тук и там, надлъж и шир. 
То си е добра наслада 
и във жега и в прохлада. 
Младо, старо все да иска, 
то във чашите да плиска. 
Пак „Наздраве!” да си кажем 
мир и радост да покажем. 
Да сме весели, щастливи, 
живи, здрави и красиви!”.
А на Трифон Зарезан от стари 

времена наздравиците са задължи-
телно съпътствани с неизменната 
благословия: "Хайде, нека е берекет! 
Да прелива през праговете!"

ТРИФОН ЗАРЕЗАН, ВИНО И ЛЮБОВ!!!

БАБИНДЕН НА СЕЛО


