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Брой 6, 30.03.2016 г. Година X, брой 187

 На 1 март общински-
те съветници на община 
Сунгурларе гласуваха със 
„За“  Общината да участва 
с 3 проекта по Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество.  

Община  Сунгурларе 
кандидатства като во -
дещ партньор по проект 
„Създаване на иновативен 
подход за повишаване на 
туристическата атрактив-
ност на трансграничния 
район между Общините 
Сунгурларе и Инеада” по 
Програмата за предприсъ-
единителна помощ, по при-
оритетна ос 1- „Устойчив 
туризъм”,  специфична 
цел 2.14 „Увеличаване на 
туристическата привлека-
телност на трансграничния 
район , чрез по-добро из-
ползване на природното, 
културното и историческо 
наследство и свързаната с 
тях инфраструктура”

Общината предвижда 
изграждане на автобусни 
спирки по населените мес-
та и в общинския център.

Община Сунгурларе кан-
дидатства като партньор 
в партньорство с община 
Юскюп (Република Турция) 
с проект „Съвместни дей-
ности за борба с  по -
жарите” между общини-
те Сунгурларе и Юскюп 
по програма Интеррег 
за  трансгранично съ -
трудничество България-
Т у р ц и я  2 0 1 4 - 2 0 2 0  N о 
2014TC16I5CB005-2015-1, 
с ъ ф и н а н с и р а н а  п о 
Инструмента за предпри-
съединителна помощ, по 
приоритетна ос1 „Околна 

среда”, специфична цел 
1.1 „Предотвратяване и 
смекчаване на последици-
те от природните и предиз-
викани от човека бедствия 
в трансграничния регион”. 
За тази цел се предвижда 
закупуване на противопо-
жарни  коли.

Община Сунгурларе е в 
процес на кандидатстване 
по проект „Подобряване 
на адмистративния и тех-
ническия общински капа-
цитет, с цел повишаване 
качеството на услугите по 
управление на отпадъци 
в трансграничния регион 
между Община Сунгурларе 
и Асоциация по водите на 
Община Узункьопру, ( Water 
association Uzunkopru)”, 
по Програмата Интеррег 
за  трансгранично съ -
трудничество България 
–Турция 2014-2020,  No 
2014TC16I5CB005-2015-1, 
с ъ ф и н а н с и р а н а  п о 
Инструмента за предпри-
съединителна помощ по 
приоритетна ос 1-Околна 
среда, специфична цел 1.2. 
Цели се подобряване на 
капацитета за опазване на 
природата и устойчивото 
ползване и управление на 
общите природни ресурси 
чрез инициативи за съ-
трудничество в трансгра-
ничния регион.

По проекта се предвиж-
дат закупуване на нова 
сметосъбираща машина, 
както и нови контейнери 
за всяко населено място с 
цел подобряване ефектив-
ността на изпълнението на 
услугата сметосъбиране и 
сметоизвозване.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ С ТРИ ПРОЕКТА 
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПОКАНА
На вниманието на : Жителите и гостите на  Община 

Сунгурларе
 ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,

ОСКЛА „ШАМПИОН – СУНГУРЛАРЕ”
СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА 

АТЛЕТИКА ВИ КАНЯТ НА
КРОС КЪНТРИ „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА”

на 9 април 2016 г. в местността „Ичмята” 
от 10.00 часа

инж. Васил Панделиев 
Кмет на Община Сунгурларе
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Пролетта е вълшебница, която 

събужда живот във всичко около 
нас и светът става по-красив и по-
различен. И наистина. Цъфнаха 
кокичетата, теменужките, игли-
ките, разнася се ароматът на 
зюмбюлите, червенеят лалетата, 
дръвчетата се окичиха с цвят. 
Пролетта дойде. 

На 23 март в Дневен център за 
възрастни хора град Сунгурларе 
потребителите на социалната 
услуга в общността  си направиха 
„Пролетна седянка”. И за да е 
весело, бяха поканили своите 
приятели – пенсионерите  от пен-
сионерския клуб в село Чубра. 
Посрещнаха  ги с бухнала пита 
и сол, закичиха ги с китка здра-
вец. „Добре сте ни дошли” бяха 
думите с които ги посрещна и 
социалният работник Панайотка 
Тодорова. 

Тази интересна инициатива 
всъщност е стар български оби-
чай, на който са се събирали по 
съседски хората да се повеселят 

и попеят. Там се  раждали не-
малко песни, стихове, гатанки 
и поговорки. Там се е раждала 
и любовта между хората.С тази 
традиция се върнаха назад във 
времето и възрастните хора от 
Дневния център и техните гости. 
Плетейки, домакините изпяха 
много песни на своите гости. 

Свежо настроение внесоха и 
гатанките на пенсионерите от 
Чубра. Имаше много смях и 
закачки.

Седянката уважиха  замест-
ник кметът на общината Диана 
Гурева, секретарят на общината 
Росица Чанева и Драгомира 
Жорова.

 НА СЕДЯНКА В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР

СЪОБЩЕНИЕ 
Община Сунгурларе съобщава, че е разработена 

програма за управление на отпадъците
Община Сунгурларе съобщава, че е разработена програма 

за управление на отпадъците в община Сунгурларе за 2015-
2020год.. Програмата е на разположение при Иван Чуков 
- ст.спец.СГС при община Сунгурларе ул.Георги Димитров 
№ 46а.

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

Община Сунгурларе закупи специализирано транспортно 
средство по проект № BG05M9OP001-2.002 "Независим живот", 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG05M9OP001-2.002-0050 -С001 «Солидарност». Транспортното 
средство е пригодено за обслужване на неподвижни и трудно 
подвижни потребители на услугите „Лицен асистент“ и „ Домашен 
помощник“ по проекта,   които ползват инвалидни колички. 
До сега Община Сунгурларе не е разполагала с транспортно 
средство за хора с увреждания.   Със закупуването на такова, 
се разширява кръгът и обхвата на социалните услуги които 
Общината ще предоставя по проекта.

Вълшебно преживяване 
ни подариха библиотека-
та при НЧ”Просвета-1882г.” 
Сунгурларе и нашата съ-
гражданка -поетеса Златка 
Христова на 23 март. Залата 
на читалището бе пълна с лю-
бители на поезията – учители, 
ученици, читалищни и култур-
ни дейци, пенсионери, които 
бяха щастливи да присъстват 
на представянето на втората 
книга „Древни грешки” на 
авторката.

Росица Димитрова – ко-
лежка на Златка Христова 
представи книгата и сподели  
впечатленията си от нея. 
„Златка Христова създава 
„Древни грешки” като книга – 
проявление на вътрешния свят 
на човека.  Книгата – сборник 
с разкази и стихове не просто 
дава отговори, а ги разказва 
под формата на съзаклятни-
чество с дълбините на душата. 
Тя е връзката между нас и 
реалността, която създаваме. 
В нея са изразени много лич-
ни усещания. Стиховете  са 
изпълнени с много любов. В 
много от тях читателят може да 
открие себе си, своите чувства 

и проблеми” казва за книгата 
и Яна Атанасова . Според нея 
в стиховете и в разказите без 
излишни поучения е закодира-
но какво трябва и какво не, да 
правим. И единствената цел 
е, не да бъдем по-съвършени, 
а по-човечни. Защото думите 
са енергия, с тях виждаме 
без помощта на очите. Те са 
специален израз на живота 
и начин да се отърсим от 
прикриваната болка. Думите 
на авторката са споделена 
тайна, която предава на оста-
налите хора, че не е късно да 
преоткрият с изненада живота 
си. Своята приятна изненада 
от книгата сподели и дълго-
годишният редактор до 2000 
година  на в-к „Сунгурларска 
долина” Радостина Недева, 
пожелавайки и след тази вто-
ра книга, Златка Христова да 
има и трета. Златка Христова 
разказа  защо и как е написа-
ла книгата, а присъстващите 
имаха удоволствието да чуят 
и любимите и стихове. Че кни-
гата е докоснала сърцата на 
читателите, показаха  многото 
въпроси, отправени към нея. 
Присъстващите се интересу-

ваха от това какво я подтиква 
да пише, кой е най-удобният 
момент за това, кое е любимо-
то и стихотворение, любовта 
ли се съобразява с обстоятел-
ствата или обстоятелствата 
с любовта според нея, защо 
цялата книга е посветена на 
любовта. Въпроси на които 
Златка Христова отговори 
искрено. И като отговор на 
чувствата вложени в книгата 
си, тя подари на всеки лист с 
изписани мисли за любовта на 
велики хора и стихотворения-
та „Материя” и „Зимна къща”.
Срещата приключи с пожела-
ния към Златка Христова  за 
здраве, вдъхновение и нови 
творчески сполуки. Мнозина  
си закупиха книгата и полу-
чиха автограф от нея.

ЗЛАТКА ХРИСТОВА ПРЕДСТАВИ 
ВТОРАТА СИ КНИГА „ДРЕВНИ ГРЕШКИ” 

На 2 март в гр.Сунгурларе се проведе от-
четно-изборно  събрание на пенсионерските 
клубове в общината. Присъстваха всички 
председатели, имаше кратко уводно слово от 
председателя на общинския клуб на пенсионера 
Ганка Чолакова,обсъди се финансовото със-
тояние на клубовете, разпределен бе оскъдния 
бюджет за 2016 година, преизбрано бе старото 
ръководство.

Председателят на пенсионерски клуб 
„Здравец” с.Подвис стана и след кратко слово  
за наближаващия Национален празник 3 март, 
връчи българския трикольор на г-жа Чолакова. 
Спонтанно присъстващите членове на клуба от 

с. Завет подеха песента „Питат ли ме де зората”. 
Всички станаха на крака и запяха. Някой развя 
знамето, духът на националния празник завладя 
всички.  Всички  бяхме на Шипка, всички бяхме 
родолюбци, всички бяхме българи и почетохме 
паметта на героите българи, руснаци, поляци, 
финландци от Шипка, Плевен, Стара Загора 
и другаде, дали живота си, за да възкръсне 
България. 

Спонтанно почетохме Националния празник 
3 март, а такова честване е най-ценно, най-
стойностно.

Март 2016г./с.Подвис
Николина Манчева

ПЕНСИОНЕРСКА СРЕЩА В СУНГУРЛАРЕ

 Уважаеми д-р Савова, д-р Атанасов
 и д-р Павлев

Пенсионерският клуб в село Чубра Ви поздравява с  професионалния празник на здравния 
работник и Международния ден на здравето – 7 април. Това е денят, в който всички ние из-
разяваме благодарността си  към  Вас за Вашия професионализъм, отговорност и хуманност.

Бъдете здрави и все така всеотдайни към своите пациенти!
Честит празник!

ОБЯВА
Продавам урегулиран поземлен имот в село Горово, общи-

на Сунгурларе, с площ 739 кв.м. Дворното място разполага 
със сонда и е с всички необходими документи, има табло с 
електромер и възможност за свързване към ЕVN. Мястото се 
намира в близост до чешмата, в северната част на селото.

Цената е по договаряне.
Телефон за връзка: 0877259553 

СЪОБЩЕНИЕ 
Община Сунгурларе търси да назначи „организатор кул-

турен клуб на пенсионера” град Сунгурларе на 4 /четири/ 
часов работен ден.

Документите се подават до 28.03.2016 година при технически 
сътрудник канцелария на кмета. 

ОБЩИНА  СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 7.1
от 01.03.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.11от  ЗМСМА и чл.124а, 
ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.103, ал.3, чл.108, ал.2, 
чл.112, ал.2, т.4 и чл.59, ал.1 от ЗУТ  Общинският съвет – 

гр.Сунгурларе  РАЗРЕШАВА: 
ЕТ „АГРОКОМЕРС – ЖОЗЕФ ФЕГАЛИ” гр.София да въз-

ложи изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план 
– план за регулация и застрояване) за ПИ №140002, мест-
ността „КЛЮНКЯ” в землището на гр.Сунгурларе, община 
Сунгурларе, област Бургас с цел промяна предназначението 
на поземления имот за изграждането на обект „Гараж и 
работилница за селскостопански машини”.

Да се представят схеми по части: електро, В и К и транс-
портно-комуникационна към ПУП-ПРЗ.

Инвестиционното намерение да се съгласува с РИОСВ 
гр.Бургас и РЗИ Бургас.  

ПУП да се изготви при спазване изискванията на Наредба 
№ 7 от 22.12.2003г. за ПНУОВТУЗ и Наредба № 8/14.06.2001г. 
за ОСУСП на МРРБ. 

Председател на ОбС:………………
/ Х. Ахмед / 

МИНИСТЕРСТВО НА 
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА
Проект № BG05M9OP001-2.002  „Независим 

Живот”
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Договор  № BG05M9OP001-2.002-0050-
C001“Солидарност“
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Издание на 
Община Сунгурларе

Община Сунгурларе кандидатства с проект 
№: BG05M2OP001-3.001-0084 „Подкрепа за 
предучилищното възпитание и подготовка 
на деца в неравностойно положение в об-
щина Сунгурларе“ , по оперативна програ-
ма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“  BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА 
ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 
ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ.

Водеща организация по проекта е Община 
Сунгурларе ,като партньори  са включени 
ОДЗ „Слънце“ гр.Сунгурларе, ЦДГ с.Лозарево, 
ЦДГ с.Манолич, ЦДГ с.Прилеп, ЦДГ с.Чубра, 
ЦДГ с.Славянци, ЦДГ с.Съединение и СНЦ 
„Равновесие“ гр.Бургас

Основната цел на проекта :
„Подкрепа за предучилищното възпита-

ние и подготовка на деца в неравностойно 
положение в община Сунгурларе“ е да се 
създадат условия  за подпомагане на децата 
от етническите малцинства и/или от марги-
нализирани обществени групи да се изградят 
като пълноценни граждани и за успешната 
им професионална, социална и личностна 
реализация. 

Предвидени дейности:
1.Допълнително обучение по български език 

за деца, за които българският език не е майчин.
2.Насърчаване общуването и съвместните 

изяви между деца от различните етноси.
3.Съхраняване и развиване на културната 

идентичност на децата от етническите мал-
цинства и техните връстници в интеграционна 
мултикултурна среда.

4.Подкрепа за семейства от уязвими етни-
чески малцинства/семейства в неравностойно 
положение за обучение на децата им в детски 
градини от 3-годишна възраст с оглед ранната 
им социализация чрез обучение на родители, 
които възпрепятстват децата си подлежащи 
на задължителна предучилищна подготовка 
от редовно посещаване на детска градина.

5. Насърчаване участието на родителите 
във възпитателния процес.

6.  Работа с родителите от уязвими семей-
ства/семейства в неравностойна ситуация от 
етническите малцинства, които възпрепятстват 
децата си подлежащи на задължителна преду-
чилищна подготовка от редовно посещаване 
на детска градина..

7. Информация, публичност и визуализация 
на проект „Подкрепа за предучилищното въз-
питание и подготовка на деца в неравностойно 
положение в община Сунгурларе“.

8.Разработване и приемане на общински 
годишни планове за действие в съответствие 
с областната стратегия за интегриране на ро-
мите и общински план за действие за периода 
2014-2020 г.

9.Организация и управление на проект 
„Подкрепа за предучилищното възпитание и 
подготовка на деца в неравностойно положе-
ние в община Сунгурларе“

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ В ПАРТЬОРСТВО 
С  „АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ 

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

МИНИСТЕРСТВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

„НЕ НА ТОРМОЗА В 
УЧИЛИЩЕ”

    Община Сунгурларе осигури обучение и работа на 70 младежи до 29 годишна възраст, по  Проект 
„Обучение и заетост на младите хора“, процедура за предоставяне на БФП BG05M90P001-1.005-0001 
„Обучение и заетост на младите хора ” , ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Приоритетна 
ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“. Младежите до 29 години са 
назначени на работа в професиите „ Работник озеленяване“ и „Работник поддръжка пътища“ считано  
от  25.02.2016 година. В проекта са обхванати младежи до 29 год. , регистрирани в ДБТ Карнобат,  
от 15 населени места в общината, както и 10 работници и служители на Община Сунгурларе, наети 
за обучението на безработните младежи.    

Финансирането на проекта е на база подписан Договор № ОЗМ-1-02-05-243  от дата 22.02.2015г. 
между „Агенцията  по заетостта“ и Община Сунгурларе

Предоставените средства по договора ще са в размер на 215 334,00 лв. 
Целта на проекта е  да се подобри достъпа до заетост, като се осигури устойчиво интегриране 

на пазара на труда на младите хора на територията на Община Сунгурларе.

 С много ентусиазъм учениците от СОУ Хр.Ботев Сунгурларе 
се включиха с различни  инициативи в кампанията  „Не на 
тормоза в училище”.

 На 12.03.16.събота след учебните часове ученици и учите-
ли се събраха в двора на училището. Те проведоха редица 
спортни  мероприятия с идеята да се покаже, че агресията 
е гняв и може да се появи във всеки. Учениците играха  во-
лейбол, футбол, народна топка и скачаха на въже. Наред с 
другите инициативи в двора се изви хоро, учителите също 
се включиха.

Децата, които посещават редовно занималнята, си на-
правиха поход  до местността „Ичмята“. Така учебният ден 
завърши усмихнато и с повишено настроение за всички.

предоставянето на социалната услуга „Личенн асистент“, по проект № 
2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови визможности за грижа“ 

на 29.02.2016г. .
През времето  на действие на проекта от  27.03.2015-17.03.2016г. и предоставянето на соци-

алните услуги бяха постигнати следните резултати:
* Предоставени почасови услуги за „Лична помощ“ на 36 потребителя на базата качествена 

социална оценка
* Подбран персонал за предоставяне на услугата „Личен асистент“ в домашна среда .Склю-

чени трудосви договори с 35 лица  за предоставяне на услугата  „Личен асистент”
* Придобити знания и умения от страна на персонала за предоставяне на качествени грижи 

в домашна среда.  Извършено въвеждащо обучение на  10 „Лични асистента“ и надграждащо 
обучение на 34 „Лични асистента“

* Извършена супервизия на 30 лични асистента

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

През м.Март 2016г. , три месеца след стартиране на проект Проект 
“Солидарност“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.002-
0050-C001, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ № BG05M9OP001-2.002  „Независим Живот”по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. се проведе Въвеждащо обу-
чение на назначените  „Домашни помощници“  от 09.03.2016г.  до 12.03.2016г.

В обучението взеха участие 15 „Домашни помощника“
От 09.03.2016г.  до 11.03.2016г., се проведе  „Поддържащо“  (Надграждащо ) 

обучение на назначените „Домашни помощници“. В обучението взех участие  
34 бр. „Домашни помощници“ и Лични Асистенти“.

Обучението беше извършено по  изготвена програма  от Сдружение 
„Равновесие“ гр. Бургас, което е партньор на Община Сунгурларе  по из-
пълнението на проекта.

www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-2.002-0050-С001„Солидарност”, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



В представите на древните 
българи Тодоровден е един от 
пролетните празници, свързан 
със здравето на конете. На този 
ден се организират надбягванията 
с коне – така наречените кушии. 
Тази година единадесет май-
стори на ездата от Сунгурларе, 
Славянци, Грозден, Костен, 
Карнобат и Върбица се включиха с 
конете си в традиционната кушия 
край Сунгурларе. Надбягването 
се проведе по черният път меж-
ду селата Горово и шосето от 
Сунгурларе към Черница.  В 10:30 
часа бе даден старта. Победител 
стана кон Домино, собственост 
на Панайот Стоянов. Победителят 
получи парична награда в размер 
на 150 лева и грамота, връчени 
му от кмета на общината инж. 
Васил Панделиев. На второ 

място се класира кон Тамаяс 
със собственик Сали Исмаил от 
Костен. Наградата от 100 лева и 
грамота той получи от  заместник 
кмета на общината г-жа Хатидже 
Георгиева. Третото място спе-
чели кон Чакър със собственик 
Красимир Тютюнджиев. Неговата 
награда бе 50 лева и грамота.

Конните състезания се устрой-
ват в чест на Свети Тодор – един 
от тримата най-почитани от бъл-
гарите светци-конници. Празникът 
се отбелязва винаги в първата 
събота на Великденските пости. 
Известен е и с имената Тудорица 
и Конски Великден. Според на-
родните вярвания на този ден 
светецът обличал девет кожуха и 
отивал при Бога да проси за лято. 
В иконографията е представен 
като ездач на бял кон и змееборец.
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На 24 март 2016 година се 
проведе общинският кръг 
на викторината по безо-
пасност на движението “Да 
запазим децата на пътя”. 
Организатори бяха Община 
Сунгурларе, Общински дет-
ски комплекси и РУ на МВР 
гр.Сунгурларе.  Целта на 
провеждането бе проверка 
на уменията и навиците за 
действие в условията на 
пътното движение и форми-
ране култура на безопасно 
поведение на пътя. Заместник 
кметът на Община Сунгурларе 
Диана Гурева даде старт на 
викторината-състезание. Тя 
изрази задоволството си от 

голямото участие и пожела на 
участниците да победят най-
добрите. Във викторината 
взеха участие отбори от учи-
лищата в община Сунгурларе, 
а именно: І-ви и ІІ-ри отбор на 
СОУ „Хр.Ботев” Сунгурларе и 
отборите от селата Грозден, 
Лозарево, Прилеп, Манолич 
и Съединение. Състезателите  
решаваха  листовки, имаше 
викторина с въпроси, оказ-
ване на долекарска помощ и 
сглобяване на пъзел с пътни 
знаци. Последният етап бе 
да се намерят повредите на 
велосипед.

Жури в състав инспектор 
пътен контрол Диан Добрев, 

младши автоконтрольор Емил 
Порязов и Пенка Петрова- 
директор ОДК Сунгурларе 
наблюдаваха работата на 
отборите и ги оценяваха.На 
първо място се класира  І-ри 
отбор на СОУ”Христо Ботев” 
гр.Сунгурларе. Той ще пред-
стави общината на областния 
кръг на викторината. Второ 
място бе отсъдено на ІІ-ри 
отбор при СОУ”Хр.Ботев” 
Сунгурларе, а на трето място 
остана отборът на ОУ Васил 
Левски” село Прилеп.

Победителите  получи -
ха награди осигурени от 
Община Сунгурларе и ОДК 
– Сунгурларе.

ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО“ 
ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ “ОБЩИНСКИ КРЪГ

 На 19 и 20  март тази година в 
град Бургас се проведе Областното  
първенство на ученическите игри 
по баскетбол. СОУ „Христо 
Ботев”  гр .Сунгурларе се 
представи с четири отбора: І-ви 
отбор – момичета І-VІІ клас, ІІ-
ри отбор – момчета V-VІІ клас, 
ІІІ-ти отбор – VІІІ-Х клас девойки 
и   ІV отбор -VІІІ-Х клас, юноши. 
Те се състезаваха с отборите на 
село Бата, град Черноморец, 
град Ахелой и град Несебър. 
Мачовете бяха оспорвани, но с 
майсторската си игра, отборите 
извоюваха победи.

Много напрегнати и оспорвани 

бяха срещите с отборите на 
град Бургас. И четирите отбора 
загубиха с минимална разлика и 
заеха вторите места в областното 
първенство. Но те се представиха 
отлично, играха спортсменски и 

играта им бе оценена достойно 
от публиката. 

О б о р и т е  д о с т о й н о 
представиха треньорите си 
Иванка Карагьозова и Петър 
Динев.

ТОДОРОВА КУШИЯ КРАЙ 
СУНГУРЛАРЕ

 Весело посрещане на 
обичаната, очаквана пролет 
си устроиха пенсионерите от 
«Културен клуб» на пенсионера 
село Лозарево. Заведението в 
центъра на селото едва побра 
желаещите да празнуват не 
само идването на пролетта, а 
и честването  рожденните дни 
на 21 рожденника от клуба на 
пенсионера. Специален гост 
на тържеството беше народ-
ният представител от ДПС г-н 
Дурхан Мустафа. Да уважат 
пенсионерите тук бяха кметът 
на община Сунгурларе инж. 
Васил Панделиев, заместник 
кметът на общината Хатидже 

Георгиева, общинският съ-
ветник Светлана Атанасова,  
Димитрина Събева-главен 
експерт «Социални грижи» 
и кметът на село Лозарево 
Благовест Чомаков.

Председателят на клу-
ба г-жа Станка Рошманова 
поздрави рожденниците, а 
кметът на селото подари на 
всеки  рожденик букет цветя. 
Пожелания  за здраве, про-
летно настроение и много 
усмивки отправи и кметът 
на общината инж. Васил 
Панделиев. Общинската съ-
ветничка Светлана Атанасова 
освен пожелания за спокойни 

старини, подари на пенсионе-
рите разсад със рози, които 
да засадят пред своя клуб. 
Радостни възгласи предизви-
каха и приветствените думи 
на народния представител 
Дурхан Мустафа. „Щастлив 
съм, че присъствам на това 
мило тържество, с толкова 
много енергични и дейни хора. 
Винаги можете да разчитате 
на помощта ми.” обърна се той 
към възрастните хора. 

И на празник, като на праз-
ник. Имаше и песни, и танци, 
и ракийка, и винце, и много 
усмивки. Любимите народни 
песни звучаха на живо, изпъл-

нени от певиците на клуба. За 
втори път кметът на общината 
инж.Панделиев поздрави пен-
сионерите, като ги изненада с 
китка народни песни.

Хората се веселиха от сърце 
и вдигаха наздравици с поже-
лания за здраве, за повече 
радост и хубави моменти в 
живота.

ПЪРВА ПРОЛЕТ ПОСРЕЩНАХА 
ПЕНСИОНЕРИТЕ В СЕЛО ЛОЗАРЕВО

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА БАСКЕТБОЛИСТИТЕ 
НА СОУ”ХРИСТО БОТЕВ” 

СУНГУРЛАРЕ

''КРИЛАТО СЛЪНЦЕ'' СЕ ПОЯВИ 
НАД ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Британецът от 
графство Корнуол 
Ян Уорн успял да 
заснеме фантас-
тично зрелище. 
Той направил из-
ключителна сним-
ка на изгряващото 
слънце. Самият 
свидетел казва – 
“Това беше една 
невероятна глед-
ка!” 

Метеоролозите, 
на които била пока-
зана снимката, не 
могли да отговорят 
що за необичайно 
метеорологично 
явление е това. 


