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Брой 6, 29.03.2018 г. Година XI, брой 229

На 15 март Общественият съвет - Сунгурларе проведе 
своето редовно работно заседание. Тук бяха Дарина 
Чакърова, Ангел Батаков, Живко Трошанов. На него  
представителите на съвета изслушаха отчета на кмета на 
общината за изпълнение на програмата за управление на 
община Сунгурларе през втората година от мандат 2015 
– 2019 година и дискутираха по въпросите: дали да има 
ограничен достъп до парк „Ичмята” след 21 часа, във 
връзка с неправомерното каране на превозни средства 
след този час; на коя дата да бъде отбелязан Празникът 
на град Сунгурларе и други належащи въпроси.

След като изслушаха отчета на кмета, първа се изказа 
г-жа Дарина Чакърова. Според нея за първи път ръковод-
ството на училището в общинския град видя, че общината 
е отворена към проблемите в училището. Според нея, 
един от основните проблеми в общината е липсата на 

инвеститори и според нея трябва да се работи за при-
вличането им. Г-н Ангел Батаков благодари на кмета на 
общината за отношението му по въпроса за опазване на 
селскостопанската продукция. Неговата молба към кмета 
беше да се организира среща на земеделците с Районното 
управление на полицията, за да се изяснят функциите и 
кой какво трябва да направи, за да се опази земеделската 
продукция тази година. Той предложи на всяко следващо 
заседание на обществения съвет да се прави отчет на 
направеното, набелязано от предишното заседание. За 
добрата работа на обществения съвет предложи в него да 
присъстват активни хора, хора дейни, със свежи идеи. Г-н 
Батаков препоръча да има повече контрол върху работата 
на служителите в общината. А г-н Живко Трошанов обър-
на внимание на лошото  състояние не само на горските 
пътища, но и на тези намиращи се между горския фонд 
и тези със земеделски статут.  

Във връзка с оплакванията на граждани от Сунгурларе за 
карането с неправомерната скорост на превозни средства 
по пътя към парк „Ичмята” вечерно време, бе предложено 
да бъде поставена бариера в началото на парка и тя да 
бъде спускана след 21 часа. Обсъдена беше и датата на 
която да бъде отбелязан празникът на град Сунгурларе. 
Предложението е празникът на града да се чества заедно 
с храмовият празник  - 8 ноември. Това е и мнението 
на  сливенският митрополит Йоаникий. За целта ще се 
проведе мащабно обществено допитване до населението 
на град Сунгурларе. 

На 19 март кметът на Община Сунгурларе 
инж. Васил Панделиев се срещна с кметовете 
на населените места в общината с участието на 
заместник-кметовете г-жа Хатидже Георгиева 
и г-жа Диана Гурева и секретарят на общината 
г-жа Росица Чанева.. Дневният ред на срещата 
включваше: 1.Запознаване на кметовете с въпроса 
относно снабдяването на населението с дърва за 
огрев и обсъждане на цената, доставката и коли-
чеството им. 2.Коментар и насоки по спазване 
на Наредба за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Сунгурларе. 3.Разни. По първа точка 
инж. Панделиев запозна кметовете с обсъжданията 
по комисии от общинските съветници  относно 
снабдяването на населението с дърва за огрев, 
цената, доставката и количеството им. Той разяс-
ни, че увеличение на цената на дървата за огрев 
ще има. Стремежът е да се гонят най-ниски цени. 
Основното е цената да не е по-ниска от 45 лева. 
Или ще се търсят фирми, които дават най-ниска 
цена – 45 лева, което включва цената на дървата 
и транспорта до дома. Това обаче означава, че ще 
трябва да се направят две процедури – едната за 
добив на дървата, а другата за транспорт до дома  
на получателя.  Плащането на дървата за огрев на 
населението ще се извършва по бюджетната сметка 
на общината, а не както досега - по сметките на 
фирмите. Г-н Панделиев попита кметовете могат 
ли да се ангажират местните фирми за извозване на 
дървата от складовете до домовете на хората. Той 
подчерта обаче изискването, местните превозвачи  
да отговарят на законовите разпоредби. Кметът 
на село Грозден постави въпроса „Възможно ли 
е местата на обектите за сеч да бъдат по-близо 
до населеното място, за да може снабдяването да 
става по-бързо и ефективно. Нека като условие в 
тръжните документации да бъде поставено усло-
вието за срок на изпълнение на доставката.” Г-н 

Панделиев обясни на кметовете, че тази година 
ще има ограничение на доставките на дърва до 
10 куб. за домакинство. Ако в една къща има две 
домакинства, на всяко се полага по 10 куб. Дърва 
за огрев ще бъдат отпускани на семейства с посто-
янно местожителство в общината. На тези, които 
са с временно, такова не се полагат. Той подчерта  
и че данъкоплатци, които не са платили данъците 
си няма да получат дърва за огрев. По  втората 
точка касаеща Наредбата за определяне и адми-
нистриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Сунгурларе, кметът 
обърна внимание, че има промяна на цените на 
услугите и кметовете по населени места трябва 
да работят по новите цени. Той наблегна на не-
платените данъци, които трябва да бъдат събрани. 
Венелина  Катърджиева –инспектор „МДТ” поиска 
от кметовете веднъж месечно да отчитат парите 
от събраните данъци и такси,  а не да ги задържат 
в  кметствата. По точка „Разни” Росица Чанева 
– секретар на община Сунгурларе напомни на 
кметовете да попълват информационната система 
„Единство”. Г-жа Антоанета Алексиева изказа 
изключителната си благодарност към кметовете 
и кметските наместници за разпределението на 
помощите от БЧК /български червен кръст/ и ги 
похвали пред местната власт. Тя отбелязаха, че от 
27 март ще започне раздаването на хранителните 
продукти по /по 16 кг./ от хранителната програма 
на ЕС и помоли кметовете да имат готовност за 
това. Гроздан Тодоров - главен експерт „ОбПФ”  
напомни на кметовете по населени места, че през 
март започва движението на животните за паша и 
за целта да бъдат определени маршрутите за това. 

Преди да закрие срещата, инж.Панделиев 
благодари на всички за участието, като призова 
кметове по населени места, да подхождат много 
отговорно при разрешаването на поставените 
въпроси.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА 
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Уважаеми съграждани и 

жители на община Сунгурларе, 
скъпи гости на нашата община,

В навечерието на Възкресение 
Христово се обръщам към Вас, 
за да Ви поздравя с настъпване-
то на най-големият християн-
ски празник – Великден. 

Този празник носи послание-
то за силата и тържеството на 
вярата и надеждата в човешките 
добродетели. В предстоящите 
светли дни всички ние отно-
во ще съпреживеем великия 
християнски урок  по благородство и човеколюбие, ще си 
припомним християнските добродетели да бъдем по-добри и 
по добронамерени един към друг. Нека никога не забравяме, 
че Господ ни е създал хора, за да носим в себе си човещината, 
а светлината на Възкресението да озарява живота на всички 
ни.  Посрещнете го с любимите си хора, съпреживейте го със 
семействата си! Предавайте на децата и внуците си нашите сун-
гурларски и българските вековни традиции при отбелязването 
на най- големия празник на православието.

Скъпи жители и гости на община Сунгурларе, 
Пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве, благополучие 

и светли Великденски празници!
ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕ 
РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ 

ЗАСЕДАВА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

СУНГУРЛАРЕ СЕ 
ПРЕВРЪРНА В ЦЕНТЪР НА 

КРОСОВИТЕ БЯГАНИЯ
С тържествена вечер, филм и концерт 

на 17 март (събота) в Сунгурларе бе 
дадено официалното начало на поредното 
издание на Крос кънтри „Сунгурларска 
долина“ и на новата верига бягания „Рън 
България“ (Run Bulgaria), първото състе-
зание от която бе масовото трейл бягане 
„Сунгурларе рън“.

В приветствието си пред препълнената 
театрална зала на  НЧ „Просвета 1882г.” 
град Сунгурларе, кметът на Община 
Сунгурларе инж. Васил Панделиев под-
черта, че спортът е един от приоритетите 
в общината и амбициите са Крос кънтри 
„Сунгурларска долина“ да продължи да се 
развива и да привлича все повече клубове 
от страната. Разбира се заслугата за това 
е на шампиона на Община Сунгурларе 
по планинско бягане и маратон Шабан 
Мустафа, който освен елитен състезател 
е двигател на това състезание и главен 
експерт „Спорт” в общината.

/Продължава на стр.2/
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СУНГУРЛАРЕ СЕ ПРЕВРЪРНА В 
ЦЕНТЪР НА КРОСОВИТЕ БЯГАНИЯ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание заповед 
№ОХ-206/09.03.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, 
набира кандидати за  провеждане на конкурс за приемане на военна служба 
на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната 
и в чужбина, във военни формирования от Съвместното командване на 
силите, общо 62 длъжности.

1.Военно формирование 22890 – София -  30 длъжности;
2.Военно формирование 28860 – Горна Малина -  25 длъжности;
3.Военно формирование 32450 – Мокрен -  7 длъжности
Краен срок за подаване на документи 09.05.2018г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите 

можете да получите  в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая 
№ 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за 
военен отчет в общините.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

Община Сунгурларе има заслужено повишено самочувствие 
поради факта, че именно в тазгодишното издание на Крос кън-
три „Сунгурларска долина” бе дадено началото на веригата бяга-
ния „Рън България-Сунгурларе рън“ и достойно ще домакинства 
на Националния шампионат по крос кънтри на 27.10.2018 г. 

Шабан Мустафа изнесе една впечатляваща презентация, в 
която разказа за успехите си от високопланинските бягания в 
прекрасните Алпийски маратони и показа видео материал от тях. 
Миналата 2017 година бе изключително успешна за Шабан. То-
гава само в рамките на месец през юни-юли той спечели две сил-
ни високопланински състезания в чужбина: маратона LGT Alpin 
marathon в Лихтенщайн и полумаратона Aletch Halfmarathon в 
Швейцария, и завърши четвърти на маратона  Zermattmarathon, 
също в Швейцария. През август спечели отново и най-тежкото 
планинско бягане за Швейцария -  Glacier 3000 run – 26 км., а 
месец по-късно завърши седми на  Yungfraumarathon в Швей-
цария. През октомври участва още в едно предизвикателство 
– тридневното силно състезание в Австрия Tur de Tirol, където 
завърши втори (1 ден – 10 км – втори; 2 ден – 42 км Кайзерма-
ратон – трети; 3 ден – 23 км трейл бягане – първи). Освен това 
Шабан постигна успехи и на редица състезания у нас.

Шабан специално благодари на своите треньори, двама от 
които – Динко Ганчев от Нова Загора и Васил Лечев от Несебър, 
бяха в залата, на общинския клуб по лека атлетика, на Община 
Сунгурларе, които го подкрепят и разбира се не на последно 
място на спонсорите Мизуно  и SLS, които осигуряват неговата 
екипировка - основна част за планинските бягания. Благодар-
ности получиха и  всички, които допринасят за развитието на 
спорта в Община Сунгурларе, издигайки го на  конкурентно 
ниво с големите общини.

След презентацията на Шабан Мустафа, инж. Васил Панде-
лиев благодари на спонсорите на Крос кънтри „Сунгурларска 
долина” 2018 г., с чиято подкрепа състезанието се превръща в 
традиция, като им връчи почетен плакет „За принос в развитието 
на леката атлетика в Община Сунгурларе: ”Венекс „Славянци” 
АД, „ММ Агро – 2000” ЕООД, „Евроланд-77” ЕООД, ЕТ „Ко-
джаисуф”, ЗП „Тончо Драгнев”, СДР „Хан Крум”, ЕТ „Росен 
-Магдалена Чомакова” и Общински съвет - Сунгурларе. Подне-
сен бе и поздравителен адрес от СДР „Хан Крум” гр. Сунгурларе. 

След филма за доброто настроение на присъстващите с кръш-
ни хора се погрижиха възпитаниците от Националното училище 
по фолклорно и танцово изкуство – град Котел. 

На 18 март (неделя) на градския стадион състезанието: Крос 
кънтри „Сунгурларска долина” се превърна в истински фес-
тивал на бягането. То бе уважено от: народния представител 
г-н Севим Али от ПП на ДПС, г-н Деян Дражков – спортен 
директор на Българската федерация по лека атлетика, г-н Евгени 
Игнатов – рекордьор на България на 1500,3000,5000 и 10000 м., 
г-н Михаил Желев, който е единственият български лекоатлет 
носител на най-авторитетния приз „Златен шпайк”, общински 
съветници, кметове и кметски наместници, директори на учебни 
заведения и детски градини, председатели на Спортни клубове,  
общественици.  

В слово си инж. Васил Панделиева каза: 
„Уважаеми жители и гости на Община Сунгурларе,
Уважаеми треньори и ръководители,
Уважаеми състезатели,

Скъпи деца – любители на леката атлетика,
Добре дошли на състезанието Крос кънтри „Сунгурларска 

долина” 2018 г. За пета поредна година се провежда настоящето 
състезание, в което участие са заявили 121 картотекирани със-
тезатели в БФЛА от 24 спортни клуба от страната.

С гордост  заявявам пред всички Вас, че и тази година успяхме 
съвместно с Българската федерация по лека атлетика и Спортния 
клуб „Шампион – Сунгурларе” да организираме състезанието 
Крос кънтри 2018 г., състезание от национално ниво. Започ-
нахме  от нулата и постепенно през годините то се утвърди 
като традиция. Това бе възможно единствено и само с общите 
усилия  на: организаторите, спонсорите, състезателите, децата 
от общината, директорите на учебните заведения, общинските 
съветници и общинските служители и всички които със  своята 
подкрепа  и желание  за развитието на спорта в нашата община 
ни подкрепиха. 

Благодаря Ви!  Пожелавам успех на състезателите, нека най-
добрите да победят! Откривам Крос кънтри „Сунгурларска 
долина” 2018 г.”

В състезанието участие взеха над 200 атлети от всички въз-
расти от 21 спортни клуба от страната: ОСКЛА „Шампион – 
Сунгурларе” гр. Сунгурларе, СК „Стратеш Атлетик” гр. Ловеч, 
СК„Атлетик 2004” гр. Поморие, СКЛА „Шумен” гр. Шумен, 
СКЛА „Евър” гр. Варна, ЛК „Локомотив – 2010” гр. Горна 
Оряховица, КЛА „Загорец” гр. Нова Загора, СК „Актив 2013” 
гр. Пловдив, СК „Атлетик” гр. Карнобат,СК „Тракия 96” гр. 
Пловдив, КЛА „Локомотив”гр.Дряново,СЛАК „Дунав” гр. Русе, 
СК „Европул” Бургас,СК „Средногорски атлет”гр. Пирдоп,СК 
„Лудогорец” гр. Разград, АК „Орловец -93” гр. Габрово, СКЛА 
„Фидипид” гр. Провадия,СК „Черно море-Атлетик” гр. Варна, 
СК „Юниверсал” гр. София, СК „Тракия-96” гр. Пловдив и СК 
„Атлетик” гр. Тервел.

Преди обявяването на стартовете, ученици от мажоретния със-
тав от СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе внесе тържественост 
и положителни емоции на всички присъстващи на спортната 
проява. 

Събитието започна с три старта за деца /момичета и момчета/ 
от 4 до 11 години, които се състезаваха на дистанция от 200 м. 
В тези емоционални стартове участваха над 100 деца от общи-
ната, които заслужено получиха медали, грамоти за първите 
трима в групите, рекламни тениски и пакет храна осигурени 
от Община Сунгурларе.

Последваха още шест старта на картотекирани състезатели в 
Българската федерация по лека атлетика: момичета  и момчета 
под 16 години, които се надпреварваха в дистанцията от 1000 
м., след тях девойки и юноши младша възраст в дистанцията 
от 2000 м. и девойки  старша възраст в дистанция 3000 м.  и 
юноши старша възраст в дистанцията от 4000 м. 

Сред тях бягаха и спечелиха някои от националните ни със-
тезатели, като рекордьорката ни на 3000 м стипълчейз Силвия 
Георгиева и балканския вицешампион на 800 м – Мартин Про-
данов при юношите и девойките до 20 години.

Състезателите в шестте старта получиха от Община Сунгур-
ларе: рекламна тениска, парична премия за първите шест и за 
всяко първо място от групите допълнителна парична премия, 
осигурена от Общински съвет – Сунгурларе. За всички общината 
беше осигурила пакет храна.

Последната част от кроса „Сунгурларска долина“ бе на 
8.8-километровото трейл трасе  по местността „Вълчи баир” 
над стадиона в Сунгурларе. Стартът беше масов – за мъже и 
жени. Трасето бе истинско изпитание за всички участници, с 

денивелация 200 м, положителна и отрицателна. На места то 
бе кално, като калта достигаше до глезените. На други места 
имаше големи локви, през които нямаше друг начин да се мине, 
освен през тях. При лек дъждец и редуване на трева, планински 
пътеки и гора, трасето беше  истинско предизвикателство за със-
тезателите. Едно класическо планинско трасе за силни и волеви 
бегачи,  моделирано от големия планински бегач Шабан Мус-
тафа, осигурил съдии по трасето и два подкрепителни пункта.

Най-добър в това предизвикателство бе Александър Сръндев, 
който превзе калното трасе за 33:38.8 минути следван от Деян 
Атанасов – 35:05.8 и Сава Тодоров 36:23.3. При жените  Диляна 
Минкина бе най-бърза с време 37:28.6  в спор със специалист-
ката в планинските бягания Маринела Нинева 37:36.2. Мая 
Недялкова зае третото място с 44:01.0.

В първото издание на веригата Run Bulgaria в Сунгурларе 
на 18 март Община Сунгурларе се представи достойно, като 
в надпреварата участие взе Петър Мушиев – главен експерт в 
общината, както и  партньори на общината от полигон Ново 
село  - Тенър Тротър и Джъстин МакКей от САЩ, които показаха 
завидна физическа подготовка.

Домакина на първото състезание „Сунгурларе рън“ от новата 
верига бягания „Рън България“ (Run Bulgaria)  - Община Сун-
гурларе, осигури  парични премии на първите шест в двете ка-
тегории /мъже и жени/, пакет храна, както и се беше погрижила 
за състезателите да има топла напитка /чай, кафе/.

„Дневен център за стари хора” гр. Сунгурларе 
предлага комплекс от социални услуги, които създават 
условия за цялостно обслужване на потребителите през 
деня в рамките на работната седмица, свързани със 
задоволяване на ежедневни, здравни, образователни 
потребности, потребности от организиране на свобод-
ното време, лични контакти, възможност за участие в 
съвместни и индивидуални дейности и предоставяне 
на храна. 

Целева група: Възрастни и самотни хора, хора в 
пенсионна възраст, нуждаещи се от условия за взаимо-
помощ, хора, запазили активното си отношение към 
социалният живот, които имат възможност за културни 
и социални контакти.

Към настоящият момент в „Дневен център за стари 
хора” гр. Сунгурларе има налично 1 / едно / свободно 
място. Всеки, който е заинтересован може да се обърне 
за информация към следните лица за контакт:

Димитрина Събева, тел. за връзка: 0878917303
Панайотка Тодорова, тел. за връзка: 0878625351

Във връзка с разпоредбите на чл.118г, ал.3, т.5 и 
чл.191, ал.1, т.3 от Закона за водите

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СУНГУРЛАРЕ
информира  жителите на Община Сунгурларе, че всеки 

собственик на имот, в който има изградено водовземно 
съоръжение(кладенец или сондаж)  за ползване на подземни 
води, с цел задоволяване на собствени потребности, което не 
е вписано в регистъра на Община Сунгурларе по чл.191 от 
ЗВ е длъжен да го декларира в Община Сунгурларе, в срок 
до 31.12.2018г.

След приключването на дейности по изграждане на ново 
водовземно съоръжение(кладенец или сондаж) собственикът 
на имота, в който то ще се изгражда  следва да уведоми пис-
мено Община Сунгурларе, която от своя страна да удостовери 
изграждането му и да го впише в съответният регистър.

Съгласно разпоредбите на чл.118г, ал.5 от Закона за водите 
“…Водовземни съоръжения за подземни води, които не са 
вписани в регистъра по ал.3 от чл.118г, се ликвидират…“

ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА
За Кмет на Община Сунгурларе
Съгласно Заповед№191/23.03.2018г.

обява

/Продължава от стр.1/

/Oще от събитието на стр.6/
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Издание на 
Община Сунгурларе

ПРОЕКТ „РЪКА 
ЗА РЪКА КЪМ 

ИНТЕГРАЦИЯТА“
През месец март децата от ДГ „Щастливо 

детсво“ Лозарево в усмивка посрещнаха проле-
тта и поздравиха всички майки и жени по случай 
Международния ден на жената.

Бяха организирани тържества и срещи с роди-
телите на децата с цел посрещане на празниците и 
разясняване на родителите за постигнатите резул-
тати от изпълнението на дейностите по проекта.

Екип на УОПП

38-МО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ
На 38-мото заседание на Общински съвет Сунгурларе, проведено на 

22 март, общинските съветници единодушно гласуваха със „За” цените за 
продажба на дървесина от ЛФ 2018 година.  Те  решиха: 

1. На основание чл. 71, ал. 5, т. 3 от Наредбата за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти утвърждава Цени за продажба на дървесина на корен и от време-
нен склад на търгове съгласно чл. 46 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти, както следва:

2.Общински съвет Сунгурларе утвърждава цени за продажба на дървеси-
на по ценоразпис съгласно чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 
общинска собственост и за ползването на дървесина и  недървесни горски 
продукти, както следва:

Общински съвет Сунгурларе утвърждава цени за продажба на дърва по 
ценоразпис за М.Н. за 2018 г. от горски територии, собственост на Община 
Сунгурларе съгласно чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 
общинска собственост и за ползването на дървесина и  недървесни горски 
продукти както следва:

Определя максимален размер на дърва за огрев предоставени от Общи-
ната до 10пр.м3 за домакинство / семейство/. 

Снабдяването на населението да се осъществи на база изготвени от 
кметовете и кметските наместници по села списъци, одобрени от Кмета 
на Община Сунгурларе и председателя на ОбС Сунгурларе.

Отговорност за изготвените списъци носят кметовете и кметските на-
местници по села.

Съветниците разгледаха и приеха предложението на кмета на община 
Сунгурларе инж. Васил Панделиев относно: 1.Кандидатстване за финан-
сиране по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-
Турция по приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2. „Подо-
бряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и 
управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество 
в трансграничната зона” и 

2.Кандидатстване на Община Сунгурларе по Програмата Интеррег–ИПП 
за трансгранично сътрудничество България-Турция за периода 2014-2020,  
приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“,  специфична цел 2.1 Повишаване 
на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-до-
бро използване на природното, културното и историческото наследство и 
свързаната с него инфраструктура.

Съветниците единодушно приеха:  
1. Отчет на кмета на общината за изпълнение на Решенията приети от 

Общински съвет – Сунгурларе от 01.07.2017г. до 31.12.2017г.
2. План за развитие на социалните услуги на Община Сунгурларе за 2019г. 

3. Общинска програма за закрила на детето – Община Сунгурларе 2018 г.
4. Доклад за младежките дейности при Община Сунгурларе за 2017 г. в 

изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010 - 2020г./ 
5. Общински план за младежта за 2018 г. в изпълнение на Националната 

стратегия за младежта /2010 -2020г.

Съветниците гласуваха предложението на инж. Васил Панделиев -кмет 
на Община Сунгурларе относно: Разпределение на общински жилищен 
фонд за 2018г. Те решиха:

Приема списък за разпределение на общинския жилищен фонд по пред-
назначение за 2018г., както следва:

І.  Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди 

1.  Жилища, находящи в гр. Сунгурларе
- апартамент № 10 в бл.5 вх.Б ет.2– двустаен, находящ се в УПИ ІІ кв.18
- апартамент № 15 в бл.5 вх.Б ет.3– едностаен, находящ се в УПИ ІІ кв.18
- къща  в гр.Сунгурларе на ул.”Девети септември”№ 4, находяща се в 

УПИ ХVІІ-1005 кв.76
- апартамент № 11 в бл.1 вх.А ет.3– двустаен, имот 730 кв.45
2. Жилища, находящи се в селата на общината:
- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.221.6
- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.221.8
- къща в с. Манолич – имот с идентификатор 47096.501.222.1
- жилище /бивша детска градина/ с. Камчия, находящо се в УПИ VІІ кв.7
- жилище  /бившо училище/ с. Камчия, находящо се в УПИ ІІ кв.7
ІІ. Ведомствени жилища
1.Жилища находящи в гр.Сунгурларе
-апартамент № 1 в бл.2 вх.А ет.1– двустаен, находящ се в УПИ ХІІІ-683 

кв.34
-апартамент № 6 в бл.1 вх.А ет.2 – двустаен, имот 730 кв.45
-апартамент № 5 в бл.2 вх.А ет.2– едностаен, находящ се в УПИ ХІІІ-

683 кв.34
-апартамент № 8 в бл.2 вх.А ет.3– едностаен, находящ се в УПИ ХІІІ-

683 кв.34
-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 „По-

дем”, 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

Съветниците разгледаха и предложението на инж.Васил Панделиев 
- кмет на Община Сунгурларе относно: Отдаване под наем на имоти 
публична общинска собственост с начин на трайно ползване – язовир. 
Те решиха:

І. Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да проведе процедура 
за предоставянето им под наем, за срок от десет години чрез провеждане 
на публичен търг по реда на НРПУРОИ на следните язовири:

 1. Язовир с площ 12,333 дка, представляващ имот № 000644 по КВС 
в землището на с. Подвис, собственост на Община Сунгурларе съгласно 
АПОС № 48/10.10.1998г., с начална годишна наемна цена 296,00 лв. без 
ДДС.

2. Язовир с площ 57,017 дка, представляващ имот № 000322 по КВС 
в землището на гр. Сунгурларе, собственост на Община Сунгурларе 
съгласно АПОС № 72/03.02.1999г., с начална годишна наемна цена 
1026,30 лв. без ДДС.

3. Язовир с площ 25,351 дка, представляващ имот № 000323 по КВС 
в землището на гр. Сунгурларе, собственост на Община Сунгурларе съ-
гласно АПОС № 73/03.02.1999г., с начална годишна наемна цена 608,42 
лв. без ДДС.

 ІІ. Възлага на Кмета на общината да извърши всички последва-
щи действия по процедурата за отдаване под наем на язовири – публична 
общинска собственост и сключи договори за наем със спечелилите тър-
говете участници

Разгледана беше и докладната записка от инж. Васил Панделиев – кмет 
на Община Сунгурларе относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади 
от Общински поземлен фонд. След проведеното поименно гласуване 
единодушно съветниците решиха:

1.  Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и лива-
дите от общинския поземлен фонд  на територията на Община Сунгурларе 
за индивидуално ползване от  животновъди, собственици и ползватели на 
животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ .

 2.  Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване  за 
стопанската 2018/2019 год., „пасища, мери“, “пасища с храсти“, „ливади“ 
и други постоянно затревени площи – Приложение № 1.

3.  Приема годишен план за паша – Приложение № 2 и Правила за 
ползване на общинските пасища, мери и ливади – Приложение № 3.

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 поддържа-
нето 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 паси-
щата 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 недопус-
кане 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 лик-
видиране 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 ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;
Да не допускат замърсяването на имота с битови, строителни, произ-

водствени, опасни и др. отпадъци;
Да районират пашата така, че да се избягва преизпасването  на тре-

востоя;
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.
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Тя се вкамени, а и идеше да литне. Кимна с 
глава и се изправи. Тръгнаха по каменистата 
уличка и съвсем скоро стигнаха до една на 
външен вид занемарена къща. На прозорците 
висяха пердета. Влязоха и се заизкачваха по 
вътрешно дървено стълбище. Под краката им 
стъпалата проскърцваха уморено, всяко стъпало 
със собствен глас. Не беше добре почистено, 
дори беше мръсно. Явно отдавна никой не бе 
живял там. На третия етаж имаше коридорче с 
две врати. Павел извади ключ и отключи едната 
врата. Бунта я, вратата изстена дрезгаво и се 
отвори. В стаята имаше само маса и легло. На 
стената висяха останки от етажерка.

-Ами, това е. Трябва да я пооправя и да на-
меря гардероб. Като за начало става. В дъното 
на коридора има баня - каза го като на себе си 
Павел и бавно закрачи из стаята заслушан в 
стъпките си.

-Не е привлекателна, но щом имаш идея да 
я оправиш…става - отговори Мария като се 
чудеше на себе си за неискреността си.

-Да поседнем - той все още я държеше за 
ръката, която ставаше все по-студена.Седна на 
леглото и я придърпа да седне.

- Знаеш ли, - започна бавно той - много ми 
харесваш. В теб има нещо скрито, което искам 
да разбера. И откак съм се прибрал, ти си най-ху-
бавото нещо, което съм видял. Не ми ли вярваш?

Дали да вярва? Мария просто не знаеше какво 
да мисли. В главата и звучаха думите на майка 
и „Внимавай, за да не станеш като мен!” Майка 
и и беше разказала как като момиче е била 
сгодена, но годеникът и я напуснал и избягал с 
друга и тогава баща и я дал на първия, който я е 
поискал за жена. Такава била на село съдбата на 
озлочестените девойки. И този кандидат-жених 
бил баща и - селски неудачник и пияница.

Мария сви крака и прегърна раницата си. 
Една топла ръка се плъзна по гърба и и обви 
кръста и. Искаше и се да избяга, но не го на-
прави. Стоеше без да мърда. По врата си усети 
парещите устни на Павел. Той бавно я повали 
на леглото и зарови лице в косите и. Все още 
стискаща раницата, Мария се тресеше цялата, 

долната и челюст се разтрепери. Не можеше да 
говори, не знаеше какво да прави.

-Отпусни се! - с приглушен глас прошепна 
Павел и взе раницата с едната си ръка, докато 
с другата на кръста и я придърпваше към него.
Като хипнотизирана, Мария се подчини на гласа 
му, отпусна се и затвори очи.По вените и протече 
ток и стигна до върха на косите и…После – пом-
неше топлината, която я обля и слезе в краката 
и, в стомаха и пърхаха сякаш рояк пеперуди…
тялото и гореше и една непозната сладка болка 
стегна слабините и, гърдите я боляха, но всички 
тези усещания я издигнаха високо, високо и тя 
с широко отворени очи се взря в тавана, който 
сега и изглеждаше бездънен като небето.. .

Дните се нижеха.С Павел се виждаха все по-
рядко.Излизаха заедно, говореха, но разговорите 
им ставаха все по- повърхностни и шаблонни.
Споменът от Троян като огнен шиш я въртеше 
на огъня си и не и даваше мира, но не и даваше 
и надежда.Един ден Павел дойде.Целуна я по 
бузата и каза:

-Заминавам за Троян.Имам планове.Ако има 
нещо, имаш ми телефона, знаеш къде да ме 
намериш.Хубаво момиче си, няма да останеш 
сама.Но сме приятели, нали?- каза го на един 
дъх и въздъхна с облекчение.

Мария го гледаше невиждаща и само можа 
да кимне с глава.И ето, сега стоеше с чаша 
кафе в ръка, а с другата галеше корема си, за да 
успокои риткащото в утробата и същество.Не 
си и помисли да го махне.То и носеше радост 
и утеха и щеше да си го отгледа дори и сама.
То и беше надеждата за щастие.Така вглъбена в 
неясното си бъдеще допиваше кафето и чакаше 
Павел.Изненадващо той и каза, че ще дойде и 
ще се погрижи за нея.Лъскавата кола паркира 
пред портата.Не я беше виждал четири месеца 
и вида и го изненада, но не показа неодобрение.
Напротив, отнесе се с нея много внимателно 
и с грижа.

-Не бих могъл да се грижа за двама ви.Имам 
си планове, но ще те взема в Троян, ще ти на-
меря квартира и когато се роди ще решиш къде 
да живееш.С каквото мога ще помогна.-каза го 
бавно и премерено, без излишна емоция, сякаш 
го беше репетирал.

Видимо изненадана, лъч надежда озари ба-
демовите и очи. Може би Павел ще размисли, 
когато види детето си.Нямаше какво да мисли 
повече, това предложение напълно я удовлет-
воряваше.Събра набързо багажа си и се качи в 
колата.От сутринта времето видимо се промени.
Обещаните снеговалежи не закъсняха, но за 
сега небето ръсеше само единични снежинки.

Тръгнаха.Не след дълго ситният снежец се 
превърна в обилен снеговалеж.Трябваше да 
минат колкото се може по-бързо прохода преди 
да е станал непроходим.Навлязоха в прохода.
Силния северен вятър увиваше снежни спирали 
по вече заснеженото шосе.Колкото повече се из-
качваха, толкова ситуацията ставаше по-тежка.
Снежна завеса се стелеше над пътя и скъсяваше 
видимостта до няколко метра.На един завой 
колата поднесе, но за щастие се спря на ръба 
на шосето до мантинелата.Мария изтръпна, 
мускулите и конвулсивно се свиха и тя с усилие 
се притисна о седалката.Коремът и се стегна.
Една остра болка я преряза ниско в корема и се 
стрелна към кръста и.

-Ох, нещо става – успя да каже и се хвана 
за корема.

Павел уплашено я погледна.Самоконтролът 
му се изпари.

-Какво стана?-рязко попита той.
-Не знам…ох, пак ме присвива - с разширени 

очи го погледна Мария - Нещо изтича…мокро 
ми е…

Павел подкара внимателно колата и от време 
на време за секунда поглеждаше към Мария.

-Ей сега, чакай, тук някъде има отбивка.- с 
височината плътната снежна завеса се разреди 
и той се взираше в пролуките да види чешмата.

Видя я, една голяма каменна чешма с два 
чучура, от които се стичаше само лед.Отби и 
спря.За минута остана неподвижен.

-Слизай!-каза с метален глас
-Защо?- озадачи се Мария.
-Слизай, слизай!- отвори нейната врата и я 

избута навън-Това не беше в плана.- гледаше 
почти свирепо.

Мария се преви о две и глухо изстена.
-Аз ще отида да потърся помощ - смотолеви 

с малко по-мек тон Павел - Ето ти това одеяло.
Завий се и чакай тук.

-Но как така ще ме оставиш тук?- почти 
обезумяла проплака Мария, пребледняла от 
студ и страх.

Без да говори повече, Павел и хвърли одея-
лото и потегли.

Мария приседна до чешмата, уви се в одея-
лото.Не можеше да мисли, а и нямаше за какво.
Виждаше живота си, виждаше края си, а не 
знаеше защо.Защо? Много „Защо?” се блъскаха 
в главата и и не можеха да и проправят път.Защо 
не послуша майка си?Защо отново се довери на 
Павел?Защо…

Болките зачестиха.Усети силен напън и ин-
стинктивно разтвори бедрата си.Вятърът нахлу 
под полите и и скова живата и плът.Последва 

втори напън, след него трети, остра болка я 
преряза и спря дишането и.Имаше чувство, 
че се разкъсва, от кръста надолу не чувстваше 
тялото си, всичко бе изтръпнало.Пое с последни 
сили въздух, захапа одеялото със зъби и изрева 
силно и зловещо в зимната тишина.От тази 
болка нещо се изтласка от нея и тя чу тихо, 
тихо сумтене.В снега между краката и се беше 
появило синкаво телце.Без да мисли, без да си 
дава сметка за факти и последствия тя взе в 
ръце това синкаво малко телце и го притисна 
до гърдите си.Нямаше време.Погали го по бу-
зките, поощипа го по нослето и го чу - силния 
плач на живота.

Нямаше сила, която да я спре, нямаше сила, 
която да и помогне.Майчиният инстинкт я 
водеше безотказно - тя прегриза пъпната връв, 
върза пъпчето с ластиче от косата си, уви малкото 
създание в топлото одеяло и го притисна към 
гърдите си, а тя самата се сгъна плътно около 
малкото вързопче и му даваше от топлината 
си.  Камионът едва пъплеше нагоре.Беше със 
зимни гуми, но товарът го теглеше надолу и 
все по-трудно вземаше завоите.Шофьорът по-
стоянно държеше връзка с дежурния диспечер 
и се информираше за ситуацията.

-Няма да стане както я мисля.По-добре да 
слагам веригите, докато не е станало късно.- про-
мърмори си шофьорът и отби в първата отбивка.

Винаги беше спирал на тази чешма -водата и 
беше студена и ободряваща.Е, сега нямаше вода, 
но не му и трябваше, носеше си термос с чай.

Слезе от камиона, огледа предните гуми и 
взе веригите.Един необичаен звук го сепна - 
„Сигурно е чакал”- помисли си той.Наведе се 
над първата гума, но звукът пак се чу и беше 
много близо.Той се изправи и тръгна към 
чешмата.На камъка до чучурите видя тъмна 
купчина приличаща на забравен багаж.Доближи 
и видя, че е човек, свит на кълбо.-„Леле, кой луд 
е тръгнал пеш през прохода в това време?Не 
е за вярване!”Човекът разтърси силно свития 
човек - беше жена и от скута и се изтърколи 
увито на топка одеяло.Нещо изхлипа и звукът 
идваше от … одеялото.Бързо го разгъна и видя 
чисто голичко бебе с все още мокра пъпна връв.
Майката беше в безсъзнание, почти вкочанена, 
а може би беше мъртва? Това не можеше да 
каже.Бързо занесе бебето в топлата кабина и 
веднага се свърза с диспечера.Тази нощ щеше 
да остане повече от обичайното при чешмата, 
но цената си струваше, а зимата вече не му 
изглеждаше толкова студена, щом това ново-
родено е оцеляло.

Ваня Савова

„ДУМИ ОТ УМА И СЪРЦЕТО”
„МАРИЯ”

/Продължение оот миналия брой на 
в-к «Сунгурларска долина/

ЖЕНИТЕ ПЕНСИОНЕРКИ 
ПРАЗНУВАХА

 Има един месец в годината, който започва с 
благослов – „Да сме живи, здрави, бели и червени, 
румени, засмени!” Този месец идва с надеждата, с 
новото начало, месец наситен с много празници. 
Един от тези празници е  този посветен на жената - 
8 март. Светът ни отреди този ден и от 8 март 1857 
година в Ню Йорк е неговото начало. От тогава, от 
началото изминаха много години, светът се про-
мени, но празникът си остана, защото тя, жената 
, заслужава.   

Жена! Силна като живота, даваща живот, нежна 
като пролетта, всеотдайна.

Със слово за жената започна празникът на пенси-
онерите от Сунгурларе. Гости им бяха пенсионери 
от клубовете в селата Вълчин, Есен, Черница и 
Чубра. Всички присъстващи жени получиха като 
поздрав по един карамфил. Гост на празника беше 
кметът на общината инж.Васил Панделиев. Той 
поздрави жените с много мили и топли думи.  По-

здравителен адрес получихме и от г-жа Хатидже 
Георгиева – зам.кмет на общината и председател на 
общинската организация на ДПС. Бяхме уважени и 
от г-жа Дианя Гурева, която отправи поздравления 
от името на общинската организация на БСП и 
поднесе на всички жени по цвете.

Групата за народни и градски песни  към клуба на 
пенсионера от Сунгурларе поздрави гостите с до-
бре подбрани песни, напомняйки ни за младостта. 
Поздрави получихме и от зам.областния управител 
г-жа  Севдалина Туроманова.

И след толкова много поздрави започна истинска-
та веселба. Музикантите, нашите момчета, свириха 
и пяха. И като че ли пенсионерите подмладяха 
– пяха и играха като млади. Стана един истински 
празник!

Защото жената заслужава! Тя носителката на 
вечното начало, сила и красота, жената, Богородица 
от плът и кръв! 

Времето с дъжд, вятър и сняг не уплаши членовете на Културен клуб на 
пенсионера в село Лозарево. На 22 март  пременени, те се събраха в клуба, 
за да посрещнат Първа пролет. С настъпването и, природата се събужда за 
нов живот. Снегът отстъпва място на първите слънчеви лъчи. Разцъфнало 
е свенливото кокиче, грее игликата, с усмивка се показва зюмбюлът. На 
всички ни става все по-леко на душата. И въпреки времето настроението 
беше пролетно.

Щастливец на празника беше рожденикът Васил Колев Жеков, дълго-
годишен и активен член на клуба. За неговата  83 годишнина той получи 
пожелания, цветя и подаръци. С чаша пенливо вино той благодари на 
всички за хубавите пожелания за здраве, дълголетие, Божия топлина и свет-
лина. Всички бяхме приятно изненадани от общинския съветник Светлана 
Петрова Атанасова, която ни поздрави и почерпи за хубавия празник. Тя ни 
предаде  и специалните поздрави на началник-цех на Винпром Лозарево 
г-жа Станка Стефанова. За веселото настроение на празника се погрижи  
Тодор Атанасов Тодоров, член на клуба. Имаше много песни, хора, хумор 
и рецитал за Първа пролет. И разбира се почерпка от рожденика.  

22.03.2018г.  
Председател на КК на пенсионера:

Ст.Рошманова
с.Лозарево

ДВА ПОВОДА СЪБРАХА 

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ КУЛТУРЕН КЛУБ 

НА ПЕНСИОНЕРА В СЕЛО ЛОЗАРЕВО

По вече станала традиция през месец март се про-
вежда среща-разговор с председателите на  17-те 
пенсионерски клубове в община Сунгурларе.

В началото на срещата г-жа Чолакова запозна пред-
седателите на клубовете с Декларацията на СП-2004 
до ръководството на ЕС. Декларацията запознава 
европейските ръководители със състоянието на пен-
сионерите в България. В нея те отправят своя зов за 
помощ, за да бъдат чути неволите им и да бъде спрян  

унищожителният геноцид, който управляващите уп-
ражняват върху нас. След това присъстващите бяха 
запознати с призива  на пенсионерските организации 
от страната под надслов „Работихме честно и създа-
дохме блага. Сега искаме:

1.Преизчисление на пенсиите.
2.Вдовишка бобивка 40%.
3.Безплатни зъбни протези.”
Под този призив в клубовете ще се подготвят 

списъци, които ще бъдат изпратени в централното 
ръководство в София.

На срещата присъстваха кметът на общината инж. 
Васил Панделиев и зам.кметът г-жа Диана Гурева. 
Към тях бяха отправени въпроси, касаещи издръж-
ката на клубовете, уреждане на спорове между ПК 
и кметствата по места. Бяха разпределени и сред-
ствата от общинския бюджет като субсидии между 
клубовете.

СРЕЩА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ОБЩИНАТА
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ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРАТИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБШИНА СУНГУРЛАРЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУНГУРЛАРЕ
НАРЕДБА

Приета с решение N 296/ 21.12.2017г. по протокол N 35/21,12,2017 г. на Общински съвет - Сунгурларе

/продължение от брой 4/

/продължава в следващия брой/
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СУНГУРЛАРЕ СЕ ПРЕВРЪРНА В 
ЦЕНТЪР НА КРОСОВИТЕ БЯГАНИЯ


