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В навечерието сме на най-светлия празник в календара - 
Рождество Христово. Предколедните дни сплотяват семей-
ството и народа ни. Дни, в които ставаме по-добри, смирени, 
човечни, а щастието влиза в домовете ни. Сега е време за рав-
носметка на постигнатото, колкото и малко да е, то е стъп-
ка напред към по-голямо добруване. Нека имаме надежда за по-
добри дни и мечти за по-добър живот.

В Коледната свята нощ отворете сърцата си за искрица до-
брота и разбирателство, за повече човещина, обич и оптими-
зъм. Нека Бъдникът не загасва в огнището. А небесният ко-
ледарски звън „Бог се роди, Коледо!“ да носи радост на малки 
и големи!

Светло и благословено Рождество Христово!

Инж. Васил Панделиев
Кмет на Община Сунгурларе

Уважаеми дами
и господа! 

Скъпи съграждани
 на община 
Сунгурларе,

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ПО  СЪСТАВЯНЕ 
НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА 

СУНГУРЛАРЕ ЗА 2017 ГОДИНА
На основание Заповед № 

798-1 от 07.12.2016 г. на кме-
та на Община Сунгурларе инж. 
Васил Панделиев е открита 
процедура по съставяне на 
проектобюджета на община-
та за 2017 г. С нея той опре-
деля служителите от общин-
ската администрация, които 
да представят своите предло-
жения и становища  по най-не-
отложните проблеми за реша-
ване, степенувани по важност 
и съобразени със Общинската 
стратегия за развитие, триго-
дишната бюджетна прогноза, 
предложенията на гражданите 
и ръководителите на бюджет-
ни звена и параметрите на бю-
джетните взаимоотношения с 
републиканския бюджет. Про-
ектът за Бюджет – 2017 г., се 
посочва в заповедта на кме-
та,  да бъде съставен по при-
ходна и разходна част по па-
раграфи, дейности и функции, 
по единната бюджетна класи-
фикация, прилагайки разпоред-
бите на ЗДБРБ за 2017 годи-
на, Постановлението за не-
говото изпълнение, Закона за 

публичните финанси, Наредба-
та за условията и реда за съ-
ставяне на тригодишната бю-
джетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, об-
съждане, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бю-
джет, Закона за местните да-
нъци и такси и Наредбата за 
определянето и администрира-
нето на местните такси и це-
ни на услугите, Кодекса за со-
циалното осигуряване и други 
нормативни актове.

Кметът на общината е ут-
върдил  и Бюджетен календар 
за дейностите по подготов-
ката на проектобюджета за 
2017 г. със съответните сро-
кове и отговорници. В него до 
23 декември 2016 г. следва да 
бъдат представени предложе-
нията за проектобюджет за 
2017 г. от отговорните длъж-
ностни лица, участващи в бю-
джетния процес. Следват за-
седания на комисиите и оста-
налите процедури по обсъжда-
нето и приемането на бюдже-
та за 2017 г. Датата  06 яну-
ари 2017 г. е крайна за  пред-

ставяне Проекта за бюджет 
за 2017 г. за публично обсъжда-
не от местната общност, съ-
гласно  Правилата за провеж-
дане на публично обсъждане на 
проекта за общински бюджет, 
регламентирани в Наредбата 
за условията и реда за съста-
вяне на  бюджетната прогно-
за за местните дейности  за 
следващите три години, за съ-
ставяне, приемане, изпълне-
ние и отчитане на бюджета 
на Община Сунгурларе. За по-
стъпилите мнения и предложе-
ния от публичното обсъждане 
ще бъде съставен протокол и 
ще бъдат взети предвид при 
изготвянето на окончателния 
проект, който ще бъде внесен 
за разглеждане в Общинския 
съвет. 

Магията на предстоящата 
Коледа е отново наоколо – тя 
витае във въздуха с празнична-
та си украса, в светналите от 
вълнение и надежда очи, в очак-
ването на предстоящите уют-
ни семейни празници, богати с 
присъствието на най-любимите 
ни същества и с онази истинска 
топлота, която лъха от грей-
налите усмивки.

Общинското ръководство, 
деца и възрастни се събраха в 
17.00 часа на 7 декември, за да 
видят  как градоначалникът 
на общината инж.Васил Пан-
делиев и децата Елизабет Ша-
рап и Яница Германова запали-
ха светлините на Коледната 
елха в центъра на град Сунгур-
ларе. 

В обръщението си към жи-

телите на общината кметът 
пожела грейналите празнични 
светлини на коледната елха да 
озарят  душите ни, да стоплят 
сърцата ни и да ни дарят с по-
вече усмивки и доброта. 

 Със запалването на коледна-
та светлина бе даден старт и 
на празничните Коледни и Но-
вогодишни  мероприятия орга-
низирани в община Сунгурларе.        

ГРЕйНА КОЛЕДНАТА ЕЛхА В 
ЦЕНТЪРА НА СУНГУРЛАРЕ    
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ОтчетнО-избОрнО събрание на Общинската Организация 

на български червен кръст – сунгурларе
В съответствие с Уста-

ва на БЧК и изискването му 
за четиригодишен мандат на 
изборните ръководни и кон-
тролни органи, на 8 декем-
ври 2016г. се проведе  отчет-
но – изборно събрание от от-
четно – изборната  кампа-
ния 2016/2017 на общинско ни-
во в рамките на БЧК- Бургас.                                                                                                          
Заместник председателят на 
Общинската организация на 
БЧК-Сунгурларе Галя Радан-
чева откри и представи офи-
циалните гости на отчетно-
то събрание: Виолета Радева 
- директор на Секретариата 
при ОС на БЧК-Бургас, Зла-
тка Атанасова     , Десисла-
ва Тодорова      , зам.-кметът 
на община Сунгурларе Диана 
Гурева, кметът на село Сла-
вянци Цоню Минчев и др. От 
името на гостите от Об-
ластния съвет на БЧК – Бур-
гас поздравление за всеотдай-
ността на доброволците от 
община Сунгурларе поднесе 
директорът на Секретариата 
при ОС на БЧК-Бургас Виоле-
та Радева. В своето изказва-
не тя изрази благодарност-
та си към всички добровол-
ци и членове на Сунгурларска-
та червенокръстка организа-
ция, които чрез своя неуморен 
труд, активно и с ентусиазъм 
допринасят за намаляване на 
уязвимостта сред най-нужда-
ещите се членове на нашето 
общество. Тя изказа благодар-
ност и  към ръководството 
на община Сунгурларе за съв-

местното сътрудничество.                                                                            
Дейността на общинската 
структура за отчетния пери-
од 2013-2016 г. бе представе-
на от заместник председателя 
на организацията Галя Радан-
чева. Гостите на събранието 
бяха запознати с разнообрази-
ето от дейности, кампании и 
обучения реализирани през от-
четния период. За дейността 
на младежката организация 
на БЧК през изтеклия период 
разказа Калинка Динева. На-
правен бе отчет и от общин-
ската контролната комисия 
с председател Пенка Петро-

ва.  По време на изказвания-
та гости и делегати на събра-
нието изразиха благодарност 
и признателност, че дейност-
ите през годините на отчет-
ния период са били насочени за 
подпомагане на уязвимите хо-
ра в партньорство с местна-
та власт.

 Съгласно дневния ред се 
проведе и избор на председа-
тел, зам.-председател, членове 
на Общинското ръководство и 
на Общинската контролна ко-
мисия.  В резултат от явното 
гласуване, г-жа Галя Раданчева 
бе избрана за председател на 

Общинското ръководство на 
БЧК-Сунгурларе, г-жа Антоа-
нета Алексиева за зам.-предсе-
датели, а Василка Щерева, Ва-
силка Сугарева и Милена Кон-
сулова за членове  през след-
ващите четири години. В об-
щинската контролна коми-
сия да работят бяха избрани  
Пенка Петрова, Венета Гри-
горова и Мирослава Аврамова.                                                                                                            
В края на общото събра-
ние се приеха и  насоките  за 
дейността на организация-
та в Сунгурларе през следва-
щия мандат и плана за рабо-
та през 2017г.    

 Посетиха директора на   СУ"П.К.Яворов",  напомниха за Деня 
против СПИН и на останалите учители и ученици в училището. 
Доброволците  раздаваха от своите информационни материали 
и на граждани. Направиха актуална темата АНТИСПИН   при 
посещението си в общинска администрация . Червена лентичка 
получи и кметът на общината г-н Атанас Киров, който поздрави 
доброволците за кампанията, пожелавайки им да работят все 
така усърдно за каузата на БМЧК.

Доброволци на Българския младежки червен кръст (БМЧК) 
в Сунгурларе за поредна година отбелязаха Световния ден 
за борба със СПИН. Те раздаваха здравно-информационни 
материали, презервативи и лентички. Освен на съученици и 
приятели отборът активисти се разходи из ключови места 
в града, обяснявайки на гражданите за бедите, които нанася 
болестта. Учениците посетиха и общинската администрация, 
където също раздадоха брошури.

съОбщение
ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 
СУНГУРЛАРЕ СЕ ВКЛЮЧВА В КАМПАНИ-
ЯТА „ДА ПОМОГНЕМ НА ХИТРИНО”.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪПРИЧАСТЕН КАТО 
ПОМОГНЕ С КАКВОТО МОЖЕ – ОДЕАЛА, 
ТОПЛИ ДРЕХИ, ОБУВКИ И ДРУГИ ВЕЩИ. 

НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ПРИД-
ВИЖВАНЕТО ИМ ПО – НАЙ БЪРЗИЯ НА-
ЧИН.

благОДариМ ви!
МястО за събиране на Даренията 

ОФиса на ДПс сунгурларе: 0876706078 
– Хатидже георгиева; 0878917303 – Дими-
трина събева.

СЕЛО ВЪЛчИН 
ИЗБРА КмЕТ
На 11.12.2016 година в се-

ло Вълчин се проведоха час-
тични избори за кмет.              

Със 150 гласа Кръстю 
Янев от ПП „ДПС” спе-
чели частичните кмет-
ски избори в село Въл-
чин, община Сунгурларе.                                                                                                                  
Трима кандидати се бориха 
за гласа на хората - издиг-
натият от ПП „АБВ” Нен-
чо Стойчев, предложена-
та от БСП Гинка Тодева - 
Зенгинова и кандидатът на 
ПП „ДПС” Кръстю Янев. 
За Ненчо Стойчев са гласу-
вали 13% от избирателите 
или 26 души, а за Гинка То-
дева- Зенгинова – 11% или 23 
души. 

До урните са отишли по-
вече от 50 на сто от жите-
лите, като избирателната 
активност е 63%. В края на 
изборния ден на частични-
те избори за кмет на кмет-
ство Вълчин в община Сун-
гурларе са гласували 203 ду-
ши от имащите право на 
глас 322.

До частичния избор се 
стигна, след като Общин-
ската избирателна комисия 
прекрати правомощията на 
Кръстю Янев, тъй като в 
момента, в който е встъ-
пил в длъжност през 2015 
година, е бил собственик на 
действаща фирма.

АНТИСПИН КАмПАНИЯ НА 
БмчК - СУНГУРЛАРЕ

ДО края на ДекеМври ПОлзваМе Данъчните 
Облекчения за Деца чрез рабОтОДател

До края на декември работ-
ниците или служителите тряб-
ва да представят необходимите 
документи пред своите работо-
датели по основно трудово пра-
воотношение, ако искат да полз-
ват данъчните облекчения за де-
ца чрез него. Двете декларации 
- за ползване на данъчното об-
лекчение за деца по чл. 22в и да-
нъчното облекчение за деца с ув-
реждания по чл. 22г от Закона 
за данъците върху доходите на 
физическите лица (ЗДДФЛ), са 
публикувани на интернет стра-
ницата на НАП. 

Данъчните облекчения за де-
ца и за деца с увреждания за 2016 
г. могат да се ползват по два 
начина.

Първият начин, по който мо-
же да се ползват данъчните об-
лекчения за деца и за деца с ув-
реждания, е чрез работодателя 
по основното трудово правоот-
ношение, който е задължен да 
извърши годишно облагане на до-
ходите от трудови правоотно-
шения на съответното лице, в 
срок до 31 януари 2017 г. В то-
зи случай е необходимо работни-
кът или служителят да предос-
тави на работодателя си декла-
рацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗД-
ДФЛ (за данъчното облекчение 
за деца) и/или декларацията по 
чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за да-

нъчното облекчение за деца с ув-
реждания), както и останалите 
необходими документи, в срок 
от 30 ноември до 31 декември 
2016 г.

Вторият начин е с подаване 
на годишната данъчна деклара-
ция за 2016 г. – до 2 май 2017 г. 
(30 април е в неделя, а 1 май е 
официален почивен ден). Към нея 
трябва да се приложи и съот-
ветния образец на декларация:

- Декларация по чл. 22в, ал. 8 
от ЗДДФЛ за ползване на данъч-
ното облекчение за деца (обра-
зец 2005) и/или

- Декларация по чл. 22г, ал. 7 
от ЗДДФЛ за ползване на да-
нъчното облекчение за деца с ув-
реждания (образец 2006).

Данъчното облекчение за де-
ца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава 
възможност сумата от годиш-
ните данъчни основи да се на-
мали в зависимост от броя на 
децата: с 200 лв. за едно нена-
вършило пълнолетие дете; с 400 
лв.  – за две ненавършили пълно-
летие деца; или с 600 лв. за три 
или повече ненавършили пълноле-
тие деца. Условията, при които 
е възможно да се прилага облек-
чението, се декларират в специ-
алния образец на декларация по 
чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (обра-
зец 2005). Към формуляра се при-
лага и декларация от другия ро-

дител, че за 2016 г. същият няма 
да ползва намалението.

Данъчното облекчение за де-
ца с увреждания (по чл. 22г от 
ЗДДФЛ) дава възможност сума-
та от годишните данъчни осно-
ви да се намали с 2000 лв. за от-
глеждане на дете с 50 или с над 
50 на сто вид и степен на ув-
реждане. Условията, при наличи-
ето на които е възможно да се  
прилага облекчението се декла-
рират в декларацията по чл. 22г, 
ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). 
Към формуляра се прилага копие 
от валидно решение на ТЕЛК/
НЕЛК, както и декларация от 
другия родител, че за 2016 г. той 
няма да ползва намалението.

И двата вида облекчения (за 
деца и за деца с увреждания) се 
ползват до размера на сумата 
от годишните данъчни основи.

Когато данъчното облекче-
ние за деца и/или за деца с ув-
реждания е ползвано в пълен раз-
мер при работодателя по основ-
ното трудово правоотношение, 
но физическото лице подава го-
дишна данъчна декларация по чл. 
50 от ЗДДФЛ за 2016 г., към го-
дишната данъчна декларация не 
следва да се прилагат деклараци-
ите за данъчно облекчение за де-
ца и за деца с увреждания, както 
и останалите необходими доку-
менти. 
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агенция ПО заетОстта
региОнална слуЖба ПО заетОстта - бургас

възМОЖнОст за рабОта в страни От еврОПеЙскя съЮз

в испания:
Агенцията по заетостта набира кандидатки за бране на 

ягоди в испания. Търсят се жени между 18 и 45 години, с опит в 
селскостопанската работа и с подходящи физически данни, предвид 
начина на бране и високите температури. 

Работата е сезонна от началото на м. Февруари 2017 г. 
Работното време е съгласно колективния трудов договор на 
провинция Уелва - 6,5 часа на ден, а броят на работните дни зависи 
от атмосферните условия и производителността. 

заплащането е между 37 евро и 39 евро на ден след приспадане 
на данъците и удръжките за осигуровки. Настаняването се поема от 
работодателя, но се заплащат режийни разходи за ток, вода и газ. 
Разходите по пътуването до Испания се поема от кандидатките, 
а връщането до България се покрива от работодателя, при условие, 
че работничката остане до края на кампанията по прибиране на 
плодовете.

Кандидатсването се осъществява в Дирекция "Бюро по труда" 
по местоживеене. Офертите са публикувани в националния EURES 
сайт в рубрика „Работни места" с реф. № 3474 и № 3475

Крайният срок е посочен във всяка оферта.
адрес на обява №3474: http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2496
адрес на обява №3475: http://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2498

в Португалия:
Агенцията по заетостта набира кандидате за работа в 

селското стопанство в Португалия за бране на меки плодове 
(предимно малини). Набират се както берачи, така и супервайзори 
(ръководители на група) за всяка от фермите, в които има български 
работници. Срокът на заетост е 2-3 месеца, като началото се 
очаква да е в края на февруари или началото на март 2017 г. Могат 
да кандидатстват както мъже, така и жени. Кандидатите трябва 
да са физически здрави, да имат минимум основно образование 
за берачите и средно или висше образование за супервайзорите. 
Предимство дава опитът в селскостопанската работа и за двете 
длъжности, както и опит в ръководене на екипи за супервайзорите. 
Владеенето на език е задължително само за супервайзорите. За 
берачите е предимство.

Работата за берачите на меки плодове е за лица, които познават 
селскостопанския труд и са свикнали на ежедневни натоварвания, 
на работа на открито, при високи температури. Месечното нетно 
възнаграждение, варира между 718 евро и 1068 евро за берачите 
и между 927 евро и 1227 евро за супервайзорите.

Осигурено е безплатно настаняване. Работната седмица е 40 
часа с възможност за извънреден труд.

начин за кандидатстване:
берачи на плодове - Попълване на апликационна форма в 

Дирекция „Бюро по труда”, в срок до 06.01.2017 г. Работодателят 
ще проведе интервюта със записаните кандидати през втората 
половина на м. Януари 2017 г.

супервайзори - Подаване на CV (на английски език) и попълнена 
апликационна форма по образец (на английски език) в Дирекция „Бюро 
по труда” по местоживеене в срок до 30.11.2016 г. или изпращане 
на тези документи на е-мейл: D.Piryankova@az.government.bg.

Дружинката съществува от 
далечната 1946год.

Периода от 1946г. до 1960 год. 
основен обект на лов е бил заека 
и яребицата. От 1960 г. започват 
да се явяват дивите прасета. 
Тогава бе разрешен и започват 
да се обстрелват диви прасета. 
Много емоционален  и мъжки лов. 
На този лов са участвали от 
10-15 ловци. От последните 5-6 

години се полагат максимални 
грижи за оцеляването на дивеча 
през техните зимни дни.  
Голям дял за подхранването 
на дивеча в Нашата дружинка 
има председателя Владимир 
Христов.  Редовно се зареждат 
хранилките с царевица . 
Дружината в момента наброява 
55 члена, в това число и един 
член от женския пол Галина 

Чанева. Грижите се  отплатиха 
на 20 ноември /неделя/ тази 
година, когато бяха отстреляни 
12 бр. прасета /приплоди/. 
Взехме решение да не се 
стреля по майки. Голям дял за 
обстрелването имаше Румен 
Желев с 5 бр. отстреляни 
прасета. 

Пожелавам на слука на всички 
ловци от нашето сдружение. 

лОвнО рибарска ДруЖинка с.ПОДвис
съставна част от Ловно-рибарско сдружение „Хан Крум” гр.Сунгурларе.

Митю равалиев - знаменосец на сдружение „Хан крум” гр.сунгурларе и член на лрД с.Подвис

Във връзка с изпълнение на 
общинската политика за пре-
венция и ограничаване на раз-
пространението на наркотич-
ни вещества и в изпълнение на 
Общински план за младежта 
приоритет 3. Насърчаване на 
здравословен начин на живот, 
зад. 1. Превенция на фактори-
те, създаващи риск за здраве-
то на младите хора в Община 
Сунгурларе се организира сед-
мицата посветена на борбата 
срещу дрогата.

В дните от 21.11.2016г. до 
25.11.2016г. се проведоха ме-
роприятия с цел превенция на 
факторите, създаващи риск за 

здравето на младите хора и в 
частност вредата от приема 
на наркотични вещества.

 Кампанията е организирана 
от МКБППМН – гр.Сунгурларе 
в партньорство с Общински 
съвет по наркотични веще-
ства –гр.Бургас и стартира 
със среща между Ученическия 
съвет при СУ „Хр. Ботев“ и 
председателя и секретаря на 
МКБППМН град Сунгурларе. 
Със своето участие, младежи-
те от Ученическия съвет зая-
виха съпричастност в борбата 
с психоактивните вещества и 
казаха „НЕ на наркотиците!”.

През втория ден от седми-
цата посветена на борбата с 

наркотиците под наслов :
„ Живот без дрога“, члено-

вете на Ученическия съвет при 
СУ „Хр. Ботев“ раздаваха фла-
ери на своите съученици.

Следващото мероприятие 
бе прожекция на документален 
филм с обучителна цел

„ Животът преди и след……. 
Какво спечелих и какво загу-
бих / разказ от първо лице/“. 
В залата бяха и двамата от 
участниците във филма – Пла-
мен и Константино. След про-
жекцията те разказаха на при-
състващите за своя живот 
и отговаряха на различни въ-
проси, породени от видяното. 
„Ако всички хора узнаят исти-

ната за наркотиците, те ще 
разберат, че светът без дрога 
дарява живот и е най - хубаво-
то място за живеене.“ – каза-
ха героите от филма.

Седмицата завърши с Кръг-
ла маса–дискусия на тема: 
„Днес избираш своето утре!”. 
В срещата участваха ученици 
и УС при СУ „ Христо Ботев“, 
МКБППМН и началник група 
криминална полиция г-н Георги 
Янев .Той представи презента-
цията „Класификация и видо-
ве наркотични вещества“ и за-
позна учениците с наказателно 
правните аспекти на престъ-
пленията с наркотици. Всич-
ко това породи много въпроси 
от присъстващите на среща-
та, но г-н Янев с желание от-
говаряше и обясняваше.

Оживено се дискутира ин-
формацията, че употребата 
на марихуана е безвредна и во-
ди до лечение на редица забо-
лявания, която подвежда мла-
дежите и увеличава процента 
на ползващите я. Обсъдиха се 
въпроси за различните видове 
наркотици, за въздействието 
им върху човешкия организъм, 
за признаците при употреба и 
последиците. Всички участни-
ци в дискусията поеха нелека-
та отговорност и обещаха да 
мобилизират и подкрепят хо-
рата от различни възрастови 
групи и социални съсловия, да 
предприемат действия срещу 
употребата на наркотици.

заПОМнете! наркоти-
кът не се пробва, той се за-
почва!

„ДНЕС ИЗБИРАш СВОЕТО УТРЕ!” – КАмПАНИЯ 
СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ 
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От 23 до  27 ноември 2016 
година в сърцето на Пирин пла-
нина - град Банско за 16-та по-
редна година се проведе Банско 
Филм Фест‘ 2016. Това е най-
големият и единствен фести-
вал в този формат в Бълга-
рия, който предлага на публика-
та от България и чужбина уни-
кални изживявания – катерене, 
алпинизъм, фрийрайдинг, екс-
тремно колоездене, каяк, гмур-
кане и др. Посетителите има-
ха възможността да се срещ-
нат с най-добрите и актуал-
ни пътешественици и ектрем-

ни личности на нашето време, 
да изгледат 117 премиерни фил-
ма от 30 страни и пет конти-
нента, върхове на световно-
то кино на тема планини, при-
ключения, пътешествия и екс-
тремни спортове, да присъст-
ват на над 15 презентации и 
workshop-ве изнесени от чуж-
дестранни и български гости.                                                                                                                                           
Сред официалните гости от 
България бяха Боян Петров - 
актуално най-силният българ-
ски алпинист, Станимир Мера-
зчиев - най-силният български 
планински колоездач, участни-

ци в българската национална 
експедиция на Ношак (7492 м) 
в Афгански Хиндукуш по случай 
40-ата годишнина от провежда-
нето и и най-силният български 
планински бегач Шабан Муста-
фа, който е завоювал най-до-
брите класирания на Европей-
ски и Световни първенства с 
Националния екип на България. 
Именно заради тези му успехи, 
той бе поканен да направи пре-
зентация за планинското бяга-
не на фестивала. 

Презентацията на Шабан 
се състоя на 26 ноември от 
15:45ч. в голямата зала  на чи-
талище ,,Никола Вапцаров‘‘. В 
началото той разказа за живо-
та си, за семейството си, как е  
започнал с атлетиката и как се 
запалва по планинското бягане. 
Направи невероятна презента-
ция за най-важните успехи от 
2013г. до сега, подкрепени с ка-
дри от  най-различни състеза-
ния, плюс  видео клип от побе-
дата му на един от най-извест-
ните планински маратони в Ев-
ропа, а именно Юнгфрау мара-
тон – Швейцария през 2015г. 
Публиката през цялото време 
аплодираше еуфорично нашия 
състезател, изумени от стра-
хотните кадри и от силата на 
волята му. 

шАБАН мУСТАфА ГОСТ НА БАНСКО фИЛм 
фЕСТ‘ 2016 – 23–27 НОЕмВРИ 2016 Г. 

Коледа - някои празнуват раждането на Божия син, други тра-
дициите от поколения в техните семейства, а пък трети просто 
обичат подаръци и се радват на всеки празник. Което и да е, ни-
кой не остава безразличен към този топъл зимен празник. Най-го-
лемият празник за цялата година - Коледа събира родители и де-
ца, братя и сестри, близки и познати в изпълнен с усмивки и вкус-
на храна ден.                                                                            

Трапезата на Коледа може да е традиционна или екзотична, но 
важното е да е богата. Питката е задължително присъствие на 
трапезата - бухнала и мека, тя е гордостта на всяка домакиня. 
Предястията и салатите са типичните за сезона - с картофи и 
боб, печени чушки и млечни сосове, а за по-весело настроение мо-
же да са в по-необичайни форми и аранжировки. Ястията са топ-
ли и тежки, особено вкусни за спазвалите постите до Бъдни ве-
чер. Традиционно на масата има пълнени чушки с кайма, капама, 
свинско (печено прасенце, бут, пържоли, свинско със зеле), боб на 
фурна, сарми (с кайма или с хапки месо), а напоследък популярност 
придобиват и пълнената пуйка и пълнено пиле, които са ефектни, 
вкусни и могат да нахранят голяма компания. В десертите раз-
нообразието е голямо, като студеното време навън предразпола-
га към похапване на сладки изкушения. Започва се от бисквити на 
формички, бисквитени топченца, курабийки и меденки, минаваме 
през немския коледен Щолен, българския тиквеник и баклава и за 
завършване на този толкова пълен ден стигаме до впечатляващи 
торти (шоколадови, сметанови, бисквитени).

Трапезата на Коледа

кОлеДна Питка
неОбХОДиМи ПрОДукти: 1 ч.ч.кисело мляко, 1/3 ч.ч.прясно мляко, 40 гр. прясна мая, 

1 ч.л. хл.сода, 1ч.л.сол-равна, 1 ч.л.захар и брашно колкото поеме 
начин на ПригОтвяне: От продуктите се меси меко и не лепнещо тесто, подрежда се 

питката в намазнена тава с олио. Оставя се на топло да втаса хубаво. Пече се на бавна фурна.  

кОлеДни слаДки МеДенки с ДЖинДЖиФил и канела

ПрОДукти: брашно – 800 гр.,яйца – 3 броя, захар – 1/2 ч.ч., пудра 
захар – 1 ч.ч., краве масло / може да бъде заменено с олио/ – 1 ч. ч., 
хлебна сода – 1 ч.л., джинджифил -1 ч.л., канела – 2 ч. л., мед – 5 с. л.                                                                                                                 
За глазурата : шоколад – 200 гр., олио – 2 с.л.

начин на ПригОтвяне: Брашното се пресява заедно с хлебна-
та сода, джинджифилът и канелата. В купа се разбиват яйцата с за-
харта, пудра захар, мед и масло и към сместа постепенно се прибавя 
брашното и се меси докато сe оформи тестото. Добре е готовото 
тесто да престои и да си почине за да стегне в хладилник за някол-
ко часа. След което се разделя на малки топки, които се разстилат 
с точилка върху намазнен с олио плот до дебелина от 2 до 4 мм. И 
се изрязва с подходящи коледни формички. Фигурките се подреждат в 
намазана с олио или масло тава и се пекът на 170 градуса до готов-
ност /изпичат се сравнително бързо за около 10 минути/. Шокола-
дът за глазурата се разтопява на водна баня ( в по голяма тендже-
ра сипваме до 1/3 вода, и в по малък съд начупваме шоколада с 2 с.л. 
масло или олио и го поставяме в тенджерата с водата, докато заври 
и шоколада се разтопи), след което сладките се декорират според ва-
шият вкус. Може да декорирате с шарени пръчици или цветни коко-
сови стърготини, както и да рисувате с бял шоколад.

 

Анкетата за атлет на България 2016 година вече тече, а 
Atletikabg.com Ви дава възможност да гласувате за своя лю-
бимец. В анкета гласуват спортни журналисти, които отра-
зяват атлетиката в България, екипът на списание „Атлетика“ 
и www.atletikabg.com, както и атлетически експерти. Феновете 
на българската атлетика по целият свят могат да гласуват на 
www.atletikabg.com за един от номинираните атлети. Десетка-
та на феновете ще формират един от гласовете, които ще се 
прибавят към вота на експертите. Номинираният атлет, кой-
то събере най-много гласове от вота в сайта www.atletikabg.
com, ще бъде обявен за любимец на феновете за 2016-а годи-
на.                                                                                                                                                                                            

Последният номиниран по азбучен ред е най-силният планин-
ски бегач в България, състезателят  на ОСКЛА”ШАМПИОН-
СУНГУРЛАРЕ”, нашият съгражданин - ШАБАН МУСТАФА. 

гласуваЙте за Шабан МустаФа  на
 httP/www.atletikabg.com

гласуваЙ за атлет на 

българия - 2016 гОДина

МЕЧТА ПОСЛЕДНА
Как искам да се върна у дома
в последната минута бездиханна
да ме положат тихо в твоите недра,
под бора – до добрия ми баща.

Затуй при всички вас от скъпото ми детство
се спирам редом мълчешком.
С усмивка сякаш ми отвръщате сърдечно
от снимките на вечния си дом.

И сила някак си по-нечовешки
за гърлото ме стисва чак съвсем,
в душата горестта печално тежка,
като метал оловен – загнезден.

Затуй все повече и все по-силно,
мечтая да се върна у дома,
по път за „Тишова могила“
родена тук и тук да си умра.

За поколенията бъдещи и днешни
да си остана никоя ми се желае,
но да узнаят всички искам безпогрешно,
че кът прекрасен на Земята Сунгурларе най е!

атанаска т. стоянова
с. екз. антимово

кОлеДа
светлите празници са вече пред нас. Посрещали сме ги по-

вече от половин век, но  могъщата им алхимия от идеали-
зъм, романтика и мечти продължава да ни пленява с магия-
та си. Подготвяме се за тях и ги почитаме по наш, старомо-
ден и сантиментален начин, но те дяволски ни въздействат. 

бъдни вечер е вечерта на годината! в спокойните си ча-
сове тя носи философия и съвършената реалност на божест-
веното начало, на любовта, заради която сме на тази земя и 
която сме призвани да творим и пазим с всеки дъх и ден от 
живота си. тя изпълва сърцата ни с благодарност, че все още 
ни има. Премахва безсмисления ни стремеж към изобилие от 
суматохата на празничните задължения и запазва здравия ни 
разсъдък да отсеем нужните неща. Дарява ни с усещането за 
хармония. Обгръща ни с красотата на празничната украса. 

Дошла е и радостта – почетната гостенка на  семейния 
пир...коледа.

„защо не може духът на коледа да продължи през цяла-
та година?- е съжалил някога чарлз Дикенс. – защо не мо-
же духът на коледа да живее в сърцата ни всеки ден от го-
дината.”

но какво е той? Може би е свято тайнство, което нико-
га не ще разгадаем? Може би смисълът му е в разбирането, 
че вещите, макар и красиви, са само вещи; че сме създадени 
не само да работим, но понякога и просто да бъдем... Може 
би духът на коледа е кротко напомняне, че трябва да от-
крием  звездата на надеждите си, да разпалим отново любо-
вта в себе си. 

коледа това е празникът на добротата, на мира и ра-
достта, на мечтите и желанията, на надеждата за едно но-
во, по-добро начало.


