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Брой 3, 17.02.2017 г. Година X, брой 206

ВИНО СЕ ЛЯ ОТ ЧЕШМА НА 
ТРИФОН ЗАРЕЗАН В СУНГУРЛАРЕ

Празникът Трифон Зарезан започна в музейна-
та сбирка по лозарство и винарство. Всички 

гости бяха посрещнати от виночерпците с чаша 
греено червено вино. 

Гостите имаха възможност да разгледат изложба-
та от вина  произведени в долината на прочутото 
сунгурларско вино. Изложението бе уредено в две 
секции: на производителите на домашно бяло вино 
и на вина произведени от „Винекс”-Славянци, Шато 
Сунгурларе, Винарна „Зеланос” с.Славянци и Старата 
винарна къща „Христови” с.Славянци.

И тази година за пореден път всички отново 
тук в Музейната сбирка по лозарство и винарство 
гр.Сунгурларе водени от чувството за родолюбие, 
хубавите спомени с добри  приятели.

Кметът на Община Сунгурларе инж.Васил Панделиев 
откри празника на лозаря и винаря – Трифон Зарезан:

„Добре дошли в Сунгурларе на Празника на виното 
и веселието! Празникът е повод да се върнем отново 
назад – към нашите корени, към съхранените духовни 
ценности, да ги пресъздадем, както за нас и гости, 
така и за идните поколения. Трифон Зарезан е един 
от най-обичаните и почитани празници за нас. И 
до днес лозята и виното осигуряват поминъка на 
голяма част от жителите на Сунгурларе и района. 
Позволете ми да вдигна тост, като благословия 
за всички тях: „Колкото листа  толкова и грозде 
да родят лозята! Избите да не побират виното! 
Пожелавам здраве и берекет на трудолюбивите 
лозари и винари от нашата община. Весел празник 
и добро настроение!“ 

Кметът поля с менче с червено вино за берекет.
Вълнуващ момент бе обявяването на Царя на 

лозята и награждаването на победителите в тради-
ционния конкурс за "Най-добро домашно бяло вино".

През годините стопаните от Община Сунгурларе 
са доказали, че са едни от най-добрите винари 
Доказателство за това  са представените 27 проби 
от бели вина.

Седемчленна комисия от лицензирани технолози 
от „Винекс Славянци“ определи 10-те най-добри 
винопроизводители.

Наградите - диплом-грамота, продукция от 
„Винекс”-Славянци, Шато Сунгурларе, Винарна 
Зеланос, Винарна къща Христови и предметни на-
гради от фирма „Гери” гр.Сунгурларе получиха най-
добрите 10 проби. 

За „Най-добро домашно бяло вино“ за Цар на 
лозята бе коронясан  Веселин Иванов Вълков от 
гр.Сунгурларе. Наградата за първо място е диплом-

грамота, 100 литрово буре, продукция на фирма 
„Винекс” и от фирма „Гери. 

Царят на лозята сподели: „най-добро вино се прави 
с много труд и любов“ 

За четвърта поредна година се проведе конкурс 
за червено домашно вино под егидата на кмета на 
Община Сунгурларе инж. Васил Панделиев. 

Приза на кмета се връчи на Ангел Михайлов 
Калафатев-с.Подвис

След награждаването  всички гости под звуците 
на гайдата се отправиха към владенията на Трифон 
Зарезан. 

В близост до чешмата  Царя спря и каза Първата 
си заповед „ Днес 14 февруари 2017 година, заповяд-
вам  от тази чешма да потече вино и всеки да се 
почерпи от него и  да се весели от сърце.”

Заповядайте, г-н Панделиев, и вашите гости при 
чешмата, за да се убедите дали заповедта на царя 
е изпълнена.“

След като се почерпиха продължиха към   лозето  
където  царя и неговите гости традиционно зарязаха 
лозята за богат  гроздобер.

Царят заряза първия чукан с пожелание да няма 
обиране на гроздето и буретата да преливат от 
вино. Царя предаде ножицата на кмета на Община 
Сунгурларе - инж.Панделиев и неговите гости също 
да зарежат лозята за добра реколта.

Гости на празника бяха Негово високопреподобие 
Архимандрит Димитрий  и гости от Сливенската 
света Митрополия, Владимир Крумов – заместник 
областен управител Бургас, Валентин Люцканов – 
главен секретар – Областна администрация Бургас, 
Исмаил Осман - кмет на Община Руен, Дурхан 
Мустафа - член на Централно оперативно бюро 
ДПС –София. Тържеството уважиха още Ахмед 
Мехмед  - Областен председател на ДПС, Николай 
Тишев - Областен председател на БСП, Халил Ахмед 
- Председател на Общински съвет гр. Сунгурларе, 
почетените гражданини  на Община Сунгурларе 
Сава Михайлов и Шабан Мустафа, Жеко Жеков - 
Изпълнителен Директор на „Винекс Славянци „, Рени 
Славова - управител на Шато „Зеланос“, Инж.Ангел 
Батаков - управител на Шато Сунгурларе, Емил 
Узунов - Началник  РУ полиция Сунгурларе, Тодор 
Драганов – Председател на РКС Сливен , Николай 
Русев Директор на Средно училище „Христо Ботев„ 
гр. Сунгурларе, Николай Киров - Управител МЕССУ, 
общински съветници и кметове на кметства от 
Община Сунгурларе. На празника бяха и членовете от 
Обществен съвет при кмета на Община Сунгурларе  

инж.Панделиев.
Поздравителни адреси са получени от Областен 

управител на област Бургас Вълчо Чолаков, Кмета 
на Община Стралджа – Атанас Киров, Кмет на 
Община Болярово - Христо Христов, Централно 
военно окръжие военно окръжие и степен Бургас - 
подполковник Данчо Мешлинков – началник на Военно 
окръжие ІІ степен –Бургас.

След традиционното зарязване всички се отправиха 
към „Ичмята” за всеобщо веселие. Много настрое-
ние в празника внесоха музикантите от фолклорен 
ансамбъл „Тунджа” гр.Ямбол.

Празникът беше отбелязан във всички села в 
Община Сунгурларе.
Организатори на празника са читалище „Просвета 

1882” и Община Сунгурларе. Те изказаха специални 
благодарности на спомоществователите на  тра-
диционния празник за община Сунгурларе:

„ВИНЕКС”  СЛАВЯНЦИ   
ЕТ”ВИАТЕКС” ВАЛЕНТИН  СЛАВОВ
ШАТО  СУНГУРЛАРЕ
ВИНАРНА „ЗЕЛАНОС” с.Славянци
Винпром Карнобат
СТАРАТА ВИНАРСКА КЪЩА ХРИСТОВИ-с.

Славянци
„ВИСТА АГРО“ ЕООД ВАЛЕНТИН НЕДЕВ гр. 

Бургас
 „ГЕРИ” ООД
„АПО 2004”  ЕООД
Традиционният празник 14 февруари е повод да се 

връщаме отново към съхранените традиции  от 
миналото на хората от сунгурларския край.

Празнуването на Трифон Зарезан  ни прави много 
горди, че българският дух е неугасващ, съхранил ни 
като нация през вековете! 

Всяко селище си има своята история, своите 
радости, и съдби.

Но независимо от това къде живее човек,  къде 
работи и се намира, той носи в сърцето си  любо-
вта към своето родно място. Всеки един от нас 
е тук воден от носталгията по родното място, 
от  хубавите спомени по празнуването на този 
прекрасен празник. Смисълът на този празник  е да 
се подържа традицията.

Една стара поговорка гласи: „Имаш ли минало, 
имаш и бъдеще“ -тя изцяло важи за Сунгурларе, за-
щото точно тук уважаемите гроздопроизводители 
и винари успяха да съхранят изключително ценното 
богатство, създадено преди повече от 100 години 
от будни Сунгурларци.
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ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка от Диана Гурева – Зам. 
Кмет на общината относно: Отчет за 2016г. за дейността на 
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Сунгурларе.

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното само-

управление и местната администрация и чл. 7, ал. 2 от Закона 
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните, Общински съвет – Сунгурларе приема, за сведение 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу про-
тивообществените прояви на малолетните и непълнолетните при 
Община Сунгурларе през 2016 година.

2. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – 
Кмет на общината относно: Приемане на План - сметка за 2017 
г. на Община Сунгурларе за необходимите разходи по чл.66, ал.1 от 
ЗМДТ.

След проведеното поименно гласуване с 13 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 Общинския съвет

Р Е Ш И:

1. На основание чл.21, ал.1, т. 23  и ал. 2 и чл. 17 от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 66, ал. 1 и чл. 67 от ЗМДТ и чл.11, чл. 14 и чл.15 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
данъци и такси и цени на услуги на Община Сунгурларе, Общински 
съвет Сунгурларе  приема План - сметка за услугите на разходи по 
чл.66 от ЗМДТ за Община Сунгурларе за 2017 г. в размер на 354 000 
лв. съгласно Приложение № 1  към настоящата докладна записка, 
разпределени както следва: 

1.1 Събиране на битови отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за обезвредяването 
им  - 90 300 лв.

1.2 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експло-
атация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци 
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране 
и оползотворяване на битови отпадъци, включително  разходи за 
обезвреждане, чрез депониране на регионално или общинско депо по 
чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  - 168 700 лв..

1.3 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, пар-
ковете и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 95 000 лв..

2. ОПРЕДЕЛЯ основата , върху която се изчислява такса за 
битови отпадъци за 2017 г., както следва:

• За жилищни имоти на физически и юридически лица и за 
нежилищни имоти на физически лица върху данъчната оценка на 
имота;

• За нежилищни имоти на юридически лица върху по-високата 
от данъчната оценка на имота и отчетната му стойност.

3. Размера на таксата  за битови отпадъци за 2017 година в 
промили за всяка услуга по отделно ОСТАВА НЕПРОМЕНЕН и е в 
размери, съгласно приетите промили с Решение № 29/18.12.2013г. на 
Общински съвет – Сунгурларе.

4. При неизпълнение  на планираните приходи от такса битови 
отпадъци, Общински съвет РАЗРЕШАВА необходимите разходи за 
сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на депо и почистване 
на обществени територии да се извършава с други  общински приходи.

3. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев – Кмет 
на общината относно: Промяна на числеността в структурата на 
общинска администрация  Сунгурларе и дейностите към нея.

След проведеното поименно гласуване с 11 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 2  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4 Общинския съвет

 Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоупра-

вление и местната администрация Общински съвет - Сунгурларе 
извършва следните промени:

1.ОДОБРЯВА, считано от 01.02.2017 г., съгласно Приложение № 1, 
към докладната записка промяната на числеността в структурата 
на общинската администрация и дейностите към нея, както следва:

1.1. Намалява с 1 бр. длъжността „Заместник кмет" и от три 
стават две.

1.2. Намалява с 3 бр. длъжността „Кмет на кметство" - от 
16 стават 13 и увеличава с 3 бр.

длъжността „Кметски наместник" - от 8 стават 11.
1.3. Намалява с 3 бр. длъжности, пряко подчинени на кмета, 

като от 8 /в т.ч.: длъжността „Секретар на община"/ стават 5.
1.4. В дирекция "Административно - правно, информационно 

обслужване и човешки ресурси" намалява числеността с 1 бр. и от 
23,50 бр. стават 22,50 бр.

1.5. В дирекция „УТ, Строителство, Екология и БКС и Управление 
на европейски програми и проекти" намалява с 6,50 бр. числеността 
и от 55,50 бр. стават 49 бр.

1.6. В дирекция „Общински горски територии и местни приходи" 
намалява числеността с 1 бр. и от 20 бр. стават 19 бр.

1.7. В дирекция „Образование и училищно здравеопазване, култура, 
социални дейности, спорт и туризъм" числеността намалява с 6 бр. 
и от 31,50 бр. става 25,50 бр.

2. В рамките на одобрената обща численост от 163 щатни 
бройки на персонала за общинската администрация и дейностите 
към нея, ОДОБРЯВА:

2.1. Кмет на Община Сунгурларе
2.2. Заместник кмет - 2 бр.
2.3. Секретар на Община Сунгурларе и 4 бр. длъжности пряко 

подчинени.
2.4. Брой на кметовете на населени места - 13 бр.
2.5. Брой на кметските наместници в общината - 11 бр.
2.6.Обща администрация - 37,50 бр.
2.7. Специализирана администрация - 93,50 бр., в т.ч.: за дей-

ностите към общинската администрация - 70,50 бр.
3.  ОДОБРЯВА финансирането на щатните бройки в струк-

турата на общината през 2017 г., както следва:
3.1.  Държавни дейности - 60 бр.
3.2.  Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи 

- 32,50 бр.
3.3.  Местни дейности - 70,50 бр.

4. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет 
на общината относно: Приемане на Програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.

След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 Общинския съвет

Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС 

приема  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2017 година. 

5. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет 
на общината относно: Проекта на бюджет  и извънбюджетните 
сметки и фондове за 2017година на Община Сунгурларе.

След проведеното поименно гласуване с 12 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 3  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2 Общинския съвет

Р Е Ш И:
На основание чл.52 ал.1 и чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с чл.27, 

ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за 
публичните финанси /ЗПФ/ във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ 
за 2017 год., ПМС № 374 за изпълнението на държавния бюджет за 
2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджет-
ната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджета на Община 
Сунгурларе, Общински съвет гр. Сунгурларе  реши: 

                                       
1. Приема  Приходната  част от бюджета на Община Сунгурларе 

за 2017 година, както следва:
1.1. По приходната част в размер на  9 347 059   лева, съгласно 

Приложение № 1, в т. ч.:
І. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на                                                                                              

5 672 651 лева, в т.ч.:
І.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по 

чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г.            5 344 895  лева
І.2. Преходен остатък от 2016 г.      294 492 лева
І.3. Събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС  - 33 

181  лева  
І.4. Задължения по финансов лизинг       - 7 155  лева
І.5. Временни безлихвени заеми       73 600 лева

ІІ. Приходи за местни дейности в размер на   3 674 408  лева, т.ч.:
ІІ.1. Данъчни приходи        477 500  лева
ІІ.2. Неданъчни приходи         1 492 200  лева
ІІ.3. Трансфери за местни дейности, в т.ч.            1 147 000  лева
    - обща изравнителна субсидия     1 038 300 лева
         - за зимно поддържане и снегопочистване 
      на общински пътища           108 700 лева
ІІ.4. Целева субсидия за КР за местни дейности   696 200  лева
ІІ.5. Друго финансиране  -  задължения по финансов лизинг   - 8 

000  лева
ІІ.6. Трансфери м/у бюджети  § 6102    - 90 000  лева
ІІ.7. Временни безлихвени заеми § 7500   - 73 600 лева
ІІ.8. Получени краткосрочни заеми   800 000  лева
ІІ.9. Погашения по краткоосрочни заеми    - 800 000  лева
ІІ.10. Преходен остатък от 2016 г.   33 108  лева

След проведеното поименно гласуване с 12 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 4  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 Общинския съвет

Р Е Ш И:
1.2. Приема бюджета на Община Сунгурларе по разходната част 

в размер на 9 347 059 лева, разпределен по основни видове разходи 
по бюджетни функции и дейности, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.2.1.Разходи за делегирани  държавни дейности в размер на 5 672 
651  лева,  разпределени по функции, както следва :                                                                

 Ф-я І “Общи държавни служби”    739 200  лева
 Ф-я ІІ “Отбрана и сигурност”   137 196  лева
 Ф-я ІІІ Образование”            3 747 791  лева
 Ф-я ІV “Здравеопазване”            172 829  лева
 Ф-я V “Соц.осигуряване, подпомагане и грижи”                     676 

328 лева
 Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, религ. дейности”                  

199 307 лева

1.2.2. Разходи за местни дейности  в размер на  3 287 108  лева,
разпределени по функции, както следва:
 Ф-я І “Общи държавни служби” 683 480  лева
 Ф-я ІІІ „Образование”                343 979  лева
 Ф-я V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”           

246 000  лева
 Ф-я VІ “Жил.стр., БКС и опазв. на околната среда”             1 

181 449  лева
 Ф-я VІІ “Почивно дело, култура, религ. дейности”                  

185 400  лева 
 Ф-я VІІІ “Икономически дейности и услуги” 639 800  лева
 Ф-я ІХ „Разходи некласифицирани в другите функции”            

7 000  лева 

1.2.3. Разходи за дофинансиране на делегираните дейности в размер 
на   387 300  лева, разпределени по функции, както следва:

 Ф-я І “Общи държавни служби”         347 800 лева
 Ф-я ІІІ „Образование”      20 000  лева
 Ф-я V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”               

19 500 лева  подпомагане и грижи”

1.2.4. Общински съвет - Сунгурларе утвърждава  второстепенни 
разпоредители с делегиран бюджет за 2017 г., както следва :

1. СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе     
2. ОУ „Отец Паисий” с. Съединение  
3. ОУ „Христо Ботев” с. Лозарево     
4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Манолич    
5. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Грозден    
6. ОУ „Васил Левски” с. Прилеп 
1.2.5. Упълномощава Кмета на община Сунгурларе да утвърди 

бюджетните сметки на  второстепенните разпоредители по т.1.2.4,  
след утвърждаване на формулите за  разпределение  на средствата 
по единни разходни стандарти.

1.3. Приема Плана за финансиране на капиталовите разходи на 
Община  Сунгурларе за 2017 г. в размер на   1 498 200  лв. по обекти 
и източници на финансиране, съгласно Приложения № 3.

1.4. Утвърждава  индикативен годишен разчет за  сметките за 
средства от Европейския съюз за 2017 г. в размер на  601 706 лева, 
съгласно Приложение № 8.

1.5. Определя максималния размер на дълга, както следва:
 1.5.1. Определя годишния размер на плащанията по общинския 

дълг в размер на  800 000 лв. , съгласно погасителния план по заема.
1.5.2. Определя максималния размер на новия общински дълг за 2017 

г. в размер на 800 000 лв.
1.5.3. Определя максималния размер на общинския дълг към края 

на 2017 г. в размер на 800 000 лв.
1.5.4. Дава съгласие за теглене на нов заем за рефинансиране на 

съществуващия дълг от 2016 г. в същия размер и при същите условия.

2. Приема разчета за целеви разходи, както следва:
2.1 За работно облекло за 2017 г.  в размер на половин минимална 

работна заплата /230 лева/ за всеки зает по  трудови правоотно-
шения, приравнени към трудови правоотношения и за общинските 
съветници, а за лицата по служебни  правоотношения – съгласно 
Закона за държавния служител.

2.2. Помощи за погребения на самотни, бездомни, безпризорни, на-
станени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите 

за социално подпомагане лица  в размер на 1 000 лева.
2.2.1. В помощта по т.2.1. се включват  разходите за  ковчег /по 

фактурна стойност/, надгробен знак и  превоз на покойника. 
2.2.2. Помощта се предоставя за самотни, без близки и роднини, 

бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, 
регистрирани в службите за социално подпомагане.

2.3. Членски внос на Община Сунгурларе за участие в сдружения, 
в размер на 18 500 лева, отразени в текущата издръжка на местна 
дейност 122 “Общинска администрация” – 12 000 лв., в дейност 123 
„Общински съвет” – 500 лв. и в дейност 829 „Др.дейности по горско 
стопанство” – 6 000 лв.

2.4. Средства за социално - битово и културно обслужване на 
персонала в бюджетните дейности в размер до 3 % върху планови-
те средства за основни заплати на лицата, назначени по трудово 
правоотношение.

2.4.1. Определянето, разходването и отчитането на средствата 
по т. 2.3. се извършват чрез съответните бюджети в рамките на 
бюджетната година.

2.5. Лимит за представителни разходи на кмета на общината в 
размер на 2 % от издръжката на местна дейност 122 "Общинска 
администрация". 

2.6. Лимит за представителни разходи на председателя на общин-
ски съвет в размер на 2 % от издръжката на местна дейност 123 
"Общински съвет". 

3. Утвърждава целеви средства и субсидии от приходите с об-
щински характер:

3.1. Клубове на пенсионера – 2 000 лв.
 3.2. Национален конкурс – рисунка  „Св. Трифон Зарезан” – 3 000 

лева, планирани в местна дейност 337 „Извънучилищни дейности”;
 3.3. Средства за културния календар на Община Сунгурларе, 

в размер на 20 000 лева, като средствата да бъдат отразени в 
бюджета на местна дейност 759 “Др.дейности по културата”;

3.4. Транспортни разходи за  лице с бъбречна трансплантация 
–  5 000 лева;

3.5. Разходи, свързани със задълженията на общините по Закона за 
защита на животните за осъществяване на дейностите по овладяване 
популацията на безстопанствените животни в размер на 2 000 лева;

3.6.  Средства за обезщетения и помощи по решения на общински 
съвет в размер на 10 000 лева, отразени в дейност 122 „Общинска 
администрация”.

4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на 
транспортни разходи, съгласно Приложение № 4.

4.5. Стойността на билета за длъжностите се компенсира,както 
следва:

- в размер на 85 %  за делегираните от държавата дейности и 
местни дейности.

- в размер на 100 %  за лицата от педагогическия персонал, съгласно 
Наредбата за възстановяване на транспортните разходи .

4.6. Упълномощава Кмета на общината да одобри поименен списък 
на лицата, имащи право на транспортни разходи.

5. Утвърждава годишен разчет за субсидии на организации с нес-
топанска цел , както следва :

 5.1. Държавни дейности :
 -  за читалищата – 197 100  лв.
 5.2. Местни дейности :
 -  за подпомагане спортни клубове и дружества със седа-

лище и дейност на територията на общината, на основание чл. 59, 
ал.3 и ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт определя 
средства в размер на 35 000 лв. под формата на субсидия от местни 
приходи,в т.ч 6 000 лв. за Крос-кънтри „Сунгурларска долина”. Сумата 
се разпределя по методика разработена от комисия, определена със 
заповед на Кмета на общината.

 5.3.Упълномощава Кмета на общината да договори допъл-
нителни условия по целевите разходи по т. 5, свързани с времето 
и начинът на предоставяне и отчитането. Задължава същите да 
представят отчет на кмета на общината за изразходването на 
предоставените им средства под формата на субсидия.

6. Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати 
през 2017 г. без звената, които прилагат системата на делегирани 
бюджети, съгласно Приложение № 5. 

6.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата 
дейности във функциите „Здравеопазване” и „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи” се определя от Кмета на общината в рамките 
на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери 
по т. 6 от настоящото решение.

7. В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собстве-
ните приходи по бюджета на общината през годината, финансирането 
на съответните разходи в рамките на одобрените бюджетни кредити 
да се извършва до общия размер на постъпленията, пропорционално 
по функции и дейности.

8. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни 
средства за финансиране на:

8.1. Местни дейности - в процеса на изпълнение на общинския бю-
джет да се осигури с временни безлихвени заеми от набирателната 
сметка и от сметките за СЕС на общината.

8.2. Делегирани от държавата дейности - да се отправи мотивирано 
искане за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

9. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми 
от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово 
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз и по други международни програми, включително 
и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския 
бюджет.

9.1. За всеки отделен случай Кмета на общината определя или 
договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията 
на финансиращата програма.

9.2.  При предоставянето на временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват 
изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

9.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
временни безлихвени заеми, Кмета на общината внася предложение 
за предоставянето им по решение на Общински съвет.

10. Разходването на бюджетните средства /без целевите сред-
ства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети на 
бюджетните разходи за 2017 година:

 Първа група - Разходи, осигуряващи жизнено важни дейности и 
плащания: - заплати, осигурителни плащания, помощи и стипендии.

 Втора група – Неотложни разходи за осъществяване на общински 
дейности:

- разходи за храна, отопление, осветление, вода, както и издръжка 
на социалните, здравните и образователните заведения;

 - разходи за поддържане на публичната общинска собственост;
  - за покриване на просрочени задължение от минали години.
Трета група - Разходи за стимулиране на икономически растеж.
- капиталови разходи с целеви и собствени средства.

/Продължава в следващия брой/

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2017Г.
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Издание на 
Община Сунгурларе

 Няколко групи  за зани-
мания по  български език са сфор-
мирани  в СУ „Христо Ботев“ в 
рамките на проект „Твоят час“  
по  оперативна програма  „Наука 
и образование за интелигентен 
растеж“.  допълнителната ра-
бота с децата се налага поради 
обучителните затруднения на 
учениците.
 Госпожа  Ганка Златева 

работи с  девет деца от 6 В 
клас, преповтаря се материал 
от предишния клас, правят се 
упражнени, контролни работи, 
преразкази и съчинения за по-до-
брото усвояване на българския 
език. Децата  имаха съвместно 
занимание с родители, а към края 
на годината се предвижда като 
публична изява драматизация  на 
приказка.
 Групата на госпожа 

Росица Димитрова  е също от 
девет деца.  Те са шестокласници 
от Б паралелка. Имат занятия 
три часа седмично, в които 
учат, преговарят, забавляват се, 
разказват, съчиняват собствени 
текстове.
 С  девет деца от пети 

Б клас работи  госпожа Златка 
Христова. Учениците допълват 
и усвояват познания, като се 
забавляват,  разказват приказки, 
рисуват пословици и поговорки, 
решават кръстословици,  също 
правят контролни, тестове и 
преразкази. 
 Господин Васил Алексиев 

ръководи група от 9 деца от 7 
Б клас. Седмокласниците прего-

варят  граматиката от самото 
и начало, насочват се към подго-
товка за Националното външно 

оценяване в края на учебната 
година. Осъществена е среща 
за запознаване на родителите с 

формата на изпита и необходи-
мите знания, които всеки ученик 
трябва да има, за да го вземе 

успешно. Обсъждани са също 
резултатите от работата през 
първия учебен срок.

ПОЗНАВАНЕТО НА ЕЗИКА – 
ОСНОВА НА ГРАМОТНОСТТА

МИНИСТЕРСТВО НА 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА 
МВР ГР.БУРГАС РАЙОННО 

УПРАВЛЕНИЕ –ГР. СУНГУРЛАРЕ

СПОРТЪТ 
– ВИНАГИ 
АКТУАЛЕН

ОБЯВА
ЕТ”Агрокомерс – Жозеф Фегали” гр.София, има инвестиционно 
предложение за изграждане на гараж и работилница за селскосто-
пански машини в поземлен имот № 140002, м.Клюнкя, находящ се 
в землището на гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе, обл.Бургас.

Лице за контакт: Александър Великов 0885013313

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ,
 УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА 

ОБЩИНАТА
ОТ 06 ФЕВРУАРИ ЗАПОЧВА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 
ДАНЪЦИ И ТАКСИ за 2017г.
Всеки може да направи справка и в интернет на адрес: www.
mestnidanaci.info.
Срокът за ползване на 5% отстъпка е 30 април - при условие, 
че собствениците платят дължимите суми наведнъж.

 В рамките на проект „Твоят час“ по 
оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“  са сформирани няколко 
групи по интереси в нашето училище, които 
се занимават със спорт. 
 Иванка Карагьозова ръководи три 
групи, в които тренират деца от 5 до 7 клас, 
занятията  на всяка група са 2 часа седмично. 
Развива се физическата активност на учени-
ците, работи се за опазване и подобряване на 
здравето им, поддържат се традициите на 
нашето училище в спортните изяви и участия.
 Също три групи ръководи Петър Динев 
– една по баскетбол с ученици от 2 до 4 клас 
и две по футбол с ученици от 5 до 8 клас. И 
децата и учителите тренират ефективно и 
се надяват при подходяща ситуация да участ-
ват в състезания, да получат награди, както 
е било не един път досега.

 Теодора Железова ръководи гру -
па „Мажоретни танци“ от 13 момичета. 
Съставът редовно има публични изяви  и тан-
ците му са необходимост при всеки училищен 
и градски празник. По проекта се очакват нови 
униформи на момичетата – за тренировки и 
спортни костюми. Ето какво сподели Глория 
от 5 клас:
-На всяка репетиция научавам нови,  интересни 
неща, музиката ми харесва, работим в екип, 
което ни сплотява. постепенно постигаме 
баланс между характерите, сприятеляваме 
се. Учим се да бъдем отговорни не само за 
себе си, но и за нещо общо. Изявите ни пред 
публика са съпроводени с много притеснение, 
но и с куп положителни емоции.

Младши полицейски инспектори, обслужващи населените места 
на обслужваната от  РУ Сунгурларе, територия, както следва: 
1.Мл. ПИ Байчо Иванов Христов – обслужва населените 
места с.Есен, с.Подвис, 
с. Прилеп, с.Съединение, с.Камчия, с.Ведрово, с.Завет и 
с.Босилково, общ.Сунгурларе;
2.Мл. ПИ Веселин Петков Петков – обслужва населените 
места с.Манолич, с.Велислав, с.Пчелин, с.Везенково, с.Садово, 
с.Бероново, с.Дъбовица, с.Скала и град Сунгурларе – обслужва 
район, граничещ с поречието на река Мочурица на запад и 
част от улиците „Христо Смирненски,  „Христо Ботев” и 
„Грозю Георгиев” на юг;
3.Мл. ПИ Райко Дачев Дачев – обслужва населените места 
с.Черница, с.Горово, с.Вълчин, с.Лозарево, с.Климаш, с.Костен 
и град Сунгурларе – обслужва район, граничещ с поречието на 
река Мочурица на запад и част от улиците „Христо Смирненски,  
„Христо Ботев” и „Грозю Георгиев” на север;
4.Мл. ПИ Тодор Желев Русев – обслужва населените места 
с.Терзийско, с.Лозица,
 с.Грозден, с.Славянци, с.Чубра и цялата западна част на град 
Сунгурларе, с граница поречието на река „Мочурица”.

Редактори:
Йоана ГЮРОВА, дейност култура към
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На 14.02.2017 година в Зимна градина на СУ "Хр. Ботев" – 
Сунгурларе под звузите на  химна на Р България   и  химна  
на “Европейски съюз” бе открит ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "СВ. 
ТРИФОН ЗАРЕЗАН"  

Точно преди 14 години в тази Зимна градина в град 
Сунгурларе бе открита първата Национална изложба-конкурс 
за детска рисунка «Св.Трифон Зарезан». 
За ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА в тази 

градина на град Сунгурларе се организира Националния 
конкурс «Св.Трифон Зарезан», иницииран от Националния 
дворец на децата и Център за подкрепа за личностно 
развитие - Общински детски комплекс - град Сунгурларе, 
организирана от Министерството на образованието и 
науката, Регионалния управление по образованието - град 
Бургас, под егидата на Кмета на Община Сунгурларе - инж.
Васил Панделиев.
Гости бяха:
1.инж.Васил Панделиев -  Кмет на Община Сунгурларе
2.Инж.ВИОЛЕТА ИЛИЕВА-НАЧАЛНИК НА РУО БУРГАС
3.ЗАМ.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ГРАД БУРГАС- Г-Н 

ВЛАДИМИР  КРУМОВ 
Присъстваха депутати, общински съветници и кметове 

на Община Сунгурларе, директори на училища и детски 
градини, учители от страната и гости на града и  жители 
на Сунгурларе и общината.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ Национален конкурс "Свети Трифон 

Зарезан" бе открит от кмета на Община Сунгурларе  инж.
Васил Панделиев.
Приветствено слово към всички участници отправи  инж. 

Виолета Илиева - Началник  на  РУО - гр.Бургас.
В конкурса участваха ученици от 7 до 18 години, 

разпределени в три възрастови групи: от 7 до 10 години; 
от 11 до 14 години; от 15 до 18 години.
В Общински детски комплекс Сунгурларе до 30.01.2017година 

бяха получени 493 творби на ученици от 24 региона на 
Република България.
Получените творби бяха журирани в четири жанра: 

живопис; графика; скулптура; приложно - декоративно 
изкуство.
За излъчване на победителите в Националния конкурс 

работи специално жури в състав:
Председател: Христо  Петров Крушков - художник 
Членове: 1. Снежина Николаева Великова - художник 
2. Ивайло Веселинов Христов- художник
3.Пенка Петрова Тодорова- Директор на ЦПЛР-ОДК-

Сунгурларе

инж.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - Кмет на Община 
Сунгурларе награди  следните ученици:
ПЪРВА  НАГРАДА И СТАТУЕТКА:

1.Първа награда- Танина Галинова Костова – 12г.- ЦПЛР-
ДК”Св.Иван Рилски” град Казанлък
2.Първа награда- Деница Николаева Господинова- 16г. 

ЦПЛР-ДК”Св.Иван Рилски” град Казанлък
3.Първа награда- Мирела Петрова Желева -16г. СУ„Св. 

Климент Охридски”-град Ямбол
4.Първа награда-Михаела Иванова Михалева – 6 клас- 
СУ„Св. Климент Охридски”-град Ямбол
5.Първа награда- Мартин Добромиров Добрев – 7 клас- 

кръжок „Дърворезба” – ЦПЛР- град Елена.
6.Първа награда- Комплексна награда за НЧ „Христо Ботев 

1901” с.Зафирово, област Силистра.
7.Първа награда- Мелиса Янушева Свиленова- 11г. СУ „Св.

св. Кирил  и Методий” – с.Александрово, област Ловеч.
8.Първа награда- Деспина Симеонова Русимова – 7 г.- 

ОУ”Проф. Марин Дринов” град Кюстендил
9.Първа награда-Асена Ахмедова Арифова-11г. – ОДК- 

град Русе
10.Първа награда-Комплексна награда за  ДГ „Пламъче” 

град Ямбол

ВТОРА НАГРАДА И СТАТУЕТКА
1.Втора награда- Луиза Христова Тотева – 16г.- ЦПЛР-

ДК”Св.Иван Рилски” град Казанлък
2.Втора награда-Ивайло Радостинов Бонев – 13г.- ЦПЛР-
ДК”Св.Иван Рилски” град Казанлък 
3.Втора награда- Вивиан Янкова Стоянова – 11 г.-
 ЦПЛР-ОДК- Град Търговище
4.Втора награда- Делян Павлинов Костов – 11г.-
 ОУ „Св.Паисий  Хилендарски”  град Елхово.
5.Втора награда- Вилеслава Георгиева Георгиева – 17 г.- 
ОДК-Кюстендил
6.Втора награда- Мира Сашева Карабельова – 9 г. –
 Ателие „Стела и Дара” град Добрич.
7.Втора награда- Алба Мария Палмиери – 12 г. – ОУ „Проф.

Димитър Димов” град Ловеч
8.Втора награда- Стефани Георгиева Георгиева – 17 г.- 
Енгера Валенсия - ИСПАНИЯ
9.Втора награда- Виктория Людмилова Апостолова – 10г.-
СУ „Цанко Церковски” град Полски Тръмбеш 
10.Втора награда- Диана Христова – 9 г.-
Ателие  „Шарени пръсти” – град Търговище.

Инж.Виолета Илиева- Началник на РИО Бургас награди 
учениците: 

ТРЕТА НАГРАДА И СТАТУЕТКА
1.Трета награда- Ренета Петкова – 9 г.- ЦПЛР-Стара 

Загора

2.Трета награда-Димитър Здравков Иванов – 18г.- ШИПИ 
към ЦПЛР- град Тервел, област Добрич
3.Трета награда-Кремена Георгиева Колева – 11 г.- 
НЧ”Развитие 1870” град Севлиево
4.Трета награда- Комплексна награда за
 ЦПЛР- град Горна Оряховица
5.Трета награда- Павлина Василева Стойчева – 11г.- 
ОУ „Димчо Дебелянов” град Ямбол
6.Трета награда- Мери Миленова Борисова – 9г.- Столичен 

център за работа с деца – ж.кв. „Надежда” град София
7.Трета награда- Комплексна награда за клуб „Приложно 

изкуство” при ОДК град Кюстендил с учител Катя Борисова
8.Трета награда- Денислав Георгиев Русанов – 16 г.- Школа 

по керамика – ЦРД град Плевен
9.Трета награда- Биляна Генчева Генева-18г. НГПИГ „Акад. 

Дечко Узунов” град Казанлък.
10.Трета награда- Комплексна награда ЦПЛР- ОДК – град 

Златоград

СПЕЦИАЛНА  НАГРАДА -  МЕДАЛ
Г-н Владимир Крумов- зам.областен управител на град 

Бургас награди следните ученици: 

1.Медал-първо място- Божидара Кънчева Димитрова-16г.- 
Арт школа -ЦПЛР-ОДК-Шумен
2.Медал-първо място- Никола Божидаров Димитров- 8 

клас – СУ”Емилиян Станев” град Велико Търново
3.Медал – първо място-Ивона Диан Саханджиева -10г.-

НУ”Св.Кирил и Методий” град Ямбол
4. Медал-първо място-Злата Олегова Кула- 9 клас- ОДК-
град Велико Търново
5. Медал-първо място- Иво Руменов Райнов – 7 г.-ЦПЛР-

ОДК-град Търговище
6.Медал-първо място-Габриела Петрова Димитрова-  8г.
СУ „Св.Климент Охридски” град Ямбол
7.Медал-първо място- Елица Иванова Иванова-14г.- ОДК-

Ямбол
8.Медал-първо място- Ивайла Тодорова Груйкина-9г.- ЦПЛР-

ОДК-град Търговище
9. Медал-първо място- Фатме Неджати Лютфи – 8 г.-

ОУс.Лозарево
10.Медал-първо място-Преслава Николова Коева- 9 клас 

– СУ”Емилиян Станев” град Велико Търново
11.Медал-първо място- Шукрие  Юмер Мустафа – 3”а” 

клас- ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” град Велики Преслав
12.Медал – първо място- Божидар Алексиев Харизанов – 7 

„б” кл.
СУ „Христо Ботев”- град Сунгурларе
13.Медал първо място- Айлин Недретова Реджебова- 11 

клас- ПГХТД „Д-р Асен Златаров” град Нови пазар
14. Медал първо място-Оливия Колева Христова – ЦПЛР-

ОДК-Сунгурларе
15.Медал –първо място- Галиме Абединова Ибазерова – 13 г.-
СУ „Бачо Киро” град Летница
16.Медал-първо място- Стела Красимирова Маринова- 16 

г.- СУ”Цанко Церковски”  град Полски Тръмбеш
17.Медал – първо място- Ивона Галинова – 7г.- Ателие за 

изобразителни изкуства – град Търговище
18. Медал-първо място- Кристина Огнянова Ангелова – 

13г.- ОДК- град Русе.
19.Медал-първо място- Полина Тимофеевна Валецкая-9 

клас- ПГПААЕ „Гео Милев” град Бургас.
20.Медал-първо място- Божидара Кирилова Петрова – 7 

год.- 
ОУ „Проф. Марин Дринов” Кюстендил

1.Медал-второ място-Люба Веселинова Нанева-9клас,15г.-
СУ”Св.Климент Охридски” град Ямбол 
2.Медал-второ място- Дамяна Дианова Димитрова-4клас-

СУ „Св.Климент Охридски” град Ямбол
3.Медал-второ място-Йоана Ангелова Пашкулева-5клас-

СУ”Св.Климент Охридски” град Ямбол
4.Медал-второ място- Маргарита Мирчева- 3”в” клас-

СУ”Христо Ботев”-Сунгурларе
5.Медал- второ място-Ивайла Йорданова Генчева-12г.-6”а” 

клас СУ”Христо Ботев” град Нова Загора
6.Медал-второ място-ПИГ при ОУ”Христо Ботев”с.

Лозарево
7.Медал-второ място- Комплексна награда за Център за 

работа с деца – град Брегово, област Видин
8.Медал –второ място-Комплексна награда Професионална 

гимназия по транспорт и лека промишленост-град Омуртаг
9.Медал - второ място-Владислава Владиславова Илиева-

10г.школа „Мода и дизайн” НДД-София
10.Медал-второ място-Георги Благоев Благоев – 9г.- 39 

СУ „Петър Динеков” град София
11.Медал- второ място-Елена Александър Кирова – 8г.-

Столичен център за работа с деца – София.

12. Медал-второ място- Ани Георгиева Георгиева – 14г. 
– ОДК-Кюстендил
13.Медал-второ място- Марина Борисова Илиева -9г.-НЧ 

–град Дряново.
14.Медал-второ място- Глория Руменова Павлова-8клас-

НГПИД „Академик Дечко Узунов” глад Казанлък
15.Медал-второ място- Йоана Станимирова Димитрова- 

ЦПЛР-град Бургас
16.Медал-второ място-Ния Веселинова Маркова-11г-Арт 

ателие „Дон Кези” град Дупница
17.Медал-второ място- Ниляй Кенанова – 9г.-Ателие 

„Шарени пръсти” град Търговище
18.Медал-второ място- Дарина Търпова – 6 клас- 

ППМГ”Акад. Никола Обретенов” град Бургас
19.Медал-второ място- Преслав Нанков Нанков -11г.- 

ОДК-Силистра
20.Медал-второ място- Никола Димитров Димитров- 7г.-

НЧ”Съгласие 1862” град Ямбол
1.Медал-трето място-Диана Димитрова – 10г.-ЦРД-

Каспичан
  2.Медал-трето място- Севдалина Емилова Байчева – 

12г.-ЦПЛР-ОДК „Андрей Германов”-Дългопол
  3.Медал-трето място-Васил Маринов Кузев – 12г.-ОДК-

Пазарджик
  4.Медал- трето място-Габриела Илиева Илиева – 5 клас-

СУ”Св.Климент Охридски”- Ямбол
  5.Медал-трето-място-Мария Петрова Кръстева – 13г.-

7кл.- ЦПЛР-ЦУТНТ- град Разград
  6.Медал- трето място-Виктория Петкова Петкова- ПГ 

„Васил Левски” – град Ямбол
  7.Медал-трето място-Денис Анифеев Бедриев – 2 „в” 

клас- СУ „Христо Ботев”-Сунгурларе.
  8.Медал-трето място - Мелисе Хасанова – 
ОУ”Христо Ботев”с.Лозарево
  9. Медал-трето място-Комплексна награда на ОУ”Св.

св.Кирил и Методий”- с.Манолич
 10.Медал-трето място-Пламена Ненова- 13г.СУ”Максим 

Райкович” град Лясковец
 11.Медал-трето място-Стефани Танева-8г.- НДД-София
 12.Медал-трето място-Стефан Стоянов-7”б” СУ”Христо 

Ботев”-Сунгурларе
 13.Медал-трето място-Павлина Христова Николова-3”а” 

клас-СУ”Христо Ботев”-Сунгурларле
 14.Медал-трето място-ХТСАФ „Прилепче”- ЦПЛР-ОДК-

Сунгурларе
 15.Медал-трето място-Цветелина Боянова Николова-13г. 

СУ”Максим Райкович”- град Лясковец
 16.Медал-трето място-Денис Емилов Солаков 3”а”клас 

СУ”Христо Ботев” Сунгурларе
 17.Медал-трето място-Ния Веселинова Маркова-11г.Арт 

ателие „Дон Кези” град Дупница
 18.Медал-трето място-Цветелина Маринова Пенчева-

9г.-ЦПЛР-ЦРД- град Разград
 19.Медал-трето място-Гергана Стоянова Гешева-12г.-

ОДК-Пазарджик
20.Медал-трето място-Христина Павлова Василева-17г-

11клас Център  за личностно и творческо развитие-град 
Благоевград
21.Медал-трето място-Ивена Дишева Стефанова - 7г.-

ЦПЛР-ОДК-град Козлодуй
22.Медал-трето място- Хафисе Хасан Мутула-15г.-
СУ”Отец Паисий”,с.Люляково, област Бургас
23.Медал-трето място- Ерика Гаврилова-10г.-
СУ „Петко Р.Славейков”  град Добрич
24.Медал- трето място-Константин Евгениев Тодоров- 

7г.-школа по ИИ „ВВ-Арт”- град Севлиево
25.Медал-трето-място-Виктория Проданова Василева-12г. 

-6клас Общински детски комплекс-град Стражица
26.Медал- трето място- Селен Танева – 9 г.-Ателие 

„Шарени пръсти”  град Търговище
27.Медал-трето място-Пламена Овчарова – 9 клас – 

ППМГ”Академик  Никола Обрешков”-град Бургас
28.Медал-трето място- Борислава Пламенова Димитрова-

10г - 4клас ЦПЛР-ОДК- град Ихтиман
29.Медал-трето място-Алик Балтаян – 10г.-Детско арт 

студио-Лукойл – град Бургас
30.Медал-трето място-Димитър Станимиров Апостолов-

6г.
ЦПЛР-град Бургас
31.Медал-трето място-Елица Ангелова – 6клас- ШИИ 

Арт Попово- град Попово
32.Медал-трето място-Елица Евгениева Карамитева-13г.,7 

клас-ЦПЛР-ОДК-Ардино
33.Медал-трето място-Аделина Светославова Иванова-

11г.- ОУ”Цар Симеон Първи” град Варна
34.Медал-трето място-Виктория Христова Христова-9 

г. – НЧ „Ангел Кънчев  1901” град Русе.
35.Медал-трето място- Вяра Пламенова Пенчева-7г.,1 

клас-СУ”Райчо Каролев”-град Габрово

Искрени благодарности бяха отправени към всички, които 
финансово подпомогнаха празника.
1. Инж.Васил Панделиев – Кмет на община Сунгурларе
2.Г-н Жеко Г. Жеков- Директор на „Винекс”-Славянци АД.
3.НДД- град София с директор Татяна Досева.

Те бяха поздравени от  учениците от ГАФ „Прилепче” 
към ЦПЛР-ОДК-Сунгурларе

Благодарности и към учителите, които работиха за 
провеждането на този конкурс!

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 
"СВ. ТРИФОН ЗАРЕЗАН" – 2017 ГОДИНА - ГР. СУНГУРЛАРЕ


