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СУНГУРЛАРЕ ТЪРЖЕСТВЕНО 
ОТБЕЛЯЗА 24 МАЙ

 За поредна година пенсионирани  учители и пенсиони-
рани читалищни дейци в Сунгурларе се събраха в ресто-
ранта  на предпразнична среща-коктейл по случай Деня на 
българската просвета и култура и на славянската писменост 
- 24 май. Срещата бе организирана от кмета на община 
Сунгурларе  инж.Васил Панделиев в  знак на уважение и 
благодарност към хората, отдали  душата и сърцето си на 
образованието и културата  в училищата, детските градини 
и читалищата. Тук бяха заместник кметовете Хатидже 
Георгиева и Дияна Гурева, секретарят на общината Росица 
Чанева и Антоанета Алексиева – гл.експерт образование 
и училищно здравеопазване. Химнът „Върви, народе 
възродени…” постави началото на тържеството. След това 
удоволствието да поздрави празнуващите имаше кметът 
на общината инж.Васил Панделиев. С искрено вълнение 
в гласа  той се обърна към присъстващите: „Щастлив съм, 
че имам възможността да бъда сред  вас по повод 24 май – 
празникът, който всички ние носим в сърцата си. Благодаря 

Ви за дългогодишният труд на просветители. Бъдете 
живи и здрави”. И в знак на уважение  всички получиха 
по китка цвете и красиво оформено послание „И всеки 
помни по един учител - из стръмното ръката му подал“. 
Приятна изненада  бе поздравът на децата от ДГ „Ален 
мак“ село Славянци с ръководители Златина Христова и 
Даниела Вълкова. По детски чисто звучаха стиховете за 
учителя, за азбуката и нейните създатели. Звънко се ляха 
песните, а танцът „Шарена черга“ бе посрещнат с усмивки 
и награден с много аплодисменти.  От името на учителите 
пенсионери Станка Вълкова благодари за вниманието от 
страна на общинското ръководство и пожела  „още дълги 
години да се срещаме и посрещаме този най-хубав, най-
български празник – 24 май,  деня на светите братя Кирил 
и Методий“.  Своя поздрав поднесе и певческата група при 
пенсионерския клуб Сунгурларе, които  с много настрое-
ние изпълниха  букет от песни. Празникът продължи със 
спомени, песни и хора.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ С ПРИЕМ ЗА 
УЧИТЕЛИТЕ - ПЕНСИОНЕРИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Сунгурларе отбеляза  24 май – Денят на 
българската просвета и култура и на славянската 
писменост с празнично шествие.  Не съществува 
друг ден в националния ни календар, в който се 
събират толкова много съграждани на едно място, 
за да празнуват заедно със своите учители и със 
своите деца. И тази година няколко поколения  
гордо крачиха по улиците на Сунгурларе с много 
цветя, балони, знамена и най-вече с празнично 
настроение и усмивки. От сцената в центъра на 
площада, под звуците на химна „Върви народе 

възродени“ кметът на общината инж. Васил 
Панделиев, председателят на общинския съвет  
Халил Ахмед, зам.кметовете Хатидже Георгиева 
и Дияна Гурева, секретарят на общината Росица 
Чанева и гл.експерт Тончо Тончев приеха 
празничното шествие от представителните 
блокове на детски градини и училища от община 
Сунгурларе. Тържествено под звуците на химна 
на РБългария кметът инж.Васил Панделиев 
издигна националния трибагреник, а ученикът-
отличник Явор Банов издигна общинското знаме. 
Инж. Панделиев поздрави учители, ученици, 
просветни и културни дейци, граждани. В словото 
си той подчерта, че 24 май е символ на духовното 
единение на нацията ни, празник на словото, на 
духа и културната ни идентичност,  ден на почит 
и признателност към значимостта на святото 
дело на първоучителите, ден, който ни дава 
право на самочувствие, увереност и гордост. За 
дългогодишна високо професионална трудова 
дейност в системата на народната просвета, за 

опазване и развитие на българската духовност 
и за принос в развитието на музейното дело той 
награди с почетни плакети  изявени учители, 
музейни работници и читалища. 

Празникът продължи със страхотните 
изпълнения на талантливите  деца от цялата 
община. На сцената бяха танцьори, певци и 
артисти от ДГ „Слънце“ Сунгурларе,  ДГ „Ален 
мак“ Славянци, ДГ „Щастливо детство“ Лозарево, 
СУ „Христо Ботев“ Сунгурларе, ОУ „Христо 
Ботев“ Прилеп, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 
Манолич, ОУ „Христо Ботев“ Лозарево,  ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий“ Грозден, ОДК Сунгурларе,    
НЧ „Просвета-1882г.“ Сунгурларе. Млади, 
красиви, талантливи, децата бяха прекрасно 
преживяване за всички дошли да им се порадват.                                                                                                                                        
Всяка година този празник ни вълнува много.  
Наричаме го най-светлия, най-обичания, защото 
той е нашата връзка с културното минало, настояще 

и бъдеще на света.
Община Сунгурларе изказва специални 

благодарности за подкрепата при организиране и 
провеждане на тържественото честване на 24-ти 
май, на всички директори на учебните заведения, 
учители, хора на перото, словото и културата, 
на читалищните дейци, на всички граждани на 

общината, които бяха на площада в този ден. 
Благодарности и на Едноличен търговец- Руси 
Андреев от  село Черница, който осигури дървени 
дръжки за повече от 40 броя знамена,  на Христо 
Станев-специалист в общината, който изработи 
3  броя стойки - за 9 знамена и 2 броя стойки - 
за 3  знамена. Благодарим Ви, без всички Вас, 
празникът нямаше да е същия. Уверяваме Ви, 

че това, което правите не остава незабелязано и 
придобива все по-голям смисъл с годините, нещо 
повече, гради самочувствието ни като народ, 
който помни своите корени, език и минало, но 
гледа уверено към своето бъдеще.

/ОЩЕ ЗА ПРАЗНИКА И ОЩЕ 
СНИМКИ НА СТР.4/

ПОКАНА
Уважаеми любители на българския фолклор,
Заповядайте  на 2 юни 2018 г. /събота/ на площада  в град Сунгурларе, където 
ще се проведе 46-тото по ред мегданско увеселение „Долината на лозите пее 
и танцува“. 
На сцената ще видите разнообразието на българските песни, танци, музика 
и обичаи. Организатор на фолклорния празник са община Сунгурларе и 
НЧ“Просвета-1882г.“ Сунгурларе. 
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ФОЛКЛОРНИ ИЗЯВИ НА САМОДЕЙЦИТЕ 
ПРИ НЧ“СВЕТЛИНА-1920Г“ЛОЗАРЕВО

ПИСАТЕЛЯТ КРИСТОФЪР 
БЪКСТОН В СУНГУРЛАРЕ

 Фолклорното ни наследство е 
сред онези духовни ценности, кои-
то са спомогнали за опазването на 
националната ни идентичност през 
вековете. А неговото  съхраняване и 
утвърждаване е белег на родолюбие и 
духовно извисяване.  Между пазите-
лите на фолклорното ни наследство 
и със стари традиции е съборът „Ма-
раш пее“ провеждащ се в град Страл-
джа.  И тази година на 13 май в него 
взеха участие 24 танцови  колектива 
с над 500 участника.  Танцови умения 

в изпълнение на познати  и обичани  
народни танци показаха и самодей-
ците от НЧ“Светлина-1920г.“ село 
Лозарево. Самодейният младежки 
танцов състав „Тракийска младост“ 
с ръководител Митко Димитров се 
представиха отлично и заслужено се 
наредиха на второ място и получиха 
грамота и парична награда. Талант-
ливите самодейци при читлището 
за пореден път доказаха своето май-
сторство и дълго бяха аплодирани от 
публиката.

        Самодейният младежки тан-
цов състав „Тракийска младост“ с 
ръководител Митко Димитров   взе 
участие и в ХХVІІІ-я национален 
фолклорен фестивал „Янко Петров“ 
град  Гълабово.  Тук те бяха награ-
дени с грамота за участие.  Но само-
дейците знаят, че най-важната цел е 
не да си победител на всяка цена. По 
важното е, че  докосвайки се до бъл-
гарския фолклор се чувстват горди, 
че носят традицията и я продължават.                    

В Деня на Светите братя Кирил и Методий – 11 май СУ „Христо 
Ботев“ град Сунгурларе  бе едно от стотиците учебни заведения в 
страната, което на 11 май се включи в инициативата  на МОН "Розите 
на България" -  първото по рода си честване, посветено на българския 
език, на българската азбука и култура, както и на българите по света.  
Идеята е десетки хиляди българи на пет континента да се обединят 
от българските традиции и култура, за да извият красиво българско 
хоро. В 9.30 часа на площада в центъра на града и в двора на СУ 
„Христо Ботев“ Сунгурларе се изви право българско хоро под звуците 
на „Празнична сюита“, като музиката за него е написана специално за 
„Розите на България“ и е изпълнена  от оркестъра за народна музика 
към Българското национално радио.Ученици и учители демонстрираха  
родолюбив дух и с много настроение като се хванаха за ръце  заиграха  
в ритъма на правото хоро.  Част от учениците, облечени в народни но-
сии, развяха трибагреника  в знак на съпричастност към инициативата. 

Инициативата „Розите на България“ е посветена на първото българ-
ско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година, 
която е определена за Европейска година на културното наследство. Тя 
се организира от Министерство на образованието и науката, съвместно 
с българските общности зад граница, с участието на организации, към 
които функционират български неделни училища в чужбина. 

На 11 май в читалищната библиотека на НЧ „Светлина-1920г.“ 
село Лозарево  гостуваха първокласниците от ОУ „Христо Ботев“,  с 
класен ръководител Силвия Ангелова. Тук те направиха своите първи 
стъпки  под мотото „Вече сме читатели“.  Библиотекарката Чанка  
Божанова   ги запозна с правилата на записване в библиотеката.  Тя 
им прочете „Молбата на книгата“  и ги помоли да бъдат внимателни 
към книжките. С грейнали от любопитство очи първокласниците с 
интерес разглеждаха пъстроцветните книжки.  Те помолиха библи-
отекарката да прочетат една приказка. Избраха си „Неродена мома“ 
и като се редуваха да четат един след друг показаха как добре са се 
научили да четат. Малките читатели  обещаха да станат редовни 
посетители на библиотеката и активни нейни читатели.

Чанка Божанова – библиотекар при 
НЧ „Светлина-1920г.“

Вълнуващо и интригуващо про-
тече срещата с писателя Кристофър 
Бъкстон на 17.05.18г., организирана 
от читалище „Просвета 1882“ – Сун-
гурларе. Изкушените от литературата 
присъстващи чуха много и различни 
случки, свързани с  българската ис-
тория, които са вдъхновили автора 
да пише за България и връзките й 
с Европа. А те са отдавнашни, дъл-
боки и същностни  и не са от вчера. 
Представените романи бяха „Далече 
от Дунава“ и „Завръщане“. Авторът 
говори увлекателно и забавно за пре-
живяванията си в България и подти-
кът му да пише за нея. Поздравителен 
адрес от името на кмета на община 
Сунгурларе и цветя  поднесе г-жа 

Диана Гурева. Писателят, съпругата 
му и неговата издателка получиха 

аплодисменти и подаръци от гостите.

В тези 3 минути мислите на 7 ми-
лиона българи са концентрирани в 
едно - България!, пише на приятеля си 
англичанин, който живее у нас

Българи, на 2 юни,  в деня, когато 
трябва да почетем паметта на един 
от най-големите революционери, ви 
споделяме едно писмо на англичанин. 
И го правим, защото се надяваме... 
вярваме, че именно то ще ви вдъхне 
онази гордост, която ви принадлежи 
по право само, защото сте поели 
първия си дъх на нашата райска земя 
– България, гордостта, че сте българи, 

 "Здравей, приятелю... Отдавна ме 
молиш да ти разкажа за България. 
Когато за пръв път чух, как в 12 часа 
на 2 юни неистово завиха всички 
противовъздушни и противопожар-
ни и заводски сирени в столицата... 
ужасно се изплаших. “Война” – по-
мислих си за части от секундата и се 
заоглеждах за някакво скривалище... 
И в следващия момент видях нещо 
съвършено потресаващо: всичко 
спря! Не се шегувам, приятелю – в 
милионната столица (а, както разбрах 
впоследствие, и в цялата страна) спря 
всякакво движение – автомобилите и 
градския транспорт, хората по ули-
ците и зад прозорците в работните си 
кабинети, учениците, гонили до преди 
секунда топка... Стана неестествено 
тихо... Уверявам те, приятелю, София 
е единствената столица в света, където 
веднъж в годината можеш да чуеш... 
такава тишина... Само воят на сире-

ните! След три минути, когато всичко 
се върна към нормалния си ритъм, се 
сетих, че са ми разказвали за някой 
си техен герой Христо Ботев – поет и 
революционер, който с присъщия на 
ненавършените си 30 години, а и на 
възбудата на епохата авантюризъм, 
повел на вярна смърт група също 
такива невръстни търсачи на остри 
усещания, уж обединени от мъглявата 
представа за “свободата на отечество-
то”... Всички емигранти в Румъния, 
те са отвлекли австрийски кораб, 
принудили капитана да ги свали на 
българския бряг и след няколко дни 
битки, естествено, са били напълно 
разбити от редовната и въоръжена 
до зъби турска войска... В този ден, 
на 2 юни, бил загинал самият Ботев 
(по непотвърдени данни – от “прия-
телски” куршум). Накратко – това е 
историята. Чувал я бях, но да ти кажа 
право, не бях особено впечатлен – 
приключенска му работа... Авантю-
ризъм и малко безотговорност. Така 
мислех до момента, в който на 2 юни 
се озовах в епицентъра на тази смра-

зяваща тишина и неподвижност... От 
тогава всяка година чакам този ден, за 
да видя, дали ще се повтори, дали ще 
е същото. Дали някой от по-младите 
няма да се зачуди защо и дали изоб-
що да се спира... Вече много години 
живея в България, пред очите ми са 
се променили много неща. Но тези 
три минути се проектират от година в 
година... 2 юни ме е заварвал в много 
от големите градове на България и в 
малкото планинско селце където жи-
вея. Но картината навсякъде е една и 
съща. Хора, спрели да помълчат, да се 
сетят за подвига на един не доживял 
христовата възраст авантюрист, да 
му се поклонят или, може би, да го 
осъдят – но така или иначе в тези 3 
минути мислите на 7 милиона бъл-
гари са концентрирани в едно и това 
едно, в крайна сметка, е страната им, 
България. Що се отнася до мен, чуж-
денеца... Аз в тези три минути... обик-
новено изпитвам позорното чувство 
на завист. Да, аз завиждам – на целия 
български народ и на всеки българин 
поотделно."

Сунгурларе се присъедини към 
инициативата „Розите на 

България“ на МОН

Приемане на 
първокласниците за 

читатели в библиотеката

2 юни! Да сведем глава за почит!

ДЕН НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА 
СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

Преди да завият сирените на 2 юни, прочетете това писмо!

Обява
ЕТ „МИНЮ СТАЙКОВ  - КОМЕРС“ уведомява населението на територията на 

село Терзийско, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, че има инвестиционно намерение 
за наторяване на лозови масиви с площ 729,100 дка. Наторяването ще се извършва 
с производствени отпадъци генерирани на територията на „ВИН.С.Индустрийт“ 
ООД село Церковски, общ. Карнобат, обл.Бургас, а именно утайки от пречистване 
на отпадни води , отпадъци от решетки и сита и пепел от слама с произход ЛПСОВ 
и Инсталация за производство на пара от слама, след получаването на разрешително 
по чл.35 от ЗУО за извършване на дейност по третиране на отпадъци от РИОСВ град 
Бургас и разрешение по чл.6, ал.1, т.3 от Закона за опазване на земеделските земи.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Сунгурларе съобщава, че във връзка с изискванията на 
Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната 
среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвес-
тиционно предложение:  “ Дребно земеделие - растениевъдство“ с 
инвеститор : Георги Радоев Николов. Местоположение на инвести-
ционното предложение: ПИ№041005; ПИ№041006; ПИ№036006; 
ПИ№036007; ПИ№036008; ПИ№036009; ПИ№036010 и 
ПИ№036011, землище с. Дъбовица, общ. Сунгурларе. 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" № 2. 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание 

заповед №ОХ-372/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на 
Република България, набира кандидати за  провеждане на конкурс 
за приемане на военна служба на лица,  завършили граждански 
средни или висши училища в страната и в чужбина или които са 
изпълнявали военна служба, отговарящи  на условията на чл.141, 
ал.6 от ЗОВС, във Военновъздушните сили:

• за Щръклево, Балчик, Безмер, Банкя, Кичево и Стара Загора    
Краен срок за подаване на документи 29.06.2018г.
• а Труд, Батак, Черноморец    
Краен срок за подаване на документи 22.06.2018г.
•за Братово, Божурище, Граф Игнатиево, Крумово 
Краен срок за подаване на документи 15.06.2018г.
• за Долна Митрополия, Костинброд, Божурище, Шабла   
Краен срок за подаване на документи 20.06.2018г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на до-

кументите можете да получите  в сайта на ЦВО http://www.comd.
bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен 
– Бургас, и в офисите за военен отчет в общините.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - БУРГАС
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Издание на 
Община Сунгурларе

На 17 май в залата на Общинския 
съвет и в Ритуалната зала на град 
Сунгурларе бяха проведени ин-
формационни срещи  във връзка 
със спечеленият проект от об-
щината „Сунгурларска долина и 
Европейското председателство” 
финансиран по грантовата схема 
на Националното сдружение на 
общините в Република България 
„Подкрепа на инициативи на об-
щините, свързани с регионалното 
измерение на Българското предсе-

дателство на съвета на ЕС 2018”.
Информационните кампании 

бяха водени от лектори от инфор-
мационния център в град Бургас. 
Те  запознаха  местното население  
с програмата на председателството 
и разрастването на всеки един от 
приоритетите  в нея. На срещите бе 
обсъждана ефективността на рота-
ционното председателство, ангажи-
ментите и ползите на страната ни 
като член на ЕС. Целта на срещите 
бе да се привлече обществения ин-

терес и да се ангажира вниманието 
на младото поколение за ролята и 
отговорностите на европейското 
председателство.

С реализацията на проекта  се 
цели да се постигне повишаване на 
доверието на местното население 
към ЕС и преодоляването на нега-
тивните стереотипи, надграждане 
на постигнатото досега и утвържда-
ването на образа на България като 
равнопоставен член и надежден 
партньор на ЕС.

НА СЪБОР В ЗАВЕТ

С баскетболен турнир за ученици до VІІ клас  в СУ „Христо 
Ботев“ Сунгурларе отбелязаха Деня на българския спорт на 17 май. 
Турнирът се проведе  във  физкултурния салон на училището и на 
него присъстваха много почитатели на баскетбола и съученици. 
Гости на събитието бяха  зам. кмета  Дияна Гурева, Шабан   Мус-
тафа – гл.експерт „Спорт  и  туризъм“  и  Лазар  Лазаров - секретар  
МКБППМН.

Състезанието бе наситено  с  много емоции и борбен дух.  
Участниците  бяха поздравени от зам.кмета на общината Дияна 

Гурева. Община Сунгурларе осигури награди за участниците в 
турнира.  Всички получиха  шапки, тениски и химикали.  

 Спортната надпревара  се проведе за пореден път в рамките 
на спортните изяви посветени на Деня на българския спорт,  като  
целта е възпитаване на подрастващото поколение в полезни и 
приятни спортни занимания за здраве.

СПОРТНИ 
МЕРОПРИЯТИЯ В 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 
17 МАЙ- ДЕНЯ НА 

БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ
И тази година Община Сунгурларе с множество спортни 

прояви ще  отбележи 17 май - Денят на българския спорт и 
професионален празник на работещите в сферата на спорта.

Поради ангажираността на учениците с учебния процес, 
плануваните в общинския спортен календар  мероприятия  ще 
се проведат в дните от 07 юни до 11 юни 2018 г. по следната 

ПРОГРАМА
За 17 май – Ден на българския спорт

Община Сунгурларе, кани всички жители и гости от общината.

Булка, младоженец, оркестър и около 
600 човека публика дадоха старт на със-
тезанието по скоростно изкачване на връх 
Коджа кая край село Билка в Източна Ста-
ра планина. Това е първият ултрамаратон 
в България отлично организиран от IRUP 
с автономно осигуряване. Всеки състеза-
тел  трябва да завърши състезанието без 
външна подкрепа -  без подкрепителни 
пунктове и без пейсъри Ултра". 

Освен скоростното изкачване на ембле-
матичния за района връх, състезанието 
включваше и дистанции – 9, 25, 36 и 67 
километра, съответно с денивелации 520, 
1400, 2000 и 3800 метра. Пръв рекордьор 
на изкачването с дължина 3,6 км и поло-
жителна денивелация от точно 500 метра 
очаквано стана един от най-добрите ни 
планински бегачи и държащият рекордите 
за най-бързо изкачване към  най-високи-
те върхове в България Шабан Мустафа. 
Атлетът показа завидно темпо при из-
качването от 6:30 минути на километър 
и спря хронометрите на 23 минути и 30 
секунди.    При най-късата, но и най-бърза 
дистанция – 9 км, шампион при мъжете 
отново стана Шабан Мустафа с време 

48:30 минути. Интересно в случая бе, че 
при изкачването към върха той успя да 
подобри собствения си рекорд с близо 

минута, поставен ден по-рано на дис-
циплината скоростно изкачване на връх 
Коджа кая.

24 май е не само национален праз-
ник на всички българи, но и  празник  
на село Завет. На този ден много хора 
се  завърнаха в родния край и бяха 
щастливи да се видят с други свои 
съселяни.

Празникът започна със слово на 
кмета г-жа Христина Косева. Тя  раз-
каза за годините, когато съборът се е 
провеждал на 24 май в манастира „Св.
Св. Кирил и Методий“ в близост до се-
лото, като за здраве и благоденствие  се  
е  правил курбан. „Щастлива съм, че 

тази традиция отново бе възстановена, 
след период на прекъсване.“ - каза 
тя и пожела много здраве на всички.  
Кметът раздаде грамоти на изявените 
жители на селото и на  дарителите на 
църквата. 

Г-жа Косева разказа и за трагичния 
инцидент на нашият съселянин Ди-
митър Зафиров, останал без дом след 
запалване и пълно опожаряване на къ-
щата му. Тя призова всички желаещи 
да се включат с финансова помощ за 
възстановяване на дома му

Певческа група „Здравец” към 
читалището също поздрави всички 
с празника, като изпълни химна на 
Св. Св. Кирил и Методий, песен за 
България, а с песента за родния край - 
село Завет разчувства присъстващите. 
Отново бе направен курбан за здраве 
и благоденствие на  всички живущи и 
гости на  селото.  Завет беше огласено 
от фолклорни ритми,  извиваха се 
кръшни хора и веселието продължи 
до късните часове. 

Народно читалище с.Завет

Отборът на СУ „Христо Ботев град Сунгурларе по БД /без-
опасност на движението/  „Да запазим децата на пътя“, заели 
достойно първото място в областта, вече четвърта година  
поред участват на националното състезание, организирано 
от Националният дворец на децата град София.  

Тази година състезанието  се проведе в град Смядово, об-
ласт Шумен, с участието на 11 отбора от областите: Бургас, 
Варна, Враца, Монтана, Пазарджик, Разград, Сливен, Смо-
лян, Стара Загора, София и Шумен. Състезанието протече в 
5 кръга, като в четири от тях състезателите показват какво 
са научили в предметната област по безопасност на движе-
нието и долекарска помощ.  Тук нашият отбор се представи 
блестящо, единствен от всички отбори на четирите кръга 
получи максималния брой точки, без нито една грешка. В 

последният кръг - практическият  трябваше да бъдат уста-
новени определен брой неизправности по велосипеда. Малко 
не достигна на нашият отбор, но въпреки това  той се нареди 
на пето място в страната.

Ние, ръководителите Иванка Карагьозова и Красимир 
Динчев  благодарим на участниците   Дияна Любенова  – VІІ 
клас, Явор Банчев – VІ клас, Иван Димов – VІІ клас и Самуил 
Захариев – V клас за упоритият труд, за знанията, които пока-
заха, за похвалите които получиха от журито на викторината. 
От сърце им пожелаваме здраве и успехи и все така достойно 
да прославят името на училището в което учат – СУ „Христо 
Ботев“, общината в която живеят и  областта ни.

Деца, Бъдете здрави!
 Иванка Карагьозова и Красимир Динчев

ПРОЕКТ „СУНГУРЛАРСКАТА ДОЛИНА И 
ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Отборът на СУ „Христо Ботев град 
Сунгурларе по БД взеха участие в 

националното състезание

Шабан Мустафа с впечатляващи 
победи  на "Коджа Кая Ултра"

БАСКЕТБОЛЕН 
ТУРНИР В ДЕНЯ НА 

БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

Учителите и служителите в СУ „Христо Ботев“ принесоха 
курбан за здраве и благоденствие, за благополучие и  добри 
дни. Средствата се събраха от колектива, а събитието се 
състоя в ресторанта на къща за гости „Щърково гнездо“ на 
10.05.18г. Ритуалът бе ръководен от архимандрит Димитрий 
и трябва да се извършва три години поред. Събитието уважи 
кметът на община Сунгурларе  - инж. Васил Панделиев.

КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ
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По традиция всяка година през месец май 
СУ "Христо Ботев" - Сунгурларе организира 
тържествено изпращане на абитуриентите си. 
На 15 май училището се раздели с порасналите 
вече свои възпитаници. Тъжен, но и радостен 
миг. Тъжен, защото поредният випуск напуска 
класните стаи, но и радостен за абитуриенти-
те, защото те завършват своето дванадесет-
годишно обучение и окрилени от младостта, 
поемат по неизвестния път на живота.

Тържественото изпращане започна с под-
насяне на цветя на класните ръководители и 
учителите. С приветствени думи към абиту-
риентите се обърна директорът на училището 
Николай Русев: „Днес официално завършва 
един етап от живота ви и тръгвате по пътя на 

своето  професионално развитие. Знанията, 
уменията и опитът, придобити от вас в учили-
ще, ще бъдат ваши добри спътници в живота 
занапред. Бъдете здрави и следвайте мечтите 
си!“ Абитуриентката  Симона Алексиева 
също поднесе емоционален поздрав към 
своите съученици и учители, като благодари 
за прекрасните изживени мигове и трепети, 
за научените ценни уроци по човечност, до-
брота и житейски мъдрости.  Зрелостниците  
бяха поздравени и от вокалната група на 
училището.  След това се състоя церемония 
по предаване и приемане знамето на учили-
щето.  Последва емоционално сбогуване с 
училищното знаме. 

За випуск 2018 удари последният звънец.

За дългогодишна високопрофесионална трудова 
дейност в системата на народната просвета в Община 
Сунгурларе

1. КРЪСТИНКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА - старши 
учител в ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. Прилеп

2. ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА - старши 
учител в ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. Прилеп  

3. НЕДЯЛКА ПЕТРОВА МИНКОВА - старши учител 
в ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. Прилеп 

4. НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА - 
старши учител в ДГ с. Съединение

5. СТЕФКА ИВАНОВА ДОБРЕВА - старши учител 
в ДГ „СЛЪНЦЕ” гр. Сунгурларе 

6. ДИАНА АНЕСТИЕВА ДИМИТРОВА - старши 
учител в СУ „ХРИСТО БОТЕВ” гр. Сунгурларе 

7. БОЯНКА АТАНАСОВА РАДЕВА - директор в ДГ 
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” с. Лозарево

За принос в развитието на музейното дело в 
Община Сунгурларе

1.НЕДЯЛКА НЕДЯЛКОВА ЕНЕВА  -с .Прилеп
За опазване и развитие на българската духовност 

и традиции в Община Сунгурларе
1. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-

1928г.“ – с. Завет 
2. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1882г.”  - 

гр. Сунгурларе

КМЕТЪТ НАГРАДИ:

ИЗПРАТИХМЕ ВИПУСК 2018 

СУНГУРЛАРЕ ТЪРЖЕСТВЕНО 
ОТБЕЛЯЗА 24 МАЙ


