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СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
„СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА БОРБА С ПОЖАРИТЕ”
Заключителната пресконференция по проект „Съвместни действия за борба с пожарите” се състоя на 12 март в заседателната зала на
Общински съвет Сунгурларе. В работата й участие взе разширеният
състав на проектния екип: г-н Хюсеин Касап - кмет на Община
Юскюп, г-н Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе, г-жа
Хатидже Георгиева - заместник кмет на Община Сунгурларе, г-жа
Чийдем Бежи - общински ръководител проекти в Община Юскюп,
г-н Четин Алънджа - технически специалист в Община Юскюп, г-жа
Ваня Няголова - ръководител на проекта за Община Юскюп, г-жа
Райна Душкова - координатор на проекта за Община Сунгурларе,
г-н Петър Мушиев - технически сътрудник за Община Сунгурларе,
г-н Мемдух Буюкбайрактар - счетоводител на проекта за Община
Юскюп, г-жа Ирина Ружева - счетоводител на проекта за Община
Сунгурларе. Присъстваха общински служители, представители на
неправителствени организации, граждани. Проектът„Съвместни
действия за борба с пожарите” се реализира от общините Юскюп
(водещ партньор от Турция) и Сунгурларе (партньор по проекта
от България) за период от 24 месеца: 21 март 2017 - 20 март 2019г.
Финансирането е 468 915 евро от Европейския съюз и национално
публично съфинансиране, осигурено от двете страни партньори България и Турция, чрез програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГ България
- Турция. Програмата е разработена в рамките на европейската
стратегия за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и съответните национални стратегически документи за финансиране на
проекти, свързани с развитието на устойчив туризъм и околна среда.
Проектът „Съвместни действия за борба с пожарите” е инвестиционен проект, в рамките на специфичната цел на програмата:
„Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и
причинени от човека бедствия в трансграничния регион” в област
на интервенция „Мерки за адаптиране към изменението на климата,
предотвратяване и управление на свързаните с климата рискове,

например ерозия, пожари, наводнения, бури и суши, включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за
гражданска защита и за управление на бедствия”.
Основната цел на проекта е да подобри противопожарните
способности на двете общини и да предотврати и смекчи последиците от пожарите, които могат да засегнат техните територии чрез
снабдяване с ново оборудване (и за двете общини) и подобряване
на уменията на персонала, отговорен за гасене на пожари.
Целевите групи по проекта са: местните власти на общините
Юскюп и Сунгурларе.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
1. Разработен „Анализ на риска от пожари в общините Юскюп
и Сунгурларе и ръководство за най-добри практики за гасене на
пожари” - на български и турски. Публикуван на български на
интернет страницата на Община Сунгурларе: http://www.sungurlare.
org/images/euprogs/Risk_analiz.pdf.
Ръководството за анализ на риска и добрите практики при опасност от пожари включва мерки, които трябва да бъдат приложени
в общинските стратегически и вътрешни документи.
2. Изработен проект за пожарни кули в Община Сунгурларе,
който ще бъде използван при бъдещо изграждане на пожарни кули
в общината. Като се има предвид високия риск от горски пожари в
общината, изграждането на такива кули е много важно за ефективното гасене на пожари и опазването на горите в района.
3. Доставка на противопожарно оборудване за двете общини:
3.1. За Община Сунгурларе: доставка на 4 автомобила, оборудвани
с подвижни противопожарни платформи (4Х4).
3.2. За Община Юскюп: един противопожарен автомобил двоен
шкаф, (4х4), с модулна система и един атакуващ противопожарен
автомобил с двоен шкаф, (4х2) с модулна система, с воден капацитет 2 тона.

4. Подобрени способности на 26 турски и български общински
служители в областта, чрез проведени две обучения:
- в Сунгурларе на 25-26 октомври 2018г. - „Ефективни противопожарни техники и предотвратяване на пожари”;
- в Юскюп на 18-19 декември 2018г. - обменна визита - „Най-добри
практики за ефективни противопожарни техники и предотвратяване
на пожари”.
Партноьорските общини ще включат в своите стратегии и планове за действие мерките по тези въпроси, посочени по време на
обучението и обменната визита и ще се ангажират да ги следват
и прилагат.
Проектът има значително трансгранично въздействие не само за
партньорите, но и за целия трансграничен регион.
Подобрените противопожарни способности на двете общини ще
доведат до значително намаляване на риска от разпространение
на пожари.

СУНГУРЛАРЕ ЧЕСТВА ТЪРЖЕСТВЕНО ТРЕТИ МАРТ
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141 години ни делят от онзи
ден, когато свободата е огряла найстарата държава на Балканския полуостров - нашата България. Едно
пет вековно робство е отхвърлено,
възкръснала е държавата България
и нашият народ е тръгнал по
нов път.
Трети март! Дата събрала в едно
родолюбието и саможертвата,
признателността и преклонението
пред подвига на героите. Ден, в
който празнуваме свободата си
и почитаме геройски загиналите
за нея.
Програмата за честванията на 3
март на Община Сунгурларе започна от 28 февруари с провеждането
на станалия вече традиционен
Общински конкурс „Българийо за
тебе те умряха” в който участваха
ученици от училищата на територията на Община Сунгурлае и
Детската градина „Зорница” село
Грозден.
В Деня на любителското художествено творчество - първи март,

в Сунгурларе тържествено беше
честван Националния празник на
България. Да уважат празника в
театралния салон на читалището
бяха дошли много ученици, сунгурларци, гости на града, общински съветници, почетни граждани
на Община Сунгурларе, общински
служители, кметове на населени
места, представители на неправителствени организации и други.
На всички тях преди началото на
концерта ученици в национални
костюми поднесоха поздравителна
картичка, изготвена специално за
трети март от общинската администрация.
След като беше изслушан химна
на Република България, кметът на
общината инж. Васил Панделиев
приветства присъстващите, като
в словото си заяви: "В историята
на България има много събития и
дати, които са поставили основата
на националното ни самочувствие
и достойнство, но 3-ти март 1878
година е дата, която ярко се откро-

ява в историческия ни летопис.
Дата, която събира в едно родолюбието, възторга от дълго жадуваната свобода и преклонението пред
нашите освободители. …”
Празничният концерт започна с
композицията „България“ изпълнена от учениците от четвърти клас
с ръководител Недка Христова в
която оживяха паметни и героични моменти от историята ни.
Звучаха и песните „Къде си вярна
ти любов народна“, „Пътнико
свиден“ изпълнени от вокалната
група при СУ „Христо Ботев“ с
ръководител Лариса Станкова.
Тези изпълнения създадоха настроение на гордост от героичното
ни минало. Публиката имаше
удоволствието да се наслади на
спектакъла „Великденско вино“
на Константин Илиев, посветен
на Апостола на свободата Васил
Левски. Бурни аплодисменти предизвика и чудесното изпълнение
на танцьорите от танцовия състав
„Зорница“ с ръководител Тончо
Кисьов. Концертът се превърна в
празник на духа, предизвика възторг и гордост, среща на съкровен

миг с паметта на живелите преди
нас и тяхната мечта за свобода. И
е прав поетът написал:
„ Българийо, от дядо Вазова
възпята,
за твоите безрайни дивни
красоти,
с юнашка кръв по хълми и бърда
пролята –
не ще загинеш, ще живееш
дълго ти!”
На трети март кметът на общината инж. Васил Панделиев,
председателят на Общински съвет
Сунгурларе - г-н Халил Ахмед, г-н
Благомир Чомаков - кмет на село
Лозарево, г-жа Катя Атанасова кмет на село Везенково и жители от
населените места положиха венци
и цветя на паметната плоча на опълченеца Марин Георгиев Стоянов,
участник в Руско-Турската война
в боевете при Стара Загора и
Шипка, бюст паметника на д-р
Константин Везенков (1848-1878)
загинал само на 30 години за свободата на Родината, на паметната
плоча на загиналите във войните
везенковци и на паметната плоча
на загиналите от село Скала.

ДРЪВЧЕТАМАРТЕНИЦИ В
СУНГУРЛАРЕ
Общинската администрация, след
като преди две години зарадва жителите на Сунгурларе с
огромна мартеница
„Пижо и Пенда”,
тази година изпълни интере снат а
идея за окичване
на 7 дръвчета – 3
в парковото пространство в близост
до автогарата, 3 в
градинката на лесопарк „Ичмята”
и 1 в центъра на
площад „Св. Кирил
и Методий“ в града. Целта беше да се създаде пролетно настроение в навечерието на 1 март – Деня
на Баба Марта. За реализирането на инициативата
участие взеха децата от Център за подкрепа за
личностно развитие – ОДК гр. Сунгурларе, които
изработиха част от мартениците. Искрено зарадва
малки и големи посланието на администрацията:
„Честита Баба Марта! Бъдете здрави и засмени!”

ПОКАНА

НЧ „Просвета-1882г.“ гр. Сунгурларе
Ви кани да присъствате
на ПРОЛЕТЕН КОНЦЕРТ
15 ГОДИНИ ФОЛКЛОРЕН
АНСАМБЪЛ „ ВОЙВОДИНЦИ“
с.Войводиново, обл.Пловдив
на 23.03.2019 г. /събота/ от 18.00 часа
в салона на НЧ „Просвета-1882г.“
ВХОД СВОБОДЕН
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РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 7 МАРТ 2019 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ№ 415
Разглеждане на Предложение от Диана Гурева - Зам.-кмет на
Община Сунгурларе относно: Годишен отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община
Сунгурларе за 2018г След проведеното поименно гласуване с 17
гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „ - 0, Общински
съвет Сунгурларе Р Е Ш И: Приема за сведение годишния Отчет
за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община
Сунгурларе за 2018 година.
РЕШЕНИЕ № 416
Разглеждане на Докладна записка от Васил Панделиев - кмет на
Община Сунгурларе относно: Отчет за изпълнение на Програмата
за управление на община Сунгурларе за третата година от мандат
2015-2019г.
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”,
„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет
Сунгурларе Р Е Ш И: Приема Отчета за изпълнение на Програмата
за управление на Община Сунгурларе за третата година от мандат
2015 – 2019 г.
РЕШЕНИЕ№ 417
Разглеждане на Предложение от Васил Панделиев - кмет на
Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПП (проект за подробен устройствен план - парцеларен план) за ПИ (поземлен имот) №150005, местност „Къмпинг
Хан Крум” в землището на с.Камчия, община Сунгурларе, обл.
Бургас с цел изграждане на пътна връзка към път ІІ-73 „Шумен
- Карнобат” при км 51+260 – ляво.
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”,
„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет
Сунгурларе Р Е Ш И: Разрешава Нуман Махмуд Гюлер да възложи изработване на ПУП – ПП (проект за подробен устройствен
план – парцеларен план) за ПИ (поземлен имот) №150005, местност „Къмпинг Хан Крум” в землището на с.Камчия, община
Сунгурларе, обл. Бургас с цел изграждане на пътна връзка към
път ІІ-73 „Шумен - Карнобат” при км 51+260 – ляво.
ПУП- ПП да се изготви съобразно ЗОЗЗ (Закона за опазване
на земеделските земи) и Правилника за неговото приложение
(ППЗОЗЗ), както и при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба №
7/22.12.2003г. за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8/14.06.2001г. за ОСУСП
на МРРБ, Закона за пътищата и протокола на ОПУ - Бургас.
РЕШЕНИЕ № 418
Разглеждане на Докладна записка от Васил Панделиев - кмет
на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на Община
Сунгурларе с проект „Модернизация на съществуваща материална
база за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален
патронаж” в Община Сунгурларе” по Фонд „Социална закрила”
към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства.
След проведеното поименно гласуване с 16 гл.-„ЗА”,
„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общинския съвет Р
ЕШИ:
1.Дава съгласие Община Сунгурларе да кандидатства с проект
„Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне
на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в Община
Сунгурларе” по Фонд „Социална закрила” към МТСП.
2.Дава съгласие Община Сунгурларе да осигури съфинансиране
на дейностите по проекта, съгласно указанията на бенефициентите,
в размер на 10 % от общия бюджет, или 2 161.07 / две хиляди сто
шейсет е един лв. и седем стотинки / лв.
3.Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да подготви и
внесе проектното предложение, окомплектовано с изискуемите
документи, съгласно правилата на Фонд „Социална закрила”.

„ливади“ и други постоянно затревени площи.
3. Приема годишен план за паша – Приложение № 3 и Правила
за ползване на общинските пасища, мери и ливади.
4. Определя годишна наемна цена както следва: за „пасища и
мери“ - 8,00 лв./дка; за пасища с храсти – 6,00 лв./дка; за ливади
13,40 лв./дка.
5. Определя задълженията на общината и ползвателите за
поддържането на пасищата, мерите и ливадите, както следва:
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА:
-Да осигури безпрепятствено ползване на общинските пасища, мери и ливади за паша на притежаваните от земеделските
стопани животни.
-Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и
опазване на пасищата и мерите.
-Кметовете на населените места и кметските наместници от
съответните селища на Община Сунгурларе се задължават да
следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските
пасища, мери и ливади от страна на ползвателите. При констатирани нарушения да уведомят Общината.
-Кметовете и кметските наместници да предприемат мерки за
недопускане използването на общински пасища и места за водопой на животни, които не са идентифицирани, и на които не са
извършени мерките по държавната профилактична програма и по
програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:
-Да използват имота съгласно предназначението му, с грижата
на добър стопанин;
-Да поддържат имота в добро екологично и земеделско състояние;
-Да почистват пасищата от нежелана храстовидна растителност
и да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове;
-Да опазват пасищата от ерозиране, заблатяване, засоляване;
-Да не допускат замърсяването на имота с битови, строителни,
производствени, опасни и др. отпадъци;
-Да районират пашата така, че да се избягва преизпасването
на тревостоя;
-Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се
грижат за него в пасището, или да посочат друго лице, което да
извършва това от тяхно име и за тяхна сметка;
-Да не преотдават за ползване на трети лица имотите – предмет
на договора или части от тях;
-Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и
ливадите;
-Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не
се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;
-Да не се извършва сеч на намиращите се в отдадените под
наем пасища, мери и ливади на отделно стоящи или групи дървета,
без разрешение на компетентните органи;
-Да не се изграждат постройки с траен статут в пасищата,
мерите и ливадите, както и да не се ограждат предоставените
площи, освен с електронен пастир.

с постоянен адрес: с.Вълчин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас,
правото на собственост върху имот – частна общинска собственост, находящ се в село Вълчин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас,
представляващ терен с площ 192 кв.м., съставляващ УПИ ХII
с отреждане за КОО в кв. 23 по ПУП на селото ,при граници:
Север –УПИ VIIIза здравна служба, изток – улица , юг- УПИ ХI
за поща и запад – УПИ IV-86, актуван с АЧОС № 4009/29.01.2019
г., върху който имот купувача има законно построена сграда, за
сумата 706 лв. без ДДС/Седемстотин и шест лева без ДДС/ .
Упълномощава кмета на Община Сунгурларе да извърши
необходимите действия във връзка.
РЕШЕНИЕ № 425
Разглеждане на Предложение от Васил Панделиев - кмет на
Община Сунгурларе относно: Учредяване на право на строеж
върху имот – частна общинска собственост.
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”,
„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет
Сунгурларе Р Е Ш И : Дава право на кмета на Община Сунгурларе
да УЧРЕДИ на Владислав Маринов Коларов, с ЕГН ------------------- с постоянен адрес: гр. Сунгурларе, ул. Дунав № 3 право на
строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Сунгурларе, представляващ дворно място с
площ от 494 кв.м., съставляващо УПИ ХХIV-80 от кв. 21 по
ПУП на гр. Сунгурларе, актувано с АЧОС № 3989/15.10.2018 г.
за изграждане на еднофамилна жилищна сграда със застроена
площ до 60 кв.м. съобразно предвижданията по ПУП, при цена
на правото на строеж 650 лв. без ДДС /Шестстотин и петдесет
лева без ДДС/ и следните условия:
1. Приобретателят на правото на строеж следва да заплати
дължимите данъци и такси по сделката, както и стойността на
разходите, направени от общината за изготвяне на оценката.
2. Приобретателят на правото на строеж се задължава да
изпълни строителството съобразно предвижданията на ПУП на
гр.Сунгурларе в 5 годишен срок. Същият няма право да прехвърля
учреденото право на строеж на трети лица и не може да извършва
разпоредителни сделки с построената жилищна сграда или да
отдава същата под наем за срок от 15 години.
Упълномощава кмета на Общината да извърши необходимите
действия във връзка с осъществяването на правните сделки.
РЕШЕНИЕ№ 426
Разглеждане на Предложение от Васил Панделиев - кмет на
Община Сунгурларе относно: Безвъзмездно учредяване на право
на строеж върху имот частна общинска собственост в с.Черница
за построяване на параклис.
След проведеното поименно гласуване с 16 гл.-„ЗА”,
„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет
Сунгурларе Р Е Ш И : 1.Учредява в полза на СЛИВЕНСКА
МИТРОЛОПИЯ със седалище и адрес на управление : гр.Сливен,
пл. „Хаджи Димитър” № 5 , БУЛСТАТ 119045188, представлявана
от архимандрит Димитрий Стоянов Драганов – Председател на
църковното настоятелство, безсрочно, безвъзмездно право на
строеж за изграждане на едноетажна сграда, представляваща
храм –параклис „Св.Успение Богородично”, село Черница, община
Сунгурларе със застроена площ 27,40 кв.м., в имот, актуван Акт
№ 4010/12.02.2019 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ в кв. 23 по ПУП на с. Черница , общ.Сунгурларе,
целият с площ 213 кв.м., отреден за параклис, при граници на
имота : север- улица , изток-улица и юг– УПИ Х за озеленяване
и запад – УПИ Х за озеленяване
2. Упълномощава кмета на Общината да осъществи всички
дейности необходими за правилно и законосъобразно изпълнение
на решението по т.1

РЕШЕНИЕ № 422
Разглеждане на Предложение от Васил Панделиев - кмет на
Община Сунгурларе относно: Ликвидиране съсобственост чрез
продажба на общинско място.
След проведеното поименно гласуване с 16 гл.-„ЗА”,
„ПРОТИВ”- 1 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет –
Сунгурларе Р Е Ш И: 1.Дава съгласие за ликвидиране съсобствеността в УПИ ІІІ-15 от кв. 4 по ПУП на с.Бероново, общ.
Сунгурларе, обл. Бургас, чрез продажба на дела на Общината
на Георги Димитров Милев от с.Славянци, а именно: продажба
на 439/939 ид.ч./кв.м.от УПИ ІІІ-15 в квартал 15 по ПУП на с.
Бероново, целият с площ от 939 кв.м. при граници : север – улица
, изток – УПИ ІV-16 , юг – УПИ VІІІ-18 и запад – УПИ ІІ-14 ,
актуван с АЧОС № 2279/16.03.2009 г., по пазарна цена – 2634 лв.
РЕШЕНИЕ № 427
РЕШЕНИЕ № 419
без ДДС /Две хиляди шестотин тридесет и четири лева без ДДС /.
Разглеждане на Предложение от Васил Панделиев - кмет на
Разглеждане на Докладна записка от Васил Панделиев - кмет
2. Упълномощава кмета на Община Сунгурларе да извърши Община Сунгурларе относно: Разпределение на общинския жина Община Сунгурларе относно: Приемане на План за развитие продажба на горепосочения имот.
лищен фонд за 2019г. След проведеното поименно гласуване с 13
на социалните услуги в община Сунгурларе за 2020г.
гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 1 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2 , Общински съвет
След проведеното поименно гласуване с 16 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”РЕШЕНИЕ № 423
Сунгурларе Р Е Ш И: Общински съвет Сунгурларе, на основание
0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Сунгурларе Р Е
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.2, ал.2, вр. ал.1 от Наредбата за
Ш И: Приема годишен план за развитие на социалните услуги в на Община Сунгурларе, относно: Продажба на терен в кв.24 условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с обОбщина Сунгурларе за 2020г.
УПИ VI по ПУП на с. Съединение , м/у двата квартала, общ. щински жилища Приема списък за разпределение на общинския
Сунгурларе , обл. Бургас. След проведеното поименно гласуване жилищен фонд по предназначение за 2019г., както следва:
РЕШЕНИЕ № 420
с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински
І. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени
Разглеждане на Докладна записка от Васил Панделиев - кмет на съвет Сунгурларе Р Е Ш И : Дава право на кмета на Община жилищни нужди
Община Сунгурларе относно: Приемане на Общинска програма Сунгурларе да Продаде на Емурла Ахмед Ахмед, с ЕГН -----1. Жилища, находящи в гр.Сунгурларе
за закрила на детето в община Сунгурларе за 2019г.
---------, с постоянен адрес: с.Съединение, ул.”Единадесета” №
- апартамент № 10 в бл.5 вх.Б ет.2– двустаен, находящ се в
След проведеното поименно гласуване с 17гл.- „ЗА”, 15, общ. Сунгурларе, право на собственост върху имот – частна УПИ ІІ кв.18
„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет общинска собственост, находящ се в село Съединение /между
- апартамент № 15 в бл.5 вх.Б ет.3– едностаен, находящ се в
Сунгурларе Р Е Ш И :
двата квартала/, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, а именно: терен с УПИ ІІ кв.18
1.Приема Общинска програма за закрила на детето-Община площ 890 кв.м., съставляващ УПИ VI в кв. 24 по ПУП на селото,
- къща в гр.Сунгурларе на ул.”Девети септември”№ 4, нахоСунгурларе 2019г.
при граници : север- УПИ V , изток – улица , юг – УПИ VII и дяща се в УПИ ХVІІ-1005 кв.76
2.Възлага на кмета на Община Сунгурларе да предприеме запад – УПИ ХIХ , актуван с АЧОС № 3914/13.07.2017 г., върху
- апартамент № 11 в бл.1 вх.А ет.3– двустаен, имот 730 кв.45
съответните действия за изпълнението на Общинската програма който имот купувача има е законно построена жилищна сграда,
2. Жилища, находящи се в селата на общината:
за закрила на детето-Община Сунгурларе 2019г.
при продажна цена 4606 лв. без ДДС /Четири хиляди шестстотин
- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.221.6
.
и шест лева без ДДС/.
- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.221.8
РЕШЕНИЕ № 421
Упълномощава кмета на Община Сунгурларе да извърши
- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.222.1
Разглеждане на Докладна записка от Васил Панделиев - кмет необходимите действия във връзка с осъществяването на прав- жилище /бивша детска градина/ с. Камчия, находящо се в
на Община Сунгурларе относно: Предоставяне на пасища, мери ната сделка.
УПИ VІІ кв.7
и ливади от Общинския поземлен фонд.
- жилище /бившо училище/ с. Камчия, находящо се в УПИ ІІ кв.7
След проведеното поименно гласуване с 15 гл.- „ЗА”,
РЕШЕНИЕ № 424
ІІ. Ведомствени жилища:
„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2 , Общински съвет –
Разглеждане на Предложение от Васил Панделиев - кмет на
1.
Жилища находящи в гр.Сунгурларе
Сунгурларе Р Е Ш И:
Община Сунгурларе относно: Продажба на терен в кв.23 УПИ
-апартамент № 1 в бл.2 вх.А ет.1– двустаен, находящ се в УПИ
1. Определя размера и местоположението на пасищата, мери- XII отреден за КОО по ПУП на с.Вълчин , общ. Сунгурларе ХІІІ-683 кв.34
те и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на , обл. Бургас .
-апартамент № 6 в бл.1 вх.А ет.2 – двустаен, имот 730 кв.45
Община Сунгурларе за индивидуално ползване от животновъди,
-апартамент № 5 в бл.2 вх.А ет.2– едностаен, находящ се в
собственици и ползватели на животновъдни обекти, регистрирани
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, УПИ ХІІІ-683 кв.34
в Интегрираната система на БАБХ.
„ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет –
-апартамент № 8 в бл.2 вх.А ет.3– едностаен, находящ се в
2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване Сунгурларе Р Е Ш И: Дава право на кмета на Община Сунгурларе да УПИ ХІІІ-683 кв.34
за стопанската 2019/2020 год., „пасища, мери“, “пасища с храсти“, Продаде на Бедри Мехмедалиев Кавалджиев, с ЕГН .........................,
/ПРОДЪЛЖАВА НА СТР.5

3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУНГУРЛАРЕ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
/продъление от миналия брой/
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към
Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени
обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година
се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(6) /нова ал.6 с Прот.№18/30.01.2009г./ Лицата, които осъществяват в един обект едновременно
патентните дейности по т.3 и т.31 от Приложение №1, към чл.56, дължат данък само за дейността
по т.3 от Приложение №1.
(7) /с Прот.№18/30.01.2009г. досегашната ал.6 става ал.7/ Доходите от дейности, които не са посочени в Приложение №4, към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, се облагат
по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Чл.52. (1) /В чл.52 с Протокол №45/28.01.2011г. се измен.т.2 на ал.1/ Данъчно задължените лица, които
подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1.физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на
патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази
дейност през цялата данъчна година;
2./измен. с Протокол №45/28.01.2011г./ Физическите лица, включително едноличните търговци,
които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от
посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4 към Глава втора, раздел V от ЗМДТ, заплащат патентния
данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на
повече от три дейности облекчението не се прилага.
3. Физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват
патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, към Глава
втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен
данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата
данъчна година.
4. Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите
и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4, към Глава втора,
раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък
за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е
приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната
регионална занаятчийска камара.
(2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата данъчна
година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.
Чл.53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация
по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари
на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се
подава непосредствено преди започването на дейността.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в
същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл.49,
ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ
месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.
Чл.54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината, на територията на която се намира
обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект
или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото
лице, включително на едноличния търговец.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник
с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е постоянният адрес на
пълномощника.
Чл.55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част
от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията
по чл.53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на
декларацията.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът,
в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се
извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото
лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.54, ал.2 и 3 данъкът се внася в приход
на общината по постоянния адрес на пълномощника.
Чл.56. Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 1.

ПРЕОХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
/нов § 8с Прот.№18/30.01.2009г./;/ нов §9 с Прот. №32/27.01.2010 г./; / нов §10 с Прот. №45/28.01.2011
г./; /с Прот.№48/31.01.2019г. се създават нови §11 и §12/
§ 1. За 2008 г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай че
в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери
на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък – размерите, които са били в сила за 2007г.
§ 2. До определяне на размера на местните данъци за 2008 г. от общинския съвет данъкът при
придобиване на имущества по чл.33, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху
наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени
в закона.
§ 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, съответно първата
вноска на данъка върху превозните средства, се внасят в срок от 31 март до 30 юни.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 4. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл.61н, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.
§ 5. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен /патентен/ се внасят в срок
до 30 април 2008г.
(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка в размер 5 на сто.
§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.
§ 7. Тази Наредба се издава на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и влиза
в сила от 19.02.2008 г. /след разгласяването й по приетия от общинския съвет начин/.
§ 8. /нов с Прот.№18/30.01.2009г./ (1) За 2009 г. първата вноска на данъка върху недвижимите
имоти се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 9. /нов с Прот. №32/27.01.2010 г./ (1) За 2010 г. данъкът върху недвижимите имоти се заплаща
на четири равни вноски, като първата е в срок от 01 март до 30 април, а втората, третата и четвъртата
съответно до: 30 юни, 30 септември и 30 ноември.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 10. /нов с Протокол №45/28.01.2011 г./ Измененията и допълненията на Наредбата са приети с
решение по Протокол №45 и влизат в сила от 2011 г., чл.58, влиза в сила от 01.02.2011 г.
§ 11 / нов с Прот.№48/31.01.2019г./ За 2019г. общинският съвет определя размерите на данъка
върху превозните средства до 31 януари 2019г. Когато не са определени нови размери в посочения
срок, за 2019г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите
коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
§ 12 /нов с Прот.№48/31.01.2019г./ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе, приета с Решение №410 по
Протокол №48/31.01.2019 г. на Общински съвет Сунгурларе, влиза в сила от 01.01.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

ХАЛИЛ СЕЙДАХМЕД АХМЕД
Председател на ОбС – Сунгурларе

ВИДОВЕ ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ И ГОДИШНИ РАЗМЕРИ НА ДАНЪКА
/измен. с Прот.№ 13/02.09.2008 г., като е допълн. т.37/

1.Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи – данъкът се определя за стая
според местонахождението на обекта:

РАЗДЕЛ VІ
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
/Нов текст на Раздел VI с Протокол №45/28.01.2011г./
Чл. 57. ( Нов текст с решение по протокол № 45/28.01.2011 г., в сила от 01 февруари 2011 г.)
Размерът на туристическия данък за средствата за подслон и местата за настаняване на територията
на общината се определя, както следва :
* категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка;
* категория 2 звезди – 0,20 лв. за нощувка;
* категория 3 звезди – 0,30 лв. за нощувка;
* категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
* категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
Чл.59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл.11, ал.2 от Закона
за туризма.
Чл.59а./текста на чл.59а, отменен с Прот.№33/31.10./2017г./
РАЗДЕЛ VII
ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
/ с Прот. №33/31.10.2017г.нов раздел VII с наимен. „Данък върху таксиметров превоз на пътници”/
Чл.60. Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за
регистрация, издадено от изпълнителния директора на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на
общината по Закона за автомобилните превози.
Чл.61. Годишният размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за Община Сунгурларе
е 300 лв.
Чл.62. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица
за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз
на пътници.
Чл.63. Декларирането, внасянето, възстановяването на данъка върху таксиметровия превоз на
пътници се извършва по реда на чл.61х. – чл.61щ. от ЗМДТ.
/ПРОДЪЛЖАВА НА СТР.4/

4
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУНГУРЛАРЕ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
3. Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта – данъкът се определя за 1
кв.м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:

13. Маникюр, педикюр – данъкът се определя за работно място според местонахождението
на обекта:

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника /копирни апарати, факс
апарати, принтери и други/ - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

5

КОНКУРС „БЪЛГАРИЙО ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА

На 7. март 2018 г. в град Сунгурларе за трета поредна година
се проведе Общинският конкурс за рецитиране на стихове под
наслов ”Българийо, за тебе те умряха…” Конкурсът се организира от ЦПЛР - ОДК – Сунгурларе със съдействието на Община
Сунгурларе и РУО – Бургас и се посвещава на 3-ти март – националният празник на Република България.
В конкурса участваха индивидуални изпълнители от всички

училища в община Сунгурларе, а тази година и от ДГ „Зорница“
село Грозден, разделени в 3 възрастови групи: първа група - ученици от 7 до 10 години, втора група - ученици от 11 до 14 години
и трета група – ученици от 15 до 18 години. Участниците във
викторината бяха придружавани от своите учители по български
език и литература и от директорите на училищата. На откриването
на конкурса присъства и кметът на община Сунгурларе инж.Васил
Панделиев, който поздрави участниците. Приветствие поднесе
инж. Виолета Илиева – началник на РУО - Бургас.
Изпълненията на участниците бяха оценявани от жури в състав: председател: Венета Иванова – експерт по български език
и литература и членове в РУО – Бургас, г-жа Дияна Гурева-зам.
кмет при община Сунгурларе и г-жа Антония Скендерова- начален учител.
Журито извърши класирането на участниците на базата на
следните критерии: подходящ подбор на творба в съответствие
с темата на конкурса, предаване на посланието на автора чрез
средствата на изразителното четене – интонация, логически
ударения и логически паузи, темпоритъм, сценично поведение
на изпълнителя, както и допълнителни ефекти – музикален фон,
презентация.

Крайното класиране по възрастови групи
е следното:

Първа група - ученици от 7 до 10 години:
І място: Янко Добрев Даудов - ОУ „Хр.Ботев” – с. Лозарево
ІІ място: Мелек Метинова Мехмедова - ОУ „Хр.Ботев” – с.
Лозарево
ІІІ място: Стефано Динков Тодоров и Дария Руменова Чолакова
- СУ „Христо Ботев” –Сунгурларе
Втора група - ученици от 11 до 14 години:
І място: Невин Бейсим Аптула - ОУ „ Отец Паисий” – с.
Съединение
ІІ място: Аксел Альошов Узунов - ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” – с. Манолич
ІІІ място: Даяна Луканова - СУ „Христо Ботев“ Сунгурларе
Трета група – ученици от 15 до 18 години:
І място: Елисавета Венкова Данева – СУ „Хр.Ботев” –
Сунгурларе
ІІ място: Стефка Тодорова Колева - СУ „Хр.Ботев” – Сунгурларе
Специални награди:
1.Перихан Кенова Дякова - ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
с.Грозден
2. Хасан Сезаи Юмерчауш – ОУ „Васил Левски“ с. Прилеп
Всички участници получиха грамоти за участие, а класираните
на първите 3 места, получиха медали, грамоти за съответното
място и предметни награди.

ПРЕЗ МАРТ И АПРИЛ В „ЛИНА”:

Пълно изследване с 38 показателя, туморен маркер, полов и щитовиден хормон по избор
Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявява
четири нови профилактични кампании, които
важат през месеците март и април 2019г. За да се
включите в тях не е необходимо направление от
личен лекар или запазване на час, а само да посетите
най-близкия самостоятелен филиал на „ЛИНА” в
областите Бургас, Варна или Ямбол. Изследванията
в различните кампании са на преференциални
цени, защото целят да насърчат профилактиката
на основни заболявания. Таксата манипулация е
в размер на 2 лв.
Ето и кои са актуални профилактични кампании
за периода март - април 2019г.
Пълно изследване на кръв с 38 показателя.
Изследването дава информация за нивата на добрия
и лошия холестерол, кръвната захар, състоянието на
черния дроб, бъбреците и други органи и системи в
организма. То включва пълна кръвна картина с 16
показателя, серумна глюкоза, урея, креатинин, пикочна киселина, общ холестерол, HDL-холестерол,
LDL-холестерол, VLDL-холестерол, триглицериди,
общ белтък, албумин, билирубин-общ, билирубин - директен, ензимите АсАТ и АлАТ, АФ, ГГТ,
калий, натрий, хлориди, калций и фосфор. Тази
профилактична кампания е подходяща както за
млади хора, така и за такива в напреднала възраст,
пациенти с хронични заболявания, диабет и др.
До края на април изследването е на намалена цена
от 17лв. вместо 63,50лв. Препоръчително е да се
извършва сутрин, на гладно.
Втората профилактична кампания включва
щитовиден хормон по избор от: FT3 (свободен
трийодтиронин), FT4 (свободен тироксин) или
TSH (тиреостимулиращ хормон). Всеки от тях е на

преференциална цена от 6лв. вместо стандартните
12лв. Пациентите могат да изберат един или да ги
комбинират по желание. Всеки от тези хормони
има своята роля в скрининга на щитовидната жлеза,
защото те са ориентир дали функцията й е нормална, повишена или понижена. Преди изследването
пациентите не трябва да са консумирали кафе и
напитки, съдържащи кофеин.
Третата месечна кампания е полов хормон по
избор от: LH (лутеинизиращ хормон), FSH (фоликулостимулиращ хормон), Progesterone, Testosterone,
Estradiol, Prolactin. Всеки от половите хормони е на
цена от 7лв. вместо стандартните 14лв. Пациентите
могат да изберат един или да ги комбинират. От
тази кампания могат да се възползват жени в широк
възрастов диапазон, когато трябва да се уточнят
причините за нарушения в менструалния цикъл:
при първична и вторична аменорея ,при болезнена
менструация (дисменорея), при обилни и нерегулярни кръвотечения. Изследването на полови
хормони е подходящо за двойки, имащи проблем
с репродуктивните функции, както и при контрол
на провеждана хормонална терапия.
При изследване на половите хормони трябва
да се спазват следните изисквания. Някои от тях
се изследват в точно определен ден от месечния
цикъл при жените. LH, FSH и естрадиол се изследват от 3-ти до 5-ти ден от менструалния цикъл, а
прогестерон - в 21-ви - 22-ри ден от цикъла. При
изследване на пролактин стресът, емоционалното
напрежение, дори страхът преди изследването,
могат да доведат до умерено повишение на резултатите. Определянето на тестостерон е добре да става
сутрин до 11ч., когато нивата му са най-високи.

Употребата на глюкокортикоидни препарати, някои
антибиотици, естроген съдържащи медикаменти
или хранителни добавки, могат да повлияят резултатите за някои полови хормони.
Четвъртата кампания е туморен маркер по избор
от: CEA, total PSA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, AFP.
До края на април цената на всеки от тях е намалена
на 8лв. вместо 17лв. Пациентите могат да изберат
един или да ги комбинират.
Тази кампания е насочена предимно към
пациенти, които имат установено онкологично
заболяване и подлежат на редовно проследяване
- следоперативно или по време на провеждане на
терапия, а също така и в периоди на ремисия, с цел
ранно откриване на рецидиви. Туморните маркери
са белтъци, които са продукт на раковите клетки и
се образуват в отговор на прогресиране на туморния
процес. Повечето от тези маркери са специфични
за конкретен орган, но също така е възможно да се
повишат и при наличие на туморен процес с друга
локализация, както и много от тях могат да се повишат неспецифично при процеси, които не са с
туморен произход, най-често възпалителни изменения на съответния орган. Затова е добре резултатите
от тези изследвания да бъдат консултирани с лекар
и интерпретирани съобразно конкретното състояние
на пациента и в комбинация с други лабораторни
или образни изследвания.
Профилактичните кампании на лаборатория
„ЛИНА” се извършват в самостоятелните й филиали в областите Бургас, Варна и Ямбол. Таксата
манипуация е 2лв. Резултатите могат да бъдат получени на място или проверени онлайн на сайта
www.lina-bg.com.

КМЕТСТВО СЕЛО
ПОДВИС
До Ловно-рибарска дружинка
село Подвис

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Изказвам благодарност към всички Вас,
членове на Ловно-рибарската дружинка
село Подвис, които на 9.03.2019 година с
голи ръце и подръчни средства загасихте
опасно разпространил се огън в гората
и сериозно подпомогнахте работата на
пожарната.
Оценявам високо навременната Ви
помощ, смелите Ви действия и самоотвержествеността Ви в трудната и рискова
ситуация. Благодарение на вашата намеса,
гората и животът в нея бяха спасени от
огнената стихия.
Гордея се с Вас и вашето мъжество.
Пожелавам Ви здраве и осъществяване
на мечтите!
Успешни излети!
С уважение:
Събка Равалиева-кмет на с.Подвис
с.Подвис
09.03.2019г.

ОБЯВА
„АКВА – ФЕРМА“ ООД, ЕИК
205488541 уведомява за своето инвестиционно намерение да изгради
ферма за отглеждане на аквакултури
в стопанския двор в село Есен, община Сунгурларе, обл.Бургас, кв. 14.
За връзка: 0896825898

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 7 МАРТ 2019 ГОДИНА
/ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР.2/

-апартамент № 2 в бл.3 вх.Б ет.1– едностаен, находящ се в УПИ
ІІ-686 кв.46
-апартамент № 13 в ЕПЖБ-10 вх.Б ет.2 на ул ”Кирил и Методий”
№16 – тристаен, находящ се в УПИ ХІХ-677 кв.34
2.
Жилища находящи се в селата на общината:
-къща в с. Съединение кв.Морава, находяща се в УПИ ІХ кв.24 А
-общежитие за учители в с. Съединение, находящо се в квартал
„Подем”, УПИ ІІІ-57 кв.1
-жилище в с. Везенково, находящо се в УПИ ХV кв.45
-жилище в с. Лозарево – имот 484
ІІІ. Резервни жилища:
-къща, находяща се в гр.Сунгурларе, ул.”Славянска” № 6, в
УПИ VІІІ кв.43.
РЕШЕНИЕ № 428
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на
Община Сунгурларе относно: Предоставяне под наем на помещения-частна общинска собственост.
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет - Сунгурларе Р Е Ш
И : Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от десет години
на „АИППИМП – д-р Илиев” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр.Ямбол 8600, обл.Ямбол, общ.Ямбол, ул.”Тракия”
№ 33, с ЕИК 203843125, представлявано от Христин Илиев Илиев,
помещения – частна общинска собственост, а именно:
- част от двуетажна сграда в с.Лозарево с идентификатор №
44029.501.516.3 по кадастралната карта на селото, одобрена със
Заповед № РД-02-14-2273/29.12.2000г., представляваща лекарски
кабинет с площ 13,65кв.м., манипулационна с площ 9кв.м. и каби-

нет за женска и детска консултация с площ 13,30кв.м. и идеални
части от общи части с площ 9,00кв.м., находящи се на І-ви етаж
на сградата, актувана с АОС № 300/01.02.2000год., построена в
имот № 501.516 /бивш имот 484- за здр.пункт – болница/, целият с
площ 4,966 дка, при граници: имот № 501.5066, имот № 501.5067
и имот № 501.5512;
- част от сграда в с.Вълчин, представляваща лекарски кабинет
с площ 10,23кв.м., манипулационна с площ 10,65кв.м. и антре
с площ 6,75кв.м., в Здравна служба с.Вълчин, актувана с АОС
№ 4008/29.01.2019год., построена в УПИ VІІІ кв.23 по ПУП на
с.Вълчин, целият с площ 244кв.м., при граници на целият имот:
север – улица, изток – улица, юг – УПИ ХІІ за КОО, запад – УПИ
ІХ-86 и УПИ VІІ-84;
- част от сграда в с.Костен, състояща се от лекарски кабинет с
площ 10,20кв.м., кабинет за детска и женска консултация с площ
14,80кв.м., манипулационна с площ 9,30кв.м. и приемна и антре
с площ 16,57кв.м. в сграда, актувана с АОС № 3955/19.03.2018г.,
построена в УПИ І кв.17, целият с площ 599 кв.м., при граници на
целият имот: север – улица, изток – УПИ ІІ-103, юг – УПИ ІХ-за
площад и озеленяване, запад – улица;
- част от сграда в с.Климаш, състояща се от лекарски кабинет с
площ 12,40кв.м., манипулационна с площ 11,40кв.м., стая за почивка
с площ 5,67кв.м., приемна и антре с площ 16,22кв.м., актувана с
АОС № 304/03.01.2000г., находяща се в УПИ І кв.23, целият с площ
1055 кв.м., при граници на целият имот: север – УПИ ІІ-25, изток
– УПИ ІV-29, юг – УПИ VІІ и УПИ VІ-29, запад - улица и площад,
при месечна наемна цена общо за обектите 25,32 лв. /двадесет и
пет лева и тридесет и две стотинки/ с вкл.
РЕШЕНИЕ № 429
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Издание на
Община Сунгурларе

Докладна записка от Васил Панделиев - кмет на Община
Сунгурларе относно: Определяне на размера на основните месечни
работни заплати на кмета на община Сунгурларе, кметовете на кметства и кметските наместници в община Сунгурларе от 01.01.2019г.
След проведеното поименно гласуване с 16 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 , Общински съвет Сунгурларе Р Е Ш И:
1.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.16 и
чл.8, ал.3 от ПМС №67 от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности:
1.1.Определя основната месечна работна заплата на кмета
на Община Сунгурларе и на кметовете на кметства, считано от
01.01.2019г.
1.2. Приема размера на допълнително месечно възнаграждение за
придобит трудов стаж и професионален опит, в размер 1 на сто върху
основната месечна работна заплата, за всяка година зачитаща се за
придобит трудов стаж и професионален опит, съгласно Наредбата
за структурата и организацията на работната заплата.
РЕШЕНИЕ № 430
Разглеждане на Докладна записка от Васил Панделиев - кмет
на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на община
Сунгурларе в партньорство с община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г.
След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет Сунгурларе Р Е Ш И :
1.Възлага и делегира права на кмета на Община Сунгурларе да
подготви проектно предложение „Патронажна грижа в Община
Сунгурларе и Община Созопол” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020.
2. Дава правомощия на кмета на Община Сунгурларе да подпише
Споразумение за партньорство с партньор Община Созопол, както
и всички административни и подкрепящи документи, в рамките
на проектно предложение по т. 1.
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ОТНОВО СМЕ В СУНГУРЛАРЕ, ОТНОВО СМЕ В СЕЛО КОСТЕН,
ОТНОВО СМЕ С ШАБАН!

Подгответе се за среща с многократния шампион на България по планинско бягане и маратон,
победител на световноизвестния алпийски маратон Юнгфрау, Швейцария през 2015 г. - Шабан
Мустафа. Той ще ни разкаже, как се живее и тренира в малко село на 70 км от Бургас и как се става
шампион от световна величина. Разказът му ще бъде съпътстван с прожекция на кадри от негови
участия в състезания в България и Европа, много снимки, грамоти, медали и купи, както и с бягане
по неговите маршрути. Любителите на планинското бягане ще имат уникалния шанс да се включат в тренировъчно бягане по пътеките на Шабан и да изкачат връх Илийца, водени от самия него!
Желаещите не е нужно да бъдат на шампионско ниво, но трябва имат известен опит в планинското
бягане и да могат да издържат 18 - 20 км бягане по пресечен терен!
С пешеходците ще направим 10 километров приятен кръгов маршрут също от село Костен до
връх Илийца.
И още за всички...
- Изкачване на връх Илийца, 684 м н. в., най-високия в Източна Стара Планина на изток от гр.
Сливен - панорамни гледки;
- Преминаване през останките на византийска крепост под върха;

- Разглеждане на храм „Св. Архангел Михаил“ в село Костен, където е преподавал видния народен
будител Софроний Врачански;
- Посещение на новооткритата спортна експозиция в град Сунгурларе;
- Посещение на единствената по рода си иконна зала в град Сунгурларе, където се съхраняват
иконите от храм „Св. Архангел Михаил“ в село Костен.
Програма: 24 март /неделя/
8.30 - Тръгване от паркинга на магазин Била до автогара Запад в Бургас;
10.00 - Посещение на Експозицията на спорта и спортните постижения в гр. Сунгурларе.
Презентация на Шабан Мустафа;
11.00 - Посещение на Иконната зала в град Сунгурларе;
12.30 - Начало на прехода от село Костен към връх Илийца - 10 км кръгов маршрут;
12.30 - Старт на тренировъчно бягане от село Костен с Шабан Мустафа по пресечен горски
маршрут през село Раклица и връх Илийца с дължина до 20 км
+ Изкачване на връх Илийца - 684 м н. в.;
+ Преминаване покрай останките на византийска крепост/кале;
+ Разглеждане на храм „Св. Архангел Михаил“ в село Костен;
Отпътуване за Бургас - 17.00 часа*
*Участниците в бягането с Шабан трябва да си носят дрехи за преобличане! Те ще могат да
изчакат пешеходната група на топло в заведението в центъра на село Костен.
Ако желаете да се включите в събитието, заявете своето участие като попълните регистрационната
форма в сайта www.zelenastrandja.com.
След потвърждение от организаторите ще получите съобщение на посочената от Вас електронна
поща.
Екипировка
- Удобни туристически обувки или маратонки; малка раница; храна и 1 л. вода за през деня;
дъждобран; фотоапарат; повече добро настроение.
За бегачите: маратонки за пресечен терен; бегаческа раница или колан; дрехи за преобличане;
спортен дух и настроение.
Таксата е 10 лв., която включва професионален водач и сувенир за спомен.
Деца до 18 г. с придружител не заплащат такса!
Такса не се заплаща и при валиден месечен абонамент за събития на Зелена Странджа (20 лв.)
или четвърти пореден поход за период от два месеца на един участник.
За осигурен транспорт се доплащат 10 лв. на човек.
Необходими документи
- Лични документи; - На място се попълва декларация за освобождаване от отговорност.

ТРЕТИ МАРТ В СЕЛО ПОДВИС
Отново почетохме 3 март - Денят
на освобождението на България от
осмонско робство. Това правим всяка
година и немногобройната ни група
извървява своя маршрут.
Застанали пред читалището до
барелефа на Христо Ботев –негов
патрон, слушаме думите на библиотекарката Цонка Рачева, която говори
за признателността към участниците
в освободителната война. Много от
песните са посветени на героичните
битки. В една стара подвиска песен
се пее за боевете и героизма на
българските опълченци на Шипка.
Към нас се включват художничката
Ирина Романова, която прави снимки.
Придружава ни и съпруга и Григорий.
Венци от кипариси Чанка Стоянова
поставя на читалището, на паметната
плоча на Христо Комитов - опълченец от Подвис, а по-.късно и на
чешмата- паметник. Той е издържан
в художествено и архитектурно
отношение, поставено на най-сполучливото му място-върху селската
чешма, разположена на вододела
между Бяло и Черно море. Върху
паметника са записани имената на
загиналите във войните подвисци.
Неделя, далечна родственица на убит

във войната запалва 4 големи свещи,
някои от групата поставиха букетчета
кокичета. Помълчахме.
И когато празнично камбаната
заби, всички се отправихме към
църквата, за да запалим свещи в
памет на загиналите.
Винаги си спомняме руско-турската освободителна война. Била
е трудна и героична: боевете на

Шипка, превземането на Плевен,
Стара Загора. А картината „На Шипка
всичко е спокойно” е още едно доказателство, увековечаващо завинаги
героизма на руснаци, опълченци и
други чуждестранни войници.
За всички тях е нашия поклон !
2019 г./с.Подвис
Н.Манчева

ПОСЛЕДНАТА СРЯДА НА ФЕВРУАРИ Е ТЪЙ
НАРЕЧЕНИЯТ ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА,
ПОСВЕТЕН НА
БОРБА СРЕЩУ
ТОРМОЗА
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Инициативата подеха ученици от 11 А
клас в нашето училище. Те обявиха конкурс
за най-розов клас, а наградата бе торта.
Предварително единадесетокласничките приготвиха табло, на което изобразиха дървото на
добрите послания и информация за същността
на инициативата Ден на розовата фланелка. В
последната сряда на февруари – 27-ми, училището още от сутринта порозовя. Учениците
от начален етап пък освен това научиха по
този повод песнички, стихотворения, игри.
Класирането е както следва:
Група 1-4 клас: първо място за 3 В клас,
второ място за 1 А и ПГА, трето място за 4
А клас.
Група 5-12 клас: първо място за 5 Б клас,
индивидуални награди за Атанас Ангелов и
Крис Кръстева от 6 А клас.
Честито на лауреатите!

ТРЕТИ МАРТ В ЛОЗАРЕВО
На трети март отбелязваме най-великата дата в календара на българската
история – освобождението на България
от османско робство. Дата поставила
началото на възкресението на българската държава
И тази година жителите и гостите
на село Лозарево отбелязаха тържествено националният празник 3 март.
За да почетат геройски загиналите за
свободата на България, те се поклониха
пред паметната плоча на загиналият в
Руско-турската освободителна война
опълченец Марин Георгиев.
Тържеството посветено на 141-та
годишнина от Освобождението на
България се състоя в залата на НЧ
„Светлина-1920г.“ То бе открито от
кмета г-н Чомаков. „ На трети март,
българите празнуваме най-големия
национален празник в съвременната ни
история - Денят на Освобождението на
България. В този тържествен ден нека
си спомним славните героични дела и
саможертвата на хилядите герои, дали
живота си за България. Нека помним и
да не забравяме!“ каза той. Водещата
Мирела Кенова откри литературно-музикалната програма. Участниците в нея
- Янко Даудов, Минка Маркова, Керанка
Кабалакова, Ганка Колева и Василка
Атанасова пяха и рецитираха и накараха
публиката да затаи дъх. Оживяха герои и

паметни места от родината, напомнящи
за славни героични дела и саможертва.
На мултимедия бе проследена историческата съдба на България – от създаването и, през зората на Възраждането,
за да стигне своя апогей в Априлската
епопея и до паметната дата 3-ти март,
когато е подписан Сан Стефанският
мирен договор, който слага край на
войната от 1877-1878година. Войната,
наречена Освободителна за България,
довела до създаването на Третата българска държава. В края на тържеството,
водещата покани всички на площада
пред читалището да се хванат за ръце
на едно голямо хоро, като по този начин
да се включат за втора поредна година
в традиционната световна инициатива
„Пробуждане с хоро“ на сдружение
„Азбукари“ и „Българи за България“,
чиято цел е възраждане на българщината. „Нека покажем красотата на
българския фолклор, темперамента
и позитивната емоция на българина!
Нека се съберем в родова верига и да
покажем, че единението прави силата.
С поведението ни на този ден ще пренесем с отговорност и търпение примера
на предците ни, творили единствено
за духовно израстване и общочовешка
подкрепа“ прикани тя. И на площада се
изви кръшно българско хоро.
Чанка Божанова

ДЕЦАТА ОТ ПГ ПРИ СУ
„ХРИСТО БОТЕВ“ СУНГУРЛАРЕ
ПОСРЕЩНАХА БАБА МАРТА

На 1 март децата от подготвителните
групи при СУ „Христо Ботев“ град
Сунгурларе с радост посрещнаха Баба
Марта. Засмяна тя върза на ръчичките
им мартенички , за да са весели и здрави.
Разказа им приказка за мартеничките, а
те я слушаха в захлас. Гости на децата
бяха и учениците от четвъртите класове с техните учителки Гита Пахова

и Величка Димчева. Те подариха на
децата изработени от тях мартенички,
рецитираха им стихчета, разказаха им
легендата за мартеницата. А малките
палавници им пяха, рецитираха и
танцуваха.
Мартеници от Баба Марта получиха
не само децата, но и техните г учителки
и гости.

