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Брой 7, 15.04.2016 г. Година X, брой 188

КРОС КЪНТРИ „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА" 
СЕ УТВЪРДИ КАТО ТРАДИЦИЯ

На 9 ти април се състоя тре-
тото издание на Крос кънтри 
„Сунгурларска долина“. 

В него взеха участие 86 пред-
ставителя от 16 спортни клуба от 
цялата страна. В състезанието 
за първа година се включиха и 
50 деца от Общината във възрас-
товата група 5-8 години. За да 
присъстват на пробега в общин-
ския град дойдоха г-н Румен Ран-
гелов и господин Антон Бонов 
- представители  на Българската 
федерация по лека атлетика, г-н 
Боян Бойчев – автор на списание 
„Атлетика“,  Илия Илиев - гово-
рител на Българската федерация 
по лека атлетика, кметът на 
Община Сунгурларе инж.Васил 
Панделиев, зам.кметовете -г-жа 
Хатидже Георгиева  и г-жа Диана 
Гурева ,секретарят на Общината 
г-жа Росица Чанева, г-н Шабан 
Мустафа многократен шампион 
на България по планинско бя-
гане и четвърти на Световното 
първенство през 2015 год. по 
планинско бягане на дълга дис-
танция, г-н Ружди Хаджен пред-
седател на общински спортен 
клуб по лека атлетика „Шампион 
-Сунгурларе„ ,бивши лекоатлети 
прославили Общината и общин-
ски съветници. Състезанието за-
почна  с масов старт при децата.

Тук нямаше победители и по-
бедени. Награди бяха осигурени 
за всички и беше разиграна  
томбола. Специално внима-
ние заслужиха и мажоретните 

състави от СОУ „Хр.Ботев„ 
гр.Сунгурларе, които допълни-
телно повдигнаха градуса на 
спортното мероприятие със 
своите изпълнения между от-
делните стартове.

Много почитатели на леката 
атлетика наблюдаваха състеза-
нието по трудното и съввсем не-
леко трасе. Топлото и слънчево 
време бе допълнителна предпос-
тавка за силните изживявания 
на спортисти и почитатели.

Стоян  Владков от „Локомо-
тив“- Дряново бе най-бърз при 
мъжете на 6000 метра в Крос кън-
три „Сунгуларска долина“. Той 
финишира с време 18:51 мин., 
като остави след себе си своя 
съотборник Стоян Тевекелев с 
19:26 мин. Трети завърши Сава 
Тодоров от /Дунав - Русе/ с 
време 20: 12 мин.

 Наградите на победителите 
при мъжете  бяха връчени от зам.
кмета на Община Сунгурларе 
г-жа Хатидже Георгиева.

При жените на 4000 метра 
Олимпийската ни състезателка

Силвия Дънекова от СК 
„Европул“ се наложи убеди-
телно с

13:47 мин. След нея за -
вършиха Моника Георгиева 
от  ЛК „Локомотив 2О10“ - 
Горна Оряховица с  14 :01 
мин.  и  Маринела Нинева 
от „Локомотив“-Дряново с 
14 :27мин .  Състезателките 
бяха наградени от кмета на 

Община Сунгурларе инж. Васил 
Панделиев.  Надпреварата 
включваше стартове за старша 
и младша възраст, както и мо-
мичета и момчета под 16 години. 
На победителите бяха връчени 
медали, парични и предметни 
награди. Плакети за своя при-
нос към развитието на леката 
атлетика в Общината получиха 
и спонсорите на проявата.   

С нескрито вълнение и за-
доволство от организацията 
на спортната проява кметът на 
Община Сунгурларе инж. В. Пан- 
делиев сподели, че нашата 
община заслужава състезание 
от национален мащаб, което да 
продължи спортните традиции и 
да генерира елитни състезате- 
ли и талантливи младежи в 
спортната дейност.

Трябва да се гордеем със 
спортистите си, които са прос-
лави града, общината и страната 
ни - горди сме с  Шабан Мустафа 
–многократния шампион на 
България по маратон и планинс-
ко бягане.

Общината ще осигури поли-
етиленови торби и ръкавици на 
всички, които ще се включат 
в пролетното почистване. Във 
всяко населено място жителите 
могат да се обръщат към кмето-
вете и кметските наместници за 
снабдяване с чували и ръкавици, 
както и за помощ при извозване-
то на събраните отпадъци.

Всички, които ще подкрепят 
инициативата за почистване на 
общината е добре да спазват ня-
колко основни препоръки: всич-

ки събрани битови отпадъци да 
бъдат изхвърлени в съдовете за 
смет, а когато те се запълнят да 
се използват чували, които след 
това да се поставят на удобно за 
извозване място; кастренето и 
орязването на клони да не се 
извършва безконтролно - подай-
те сигнал в Община Сунгурларе 
предварително къде се налага 
това; изрязаните клони трябва 
да се събират отделно на под-
ходящи и удобни за извозване 
места.

Община Сунгурларе ще из-
возва събраните по време на 
почистването отпадъци, като за 
целта е необходимо да се сигна-
лизира на телефон 0878624451- 
Веселин Вълков.

Надяваме се, че с общи усилия 
ще предадем чист вид на нашата 
община, на нашите родни места,  
за да посрещнем Великденските 
празниците с настроение.

инж. Васил Панделиев
Кмет на Община Сунгурларе

За мен е изключително удоволствие от име-
то на организаторите на състезанието Крос 
кънтри „Сунгурларска долина”  най-сърдечно да 
поздравя и благодаря на всички участници в про-
явата: състезатели, треньори, деца, директори 
на учебни заведения, общински служители, за  
Вашето съдействие за успешното провеждане 
на  състезанието Крос кънтри – 2016 г. 

Благодарности и към Българска федерация по 
лека атлетика, която за пореден път ни подкре-
пи при провеждането на такова голямо спортно 
събитие  от  национален мащаб в нашата община.

Специални благодарности за подкрепата и 

желанието за развитието на спорта, на спон-
сорите на проявата : „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АД 
с. СЛАВЯНЦИ, ЗП „ТОНЧО  ДРАГНЕВ”  с. ЧУБРА,   
ЕТ „КОДЖАИСУФ” с. КОСТЕН,  СДРУЖЕНИЕ 
НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ХАН КРУМ” гр. 
СУНГУРЛАРЕ, ПК „СУНГУРЛАРСКИ МИСКЕТ” 
гр. СУНГУРЛАРЕ,  ЕТ „РОСЕН  - МАГДАЛЕНА 
ЧОМАКОВА” гр. СУНГУРЛАРЕ, „ПОЛИКСЕНА” 
ЕООД гр. СУНГУРЛАРЕ, „ГЕРИ” ООД гр. ЯМБОЛ, 
„ЕВРОЛАНД-77” ЕООД с. КОСТЕН, ЕТ „ВИАТЕКС 
– В.СЛАВОВ” гр. СУНГУРЛАРЕ и  СТРОЙКОМЕРС 
– ТТ” ЕООД  гр. ТЪРГОВИЩЕ.

Благодаря още веднъж на всички и Ви поже-
лавам да  бъдете живи и здрави, и със същата 
енергия и вдъхновение да работете за каузата 
на българския спорт.

инж. Васил Панделиев
Кмет на Община Сунгурларе

БЛАГОДАРСТВЕНО 
ПИСМО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ОРГАНИЗИРА ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 
НА 22 АПРИЛ, КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОД МОТОТО 

„ДА ПОЧИСТИМ РОДНОТО МЯСТО“
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На първи април се със -
тоя деветото по ред засе -
дание на Общински съвет 
Сунгурларе. В работата му 
взеха участие 16 съветника. 
Присъстваха и голяма част 
от кметовете по населените 
места. 

Заседанието  започна  с 
отговор  на питането от сед -
мото заседание на общин -
ския съвет Сунгурларе на 
съветника Костадин Василев 
относно добива на дърве -
сина  в общинския горски 
фонд, относно щата на об -
щинската администрация и 
относно сайтовете на общи -
на Сунгурларе и Общински 
съвет Сунгурларе.

Съветниците разгледаха 
и дадоха своето съгласие 
за изменение на ПУП –ПР 
за УПИ в селата Грозден, 
Съединение, Есен и Чубра. 
Те приеха  предложението на 
кмета на общината за про -
дажбата  на имоти-частна 
общинска собственост. 

Със своето „Да” те утвър -
диха   предоставянето  на 
пасища, мери и ливади от 
Общинския поземлен фонд.  
Съветниците дадоха съгла -
сието си и за временното 
спиране дейността на ЕООД  
„Общинско столово хране -
не” -  Сунгурларе.                      

След проведеното поимен-
но гласуване с 13 гласа „За” 
и 3 гласа „Против” се прие 
предложението на кмета  за 
Актуализация на бюджета на 
Община Сунгурларе за 2016г. 

Приет беше и Общинския 
план за младежта за насто -
ящата година в изпълнение 
на Националната стратегия 
за младежта /2010 – 2020г./.

Предвид своевременно -
то  задоволяване  нуждите 
на населението в Община 
Сунгурларе от дърва за го -
рене за 2016 година съвет -
ниците решиха: 

1.Определя цена на дърва 
за огрев в размер на 40лв. 
с  Д Д С  з а  п р о с т р а н с т в е н 
кубически метър включва -
щи: тарифна такса, измер -
ване, кубиране, маркиране, 
електронен превозен билет, 
добив на дървесина, извоз, 
транспорт, товарене, разто -
варване, поддръжка горски 
път,  административни раз -
ходи – 40лв. с ДДС.

2.Снабдяването на насе -
лението да се осъществи на 
база изготвени от кметове -
те и кметските наместници 
по села списъци,  одобре -
н и  о т  К м е т а  н а  О б щ и н а 
Сунгурларе и Председателя 
на ОбС Сунгурларе.

С п о р  п р е д и з в и к а  т о ч -
ката,  касаеща ползването 
на дървесина  през 2016г.
от район Карнобат и район 
С у н г у р л а р е  о т  О б щ и н с к и 
г о р с к и  т е р и т о р и и .  С л е д 
оспорван дебат тази точка 
отпадна.

Общинските съветниците 
и з с л у ш а х а  и н ф о р м а ц и я т а  
от РУ на МВР -  Сунгурларе 
за престъпността в община 
Сунгурларе за месец март.

На 20 март в Сунгурларе 
ентусиасти и представители на 
граждански организации учре-
диха едновременно общинска 
организация на ВМРО и мла-
дежка организация на ВМРО. 
На събитието присъстваха об-
ластният председател на ВМРО-
Бургас  г-н Георги Дракалиев, 
г-н Георги Георгиев- областен 
председател на ВМРО-Сливен, 
г-жа Нели Загорова, зам.пред-
седател на общинската орга-
низация на ВМРО-Сливен, г-н 

Стефан Делиминков, секретар 
на младежката организация на 
ВМРО- Бургас и  г-н Тодор Илиев, 
член на националния съвет на 
ВМРО. В приветствените си сло-
ва към присъстващите г-н Георги 
Дракалиев каза: „Особено съм 
радостен, че се присъединява-
те към каузата на патриотите. 
Досега тук липсваше организа-
ция на ВМРО, а виждам, че има 
хора ентусиасти, хора патриоти. 
Интересът към ВМРО расте с 
всеки изминал ден, което ни 

дава увереност, че в бъдещите 
избори ще имаме общински 
съветници, а защо не и кмет.”

Избрано беше общинското 
ръководство на ВМРО с пред-
седател Живко Йорданов, зам.
председател Йорданка Иванова 
и  секретар Мариана Узунова. 
Младежката организация на 
ВМРО Сунгурларе също избра 
свое ръководство. Председател 
стана   Яна Щерева, зам.предсе-
дател Васил Петров и секретар 
Антония Чакърова.

ДЕВЕТО 
ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ 

СУНГУРЛАРЕ

СЪОБЩЕНИЕ 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ и Неправителствена 

Организация „ СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН 
АЛИАНС ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА 
ЗДРАВЕ И АКТИВЕН ЖИВОТ СЛЕД АМПУТАЦИИ 
И ПРОТЕЗИРАНЕ”

организират на 21.04.2016г. в гр. Сунгурларе 
за жителите на Община Сунгурларе безплатни 

медицински прегледи и социално – правни 
консултации на лица с увреждания и претърпели 
ампутации, протезирани и лица нуждаещи се от 
специални ортопедични обувки или протези.

Прегледите ще се проведат от 10.00 до 15.00 
часа в „Център за предоставяне на почасови 
социални услуги”, намираща се в централен парк 
в гр. Сунгурларе, ул. „Христо Смирненски” N3.

Без предварителни записвания.
ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

СЪОБЩЕНИЕ 
Уважаеми жители от Община Сунгурларе,
Във  връзка с  140 годишнина от Априлското 

въстание на 20.04.2016 г от 12.00 часа на площад 

„ Народно събрание“ гр.София се организира 
митинг шествие.

Желаещите да присъстват на митинга да се 
обърнат към 

Десислав Харизанов 
Тел. 0877062499

ЗАПОВЕД
№ 232 /30.03.2016 г.

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

ЗАПОВЯДВАМ:
Насрочвам публичен търг с явно наддаване 

за отдаване под наем, за срок до десет години 
на имот – частна  общинска собственост, а 
именно: самостоятелен търговски обект, нахо-
дящ се на първи етаж от масивна двуетажна 
сграда, построена в УПИ ІІ-800 кв.68 по ПУП 
на гр.Сунгурларе, представляващ ресторант-
бистро с площ 365,58кв.м., състоящ се от:

- търговска част с обща полезна площ 
132,92кв.м., включваща: търговска зала с полез-
на площ 117,54кв.м. и мокър бюфет с полезна 
площ 15,38 кв.м.

-   складова площ с обща полезна площ 188,95 
кв.м., включваща: WC – жени с полезна площ 
5,72 кв.м., WC – мъже с обща полезна площ 
4,23 кв.м., умивалня с полезна площ 4,84 кв.м., 
офис-сервитьори с полезна площ 12,38 кв.м., 
склад с полезна площ 4,83 кв.м., склад напитки 
с полезна площ 44,85 кв.м., умивалня зала с 
полезна площ 10,33 кв.м., умивалня топла кухня 
с полезна площ 5,82 кв.м., топла кухня с полезна 
площ 37,12 кв.м., подготвителна месо с полезна 
площ 3,76 кв.м., подготвителна пилета с полез-
на площ 3,83 кв.м., подготвително зеленчук с 
полезна площ 3,85 кв.м., дезинфекция яйца с 
полезна площ 0,81 кв.м., котелно с полезна 
площ 6,25 кв.м., приемно с полезна площ 14,86 
кв.м., WC – персонал с полезна площ 2,80 кв.м., 
склад зеленчуци с полезна площ 3,87 кв.м., 

склад продукти с полезна площ 8,11 кв.м., стая 
за персонала с полезна площ 5,96 кв.м.;

за търговска дейност.
Горепосоченият търг да се проведе с явно 

наддаване на 26.04.2016г. от 13,30 часа в засе-
дателната зала на Общината.

Търгът да се проведе при следните условия:
1.Наемателят да извърши за своя сметка 

всички необходими действия във връзка с 
изготвянето и одобряването на техническата 
документация на обекта за ползването му по 
предназначение.

За начална годишна цена при наддаването в 
търга определям сумата в размер на 11233,92 
лв. без ДДС.

Депозита за участие в търга е 10% от начал-
ната годишна тръжна цена, т.е. 1123,39 лв. без 
ДДС и се внася в касата на Общината.

Оглед на имота се извършва всеки работен 
ден.

Необходими документи за участие в търга:
1.Заявление за участие /по образец/.
2.Внесен депозит.
3.Актуално състояние за юридически лица 

издадено не по-рано от предходните три месеца 
/извадка от търговски регистър/.

4.Удостоверение от отдел ,,Местни данъци 
и такси,, за липса на задължения към Община 
Сунгурларе.

5.Удостоверение от отдел „Общинска соб-
ственост” за липса на задължения към Община 
Сунгурларе.

Документи за участие в търга се приемат 
до 25.04.2016г. до 12.00 часа в деловодството 
на Общината.

Заповедта да се връчи на отдел ,,ОС,, при 
Общината за сведение и изпълнение.

Кмет на Община Сунгурларе
инж. Васил Панделиев

 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 

 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - БУРГАС 

8000, гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/842-046 
 

 
 

І.  Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед                                    №  ОХ - 
195/11.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна служба 
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  за комплектуване на 
Военновъздушните сили както следва: 
                       1. В.ф. от ВВС – регион София; 
                       2. В.ф. 28000 – Граф Игнатиево; 
                       3. В.ф. 32040 – Крумово: 
                       4. В.ф. от ВВС – регион Бургас; 
                       5. В.ф. от ВВС – регион Варна.   
 Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите във 
ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ – БУРГАС  на адрес:  гр. Бургас п.к.8000, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/841-
003 стая № 18 и в офиса заводене на  военен отчет в община Сунгурларе – тел.05571/50 99. 

ІІ. Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед                                    №  ОХ - 
214/15.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна 
служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в 
чужбина   на 07.06.2106г., 08.06.2016г. и 09.06.2016г.  в Националната гвардейска част – гр.София за 
заемане на следните вакантни длъжности: 

1.  Гвардеец – 24 (двадесет и четири) бр.;  
2.  Шофьор -  3 (три) бр.; 
3. Номер от разчет -  2 (два) бр. 

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите 
във ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ – БУРГАС  на адрес:  гр. Бургас п.к.8000, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 
056/842-046 стая № 18 и в офисите за военен отчет в общините. 

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – БУРГАС 
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ 

ІІІ. Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед                                    №  ОХ - 
197/11.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна служба 
след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина  за 
заемане на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите както следва: 

1.В.ф. 28860 – Горна Малина; 
2.В.ф. 48960 – София . 

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите във 
ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ – БУРГАС  на адрес:  гр. Бургас п.к.8000, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/841-
003 стая № 18 и в офиса  за водене на военен отчет в община Сунгурларе – тел. 05571/50 99. 

 
        

ІV.  Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед                                    №  ОХ - 
197/11.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна служба 
след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина  за 
заемане на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите както следва: 

1.В.ф. 28860 – Горна Малина; 
2.В.ф. 48960 – София . 

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите във 
ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ – БУРГАС  на адрес:  гр. Бургас п.к.8000, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/841-
003 стая № 18 и в офиса  за водене на военен отчет в община Сунгурларе – тел. 05571/50 99. 

 
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – БУРГАС 

ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ 

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ 
НА ВМРО В СУНГУРЛАРЕ



„ПЕЧАЛБА ОТ ТОМБОЛА ИЛИ 
ТЕЛЕВИЗИОННА ИГРА”
На мобилният Ви телефон се 

обажда енергичен глас, който се 
представя за служител на моби-
лен оператор. Информира Ви, че 
сте определени за участие в том-
бола или лотария между неговата 
телекомуниционна компания и 
известни вериги магазини за чер-
на и бяла техника. За да получите 
печалба, Вие трябва да закупите 
ваучер за предплатена услуга към 
съот-ветния оператор и да издик-
тувате кодовете за активиране на 
представителя на компанията. 

Обещаните награди са различ-
ни, в зависимост от стойността 
на закупения от Вас ваучер: с 
ваучер до 40 лева може да спече-
лите 500 лева, мобилен телефон, 
микровълнова фурна,  ваучер от 
60 до 120 лева Ви дава шанс да 
играете за пералня, съдомиялна 
машина или климатик, а срещу 
закупен ваучер над 120-130 лева 
получавате достъп до третото 
ниво на играта,където наградите 
са най-привлекателни – плазмен 
телевизор, 7-дневна почивка в 
черноморски курорт, преносим 
компютър и т.н. След като заку-
пите ваучерите и продиктувате 

кодовете им за активиране, 
контактите с Вас се прекратяват.

КАК ДА РЕАГИРАТЕ
Препоръчваме Ви да не участ-

вате в никаква форма на игри и 
договорки, предполагащи заку-
пуване на ваучери и диктуването 
на кодовете за активирането 
им на лица, които не познавате 
лично, независимо за какви се 
представят.

Не участвайте в никакви фор-
ми на улични игри. Откажете 
любезно и когато сте на безо-
пасно разстояние, позвънете на 
тел. 112! НИКОГА НЕ ПРЕДАВАЙТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ИЛИ 

ЦЕННОСТИ НА НЕПОЗНАТИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ПОВОД!
ПРИ ВСИЧКИ ПОДОБНИ ОБАЖДАНИЯ НЕЗАБАВНО

СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НА ТЕЛ. 112

   Допълнително финансиране в размер на над 
10 млн. лв. ще бъде осигурено от националния бю-
джет по схемата за временна извънредна помощ 
за производителите в сектор "Животновъдство", 
съобщи Държавният фонд "Земеделие" (ДФЗ). 
Целта е преодоляването на смущенията на пазара 
на мляко и намаляването на риска от изоставяне 
на дейността в сектора.                                                                                    

Допълнителното финансиране по схемата за 
подпомагане за реализирани и декларирани от 

изкупвачите и производителите на краве мляко 
доставки и/или директни продажби през квотния 
период 2014/2015 г. е в размер до 4 183 862 лв.

По схемата за подпомагане на брой млечни 
крави в стопанството са предвидени допълнително 
до 3 433 117 лв. А по схемата за подпомагане на 
брой овце-майки и кози-майки – до 2 367 126 лв. 
За кандидатствалите по Схемата за подпомагане 
на брой биволици са предвидени допълнително до 
217 550 лева.                                                        

Срокът за изплащане на помощта е до 
30 юни 2016 г.

От фонда припомнят, че през ноември миналата 
година бяха утвърдени четири схеми за извънредно 
подпомагане на производителите на животински 
продукти, засегнати от кризата в сектора. В края 
на миналата година ДФЗ изплати общо над 13 млн. 
лв. От тях над 11.7 млн. лв. са предоставени от Ев-
ропейския съюз, а над 1.5 млн. лв. – от националния 
бюджет.

На 5 април в залата на община 
Сунгурларе се проведе среща 
във връзка с предприемането 
на превантивни мерки за недо-
пускане разпространение на 
вируса „Зика” на началник отдел 
ПЕК /противо-епидемиологичен 
контрол/ в РЗИ Бургас Зморо 
Цокова със зам.кмета на общи-
на Сунгурларе Диана Гурева, 
Иван Чуков – ст.специалист БКС, 
Красимир Добрев – служител по 
сигурността и ОМП, Веселина 
Парталова – гл.експерт ОбПФ,  

Живко Камшев- ветеринарен ле-
кар и Диан Добрев - инспектор пъ-
тен контрол при РПУ Сунгурларе.

Г-жа Цокова даде предписания 
до кмета на общината и фирмата, 
която ще извършва обработката на 
общинските терени, с указания за 
своевременна подготовка за из-
вършване на дезинсекция срещу 
комарите и техните ларви. Вирусът 
„Зика”се пренася от тигровите 
комари от вида Aedes  aegupti.

„На този етап рискът от пре-
насочване на вирусът „Зика” от 

Латинска Америка към Европа и 
вътрешното разпространение е 
твърде нисък - каза тя – Единичните 
случаи на заболели европейски 
граждани от треска „Зика” са 
резултат от пребиваването им в 
страни, в които заболяването е 
най-интензивно”.   

Тя обърна внимание на факта, 
че ВАКСИНА СРЕЩУ ВИРУСА 
„ЗИКА” НЯМА. Разисквани бяха и 
мерките срещу кърлежите и бъл-
хите, чиято популация се развива 
бързо, поради топлото време.  
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Издание на 
Община Сунгурларе

 От 4 април стартира „Седмица 
на гората 2016”. Това е и праз-
ник за всички лесовъди, горски 
стражари и за хората, които 
обичат зелените площи. Тази 
година инициативата се проведе 
под мотото "Подобри гората".

Активно в нея се включи и 
община  Сунгурларе. В рамките 
на кампанията, на 5 април уче-
ниците от ХІІ”а” и ХІІ”б” класове  
засадиха фиданки от червен 
дъб, явор, клен и конски кестен 
пред района на СОУ „Христо 
Ботев” град Сунгурларе.

Заедно с тях бяха Димитър 
Гавазов - директор дирекция 
„Общински горски територии” 

и неговите служители, зам. 
кметът Диана Гурева, зам. ди-
ректорът на СОУ”Христо Ботев” 
Радостина Кръстева, учители. А 
на 6 април дървесни видове от 
липа, явор, клен и червен дъб 
засадиха общинските съвет-
ници на община Сунгурларе в 
местността „Чефликова нива” 
край село Пчелин.

По повод Седмицата на го-
рата вестник „Сунгурларска 
долина” разговаря с директора 
на дирекция „Общински горски 
територии” Димитър Гавазов. 

Той разказа, че на територия-
та на общината има 4 защитени 
територии с биологични видове 

и природни дадености, съгласно 
Закона за биологичното разно-
образие:

1. Вековната гора в мест-
ността  „Курията”, в землище-
то на село Везенково,

2.  Находището „Урумово лале” 
в местността „Лаликото”, в 
землището на село Терзийско,  

3. Находището на черна бо-
ровинка в землището на село 
Садово

4. Природната даденост 
„Побитите камъни” и находище-
то на растението „Съсънка” в 
местността „Чифликова нива”, 
в землището на село Пчелин. 

Освен това на територията на 

общината има и защитени зони, 
които попадат в „Натура 2000”, а 
именно – река Мочурица, река 
Луда Камчия, река Горна Луда 
Камчия и Котленска планина. 
Г-н Гавазов обясни, че през 
2017 година по план ще има за-
лесяване в землището на село 
Климаш. За да запазим местно-
то разнообразие от растителния 
и животинския свят, той призова 
да пазим гората – нашето най-

голямо богатство.  
Празникът на гората и лесо-

въдите се отбелязва за първи 
път в страната ни през 1925 
година и се чества от всички 
ангажирани в опазването и 
стопанисването на зеленото 
богатство на България. Втората 
световна война спира провеж-
дане му за повече от десетиле-
тие, но през 1956 г. е възобновен 
отново.

Никога не се  доверявайте на телефонни обаждания за инци-
денти с ваши близки, при оказването на спешна и неотложна ме-
дицинска помощ никога не се изисква предварително заплащане 
чрез посредник или куриер;

При промяна на пенсията никога не се изисква да заплащате 
каквито и да е суми;

Участието в лицензирани телевизионни игри и томболи никога 
не изисква предварително или последващо предаване на парични 
средства на посредници;

Не се подвеждайте по предложения по телефона за изгодни 
покупки на стоки, при които се изисква предварително заплащане 
на посредник или куриер;

В никакъв случай не купувайте ваучери за мобилни телефони 
за други хора.

В Н И М А Н И Е !!!

ДЪРЖАВАТА ОТПУСКА НОВИ НАД 
10 МЛН. ЛЕВА ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ

ТЕЛЕФОННИТЕ ИЗМАМИ ПРОДЪЛЖАВАТ

ОДМВР ВИ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА НАЙ-ЧЕСТО 
ИЗПОЛЗВАНИТЕ СХЕМИ НА ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ

МЕРКИ СРЕЩУ КОМАРИТЕ ЗАРАДИ ВИРУСА „ЗИКА”

З А П О В Е Д
№  231 / 30.03.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ: Чл.44 ал.2 от 

ЗМСМА, чл. 14 ал.7 и ал.8 от  ЗОС, § 
12 т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ

ВЪВ ВРЪЗКА: чл.71 и чл.72 от 
Наредбата за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинско 
имущество, пар. 4 ал.1 от ЗСН, Решение 
по т.6 от Протокол № 7/01.03.2016г. на 
Общински съвет гр.Сунгурларе

З А П О В Я Д В А М :
Насрочвам публичен  търг с явно 

наддаване за избор на оператор за 
възлагане стопанисването, поддръж-
ката и експлоатацията на недвижими 
имоти публична общинска собственост 
с начин на трайно ползване язовири, 
чрез предоставянето им под  наем, 
както следва:

1.Язовир с площ 10,204 дка., пред-
ставляващ имот № 000110 по КВС в 
землището на с.Костен, за срок от 
десет години, с начална тръжна цена 
244,90 /двеста четиридесет и четири 
лева и деветдесет стотинки/ без ДДС, 
годишно.

2.Язовир с площ 10,721 дка., пред-
ставляващ имот № 000019 по КВС в 
землището на с.Терзийско, за срок от 
десет години, с начална тръжна цена 
257,30 /двеста петдесет и седем лева и 
тридесет стотинки/ без ДДС, годишно.

3.Язовир с площ 41,470 дка., пред-
ставляващ имот № 000530 по КВС в 
землището на с.Подвис, за срок от 
десет години, с начална тръжна цена 
995,00 /деветстотин деветдесет и пет 
лева/ без ДДС, годишно.

4.Язовир с площ 10,142 дка., пред-
ставляващ имот № 000405 по КВС в 
землището на с.Везенково, за срок 
от десет години, с начална тръжна 
цена 243,40 /двеста четиридесет и 
три лева и четиридесет стотинки/ без 
ДДС, годишно.

5.Язовир с площ 11,309 дка., пред-
ставляващ имот № 000228 по КВС в 
землището на с.Терзийско, за срок 
от десет години, с начална тръжна 
цена 271,40 /двеста седемдесет и 
един лева и четиридесет стотинки/ 
без ДДС, годишно.

6.Язовир с площ 17,073 дка., пред-
ставляващ имот № 000199 по КВС в 
землището на с.Прилеп, за срок от 
десет години, с начална тръжна цена 
409,70 /четиристотин и девет лева и се-
демдесет стотинки/ без ДДС, годишно.

Търгът да се проведе  при следните 
условия:

- наемната цена за първата годи-
на се заплаща преди сключване на 
договора, а наемната цена за всяка 
следваща година се заплаща в месе-
ца преди започване на годината за 
ползване на язовира.

- почистването на язовирите и въз-
становяването на съоръженията към 
тях са изцяло за сметка на наемателя.

- язовирите /водоемите/ да не се 
ограждат, за да бъдат достъпни за 
водопой на животни.

Търгът да се проведе на 20.04.2016 
г. от 13.30 часа  в заседателната зала 
на Общината.

В търга могат да участват еднолични 
търговци и търговски дружества, реги-
стрирани по реда на Търговския закон, 
които нямат задължения към МДТ 
– Сунгурларе и Община Сунгурларе.

Депозитът за участие в търга е 
50% от обявената началната годишна 
наемна цена.

Необходими документи за участие 
в търга:

1.Заявление за участие по образец.
2.Внесен депозит.
3.Копие на удостоверение за впис-

ване в търговския регистър издадено 
не по-късно от предходните три месе-
ца, или извадка от Търговския регистър 
за актуално състояние.

4.Удостоверение от отдел „Местни 
данъци и такси” за липса на задълже-
ния към община Сунгурларе. 

5 .Удостоверение от  отдел 
„Общинска собственост” за липса на 
задължения към община Сунгурларе. 

Не се допуска до участие в търга 
участник, който има финансови задъл-
жения към общината, или е бил нае-
мател на общински имот и договорът 
е бил прекратен по негова вина през 
последните пет години.

Оглед на имотите да се извършва 
всеки ден с представител от  съот-
ветното кметство  или кметско наме-
стничество .

Документи за участие в търга се 
приемат до 12.00 часа на 19.04.2016г.  
в деловодството на общината.        

Заповедта да се връчи на от-
дел „ОС”, Кмет на с.Костен, Кмет 
на с.Подвис, Кмет на с.Прилеп  и 
Км.наместник на с.Терзийско за све-
дение и изпълнение.

Кмет на Община Сунгурларе
инж.Васил Панделиев

СУНГУРЛАРЕ ОТБЕЛЯЗВА 
„СЕДМИЦА НА ГОРАТА - 2016 ГОДИНА” 
ПОД МОТОТО „ПОДОБРИ ГОРАТА”
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За пета поредна година  
Министерството на образо-
ванието и науката организира  
на 1 и 2 април 2016 г. в гр. Враца  
Национална олимпиада „Знам 
и мога“, в  която взеха учас-
тие и ученици от СОУ „Христо 
Ботев„ гр. Сунгурларе 

Олимпиадата дава въз-
можност на учениците от 
четвъртите класове от 28 
области на България  да по-
кажат своите знания,  умения 
и компетенции, придобити в 
начален образователен етап, 
насочени към социалната им 
приложимост. Тя съдейства за 
откриване на деца с високо 
ниво на умения, за обобща-
ване и осмисляне на учебното 

съдържание, заложено в учеб-
ните програми по изучаваните 
предмети. 

Форматът на Олимпиадата 
е чрез състезание учениците 
да покажат на практика свои-
те знания в нови и различни от 
познатите им досега ситуации. 

Ще бъдат включени теми от 
всички изучавани предмети, 
както и екология, здравно 
образование, защита от бед-
ствия и аварии, реагиране 
в критични ситуации, безо-
пасност на движение и др. 
Олимпиадата се проведе на 
три кръга - общински, облас-
тен и национален. Общинският 
кръг се проведе на 30.01.2016г. 

В него взеха участие най-

добрите четвъртокласници. 
Отличилите се явиха на 
20.02.2016 г. на областния кръг 
в гр. Бургас. 

Учениците Жасмина Стои-
лова, Кристина Стойнова, 
Александър Божиков, Явор 
Банов  и  Радостин Божков. 
Достойното представяне 
на възпитаниците от СОУ  
„Христо Ботев„ показа, че 
те не отстъпват по знания, 
умения и любознателност от 
своите връстници от цялата 
страна. Ученикът Явор Банов  
бе класиран за националния 
кръг на Олимпиадата „Знам и 
мога“ – в който участваха 46 
деца от страната.

Участието на четвърток-

ласника, който достойно 
представи Бургаска област 
е безспорно доказателство 
за високия професионали-
зъм и качествения процес 
в началното образование  
в СОУ „Христо Ботев„ гр. 
Сунгурларе. 

Изразяваме нашата гор-
дост  и задоволство от това, 

че в нашият град има знаещи 
и можещи деца, да им поже-
лаем още по големи творчески 
успехи. 

Участието на учениците в 
този вид състезания мотивира 
както учителите, така и тех-
ните родители  да подкрепят 
и развиват интересите на 
децата в най-ранна възраст.

От 25 до 27 март 2016 година в град Перник 
се състоя националният етап на олимпиадата 
по философия. В нея взеха участие 52 ученици 
и техните учители. Сред участниците бе и 
ученикът Иван Тенев от град Сунгурларе, 
който учи в Х „а” клас на ХГ „Дамян Дамянов” 
град Сливен,  получил 82 точки от областния 
етап, представяйки се с есе върху фрагмен-
та на Имануел Кант „Обстоятелството, 

че човекът може да има представа за Аз, го 
издига безкрайно над всички други същества, 
които живеят на земята“.

Откриването на олимпиадата бe на 25 
март в Дом на културата, град Перник. 
Тържеството беше уважено от зам.минис-
търа на образованието Диян Стаматов, 
кмета на община Перник г-жа Церовска, 
проф.дфн Райчо Пожарлиев – председател 
на националната комисия, както и препо-
даватели от СУ „Климент Охридски” и ПУ 
”Паисий Хилендарски” членове на национал-
ната комисия.

На 26 март /събота/ в ПМГ „Христо 
Смирненски”- Перник участниците в олимпи-
адата  в рамките на четири часа решаваха 
тест от 10 въпроса, проверяващ знанията 
им за основните философски направления 
и текстове на философи, и писаха есе. От 
предложените четири фрагмента Иван Тенев 
е писал по фрагмента на Хосе Ортега и Гасет 
“Към всичко можем да имаме утилитарно 
отношение, само към едно нещо, към едно 
единствено нещо не можем – към аза”. За 
разработката си той е получил 97 точки от 
максимум 120 – най-много от участниците 
десетокласници. 

Пожелаваме на Иван Тенев тази първа среща 
с чудесата на философията да не е последна!

Да подредя изложба от престилки беше  
моя стара мечта и вече е факт. Радостно бе, че 
тази идея бе подкрепена от Исторически му-
зей гр. Карнобат и Народно читалище ”Хрис- 
то Ботев-1928г” с. Подвис, а откриването бе на  
17 март от 14 часа в залата на  археологиче-
ския музей в Карнобат.

От фонда на карнобатските музеи бяха   
извадени много престилки, събрани от селата 
в района. Красиво  подредени с художествени 
текстове между тях.

Идеята ми беше да се представят престил-

ките на България- от Родопите, крайдунавски-
те селища, Велинград, Банско, Монтанско, 
Сунгурларско, Ямболско, Сливенско и др.

 Голям дял се падна на престилките на 
с.Подвис. Читалището представи 25 вида 
престилки, предназначени за различни 
възрасти и различни случаи: алена, телена, 
бабчена, медвенска и др.

Престилките са хем еднакви и хем различ-
ни, защото подвиската жена ги е изработ- 
вала тайно с мисълта,че нейната престилка 
/ута/ ще бъде най-хубава.

Облечена в традиционна подвиска носия 
за тържествения случай посрещнах гостите 
с домашно приготвена пита.

Изложба като тази показва,че все още 
има хора пазещи като свиден спомен нас-
ледството на нашите майки, баби и прабаби 
и го предават от поколение на поколение.

Присъстващите освен естетическата 
наслада от престилките се насладиха и на 
песните на вокалната група от с. Завет, а в 
репертоара им прозвуча песента ”Тъкала 
Донка престилки”.

Срещата завърши с почерпка и чаша вино 
от с. Подвис.

Николина Манчева

ИВАН ТЕНЕВ ОТ 10”А” КЛАС НА ХГ УЧАСТВА В 
XXVIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

ПРЕСТИЛКАТА –ИЗРАЗ НА ЖЕНСКАТА ДУШЕВНОСТ

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ОТ СОУ“ ХРИСТО БОТЕВ“ 
ГР.СУНГУРЛАРЕ БЛЕСНАХА СЪС ЗНАНИЯ 

В ОЛИМПИАДАТА „ ЗНАМ И МОГА“


