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„РАЗДАЙ КОРЕН – ПРОДЪЛЖИ
ИСТОРИЯТА И ВИЖ БЪДЕЩЕТО“
По време на празника на Община
Сунгурларе „Трифон Зарезан“, който
е едно от най-значимите културни
събития в региона се проведе рекламна кампания предвидена по
проекта за Българското председателство: „Сунгурларска долина и
европейското председателство", под
мотото „Раздай корен – продължи
историята и виж бъдещето“. Бяха
раздадени лозови насаждения с логото на Българското председателство
и рекламни материали свързани с
Приоритетите заложени в програмата
и по-важните събития от календара
на Председателството, както и предстоящите събития в Бургас.
В инициативата взеха участие деца
от СУ “Христо Ботев“ - партньор по

проекта. Докосвайки се до „корените“ на традициите и водени под
мотото „Раздай корен – продължи
историята и виж бъдещето“ младите
участници в проекта с ентусиазъм
се включиха в съхраняването на
културните ценности и грижата за
опазването на околната среда.
С реализирането на кампанията се
цели повишаване компетенциите и
информираността на младите хора,
засилване на социалното приобщаване, повишаване информираността и
познанията на местното населението
и гостите на общината за ефективността на ротационното председателство както и за ангажиментите
и ползите за страната ни като член
на ЕС.

ПРИВЕСТВИЕ НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гордост, ден на родолюбие! Ден, в който
почитаме паметта на
сви д н и те жерт в и з а
духовно и политическо
освобождение на родината ни.
Подвигът на този ден
е неизмерим, неподвластен на времето,
защото всеки българин го носи в душата
си, защото споменът
за него разпалва, пречиства с онази изконна
обич към Отечеството,
която ни прави горди
българи. В историята
няма друга такава дата,
която да събира в едно
родолюбието, възторга
и преклонението пред
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Уважаеми дами и господа,
нашите освободители.
Трети март е празникът, който ни сплотява и
Скъпи съграждани и гости на Сунгурларе,
На 3-ти март, преди 140 години, като резултат
от Руско-турската Освободителна война, нашата
държава възкръсна от пепелта на петвековното
робство и започва историята на нова свободна
България. На този ден отбелязваме Националния
празник на Република България.
За нас, българите, 3 март е ден на национална

извисява още повече, защото ние, българите, сме
носители на гордо и пречистено с болка национално самочувствие! Празникът, който ни зарежда
с порива за дълг и патриотизъм.
Денят на Освобождението всяка година е повод
да изразим своята почит към хилядите герои, отдали живота си за свободата на България. Честването
на трети март е безспорно доказателство, че са

живи чувствата на признателност пред светлата саможертва на цял един народ, нетърпелив да измие с
кръвта си позора на робството.
Днес, повече от всякога сме длъжни да помним и
почитаме героите, дали живота си за свободата ни.
Днес, повече от всякога трябва да сме достойни за
техния героизъм. Днес трябва да сме отговорни за
бъдещето на България! Славното минало на нашия
народ ни задължава да бъдем упорити в отстояване
на националния идеал днес и в бъдеще, както и
в общата ни воля за свобода и единение, въпреки
предизвикателствата на съвремието.
Нека в този тържествен ден на нашата признателност, сведем глави пред хилядите герои, загинали за
свободата на България, заслужили словата на дядо
Вазов: „Българийо, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко, бяха.
И твойто име само кат мълвяха, умираха без страх!“
Да сведем глави и се поклоним пред величието на
всички загинали за свободата на България!
Нека помним и реализираме техните идеи, завети,
мечти за силна и свободна България! Нека помним,
нека бъдем единни и носим в сърцата си гордия
български дух! Да укрепваме националното самочувствие, черпейки сила от огнените стихове на
Ботев! Да извисяваме духовен ръст, пазейки завета
на Левски за чиста и свята република!
ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!
С уважение,
ИНЖ.. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе, 03.03.2018 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУНГУРЛАРЕ
НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРАТИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБШИНА СУНГУРЛАРЕ
Приета с решение N 296/ 21.12.2017г. по протокол N 35/21,12,2017 г. на Общински съвет - Сунгурларе
/продължение от брой 2/

/продължава в следващия брой/
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НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА НА ПАРАКЛИС
„СВЕТА ТРОИЦА” В СЕЛО БЕРОНОВО

Макар жителите на село
Бероново да са малко на брой,
желанието им да имат свой храм
от години е голямо. В днешното
напрегнато време всеки се нуждае
от място, в което душата да си
почине, да потърси покой и утеха,
да почерпи сили и да продължи
напред. И ето че градежът на
православния храм най-после
започна да се реализира.
На 15 февруари бе направена
беше първата копка и се положи
основният камък за строежа.
Божият дом ще носи името „Света
Троица”. На събитието присъстваха кметът на община Сунгурларе
инж.Васил Панделиев, зам.кметовете на общината г-жа Хатидже
Георгиева и г-жа Дияна Гурева, архитектът на общината Константин
Якубович, Донка Маринчева,
главен специалист „Устройство на
територията”, кметският намест-

изпитанията на времето, за да бъде
в дар на идните поколения.” Той
подари на кметството и миряните
книги с духовни напътствия.
Храмът ще бъде построен
в парка в центъра на селото.
Теренът, предвиден за изграждането му е предоставен от община
Сунгурларе на сливенската митрополия.
Той ще бъде изграден с дарения, с които ще бъдат закупени
строителните материали. Вече са
събрани и първите средства.
Със затоплянето на времето
след освещаването, строителните
работи ще започнат.
И дай Боже храмът да бъде
готов по-бързо.

ник на Бероново Христо Велков
Велков, дарители, църковното
настоятелство, жители на селото.
Водосвет за бъдещият храм отлужиха сливенският Митрополит
Йоаникий, протосингелът на
Сливенската митрополия свещеноиконом Евгени Янакиев,
архиерейският наместник на
Карнобатска околия отец Иван
Димитров и енорийският свещеник архимандрит Димитрий.
Митрополит Йоаникий извърши
ритуала по полагането на градежния камък. Той приветства жителите на селото за тяхната съхранена през годините на изпитания
и трудности християнска вяра и за
утвърждаване на нейните светилища в днешно време. „Вие, уважаеми жители на село Бероново,
с вашата вяра и чисти сърца, сте
основният камък в градежа. Затова
той ще бъде здрав и ще устои на

ЗАПОВЕД
№ 108 / 16.02.2018г.

ЗАПОВЕД
№ 109 / 16.02.2018Г.

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.71 и чл.72 от Наредбата за
РПУРОИ
ВЪВ ВРЪЗКА : с чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.71 и чл.72 от Наредбата
за РПУРОИ ВЪВ ВРЪЗКА : с чл.14, ал.2 и ал.3
от ЗОС

ЗАПОВЯДВАМ:
Насрочвам публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем, за срок от десет години на терени – частна общинска
собственост, за отглеждане на животни и животинско продукция, а именно:
1.Терен с площ 1353/2084 ид.ч. кв.м., находящ се в УПИ І-36
кв.7 по ПУП на с.Костен, за начална годишна наемна цена 60,88
лв. /шестдесет лева и осемдесет и осем ст./ без ДДС.
2.Терен с площ 1098/1339 ид.ч. кв.м., находящ се в УПИ ІІ кв.7
по ПУП на с.Костен, за начална годишна наемна цена 49,41 лв.
/четиридесет и девет лева и четиридесет и една ст./ без ДДС.
Горе посоченият търг да се проведе с явно наддаване на
07.03.2018г. от 10,00часа в заседателната зала на Общината.
Условия за наемане:
1.Наемателят да извърши за своя сметка всички необходими действия във връзка с изготвянето и одобряването на
техническата документация на обекта за ползването му по
предназначение.
Депозита за участие в търга е 50% от началната годишна
тръжна цена и се внася в касата на Общината.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден.
Необходими документи за участие в търга:
1.Заявление за участие /по образец/.
2.Внесен депозит.
3.Актуално състояние за юридически лица издадено не порано от предходните три месеца.
4.Удостоверение от Дирекция ,,ОГТМП,, за липса на задължения към Община Сунгурларе.
5.Удостоверение от Дирекция „БФСДОС” за липса на задължения към Община Сунгурларе.
Документи за участие в търга се приемат до 06.03.2018г. до
12.00 часа в деловодството на Общината.
Заповедта да се връчи на Кмет на с.Костен и Диреция ,,БФСДОС,, при Общината за сведение и изпълнение.
Кмет на Община Сунгурларе:
инж.Васил Панделиев/

ЗАПОВЯДВАМ:
Насрочвам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на терен – частна
общинска собственост, а именно: терен с площ 599
кв.м., находящ се в УПИ ХХХІХ – за стопански дейности кв.2 по ПУП на гр.Сунгурларе, за растениевъдна
продукция.
Горе посоченият търг да се проведе с явно наддаване
на 07.03.2018г. от 10,30 часа в заседателната зала на
Общината
Условия за наемане:
1.Наемателят да извърши за своя сметка всички
необходими действия във връзка с изготвянето и одобряването на техническата документация на обекта за
ползването му по предназначение.
За начална годишна цена при наддаването в търга
определям сумата в размер на 20,96 лв. без ДДС.
Депозита за участие в търга е 50% от началната годишна тръжна цена, т.е. 10,48 лв. и се внася в касата
на Общината.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден.
Необходими документи за участие в търга:
1.Заявление за участие /по образец/.
.Внесен депозит.
3.Актуално състояние за юридически лица издадено
не по-рано от предходните три месеца.
4.Удостоверение от Дирекция ,,ОГТМП,, за липса на
задължения към Община Сунгурларе.
5.Удостоверение от Дирекция „БФСДОС” за липса
на задължения към Община Сунгурларе.
Документи за участие в търга се приемат до 06.03.2018г.
до 12.00 часа в деловодството на Общината.
Заповедта да се връчи на Диреция ,,БФСДОС,, при
Общината за сведение и изпълнение.
Кмет на Община Сунгурларе:
/инж.Васил Панделиев/
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СТРАХОТНА НОВИНА
ЗА НЯКОИ
ПЕНСИОНЕРИ!
Пенсионерите ще имат право на безплатни зъбни протези.
Те ще се отпускат от 1 септември първоначално само за хората
между 65 и 69 – годишна възраст. За взимането на мярката, изработването им и евентуалните корекции възрастните хора няма
да заплащат нито лев. Това съобщи за „Монитор“ председателят
на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков и уточни,
че до тази придобивка за старите хора у нас се е стигнало след
продължителни преговори между съсловната организация и
Националната здравноосигурителна каса, която ще покрива на
100% новата стоматологична услуга. Зъболекарският съюз ще
преговаря от догодина възрастовата група на хората, които имат
нужда от цели протези да се разшири от 2019 година, допълни
д-р Шарков. В бюджета на НЗОК за дентална помощ за тази
година се отпуска още 1 млн. лева, като общата сума, с която
касата ще закупи дентални дейности в полза на здравноосигурените, е 157 млн. лева. Увеличението на средствата спрямо
2017 г. е с 10 млн. лева. С тези средства НЗОК ще стартира
програмата за зъбно протезиране, като това включва заплати
на денталните лекари и дейностите, необходими за подготовка
на пациентите за изработване и поставяне на зъбни протези.
Идеята пенсионерите да получават безплатни протези не е
нова. Те да им бъдат отпускани от 1 юли 2017 г. предвиждаше проектонаредба на служебния здравен министър д-р Илко
Семерджиев. Според нея те трябваше да бъдат предоставяни
на хората от 65 до 75 години. Около 20 % от хората на възраст
над 65 години са с изцяло обеззъбена челюст, сочат данните на
Българския зъболекарски съюз. От Министерството на здравеопазването са убедени, че голяма част от тези хора са социално
уязвими и не разполагат със средства да решат проблема си. Изчисленията показват, че средният годишен разход на системата
за едно лице, нуждаещо се от протеза, би бил около 200 лева.
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РАЗПРЕДЕЛИХА СУБСИДИИТЕ НА
ЧИТАЛИЩАТА ЗА 2018-ТА ГОДИНА
В изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища и Указанията на Министерството
на културата за организацията и методиката за
прилагане на критериите за разпределение на
субсидията за народните читалища на 9 февруари в залата на НЧ”Просвета-1882г.” Сунгурларе
се проведе заседание на Комисията за разпределение на субсидията за народните читалища
на територията на община Сунгурларе за 2018.
Съгласно Заповед № ЗК -053 от 25.01.2018г.
на Кмета на Община Сунгурларе инж.Васил
Панделиев бе назначена комисия с председател Тончо Тончев –представител на община
Сунгурларе и представители на всяко от 18-те
легитимни читалища. Със същия документ бяха
утвърдени вътрешни правила за работата на
Комисията за разпределение на субсидията за
народните читалища на територията на община
Сунгурларе за 2018 г. Разработен и представен
бе Анализ на изпълнението на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в
Общината.
Общата субсидия за читалищната дейност

в Общината за 2018 година е в размер на 226
125лв.- за 27 субсидирани бройки, или с 34
965лв. повече в сравнение с миналата година,
която беше 191 160лв. За 2017г. размерът на една
субсидирана бройка беше 7140лв., а в новия
бюджет е разписано на 8375лв., което значи
че една субсидирана бройка се увеличава със
1235лв. Г-н Тончев поясни, че в сравнение с
миналата година субсидията за читалищна дейност е увеличена, но трябва много внимателно
да се преценя как да се използват средствата и
за какви дейности.
Разпределението на годишната субсидия бе
направено въз основа на представените отчети
за дейността на всяко читалище и изпълнението
на показателите, включващи броя на културните
мероприятия, библиотечни показатели, одобрени проекти и след техническа обработка на
данните единодушно 18-те представителя на
читалищата от Община Сунгурларе одобриха
тазгодишното разпределение на субсидиите си.
Срещата бе уважена и от кмета на Община
Сунгурларе инж.Васил Панделиев.

В БИБЛИОТЕКАТА СЕ
ПРОВЕДЕ УРОК ПО
РОДОЛЮБИЕ ПО ПОВОД
традиционните кушии бяха дошли повече от 200 души
от града и населените места на общината. Състезанието 145 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА
се проведе по познатото трасе - по черния път между
НА АПОСТОЛА
село Горово и шосето от Сунгурларе към село Черница.

ТРАДИЦИОННИ КУШИИ ЗА
ТОДОРОВДЕН В СУНГУРЛАРЕ

В

първата събота след Сирни Заговезни
Българската православна църква отбелязва Тодоровден. Според народните обичаи
Тодоровден се празнува главно за здраве на конете, затова
се нарича още и Тудорица или Конски Великден. Кушиите
са задължителна част от празника. Те се устройват в
чест на Свети Тодор – един от тримата най-почитани
от българите светци-конници. Легендата разказва, че
на този ден светецът отивал при Бог да моли за лято,
облечен с девет кожуха.
За поредна година на 24 февруари в Община
Сунгурларе бяха организирани конни надбягвания свързани с празника, които преминаха при изключително
голям интерес. Седмици преди празника кандидатите
за участие в кушиите се интересуваха от програмата на
събитието. В студения февруарски ден да наблюдават

На старта г-н Шабан Мустафа – главен експерт „Спорт”
в Община Сунгурларе, регистрира всички участници и
даде състезателните номера. За първи път имаше два
отделни старта. От всички 15 заявили участие в надпреварата, най-бързи бяха: от първия старт - конят „Черен
Жребец” с жокей Мирослав Димитров, който стана победител, втори бе конят „Вихър” с жокей Михайл Радев,а
трети, отново кон „Вихър” с жокей Найден Иванов. От
втория старт до финала стигнаха: кон „Вихър” с жокей
Алекси Христов и втори кон „Чакал” с жокей Благой
Иванов. Състезанието беше много оспорвано, като в
крайна сметка най-добрите заслужиха призовите места.
Поощрителна награда получи кон „Лига” с жокей Ружди
Мюмюн от Община Бургас.
Кметът на Община Сунгурларе инж. Васил Панделиев
награди участниците с грамоти и парични награди, като
пожела на всички много здраве и успехи.
.Спортната проява беше уважена и от: г-жа Хатидже
Георгиева – заместник кмет на Община Сунгурларе, г-жа
Росица Чанева – секретар на Община Сунгурларе, г-н
Николай Терзиев – общински съветник, служители от
общинската администрация, общественици и граждани
от града и населените места.
За реда при провеждане на конните надбягвания се
грижиха служителите на Районно управление „Полиция”
гр. Сунгурларе.

На 19.02.2018г. /понеделник/ в библиотеката
на НЧ "Просвета 1882г."
гр.Сунгурларе, учениците от
клуба «Приятели на книгата»
отбелязахме 145 години от
обесването на Васил Левски.
Бяхме подготвили презентация в памет на Апостола,
малка изложба от книги и
снимков материал. Гости ни
бяха ученици от четвърти клас.
В презентацията се разказваше за живота и подвизите на
Левски, за десетките села и
градове, в които той организира тайни революционни комитети,
в които участват представители на всички обществени среди.
Учениците научиха много интересни факти за живота и делото
на българския борец за свобода Васил Иванов Кунчев - Дяконът,
Игнатий, Джингиби или просто Левски, многото имена, с които
е известен Апостолът на свободата. Левски е основна фигура в
българското освободително движение. Неговата мечта е чиста и
свята република, в която всички да имат равни права, независимо
от етническата си и религиозна принадлежност.
Магдалена Делчева – библиотекар при
НЧ "Просвета 1882г." гр.Сунгурларе
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През 2017 г. на територията на община Сунгурларе са възникнали 98 произшествия или близо
23 % от общия брой на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението” – гр.
Карнобат. По населени места произшествията са в:
Сунгурларе - 15
Вълчин - 12
Славянци, Скала, Грозден - 9
Прилеп - 6
Черница - 5
Подвис, Чубра, Горово, Балабанчево - 4
Климаш, Есен - 3
Лозарево, Ведрово, Съединение - 2
Завет, Терзийско, Садово, Върбишки и Ришки проход - 1
В землищата на останалите 10 села няма регистрирани произшествия, като за Манолич това
вече е няколко години поред, при положение, че е най-голямото.
По-сериозни пожари с материални загуби са:
- На 10.01. в с. Грозден изгоря къща с оборудване на ловно сдружение. Причината е късо
съединение в ел. инсталация.
- 30.01. – с. Климаш е унищожена 50 кв. м. покривна конструкция на пристройка.
- 03.09. в Сунгурларе горяха стопански постройки, бали и дървен материал.
- 14.09. в с. Ведрово вследствие работа с флекс изгоряха 150 кв.м. покрив на стопанска
постройка и инвентар.
- 24.10. в с. Климаш е унищожена 40 кв. м. покривна конструкция на къща и домашно имущество. Причина късо съединение в ел. инсталация.

- 25.11. в с. Садово изгоряха около 30 кв.м. покривна конструкция и 50 бали.
- 29.11. в с. Горово пожар в стопанска постройка е унищожено около 3 000 бали. Причината
е в процес на установяване.
Няколко са случаите на продължителни и обширни пожари в района на Балабанчево и
Скала, където има и изгорели няколко къщи и стопански постройки. Сащо така и доста лозови насаждения са унищожени, широколистни и борови масиви, леки и товарни автомобили.
Основните причини за пожарите с материални загуби са най-много от късо съединение в
ел. инсталации, неправилно боравене и детска игра с открит огън, техническа неизправност,
отоплителни съоръжения и др.
Освен пожари на територията на общината са извършвани аварийно-спасителни дейности,
особено покрай натоварения трафик за Ришкия проход, оказана е навременна техническа
помощ при катастрофи, изтегляне на нуждаещи се в автомобили, извозване на болни и за
хемодиализа вследствие зимната обстановка.
Изминалата година беше трудна не само за службата, а и за всички ангажирани с опазването
от пожари организации, служители и граждани. Въпреки тежките условия, високите температури и изсъхналата избуяла трева полските пожари не можаха да влязат в населени места
и да унищожат къщи и постройки, както в предишни години. Не се допусна, както на много
други места в страната безконтролна обстановка, обявяване на бедствени положения и др.
Заслуга за това е добрата организация и инициатива от страна на ръководството на общината
и нейните предприятия, кметове и кметски наместници в населени места, арендатори, поддържащи и стопанисващи фирми и мн. други, за което изказвам своята благодарност.
НАЧАЛНИК РСПБЗН:
Гл. инспектор инж. Димитър Грозев

