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НА БАБИНДЕН ИЗМИХА РЪЦЕТЕ 
НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ 
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПЛОДОРОДИЕ 

И ВИСОКА РАЖДАЕМОСТ
Честването на  Деня на родилната 

помощ на 21 януари в Сунгурларе  
обедини признателността  към  
медицинските  служители, 
помагащи за раждането на живота 
и стародавните традиции за 
почитане на  бабата –акушерка  
и всички  жени – майки и баби.

Представителки от  НЧ 
„Просвета 1882г.“ Сунгурларе,  
нагиздени с народни носии, за 
поредна година гостуваха на кмета 
на Общината  д-р Георги Кенов, 

който е дългогодишен акушер-
гинеколог. Ритуално те измиха 
ръцете му, пожелаха му здраве и 
орисаха общината за плодородие 
и висока раждаемост. В своето 
приветствие по повода, д-р 
Г.Кенов благодари за вниманието 
и подчерта важността на хората, 
които помагат за раждането на 
новия живот и че трябва да се 
почитат всички жени – майки и 
баби. 

Бабинден продължи по улиците 

и в други  институции в града. 
Навсякъде жените бяха закичвани 
с китка за  здраве и плодородие. 

П р а з н и ч н о т о  с ъ б и т и е , 
посветено на хората, които полагат 
неимоверни грижи, за да може 
майките да родят успешно своите 
деца имаше и в Пенсионерския 
клуб и в селата от общината. 
Навсякъде то бе отбелязано с 
много елементи на забавление,  
домашно направени вкусотии, с 
песни и  хора.

УВАЖАЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ И 

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА 
СУНГУРЛАРЕ!  
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На 14 февруари почитаме Св.мчк.Трифон. Този ден е обичан и 
почитан  празник на лозарите и виното, жизнерадостен и изпълнен 
с надежда за плодородие и спорна работа. Празник, преминал през 
хилядолетната ни история с любовта на сунгурларци към земята, 
дарила ни с прекрасно грозде и божествената напитка с аромат на 
вечност, плодове и слънце. 

Скъпи приятели,
Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай празника на  

общината „Трифон Зарезан!  
Пожелавам  тази година да бъде здрава и успешна за всички лозари 

и винари! Нека Свети Трифон Ви дари с богата и качествена реколта 
и  бъчвите Ви да се напълнят с руйно вино! И създадената от Вас с 
грижа и всеотдайност напитка да носи безброй щастливи моменти.

Нека с тържественото зарязване на лозята бъде сложено началото 
на една мирна и плодородна година. Да се роди добро грозде, а от 
доброто грозде хубаво вино, което да ни носи радост и да превръща 
всеки делник в празник. 

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

д-р Георги Кенов
кмет на община Сунгурларе

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

На 14 февруари ще се проведе тради-
ционният празник за община Сунгурларе 
„Трифон Зарезан”. Във връзка с празника се 
организират конкурси за „Най-добро домашно 
бяло вино” и „Най-добро домашно червено 
вино”. Организаторите на общинския празник 
„Трифон Зарезан“ отдел „Култура” при община 
Сунгурларе и   НЧ „Просвета-1882г.” Сунгурларе  
приканват всички винопроизводители на бяло и 
червено  домашно вино да участват в конкурсите.   

Пробите  се приемат всеки работен ден от 

8.00 до 17.00 часа от 27 януари  в сградата на  
читалището на първия етаж. Всеки желаещ да 
участва в конкурсите може да предостави  само 
по две проби от своите домашни бели и червени 
вина. Резултатите от дегустацията ще бъдат 
обявени на 14 февруари в Музея по лозарство 
и винарство град  Сунгурларе.     

По традиция спечелилият първо място в 
конкурса „Най-добро бяло домашно вино“ се 
коронясва за Цар на лозята на 14 февруари. 
Производителят на най-доброто червено домаш-
но вино ще получи приза на кмета  на община 
Сунгурларе д-р Георги Кенов

Организаторите на празника пожелават успех 
на всички участници.

НАЙ-ДОБРОТО ЧЕРВЕНО ДОМАШНО ВИНО ЩЕ ПОЛУЧИ 
ПРИЗА НА КМЕТА  НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ
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БЧК - Бургас започва раздаването на хранителни продукти на уязвими български граждани. 
За живеещите в община Сунгурларе  хранителните продукти ще се раздават на ул. „Оборище“ 95 
от 13.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден до 28 февруари 2020 г.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на 
най-нуждаещи се лица, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се 
лица, Българският червен кръст - Бургас започва поетапното предоставяне на пакети с хранителни 
продукти на над 11 612 домакинства.

Всеки правоимащ, включен в списъците от Агенцията за социално подпомагане, ще получава 
съответните продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане  ще получат 
по 24,570 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 2 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1 
кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати белени – 1,600 кг; грах зелен – 
1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо в собствен сос консерва – 0,300 
кг; говежди кюфтета в бял сос консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,300 кг; консерва 
риба – 0,170 кг; зрял фасул – 3 кг; леща – 4 кг; олио – 4 литра.

Право на подпомагане по програмата имат: Лица и семейства, подпомагани по Наредба № 
РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 
2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.; Майки (осиновителки), които 
получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, 
ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г.; Лица и семейства, 
получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 
2018/2019 г.; Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични 
доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 
от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец август 2019 г.; Лица и семейства, които полу-
чават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към 
месец 08.2019 г.; Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за 
превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по 

реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 
08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.; 
Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, 
подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално 
лишение за периода от 01 януари 2019 г. до 31 август 2019 г.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява 
със съдействието на местните власти. Подробна информация гражданите могат да получат от 
отговорните служители в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и в 
регионалните офиси на БЧК.

РЕШЕНИЕ №11
Общински съвет, на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС  допълва 

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 
за 2019 г., както следва:   

В раздел ІІ А –  Имоти, които Община Сунгурларе има намерение 
да предостави под наем /Дългогодишен срок/

№ 52 – лекарски кабинети, находящи се в сграда, построена в 
УПИ І кв.44 по ПУП на с.Подвис.

№ 53 – лекарски кабинети, находящи се в сграда, построена в 
УПИ І кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе.

 В раздел ІІ В –  Имоти, които Община Сунгурларе има намерение 
да продаде  № 51 – УПИ ХІ-общ в кв.26 по ПУП на с.Бероново, с 
площ 311 кв.м., АЧОС № 4037/16.09.2019г..

 В раздел ІІІ –  Имоти, които Община Сунгурларе има намерение 
да прекрати съсобственост по чл.36 от ЗОС

№ 4 – 271/903 ид.ч.кв.м. от УПИ ІІ-1201 квартал 110 по ПУП на 
гр.Сунгурларе.

№ 5 – 98/1788ид.ч.кв.м. от УПИ ІІІ- за КОО квартал 2 по ПУП 
на с.Лозарево.

РЕШЕНИЕ №12
Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, 

ал.6 от ЗОС, дава съгласие да се отдадат под наем за срок от десет 
години на „ИППИМП – д-р Вели Велиев” ЕООД, със седалище и адрес 
на управление: гр.Айтос 8500, обл.Бургас, общ.Айтос, ул.”Кирил и 
Методий” № 44, с ЕИК 205570230, представлявано от Вели Феимов 
Велиев, помещения – частна общинска собственост, а именно: 

- самостоятелно обособен обект, находящ се на първият етаж на 
масивна, двуетажна обществена сграда, построена в северозападната 
част на УПИ І в квартал 44 по ПУП на с.Подвис, актувана с АОС № 
294/24.01.2000г., който самостоятелен обект представлява помещения 
за лекарски кабинет, манипулационна и детско-женска консултация 
в бивша Здравна служба, с обща площ 53,40 кв.м., ведно със съот-
ветните общи части на сградата с площ 20,50кв.м., при граници на 
целият имот: север – улица, изток – УПИ ІІ-354, юг – УПИ ХІІІ, 
УПИ ХІ, УПИ Х, УПИ ІХ, УПИ ХV, запад – улица; - помещение с 
площ от 9,89 кв.м. – лекарски кабинет № 22 и помещение с площ 
от 17,16 кв.м. – лекарски кабинет № 5, ведно с прилежащите общи 
части от сградата с пощ 23,16 кв.м., находящи се на втория етаж на 
Поликлиника в гр.Сунгурларе, построена в УПИ І кв.16 по ПУП на 
гр.Сунгурларе, актувана с АОС № 3407/03.09.2015год., построена 
в УПИ І в кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе, при граници на имота: 
север – улица, изток – улица, юг – УПИ ІІ кв.16, запад – улица, при 
месечна наемна цена общо за обектите 31,13 лв./тридесет и един 
лева и тринадесет стотинки/ с вкл.ДДС.

РЕШЕНИЕ №13
1.Общински съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 

35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, 
ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в село Бероново, общ. Сунгурларе, а именно: 
дворно място с площ 311  кв.м., съставляващо  УПИ ХІ отреден за 
обществено обслужване в квартал 26 по ПУП на селото, актувано 
с АЧОС № 4037/16.09.2019 г., при начална цена 1268  лв. без ДДС 
/Хиляда двеста шестдесет и осем  лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 709,10 лв. /Седемстотин  
и девет  лева и десет стотинки/.

2. Продажба на имота да се извърши след проведен публичен търг 
с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда 
на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество.

3. Определеният купувач следва да заплати достигната цена на 
имота, 3 % местен данък, стойността  на разходите, направени от 
Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 38 от НРПУРОИ.

4. Общински съвет – Сунгурларе  упълномощава Кмета на 
Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка 
с провеждането на търга  и с осъществяването на правната сделка.

РЕШЕНИЕ №14
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, Общински съвет  Сунгурларе, дава съгласие за ликвидиране 
съсобствеността в УПИ ІІ-1201 от кв. 110 по ПУП на гр.Сунгурларе, 
общ.Сунгурларе, обл. Бургас, чрез продажба на дела на Общината 
на  Тодор Димитров Узунов от гр.Сунгурларе, а именно: продажба 
на 271/903 ид.ч.кв.м.от УПИ ІІ-1201 в квартал 110 по ПУП на 
гр.Сунгурларе, целият с площ от 903 кв.м. при граници : север – имоти 
161 и 162 , изток – УПИ ІІІ-159 и УПИ V-1205 , юг – извън регулация 
и запад – УПИ  І-1201 , актуван с АЧОС № 3696/02.08.2016 г., по 
пазарна цена – 1845 лв. без ДДС /Хиляда осемстотин четиридесет 
и пет  лева без ДДС  /.

2. Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да извърши 
продажба на горепосочения имот.

РЕШЕНИЕ №15
І.Общински съвет, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 

36, т. 4 и чл. 40  от ЗОС, дава съгласие да бъде прекратена съсоб-
ствеността между Община Сунгурларе и ЕТ „Живка Димитрова” 
с.Лозарево, върху недвижим имот, находящ се в село Лозарево, а 
именно: Терен с площ от 1788 кв.м., съставляващо УПИ III-609 
отреден за КОО в кв. 2 по ПУП на с.Лозарево, ЧРЕЗ ЗАМЯНА, 
както следва:

 1/ ЕТ”Живка Димитрова” с.Лозарево прехвърля на Община 
Сунгурларе притежаваните от нея 27 кв.м. от имот 609 кв.2, вклю-
чени в улица и нов УПИ IV за сондажен кладенец с площ 71 кв.м  
съгласно предвижданията на действуващият ПУП на с.Лозарево.

Пазарната оценка на прехвърлените имоти  е 333.00 лв. без ДДС.
2/ В замяна на това Община Сунгурларе прехвърля на  ЕТ „Живка 

Димитрова” с.Лозарево 98/1788 ид.ч.кв.м. от терена, цялият  с площ 
от 1788 кв.м., съставляващ УПИ III-609 отреден за КОО в кв. 2 по 
ПУП на с.Лозарево.

Пазарната оценка на прехвърлените ид. части  е 333.00 лв.без ДДС.
  ІІ. Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 36, ал. 3 от 

ЗОС упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед за пре-
кратяване на съсобствеността, съобразно приетите решения, както 
и да подпише договор за доброволна делба.

 РЕШЕНИЕ №16
Общински съвет-Сунгурларе, приема годишната програма за 

развитие на читалищната дейност в Община Сунгурларе, през 
календарната 2020 година.

РЕШЕНИЕ №17
На основание чл.27, ал.5 във връзка с чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Сунгурларе определя Кмета на Община Сунгурларе 
– Георги Стефанов Кенов да представлява Община Сунгурларе в СНЦ 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И 
ВЪРБИЦА, с ЕИК 177017732, със седалище и адрес на управление: 
град Котел, ул.Изворска №21, ет.2.

РЕШЕНИЕ №18
1.Общински съвет-Сунгурларе, приема  разработения  механизъм 

за граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на 
социалната политика и услуги ,  по  Проект BG05SFOP001-2.009-
0055-С01 „Повишаване на гражданското участие в процеса на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в 
община Сунгурларе”, финансиран от Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд

   2. Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да извърши необхо-
димите действия във връзка с прилагането Механизъма за граждан-
ски контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната 
политика и услуги , както и  актуализирането на всички дестващи 
нормативни документи на Община Сунгурларе имащи отношение 
към формулирането , прилагането и изпълнението на социални 
политики от община Сунгурларе.

 РЕШЕНИЕ №19
Общински съвет-Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните 
финанси и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставя-
не на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Сунгурларе                                  

Утвърждава  промени в плана за капиталови разходи за 2019 г., 
съгласно Приложение №1.

Актуализира бюджета на Община Сунгурларе за 2019 г., както 
следва:

2.1. По прихода с 1 355 71 лв.:
§ 13-03 – данък върху превозните средства - увеличение с 25 000 лв.
§ 25-05 – приходи от наем имущество – увеличение с 5 137 лв.
§ 27-07 - битови отпадъци - увеличение с 15 500 лв.
§ 36-19 – други неданъчни приходи - увеличение с 896 488 лв.
§ 62-02 - друго финансиране - операции с активи - предоставени 

временни депозити и гаранции на други бюджетни организации 
(-/+)– увеличение с 412 946 лв.

2.2.По разхода 1 456 793 лв.:
-  Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 130 

000 лв.
-  Дейност 123 „Общински съвети” – увеличение с 18 000 лв.
-  Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение 

с 5 000 лв.
-  Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение 

с 80 000 лв.
- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа” – увеличение с 4 000 лв.
  - Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, 

благоустройство и регионално развитие” – увеличение с 113 613 лв.
-  Дейност 623 „Чистота” – увеличение с 15 500 лв.
- Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, 

лов и риболов” – увеличение с 980 000 лв.
-  Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение 

с 10 000 лв.
-  Дейност 910 „Разходи за лихви” – увеличение с 84 000 лв.
-Дофинансиране в Дейност 322 „Неспециализирани училища, 

без професионалните гимназии” – увеличение със 16 680 лв. за 
ОУ с. Прилеп.

Намалява бюджета със 101 722 лв. в частта на капиталовите 
разходи, както следва:

-  Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение със 1 
429 лв.

-  Дейност 311 „Детски градини” – намаление с 25 000 лв.
-  Дейност 623 „Чистота” – намаление с 80 146 лв.
-  Дейност 524 „Домашен социален патронаж” –  увеличение 1 

275 лв.
- Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата” – увеличение със 720 лв.
Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съот-

ветните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна 
класификация.

Дава съгласието си Кмета на Общината със заповед да прехвърля 
през месец декември 2019 г., икономии от средства от едни функции, 
групи и дейности по други функции, групи и дейности, финанси-
рани с приходи с общински характер, без да изменя общия размер 
на утвърдения от Общинския съвет бюджет.

РЕШЕНИЕ №20
Общински съвет-Сунгурларе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация:
1. ОДОБРЯВА, съгласно Приложение № 1,Структура на общин-

ската администрация и дейностите към нея с численост 164,5 щатни 
бройки, считано от 01.01.2020 г., както следва: 

Кмет на община – 1 бр.
Заместник кмет – 3 бр.
Секретар на община – 1 бр.
Кметове на кметства – 12 бр.
Кметски наместници – 12 бр.
Длъжности подчинени на кмета по нормативни актове – 5 бр.
Дирекция „Обща администрация” – 34,5 бр.
Дирекция „Специализирана администрация” – 96 бр., в т.ч. 

Дейности към ОА – Звено „БКД” – 36,5 бр..
2. ОДОБРЯВА финансирането на щатните бройки в структурата 

на общината, както следва:
3.1. Държавни дейности – 72 бр. 
3.2. Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи 

–  25,5 бр.
3.3. Местни дейности –  67 бр.
3.4. Възлага на кмета на Община Сунгурларе да извърши послед-

ващите действия по изпълнение на решението.

 РЕШЕНИЕ №21
Общински съвет - Сунгурларе, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА, и чл.21, ал.2 от ЗМСМА
1. Дава съгласие за кандидатстването на Община Сунгурларе по 

ПРОГРАМА PA14:„Културно предприемачество, наследство и съ-
трудничество“,  за ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО 
ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ , Норвежки финансов механизъм 2014-
2021г , съгласно насоките за кандидатстване с краен срок за предаване 
на проектното предложение до 10.01.2020г.

2.Дава съгласие и възлага на Кмета на общината/ упълномощено 
от кмета на общината лице , съгласно изискванията по програмата да 
възложи на екип от външни експерти, съвместно с експерт от общи-
ната/ за подаване на необходима информация за системата ИСУН/, 
изготвянето на проектното предложение и бюджета, да подготви 
всички съпътстващи документи и подпише „Писмо за партньорско 
намерение” с партньор от ЕИП/ Исландия, Норвегия , Лихтенщайн/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:
ХАЛИЛ  АХМЕД

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА23 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

БЧК ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ



2020 Г. ПРОДЪЛЖАВА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТТА И ОСИГУ-
РИТЕЛНИЯ СТАЖ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГЕРБ-СУНГУРЛАРЕ 
С РЕДОВНА ПРИЕМНА ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ 01.01.2020Г

3
  С Постановление на Министерския съвет № 275/01.11.2019г., 

обнародвано в Държавен вестник, бр.87 от 05.11.2019г., от 
01.01.2020г. се определя размер на линията на бедност за стра-
ната 363,00 лв. Във връзка  с това се изменят и размерите на 
финансовата подкрепа, отпускана на хората с увреждания по 
Закона за хората с увреждания както следва:

- за хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната 
финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 25.41 лв. 

- за хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният 
размер ще е 15% от линията на бедност или 54,45 лв. 

- за хората със степен на увреждане над 90% финансовата 

подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 90.75 лв. 
- за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда 

помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване или поради трудова злополука или професионална 
болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност 
или 108.90 лв. 

- най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хо-
рата с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, 
които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група 
новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на 
бедност, което прави 206,91 лв.

Изменените размери на финансовата подкрепа не налага явяване  
на хората с увреждания в Дирекция „Социално подпомагане“ 
Карнобат, както и подаване на ново заявление. 

Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да 
подадат само лицата, на които е изготвена социална оценка през 
2015г. и пет годишния срок на същата изтича през 2020г. 

Повече информация, свързана с предстоящите промени, граж-
даните могат да получат в дирекциите „Социално подпомагане“ 
по настоящ адрес.

Проблеми  свързани с инфраструктура, възможности за кандидатстване с проекти за населе-
ните места, както и въпроси от битов характер  бяха част от темите, които жителите на община 
Сунгурларе обсъдиха с общинският координатор на ГЕРБ и зам.-председател на Общинския съвет 
Мария Димитрова. Тя проведе открита приемна в офиса на партията в града, която ще бъде тра-
диционна всяка седмица с участието и на останалите общински съветници. Мария Димитрова е 
още председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както 
и на  Комисията по образование, здравеопазване и социални дейности  и култура. Общинският 
координатор на ГЕРБ-Сунгурларе е и зам.-председател на Комисията по спорт и туризъм и зам. 
председател на комисията по законност, обществен ред  и контрол по изпълнение на актове на 
общ. съвет и гражданска защита.

Сред хората, които се възползваха от откритата приемна  бе кметският наместник на село 
Черница, Атанас Думанов, който ще участва и тази година по проект на ПУДООС за изграждане 
на детска площадка в селото. Кметът на село Лозарево, Димка Чанева, също обсъди с зам.-
председателя на Общинския съвет възможността за реализация на детски кът в селото  в което 
живеят доста семейства с малки деца. Коментирана бе и идея за възобновяване на дейността на 
футболния отбор „Голое“ в посока развитие на детско-юношеския спорт. За да бъде съществу-
ващият стадион използваем, е необходим на първо време ремонт на съблекалните и поставяне 
на прилежащи технически съоръжения. Жител на Сунгурларе посочи и проблем  с  липсата на 
асфалт на улиците „Васил Коларов“ и „Черен дъб“, където самият той живее, посочвайки, че  при 
валежи те са трудно проходими.

Откритите приемни на ГЕРБ-Сунгурларе ще се провеждат всеки понеделник следобед, от 16:30 
до 17:30 ч. в офиса на партията на ул. "Христо Смирненски " 

Предвижда се да се осъществяват и изнесени приемни по съставните селища. Записвания се 
правят на място в офиса на ГЕРБ в гр. Сунгурларе или на тел. 0884 800 568

За жените от най-масовата, трета категория труд, възрастта 
се увеличава с два месеца спрямо 2019-а и вече е 61 години 
и 6 месеца. За мъжете увеличението е с един месец и става 
64 години и 3 месеца.

За да се пенсионират, жените вече трябва да има 35 години 
и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете той вече е 38 
години и 10 месеца. И за двата пола това е с два месеца 

повече, в сравнение с миналата година.
Ако хората нямат право на пенсия, защото не изпълня-

ват посочените условия за възраст и стаж, те могат да се 
пенсионират на възраст 66 и половина години при поне 15 
години действителен стаж.

Крайната цел на плавното повишение на пенсионната 
възраст и тя да се изравни и за мъжете и за жените да стане 
65 години през 2037 г.

Жителите на село Садово вече имат 
реновирана чакалня за деца и учени-
ци в населеното място. Неуморните 
усилия на участниците в ремонта 
дадоха резултат и превърнаха поме-
щението в уютна зала.

Благодарим за помощта при 
ремонта на Ахмед Джонев и на 
майките Катя Хараламова, Марийка 
Александрова, Десислава Енчева, 
Мариана Велчева и Минка Христова, 
които оборудваха стаята. Това стана 
възможно, разбира се,  с подкрепата 
на кметският наместник на село 
Садово Иван Рандев.

В рамките на проект „Образование и толерантност", в групата „Добри 
обноски" с ръководител г-жа Антония Тодорова се проведе традиционният 
празник Банго Васил на 14 януари.

За богатото традиционно отбелязване на празника в село Чубра разказа Исус 
Митев. Обичаи, трапеза, облекла при посрещането на ромската Нова година 
представиха ученици от 9, 10, 11 клас. Те разказаха за задължителните  ястия, 
натоварени със символика при трапезата на празника – печена птица, пита, 
баклава, сарми с късмети, освен това – наричания за здраве, щастие , плодо-
родие и сполука. Освен като Банго Васил, този тридневен празник е известен 
и като Василица.

Община Сунгурларе предоставя социални и здравни услуги по Договор за без-
възмездна финасова помощ № BG05M90P001-2.040-0047-C01 от 01.09.2019г. 
за Проект "Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол" по 
процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човеш-
ките ресурси" 2014-2020г., като към 31.12.2019г. са предоставени здравни и 
социални услуги на 27 потребителя от наслените места в община Сунгурларе.

За предоставяне на социални услуги са назначени 8 домашни помощника 
за предоставяне на здравни услуги, по проекта са назначени и 2 медицински 
сестри.

На домашните помощници беше извършено обучение през м. ноември 2019г.
По Проекта беше закупен нов лек автомобил през месец Януари 2020г., с 

който домашните помощници и медицинските сестри ще могат да обслужват 
потребителите по домовете.

Д-р НИКИФОРОВ – специалист 
хирургия

Работно време: понеделник - петък: 
08:00ч.-12:00ч.;14:00ч.-17:00ч.Събота: 
10:00ч.-12:00ч. Работи с медицински 
направления по  НЗОК

Д-р ДРАГНЕВ  - специалист карди-
ология и ехография

Работно време: Понеделник, сряда 
и петък: 11:00ч.-14:00ч.

Работи с медицински направления 
по  НЗОК

Д-р ПРАМАТАРОВА – специалист 
гастроентеролог  и ехография

Работно време: Понеделник,  четвър-
тък и петък: 15:00ч.-18:00ч.

Работи с медицински направления 
по  НЗОК

Д-р ПАШЕВА – специалист акушер-
ство и гинекология 

Работно време:  сряда 10:00ч.-16:00ч. 
и петък от 09:00ч.-13:00ч.

Работи с медицински направления 
по  НЗОК

Д-р КАТРАФИЛОВА – специалист 
урология и ехография 

Работно време:  сряда: 15:00ч.-
17:00ч. – след предварително записване 

–платен прием  
Д-р ТРАНДЕВ –специалист гастро-

ентерология и ехография
Работно време:  Събота: 09:00ч.-

12:00ч.- след предварително записване  
–платен прием.

Д-р ДИНЕВ – специалист невро-
логия

Работно време: Събота:  09:00ч.-
12:00ч. – след предварително записване 
–платен прием.

Д-р РОБЕВ – специалист медицин-
ска онкология

Работно време: Събота: 11:00ч.- 
13:00ч.-  след предварително записване 
– платен прием.

Д-р Костадинов  - специалист ен-
докринология, болести на обмяната  и 
ехография на щитовидна жлеза

Работно време: по график - след 
предварително записване

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ И 
ЗАПИСВАНИЯ: 0889/897 120

 СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда на извършване 

на оценка за въздействието на околната среда, „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД

ОБЯВЯВА
инвестиционно предложение „  Преструктуриране и конверсия на лозя в 

землището на село Костен, община Сунгурларе.“
Лице за контакти: Събина Колева – еколог

Тел. За връзка: 0879315493

ОТБЕЛЯЗАХА БАНГО 

ВАСИЛ В СЕЛО ЧУБРА

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА 

С УВРЕЖДАНИЯ

 В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ 
ЧУДОТВОРЕЦ“ В ГР.КАРНОБАТ, УЛ.”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

№38 - РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

САДОВО С РЕНОВИРАНА ЧАКАЛНЯ
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 СУ „ХРИСТО БОТЕВ” 
СУНГУРЛАРЕ ОТБЕЛЯЗА  

ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК

В ЛОЗАРЕВО ПРЕКАДИХА 
МЛАДИТЕ БУЛКИ НА БАБИНДЕН

СУНГУРЛАРЕ ПОЛУЧИ ПОДАРЪК 
ТРИ ЕЛЕКТРОННИ ЧАСОВНИКА ОТ 

ОБЩИНА ОСМАНГАЗИ 

Многократният шампион на България 
по маратон и планинско бягане Шабан 
Мустафа се класира на първо място по 
бягане на 21 км за 1 час и 13 минути  в 
традиционния полумаратон "Атанасовско 
езеро" в Бургас. Кметът на община 
Сунгурларе д-р Георги Кенов уважи своят 
съгражданин и присъства лично на него-
вото представяне. Д-р Кенов беше заедно 
с зам.-кмета Димитър Гавазов и предсе-
дателя на общинския съвет Халил Ахмед.

„Изключително съм щастлив да при-
съствам на поредната победа на Шабан. 
Той е нашата гордост в Сунгурларе. 
Вярвам, че с общи усилия можем да 
постигнем поставените цели, спортът 
в общината да се развие с помощта на 
нашите шампиони” сподели д-р Кенов, 
кмет на  община Сунгурларе.

След финиширане на Шабан полу-
маратонът продължи с презентация на 
успехите, постигнати от националния 
шампион на България. Уникални кадри 
от състезания, лични моменти запечатани 
в снимки при спечелване на различни 
медали бяха показани на участниците и 
гостите на презентацията. Сунгурларският 
шампион сподели пред препълнената зала 
вълнуващите минути от победите си в пла-

нинското бягане и личната си мотивация 
за успех. През 2020 година Шабан ще се 
насочи към четири световни маратона по 
планинско бягане в Алпите.

На официалната церемония д-р Кенов 
награди шампиона Шабан Мустафа и 
най-възрастния състезател в полумаратон 
"Атанасовско езеро"  Алън Кий.

Шaбaн e poдeн пpeз 1978г. от село Костен, 
Oбщинa Cyнгypлape. Той работи ĸaтo 
дъpжaвeн cлyжитeл  в община Сунгурларе. 
Ocвeн тoвa e мнoгoĸpaтeн шaмпиoн нa 
Бългapия в нaй-paзлични диcциплини пo 
лeĸa aтлeтиĸa; Πoлyмapaтoн (21.100м.), 
Mapaтoн (42.195м.) и плaнинcĸo бягaнe. 
Mнoгoĸpaтeн мeдaлиcт oт Бaлĸaнcĸи 
пъpвeнcтвa oт избpoeнитe диcциплини, 
ĸaĸтo и Бaлĸaнcĸи Шaмпиoн нa Mapaтoн 
зa 2016г. Πoбeдитeл нa Coфийcĸия 
Mapaтoн зa 2012г. Haй-ycпeшният 
нaциoнaлeн cъcтeзaтeл нa Бългapия дo 
мoмeнтa в  плaнинcĸoтo бягaнe, дъpжи 
нaй-пpeднитe ĸлacиpaния oт Cвeтoвни 
и Eвpoпeйcĸи пъpвeнcтвa  пo плaнинcĸo 

бягaнe. 4-ти oт свeтoвнoтo пъpвeнcтвo пo 
плaнинcĸo бягaнe нa дългa диcтaнция нa 
Mapaтoн Цepмaт (Швeйцapия) пpeз 2015г. 
Eдинcтвeният бългapcĸи cъcтeзaтeл, ycпял 
дa cпeчeли нaй-ĸpacивия мapaтoн нa cвeтa, 
a имeннo мapaтoн Юнгфpay в Швeйцapия 
нa 12.09.2015г., пoбeждaвaйĸи дopи тoгaвa 
дeйcтвaщия свeтoвeн шaмпиoн Toмaззo  
Baччинa  oт Итaлия. Πoбeдитeл нa LGТ 
- Аlріnmаrаthоn - Лиxтeнщaйн зa 2017г., 
ĸaĸтo и пoбeдитeл нa Аlеtѕсh-hаlfmаrаthоn 
- Швeйцapия, и Glасіеr3000run, oтнoвo в 
Швeйцapия. И  нe нa пocлeднo мяcтo, тoй 
дъpжи peĸopдитe зa нaй-бъpзo изĸaчвaнe 
дo нaй-виcoĸитe въpxoвe  в Бългapия oт 
гpaдoвeтe: Coфия - Чepни вpъx, Caмoĸoв 
- Mycaлa, Kaлoфep - Бoтeв и Бaнcĸo - 
Bиxpeн. Сребърното отличие в престиж-
ния световноизвестен планински маратон 
в Цермат (Швейцария) - "Gornergrat 
Zermatt Marathon". За успехите на Шабан 
Мустафа може да се каже още много, 
защото той участва и печели състезания 
и до днес.

Община Сунгурларе получи 
специален подарък от община 
Османгази, провинция Бурса, 
Турция. Сунгурларе вече има три 
електронни табла показващи часа и 

градусите в града. Кметът д-р Георги 
Кенов благодари на заместник кме-
товете Юнуз Шахин, Халил Дюнер 
и техния екип за новите технологии, 
които ще бъдат ежедневна помощ 

на всички граждани и гости на град 
Сунгурларе.

Трите електронни часовника  ще 
бъдат поставени на видими места 
в града. Монтажът на най-новата 
технология започна и вече първият 
часовник е поставен върху сградата, 
където се помещава общинския съвет 
и част от администрацията. Следва 
поставяне на другите два часовни-
ка върху сградата на общината и 
центъра.  „Благодаря от името на 
гражданите на Сунгурларе за из-
ключителния подарък от Османгази. 
Електронните часовници ще бъдат 
от голяма полза за града, не само, че 
са ново поколение технология, но и 
носят духа на промяната. Надяваме 
се да продължим да си сътрудничим 
с община Османгази в бъдещи про-
екти” каза кметът д-р Георги Кенов. 

Делегацията от Турция успя да по-
сети основни обекти в гр.Сунгурларе, 
да разгледа централната част, чита-
лището и се срещна с многократният 
шампион на България по маратон и 
планинско бягане Шабан Мустафа.    

На 6 януари в салона на НЧ „Просвета-1882г.” Сунгурларе преподаватели, 
възпитаници на СУ „Христо Ботев” Сунгурларе и граждани тържествено  от-
белязаха 172-рата годишнина от рождението на великия поет и революционер 
Христо Ботев и патронния празник на училището

Гости на тържеството бяха Тодорка Павлева, инж. Димитър Гавазов, Гергана 

Желязкова – заместник кметове на община Сунгурларе. Празнично привет-
ствие прочете  г-н Николай Русев, директор на училището. Той припомни 
величието на Ботев и начините да се съизмерваме с него – като го помним, 
като знаем неговия идеал за свобода и като го имаме за пример. Поздравителен 
адрес изпрати  д-р Георги Кенов, кмет на община Сунгурларе. Песни, танци 
и викторина включваше тържеството. Г-н Николай Русев раздаде награди на 
отличили се ученици във викторината и в училищния конкурс „Кой за мен е 
Христо Ботев?". 

Освен  еталон за себеотдаване в името на свободата, Ботев остава и непре-
ходна легенда за любовта към родината България.

Бабинден празнуваха и близо 80 жени от с. Лозарево. 
Тържеството в ресторант „Магнолия“ , организирано то 
НЧ „Светлина 1920“ започна с ритуалното измиване на 
„бабата“. В ролята влезе магистър-фармацевтът Магдалена 
Чомакова. За да си измие ръцете,  вода й беше полята от 
най-младата майка Милена Стефанова, родила през ми-
налата 2019 г. След това младите булки бяха прикадени с 
тамян, за да бъдат пречистени и дарени със зелена клонка с 

червен конец. Кметът на с. Лозарево Димка Чанева поднесе 
на организаторите поздравителен адрес и пожела на при-
състващите много здраве и весела изкарване на празника.

Тържеството продължи с шеговити песни по повод 
празника, весели закачки и лакардии както и почерпка 
гарнирана с всеобща весебла. Както се полага на такъв 
празник – радостен, жизнеутвърждаващ, но и обвит с дъл-
бока тайнственост. 

ПЪРВО МЯСТО ЗА ШАБАН МУСТАФА НА ПОЛУМАРАТОН 
"АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО" Кметът д-р Кенов лично награди 

гордостта на община Сунгурларе
ПО ЗНАЧИМИ КЛАСИРАНИЯ :

 4 пъти шампион на България на маратон - 2009, 2010, 2011 
и 2014 г.;

Победител на Софийския маратон през 2012 г.
2 пъти шампион на България по полумаратон -21000 м. - 

2009 и 2010 г.;
3 пъти шампион на България по планинско бягане – 2008 и 

2013 г.2015;
3 пъти вицешампион на България по планинско бягане - 2009 

и 2011 г.;2016
2 пъти вицешампион на България на маратон – 2012 и 2013 г.;
Вицешампион на България на 10000м. на писта - 2009 г.;
Вицешампион на Българи по полумаратон - 2013 г.
Вицешампион на България по крос кънтри - 2013 г.;
Бронзов медалист :

- от националния шампионат на България по полумаратон 
2007 и 2008 г.;

- на маратона -  2008 г..;
-  на  писта – 2012 г.;
- по крос кънтри -2014 г.
Вицешампион на Балканско първенство на маратон – 2010 г.
3 пъти бронзов медалист от балкански първенства:
- на маратон - 2002, 2009, 2012 г.;
- на полумаратон – 2014 г.
13.6 пъти участник на европейското първенство по планинско 

бягане с националния отбор – 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 и 2013 г.
3 пъти участник на световно първенство по планинско бягане 

– 2008, 2010 и 2012 г.
В Китай участва на световно първенство по полумаратон 

- 2010 г.

НАЙ -СИЛНИ КЛАСИРАНИЯ
- Два пъти победител на Маратона в Анталия-Турция, през 

2014 и  2015г.
-Девети на Европейско първенство по планинско бягане на 

къса дистанция през 2013г
-трето място на планинския маратон Цермат-Швейцария 

през 2014г.
-четвърто място от Световно първенство по планинско бягане 

на дълга дистанция Цермат-Швейцария през 2015г.
-победител на един от най-силните планински маратони в 

Света-ЮНГФРАУМАРАТОН-ШВЕЙЦАРИЯ НА 12.09.2015Г.
-класирасе на трето място в Австрийските Алпи на три етапно 

състезание ,,ТУР ДЕ ТИРОЛ‘‘ общо 75км. С 3500м  денивелация.


