
И тази година на 14 фев-
руари въпреки студа и 
снежното време, въпреки 
пандемията „Ковид 19“ сун-
гурларци  спазиха  старата 
българска традиция и  тър-
жествено отбелязаха праз-
ника. Да го споделят с тях тук 
бяха областният управител 
на област Бургас Вълчо 
Чолаков, народните пред-
ставители Димитър Бойчев, 
Галя Желязкова и Тодор 
Байчев. В тържеството се 
включиха председателят 
на Общинския съвет Халил 
Ахмед, заместник-кметове-
те Тодорка Павлева, Гергана 
Желязкова и Димитър 

Гавазов, общински съвет-
ници, кметове на населени 
места.

Денят започна с награж-
даване на малките таланти 
от Сунгурларе, взели учас-
тие в XVIII  Национална 
изложба-конкурс „Свети 
Трифон Зарезан“-2021 в 
зимната градина на СУ 
„Христо Ботев“. Жители и 
гости на празника имаха 
възможност да разгледат 
прекрасните творби на мал-
чуганите. Така всеки успя да 
се докосне до творчеството 
на децата. 

От там гостите се отпра-
виха в Музейната сбирка 

по лозарство и винарство. 
Тук за всеки имаше греяно 
вино, звучеше народна 
музика, изпълнявана от 
оркестъра на фолклорния 
ансамбъл „Тунджа” град 
Ямбол. С „Добре дошли” 
кметът д-р Георги Кенов 
приветства гостите и жите-
лите на Сунгурларе. "Честит 
празник на всички лозари, 
винопроизводители и люби-
тели на виното. Бъдете живи 
и здрави и носете славата на 
Сунгурларе – град на гроз-
дето и виното, на любовта 
и вдъхновението", пожела 
кметът на общината д-р 
Георги Кенов.

Приветствия поднесоха 
и областният управител 
Вълчо Чолаков и депутатът 
Димитър Бойчев. Те поже-
лаха здраве и берекет на 
всички, а на винарите - пло-
дородна година.

"За мен е от особено голя-
мо удоволствие да присъст-
вам днес за пореден път на 
организирания от Община 
Сунгурларе празник. Смея 
да твърдя, че начинът по 
който сунгурларци поддър-
жате традициите ни, дават 
една вяра в бъдещето, в 
предаването на тези пре-
красни традиции в идните 
поколения, за което Ви 
благодаря и като родител, 
и като представител на 
държавата!", обърна се към 
местните Вълчо Чолаков.

Вълнуващ момент бе обя-
вяването на Царя на лозята. 
Той бе избран чрез стана-
лият традиционен конкурс 
„Най-добро домашно бяло 
вино”. Комисия от спе-
циалисти дегустатори на 
„Винекс – Славянци” бе 
определила 10-те най-добри 
винопроизводители от пред-
ставените  проби. Цар на 
виното стана Венко Вълков 
от град Сунгурларе. Той бе 

коронясан от кмета на об-
щината д-р Георги Кенов. 
Негови подгласници стана-
ха Атанас Думанов от село 
Черница и Стефан Аврамов 
от Сунгурларе. Тази година 
призът  „Най-добро червено 
вино” на кмета на общината 
д-р Георги Кенов получи 
Петър Мушиев.

След обявяването на по-
бедителите, Царят на лозята 
се отправи към владенията 
си в местността „Ичмята”. 
Той премина тържествено  
по улиците на града, следван 
от виночерпци в национални 
носии, от оркестър „Тунджа” 
и многото гости. Във вла-
денията на Царя на лозята 
бе отслужен водосвет за 
здраве и берекет, а Царят 
на лозята заряза първата 
лозова пръчка, поля с вино 
лозата и отправи благосло-
вията си за богата реколта. 

След зарязването, търже-
ството продължи в центъра 
на „Ичмята“. Тук ги очак-
ваше ухаещата изненада 
на Ути Бъчваров – свински 
кебат, на който се насладиха 
всички под  звучните песни 
на народната певица Жечка 
Сланинкова. 

Организаторите на праз-
ника Община Сунгурларе, 
отдел „Култура” и читалище 
„Просвета” град Сунгурларе 
изказват специални бла-
годарности на спомоще-
ствователите на празни-
ка „Св.Трифон Зарезан” 
гр.Сунгурларе.  

Празникът се проведе при 
спазване на всички проти-
воепидемични мерки. Екипи 
на Община Сунгурларе 
следяха за спазването им, 
независимо, че събитията 
се осъществиха на открито.

Празникът достойно  се 
отбеляза и в селата Черница, 
Лозарево, Подвис, Прилеп, 
Грозден, Славянци и Чубра.   

Уважаеми жители 
на община Сунгурларе,
В многовековната история 

на българския народ има мно-
го дати, които ние добре пом-
ним. Една от най-светлите и 
най-забележителните  е Трети 
март – денят, в който беше въз-
родена българската държава, 
денят, чиято 143-годишнина в 
тези дни ние тържествено ще 
отбележим.

Трети март е символът на 
нашата вярност към българ-
ските корени. Трети март 
символизира и нашата отго-
ворност към европейската 
общност, с която винаги през 
всичките трудни десетилетия 
и векове сме се родеели ду-
ховно. 

В този ден ние съзнаваме, 
че от опожарените и изпепеле-
ни стотици български селища 
възкръсна нашето самочувст-
вие, възкръсна българската 
държавна идея.

Ето защо върху Сансте-
фанския мирен договор стои 
невидим и нейния подпис 
– кървавият подпис на бъл-
гарската свобода, скрепен от 
хиляди посечени ръце и юн-
ашки сърца, паднали заради 
сърцето на България.

Повече от 200 хиляди уби-
ти... Те бяха само частица от 
голямото славянско семей-
ство, а ни дадоха толкова 
много! Нека им се поклоним!

Имаме го този ден, за да ни 
напомня, че сме българи. За 
да ни подсеща откъде идваме 
и накъде вървим.

Нека всички се гордеем, 
че се наричаме българи и да 
пазим святото име на нашата 
родина България!

ЧЕСТИТ 
НАЦИОНАЛЕН 
ПРАЗНИК! 
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Има едно жилаво и прастаро растение - лозата, 
което си има празник. И той е първият от 
земеделския календар – празникът на Трифон 
Зарезан - Денят на виното, лозарите, кръчмарите 
и градинарите.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ 

ТРИФОН ЗАРЕЗАН
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На 3 февруари на сесията 

на местния парламент съвет-
ниците разгледаха 15-те точки 
на дневния ред. Общинските 
съветници приеха докладна 
записка от кмета д-р Георги 
Кенов за създаване на нова 
социална услуга „Асистентска 
подкрепа”. Тази дейност е 
специализирана социална 
услуга, която включва под-
крепа от асистент за: са-
мообслужване, движение 
и придвижване, промяна и 
поддържане на позицията 
на тялото, изпълнение на 
ежедневни и домакински дей-
ности и комуникация. Услугата 
„Асистентска подкрепа“ ще 
включи 36 потребителя и 12 
асистента. Необходими до-
кументи можете да намерите 
в официалния уеб сайт на 
Община Сунгурларе.

Общинският съвет прие из-
менение на ПУП в село Завет 
за разширяване на улица и до-
клада за дейността на Местна 
комисия за борба срещу про-
тивообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни в 
Сунгурларе за 2020 година.

На заседанието беше гласу-
вано приемане на инвестиции 
извършени от ВиК - Бургас. 
От съставения доклад на ко-
мисията в Сунгурларе през 
периода на 2020 година е на-
правена инвестиция в размер 
24 703,43 лв. Инвестицията е 
за подмяна на водопроводи, 

ремонт и закупуване на нови 
съоръжения на територията 
на Община Сунгурларе, кои-
то преминават в активите на 
ВиК - Бургас за стопанисване, 
поддържане и експлоатация 
от оператора.

Приета бе и програмата за 
управление и разпореждане 
с имотите общинска собстве-
ност през 2021 година и отчета 
за управление на общинската 

собственост през 2020 година. 
През изминалата година са 
сключени 107 договора за от-
даване под наем на общинско 
имущество и земеделска земя 
и 28 броя възмездни разпо-
редителни сделки с имоти/ 
части от имоти – общинска 
собственост.

Общинските съветници 
гласуваха докладна записка 
за продажба на имот в село 

Съединение, за отдаване 
под наем на имот публична 
общинска собственост за 
трайно ползване – язовир в 
село Везенково.

На сесията беше одобрена 
план – сметка за необходими-
те приходи и разходи за дей-
ностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреж-
дане на битови отпадъци в 
депо, поддържане на чисто-

тата на територии за общест-
вено ползване на територията 
на Община Сунгурларе през 
2021 година. За тази година 
са предвидени да се закупят 
нови съдове за отпадъци в 
размер на 10 000 лв.

"Изключително съм при-
теснен, че се наблюдава по 
населените места оформяне 
на нерегламентирани сме-
тища. В предвид това през 
следващите месеци ще обходя 
цялата територия на Община 
Сунгурларе, с цел намиране 
и премахване на образува-
ните места без разрешение. 
През 2021 година ще трябва 
да се закупят още машини за 
сметосъбиране. Обръщам се 
към жителите на общината да 
спазват култура на поведение 
и да изхвърлят своите отпа-
дъци на регламентираните 
за това места." каза кметът 
д-р Кенов.

Съветниците избраха седем 
членна временна комисия, 
която да разгледа приходите 
и разходите по бюджет 2021 на 
общинските горски територии.

На сесията се приеха две 
предложения от кмета д-р 
Георги Кенов за авансово 
плащане на ДДС и за авансо-
во плащане на  дейности по 
проект на Община Сунгурларе 
"Изграждане на комбинирана 
спортна площадка за мини-
футбол, баскетбол и волейбол 
в село Славянци".

Избирател, спрямо когото са допуснати 
непълноти и грешки в избирателния списък, 
подава заявление за отстраняването им до 
общинската администрация не по-късно от 7 
дни преди изборния ден до 27.03.2021 г.

Заявлението (приложение № 8 от изборните 
книжа) се подава не по-късно от 7 дни преди 
изборния ден /до 27.03.2021г./

Избирател, чийто постоянен и настоящ 
адрес са в различни населени места, може 
да поиска да бъде вписан в избирателния 
списък по настоящ адрес. След вписване на 
избирател в избирателния списък по настоящ 
адрес не може да му се издава удостоверение 
за гласуване на друго място.

Искането се прави писмено до кмета на 
общината, района, кметството или до кметския 
наместник и съдържа единния граждански 
номер на избирателя, вида и номера на доку-
мента му за самоличност и подпис или чрез 

електронно заявление през интернет стра-
ницата на съответната община по настоящия 
адрес на лицето.

Заявлението (приложение № 12 от изборните  
книжа) се подава не по-късно от 14 дни преди 
изборния ден /до 20.03.2021 г./

Избиратели с трайни увреждания, които не 
им позволяват да упражнят избирателното 
си право в изборното помещение, но желаят 
да гласуват с подвижна избирателна кутия, 
заявяват желанието си в писмена форма чрез 
заявление по образец или чрез електронно 
заявление през интернет страницата на общи-
ните по постоянния им адрес или настоящия 
им адрес в случаите, когато своевременно е 
направено искане по чл. 36 ИК за гласуване 
по настоящ адрес.
Заявлението (приложение № 14) се 

подава не по-късно от 14 дни преди 
изборния ден /до 20.03.2021г./

ОБЯВА
от Бончо Иванов Бончев от гр. Сунгурларе, 

общ.Сунгурларе, обл.Бургас
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на Оценка за въздействие върху 
околната среда /ОВОС/ Ви уведомявам за инвестицион-
ното ми предложение - „Гараж със склад“ – сграда 
от допълващо застрояване по чл.147, ал.2 ЗУТ,  която 
ще се реализира в собствения ми поземлен имот УПИ  
V- общ, кв. 64 ПУП гр.Сунгурларе.         

Всички които желаят да изразят мнения и становища 
относно реализирането на горепосоченото инвестицион-
но предложение могат да го направят писмено в Община 
Сунгурларе или в РИОСВ гр.Бургас с адрес : гр. Бургас, 
ж.к.„Лазур“, ул.“Перущеца“ № 67, ет.3

ОБЯВА
Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на Оценка за въздействие върху 
околната среда /ОВОС/ „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД
ОБЯВЯВА : инвестиционно предложение за  

„Изкореняване на съществуващи лозови насаж-
дения в землището на село Аспарухава, община 
Карнобат и насаждане на същият размер площи 
на лозови насаждения в землището на с.Черница, 
община Сунгурларе и изграждане на нова под-
порна конструкция.“

Лице за контакт: Събина Колева – еколог
тел.за връзка: 0884321582

ОБЯВА
Във връзка с  чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка за       въздействие върху 
околната среда „МАРЧЕЛО4 ЕООД“ – гр. Велико Търново
ОБЯВЯВА
Инвестиционно предложение:
„Изработване на проект за изменение на ПУП 

– ПРЗ“.
Целта на въпросния ПУП – ПРЗ е включване на те-

рен, който в момента се стопанисва от дружество, в 
границите на населеното място – село Чубра. Същият е 
урбанизиран, граничи с населеното място и е предвиден 
за включване в регулацията на селото, съгласно одобрен 
през 2020 година ОУп на община Сунгурларе.

Лице за контакти: 
Главен архитект 
на Община Сунгурларе – арх.Константин Якубович
Телефон за връзка: 0888 460010

СЪОБЩЕНИЕ  
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Сунгурларе  съобщава, че във 
връзка с изискванията на Закона за опаз-
ване 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 инвестиционно предложение:
„Водовземане с мобилен помпен агре-

гат от повърхностни води по поречието 
на р. Садовска, имот №03959.0.177 и 
р. Луда Камчия, имот №03959.0.404, 
землище с. Бероново  и землище 
с. Дъбовица, р. Луда Камчия, имот 
№83137.0.85“

с инвеститор : ЕТ „Полиграф – Георги 
Михайлов

Местоположение на инвестиционното 
предложение поречието на р. Садовска, 
имот №03959.0.177 и р.Луда Камчия, имот 
№03959.0.404, землище с. Бероново  и землище 
с.Дъбовица, р.Луда Камчия, имот №83137.0.85

В  14-дневен срок от датата на съобщение-
то заинтересованите лица могат да подават 
писмени становища, възражения и предло-
жения в сградата на  Община Сунгурларе, 
ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:27.01.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона 
за опазване на околната среда и на 
Наредбата за условията и реда за из-
вършване на оценка на въздействие върху 
околната среда,  Община Сунгурларе 
съобщава  на жителите на общината за 
своето инвестиционно предложение:
„Реконструкция и рехабилитация 

на общинска образователна инфра-
структура на територията на Община 
Сунгурларе", подобект: 
ОУ“ОТЕЦ ПАИСИЙ“-с. Съединение

Местоположение на инвестиционно-
то предложение: ОУ „Отец Паисий“ с. 
Съединение, общ. Сунгурларе, разполо-
жено в УПИ III,кв.21

В  14-дневен срок от датата на съ-
общението заинтересованите лица 
могат да подават писмени стано-
вища, възражения и предложения 
в сградата на Община Сунгурларе,  
ул. ”Г.Димитров" № 10.

Дата:10.02.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 04.04.2021Г.

В СУНГУРЛАРЕ СЕ ПРОВЕДЕ 
16-ТО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
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Издание на 
Община Сунгурларе

През 2021г. няма промяна 
в размера на данъците и так-
сите за недвижимите имоти, 
патентния и туристически да-
нък и данък върху превозните 
средства.

Плащането на данъка върху 
недвижимите имоти, такса 
битови отпадъци и данъка 
върху превозните средства 
за 2021 година започна на 11 
януари на касите в  „Местни 
данъци и такси”, намираща се 
в гр. Сунгурларе на ул. „Георги 
Димитров ” № 2 от  8:30 часа 
до 17:00 часа, и във всички 
кметства по населени места. 
На касата в град Сунгурларе 
може да се плаща освен в 
брой и чрез ПОС-устройства.

За улеснение на граждани 
и фирми е създадена орга-
низация за намаляване на 
физическото посещение на 
офисите на администрацията, 
която включва:

- услуга за онлайн проверка 
и плащане на задължения по 
местни данъци и такси. През 
сайта на Община Сунгурларе, 
лицата могат да проверят да-
нъците си чрез ПИК на НАП, 
Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) или Клиентски 
идентификационен номер 
(КИН), който се получава 
от „Местни данъци и такси”-
лично.

Плащания на данъци може 
да се извършва в касите на 
Изипей в цялата страна, както 
и през интернет платформата 

Ипей , Български пощи АД , 
Банка ДСК.

Освен в брой, плащания 
могат да се извършват чрез 
банков превод  по смет-
ка: BIC UNCRBGSF , IBAN  
BG89UNCR70008421757106- 
Уникредит Булбанк  и код 
на плащане: 44 21 00 – данък 
недвижими имоти, 44 24 00 – 
такса битови отпадъци,  44 23 
00 – данък превозни средства, 
44 14 00 – окончателен годи-
шен (патентен) данък и данък 
върху таксиметров превоз на 
пътници, 44 28 00 – туристиче-
ски данък.

Плащането на данъка върху 
недвижимите имоти, такса 
битови отпадъци и данъка 
върху превозните средства 
се извършва на две равни 
вноски до 30 юни и до 31 
октомври. На предплатилите 
целия размер до 30 април, се 
прави отстъпка от 5 на сто.

Проверка на задълженията 
може да се извършва на ин-
тернет страницата на Община 
Сунгурларе, „Местни данъци и 
такси” , както и на телефони: 
05571 /5703.

Лицата, които подлежат на 
облагане с патентен данък 
през 2021г., следва да подадат 
данъчна декларация до 31 яну-
ари. В случаите на започване 
на дейността след тази дата, 
данъчната декларация се по-
дава непосредствено преди 
започването й. На платилите 
до 31 януари пълен размер на 

данъка, се прави отстъпка от 
5 на сто.

Лицата, които подлежат на 
облагане с данък върху так-
симетров превоз на пътници 
(това са превозвачите, при-
тежаващи удостоверение за 
регистрация и разрешение за 
извършване на таксиметров 
превоз на пътници по Закона 
за автомобилните превози), 
подават данъчна деклара-
ция и заплащат дължимия 
данък при започване на 
дейността преди получаване 
на издаденото разрешение 
по чл.24а, ал.1 от Закона за 
автомобилните превози. За 
2021г. размерът на данъка 
върху таксиметров превоз на 
пътници е 300 лв.

Лицата,  предоставящи 
хотелиерски услуги, подават 
данъчна декларация до 31 
януари 2021г. за облагане с 
туристически данък за пре-
дходната календарна година.

Бланки на декларации мо-
гат да се получат от  „Местни 
данъци и такси”  Община 
Сунгурларе. Същите се пода-
ват в „Местни данъци и такси”, 
намираща се на ул. „Георги 
Димитров“ № 2.

За невнесените задъл-
жения по ЗМДТ от минали 
години се начисляват лихви 
за просрочие и за същите 
се прилагат процедури за 
принудителното им събира-
не чрез държавен съдебен 
изпълнител.

От 5-ти февруари започна ваксинацията срещу COVID-19 
на учителите и непедагогическия персонал в училищата и 
детските градини на територията на Община Сунгурларе. 

До този момент  желаещите за ваксинация са: 24 учители и 
7 души персонал от училища, както и 13 учители и 4 персонал 
в детските градини. 

Първа фаза премина  с ваксинирането на 18 човека. В 
следващите дни се очакват поетапно и другите желаещи да 
се имунизират. 

Всеки работещ в учебно заведения  може да заяви на ръ-
ководството в училище или в администрацията на Община 
Сунгурларе своето желание да бъде имунизиран. 

Те трябва да да заявят желанието си за това пред личните 
си лекари.

Записването за безплатното и доброволно имунизиране 
срещу Covid-19 може да бъде осъществено по телефона или 
при лично посещение при ОПЛ. Списъците ще бъдат непре-
къснато допълвани с  актуална информация. Така ОПЛ ще  
разполагат с информация, за да могат максимално адекватно 
и своевременно да информират и имунизират  желаещите, 
когато ваксините бъдат доставени. Очакванията са до края 
на февруари да се започне четвъртата фаза от Националния 
ваксинационен план, който е част от масовата ваксинация.

Кметство село Чубра и НЧ „Пробуда – 1931г.“ 
бяха организатори на традиционния празник 
на лозарите и винарите – „Трифон Зарезан.“

Въпреки студеното време  жители и гости на 
селото излязоха пред Читалището. Празникът 
започна от 10:00 часа с оркестър от гр. Сливен. 
Официалната част започна с поздрав и поже-
лание от кмета на с. Чубра – Митко Димитров 
за здраве и берекет  през 2021 година.  
Кметът благодари на спомоществователите 
на празника и в знак на благодарност им 
подари ръчно изработени сувенири. А самите 
сувенири бяха изработени от кръжок „Сръчни 
ръчички“ към НЧ „Пробуда – 1931г.“ с. Чубра. 
Спомоществователи на празника бяха: ЗП „ 
Тончо Драгнев“ ; ЗП „ Веселина Николова“; 
„Славена 2008“ ЕООД – Николай Михалев; 
ЗП „ Радостина К. Христова“; „Дива Транс 
755“ – Димо Николов и Радостин Йорданов 
Илиев – физическо лице.

Празникът продължи с програма от са-
модейците при читалището в  с. Чубра. 
Самодейците се изявиха с тематични танци по 
повод Трифон Зарезан с ръководител Марин 
Димитров. Читалището организира конкурс- 
изложба на тема „ Трифон Зарезан“. Децата 
взели участие в конкурса бяха разделени на 
2 групи:  Детска градина „Славейче“ с. Чубра 
и ученици. Участниците от детската градина 
получиха  грамоти от читалището и награди 
от кмета, които бяха получени от техните 
възпитатели в помощ на учебните занятия. 
Учениците получиха също грамоти и индиви-
дуални награди.

За пета поредна година бе организиран 
конкурс „Най-добро домашно вино“. 

Бяха получени 21 проби в читалище-
то. Пробите бяха предадени във „Винекс 
Славянци“ АД. От получения протокол бяха 
оценени 10 проби. Най-висока дегустационна 
оценка получи Димо Банов Николов и той  бе 
коронясан за цар на лозята за 2021г 

Останалите победителите са:
2-ро място – Христо Андреев Щилиянов
3-то място – Радостин Йорданов Илиев
4-то място – Радостин Йорданов Илиев
5-то място – Стефан Митков Стойков
6-то място – Христо Рахнев Илиев
7-мо място – Радостин Йорданов Илиев
8-мо място – Дочка Щилиянова Петкова
9-то място – Радостина Ганчева Христова
10-то място – Митко Митков СТойков
Царя, заедно с жителите на селото се 

отправиха към местността „До село“ , къде-
то се зарязва лозето и по традиция всички 
присъстващи се черпят с пита, печено пиле и 
червено вино.  Празникът продължи с музика, 
танци, вино и скара.

Приемат се документи по новата социална услуга 
„Асистентска подкрепа“, която е държавно-делеги-
рана дейност в Община Сунгурларе.

Тази дейност е специализирана социална услуга, 
която включва подкрепа от асистент за: самооб-
служване, движение и придвижване, промяна и 
поддържане на позицията на тялото, изпълнение на 
ежедневни и домакински дейности и комуникация.

Услугата „Асистентска подкрепа“ ще включи 36 
потребителя и 12 асистента. Срокът за приемане на 
документи е в рамките на календарната 2021 година. 
Прилагаме необходимите документи за попълване, 
които можете да подадете в Община Сунгурларе.

Асистентската подкрепа ще бъде предоставена на:
– лица в над трудоспособна възраст в невъзмож-

ност за самообслужване, които нямат определена 
по съответния ред степен на намалена работоспо-
собност;

– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица 
с трайни увреждания с определена чужда помощ, 
които не ползват асистентска подкрепа, помощ за 
осигуряване на асистентска подкрепа или за които 
не се получава помощ за грижа в домашна среда по 
реда на друг закон.

Правилникът за прилагане на Закона за социално 
подпомагане определя елементите на разходите, 
които формират размера на стандарта за социалната 
услуга „Асистентска подкрепа“:

- разходи за възнаграждения на асистентите и 
дължимите осигурителни вноски за сметка на рабо-
тодателя;

- разходи за насочване от общината за ползване 
на услугата и за изготвяне на индивидуална оценка 
на потребностите и индивидуален план за подкрепа;

- режийни разходи за организиране на предоста-
вянето на услугата от общината;

- разходи за транспорт на асистентите, пряко 
свързани с предоставянето на услугата;

- разходи за обучения на асистентите.
В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги като 

нов вид социална услуга /държавно-делегирана 
дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е 
подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон. 
С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет 
определя делегираните от държавата дейности, като 
в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомага-
не и грижи“ определя стандарт за социална услуга 
„Асистентска подкрепа“.

Документи може да изтеглите тук: 
http://www.sungurlare.org/index.php/1274-2021-01-

15-07-33-29

ВАКСИНАЦИЯТА НА 
УЧИТЕЛИТЕ СРЕЩУ COVID-19 

В СУНГУРЛАРЕ ЗАПОЧНА 

„МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 
УВЕДОМЯВА - КАМПАНИЯ ДАНЪЦИ

НАБИРАТ СЕ ДОКУМЕНТИ ЗА 
НОВАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА 
„АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В СЕЛО ЧУБРА



В зимната градина на 
СУ”Христо Ботев”  град  
Сунгурларе за 18-та поред-
на година  се организира 
Националната  изложба - кон-
курс „Св.Трифон Зарезан”, коя-
то е включена в  Националния 
календар за извънучилищна 
дейност на МОН. Основен 
организатор на конкурса е 
Центърът за подкрепа за ли-
чностно развитие - ОДК гр. 
Сунгурларе със  съорганизато-
ри Национален дворец на де-
цата, Регионално управление 

на образованието и Община 
Сунгурларе.

Тази година въпреки пан-
демията „Ковид 19“  и онлайн 
обучението  много талантливи 
деца от  всички  области на 
страната взеха участие в кон-
курса-изложба. 

За наша радост конкурсът 
е привлякъл вниманието и 
на деца от чужбина. Така за 
първа година в него вече има 
и международно участие -  деца 
от Италия и от 
Бондари –Русия.

В  конкурса 
участваха уче-
ници от 7 до 18 
години  разпре-
делени в три въз-
растови групи. 
Получените 1 671 
творби  бяха жу-
рирани в четири 
жанра: живопис, 
графика, скулп-
тура и прилож-
но-декоративно 
изкуство. 

Експертното 
жури в състав: Председател: 
Христо Петров Крушков - ху-
дожник и членове: 1. Анастасия 
Тодорова Крушкова- худож-
ник 2.Стефан Рачев - худож-

ник 3.Антоанета Алексиева 
– главен експерт ОУЗ об-
щина Сунгурларе 4.Диана 
Гурева – директор ЦПЛР-ОДК 
Сунгурларе оцени творбите на 
младите художници, а награ-

дените участници 
получиха грамоти, 
статуетки и медали. 

В конкурса взеха 
участие и деца от 
нашата община и 
за наша гордост 
спечелиха награди. 
Наградени с меда-
ли са 5 ученика от 
СУ „Христо Ботев“ 
град Сунгурларе. 

От ОДК Сунгурларе медали 
са получили 4 участника, един 
е награден със статуетка за 
първо място и са получени 2 
награди за цялостно творчест-

во. Наградените участници от 
общината получиха наградите 
си лично от кмета на община 
Сунгурларе д-р Георги Кенов. 

За първи път тази година бе 
учредена и връчена специална 
награда – статуетка на „Винекс 
Славянци“ АД. Награда на 
„Винекс Славянци“ АД спечели  
Георгия Георгиева  от ОДК град  
Кюстендил

За пореден път децата на 
България показаха талант и 
красота и  доказаха чрез твор-
чеството си  духа на българския 
празник и непреходността на 
народните традиции.

Във връзка с програмата 
по „Безопасно движение по 
пътищата“ и в духа на тра-
дициите в училището да се 
провеждат състезания за 
безопасно поведение на пътя 
с учениците от СУ „Христо 
Ботев“ гр. Сунгурларе на 9 
февруари 2021 година от 13.30 
часа се проведе състезание за 
демонстративно управление 
на велосипеди. В него взеха 
участие ученици от прогим-
назиален етап – седми клас. 
Уменията си да управляват 
велосипеди демонстрираха 
8 ученици. Състезанието се 
проведе под ръководство-
то на учителите Красимир 
Динчев и Любен Филипов. То 
премина в духа на взаимно 
уважение и спортсменски дух 
на участниците. Членовете на 
училищната комисия по БДП 
Галя Неделчева и Красимир 
Динчев влязоха в ролята на 
жури. То оцени състезателите 
за бързина и за прецизност. 
Участниците трябваше да 
изпълнят следните елементи: 

колоездене на  зиг-заг меж-
ду конуси и обиколка в кръг 
без препятствия до финала 
за време. Всички участници 
получиха поздравления от 
организаторите и бяха апло-
дирани от своите съученици.

 „Безопасно, сигурно и 
правилно каране на велоси-
пед“ беше наслова на състе-
занието, което се проведе на 
12.02.2021 г. Участваха ученици 
от 1В и 2Б клас. Децата показа-
ха преминаване по определен 
маршрут, баланс между кону-
си, спиране на знак „стоп“, 
пресичане на пешеходна пъте-
ка. Състезанието ръководиха 
госпожа Недка Христова и 
госпожа Гита Петрова.
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УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ

/есе/
Аз съм почти на тринадесет години и съм 

в шести клас. Имам скромни познания по 
история, но знам кой е Васил Иванов Кунчев 
- Левски. Неговите другари разказват, че 
прескочил един ров край Белград като лъв и 
оттам останало името му Левски. 

На паметника му в Плевен са изписани 
собствените му думи „Ако спечеля, печели цял 
народ…“ Питам се какво печели той. Не пари, 
пари той нямал винаги и до края…Създавал 
тайни комитети с една заветна цел, всена-
родно въстание за освобождение. Мечтаел 
за чиста и свята република, в която мирно 
да живеят различните етноси. Ако е печелил 
нещо за народа си, то е вяра в собствените 
сили, надежда за справедливост и разумна 

собствена държава, любов към чистота в 
нравите и равенство за всички пред закона. 
Ако загуби, губи само себе си. Понеже никого 
не издаде и никой не пострада заради него. 

Неуловим и неоткриваем, той бродил три 
години на кон и пеш, преоблечен ту като шоп, 
ту като търговец, ту като заптие. Гладувал и 
студувал, боледувал на крак, но не преставал 
да работи за народното дело. Скромните си 
разходи записвал до грош в тефтерче, за да 
е чист пред народа си. На майка си Гина ос-
тавил кичур от русите си коси, да има някой 
ден какво да погребе тя. Благословен син на 
блажена майка. Като своята мечтана репу-
блика чист и свят Левски!

Над Ловеч има паметник на Апостола в 
цял ръст. Оттам сякаш той бди над града, над 
всички нас. В Ловеч е бил най-активният от 
комитетите, основани от Левски и той често 
бивал там. Край Къкрина съм минавал също 
в рамките на една семейна екскурзия. Помня 
строгата обстановка, помня че тук е бил за-
ловен и как точно. Помня стиховете на Ботев 
“Плачи, там близо край град София/ стърчи, 
аз видях, черно бесило/ и твой един син, 
Българийо/ виси на него със страшна сила.“

Вече сме свободни повече от век. Можем 
ли да бъдем такива, каквито Левски ни иска? 
Независими, силни, умни и горди? Можем. 
България е откърмила едно Карлово в пазвите 
на Балкана и един великан, роден там от бъл-
гарска майка. Длъжни сме и ние да можем.

Добрин Валентинов Демирев, 
12 години, 6В клас,
Клуб „Перо и муза“, ЦПЛР ОДК – Сунгурларе

По повод 148-та годишнина от героичната ги-
бел на Васил Левски, Центърът за подкрепа за 
личностно развитие Общински детски комплекс /
ЦПЛР ОДК/ – Поморие бе организирал  национа-
лен литературен конкурс за ученици, посветен на  
личността и делото на Апостола на тема: “Левски 
– чистият извор на самочувствие”. Творбите на 
десетките участници бяха оценени от тричленно 
жури в състав. За наша гордост Добрин Демирев 
спечели  трета награда, а Денис Владимиров 
получи  грамота. Поздравления за участниците 
от група ,, Перо и муза" с ръководител: г- жа 
Златка Христова

АПОСТОЛА – ИЗВОР 
НА МОЯТА ГОРДОСТ

Библиотеката при НЧ“ПРОСВЕТА 
1882“, гр.Сунгурларе обявява конкурс за 
най-добра автентична, ръчно изработена 
мартеница, с краен срок на предаване 26 
февруари.

В надпреварата може да се включат 
участници от две възрастови групи. 

Първа възрастова група: 
От първи до четвърти клас
Втора възрастова група:
От пети до осми клас
Автентичността, ръчната изработка и 

художествената стойност на мартеници-
те ще са критериите за разпределение на 
отличията от комисия, която ще направи 

класацията на творбите.
На 1 март всички мартеници ще бъ-

дат изложени в залата в НЧ“ПРОСВЕТА 
1882“.Наградите на отличените ще бъдат 
връчени в 15.30 часа.

Всяка творба задължително да бъде 
придружена от изписани име и фамилия 
на участника, възрастта му и телефон за 
връзка. Един участник може да представи 
2 броя мартеници.

Приемането на мартениците за 
конкурса ще бъде в библиотеката при 
НЧ“ПРОСВЕТА 1882“

За повече информация и въпроси към 
организаторите

ПРИКЛЮЧИ  ХVІІІ-ТА  НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА -                                            
„СВ.ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ “ПРОСВЕТА 1882“ ОБЯВЯВА КОНКУРС 
ЗА НАЙ-ДОБРА АВТЕНТИЧНА, РЪЧНО ИЗРАБОТЕНА МАРТЕНИЦА


