
На 9 май 2020 г. се навърш-
ват 75 години от победата над 
хитлерофашизма. Тази победа 
даде шанс на мира, за да можем 
днес да работим и творим в ин-
терес на хората. Заслужава да 
се отнесем с подобаващо вни-

мание към тази годишнина. Да 
се поклоним пред милионите 
жертви и да отдадем заслуже-
ното на тези, които победиха 
най-голямото зло в историята 
на човечеството. 

И най-важното, да припом-

ним на днешните поколения 
приноса на България и нашата 
армия за успешния край на 
Втората световна война. Да 
припомним  на жителите на об-
щина Сунгурларе и приноса на 
599- те  войници от нашата  об-

щина.  599  мъже от Сунгурларе,  
Садово, Съединение, Скала, 
Славянци, Бероново, Вълчин, 
Велислав, Везенково, Грозден,  
Есен, Завет, Климаш, Лозарево, 
Манолич, Подвис, Прилеп, 
Терзийско, Черница  и Чубра. 
Много от тях са оставили кос-
тите си по бойните полета.  

Втората световна война 
е разпалена от фашистка 
Германия и нейните сателити. 
Тя е най-кръвопролитното воен-
но стълкновение в световната 
история и  обхвана в гигантски 
планетарен сблъсък 61 държа-
ви и 80% от населението на 
земята. Военните действия са 
се водили по бойните полета 
на териториите на 40 страни, 
а също и по въздуха, по мор-
ски и океански акватории. 
Но Войната никога не е само 
оръжия и военни стратегии. 

Войната е нечий отнет дъх, не-
чий прекъснат поглед, скършен 
или обречен живот. Според 
различни данни, загиналите са 
около 60 млн. души, като  27 млн. 
са жертвите само на Съветския 
съюз (СССР). 

За това камбаната на 9 май 
ще продължава да бие все така 
тревожно, да буди паметта  и  
да продължава да напомня за 
едно ужасно престъпление сре-
щу  човечеството, което никога 
не трябва да се повтаря.  

„Хора, бдете!” беше казал 
чешкият журналист  Юлиус 
Фучик.  Думи, особено актуални 
днес. За да няма повече поги-
нали млади хора, светът да не 
се превръща повече в бойно 
поле, да няма кървави спомени. 

Защото няма нищо по-добро 
от общочовешкият световен 
мир и благоденствие.

На 7 май  извънредното заседание на 
Общински съвет - Сунгурларе премина с една 
единствена точка, касаеща   изменение срока 
за 10 години на преотдаване на пасищата за 
почистване и цената за тях да остане същата 
в подкрепа на хората. Предложението се прие 
с 14 съветници "ЗА" и един "Въздържал се".

Единствената точка от дневния ред беше 
докладна записка от кметът д-р Георги Кенов 
относно предоставяне на пасища с изменение 
по точка 5 за определяне на годишни цени, 
както следва за пасища и мери от 10 лв на 8 
лв, за ливади 13,50 лв да остане на 13,40 лв, 
за други постоянно затревени площи бяха 15 
лв сега остават 8 лв. В докладната записка 
изменя договорите по точка 7 да бъдат в срок 
за 10 години - важи за тези територии, които 
са с цел почистване.

"Сложната ситуация, в която се намираме в 

цялата страна мисля, че е най-добре за нашите 
животновъди да не бъдат затруднявани с до-
пълнителни покачвания на цената на пасищата, 
и с цел да се улесни дългосрочното отглеж-
дане на стопанства считам, че удължаване 
на срока за преотдаване е добро решение за 
стимулиране на българското производство" 
каза кметът д-р Кенов.

Специални гости на общинската сесия бяха 
ветериналния лекар д-р Живко Камшев и г-жа 
Милка Стоева директор "Общинска служба по 
земеделие и гори", които разясниха подробно 
новите ветеринарномедицински изисквания 
към животновъдните обекти. В предвид на 
направените промени в Наредба № 44 от 2006 
г. се налага промени в начина на отглеждане 
и стопанисване на пасищата.

Измененията влизат в сила за периода 2020 
- 2021 година.
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От 1 май, след среща между министър-председателя и 
членове на правителството с Националния оперативен щаб, 
в рамките на която бяха дискутирани противоепидемичните 
мерки във връзка с разпространението на COVID-19, 
здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която 
отменя задължителното носене на маски и други предпазни 
средства на открити обществени места.

В заповедта се посочва „Всички лица, които се намират на 
открити обществени места ( в т.ч. паркове, улици, автобусни 
спирки) са длъжни да спазват изискването за социална 
дистанция и всички противоепидемични мерки, като при 
необходимост от контакт с други лица да носят предпазна 
маска или друго средство, покриващо носа и устата“.

9 МАЙ – ДЕН НА ПОБЕДАТА

Отменя се задължителното 
носене на маски или други 

предпазни средства на 
открити обществени места

Рахни Милков от СунгурлареАтанас Павлов Велев  от Климаш  

СЕСИЯ



По първа точка: Разглеждане на доклад от 
д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, 
относно: Одобряване  на ОУП (Общия устрой-
ствен план) на Община Сунгурларе, обл.Бургас.

РЕШЕНИЕ №36
Общинския съвет – Сунгурларе, на осно-

вание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 
от ЗУТ, одобрява ОУП (Общия устройствен 
план) на Община Сунгурларе, обл.Бургас - фаза 
окончателен проект.  

По втора точка: Разглеждане на предло-
жение от д-р Георги Кенов – Кмет на община 
Сунгурларе, относно: Приемане на Годишния 
отчет за 2019 г. по изпълнение на Общинска про-
грама за управление на отпадъците 2015-2020г.

РЕШЕНИЕ №37
Общинския съвет – Сунгурларе,на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 
52, ал. 9 от ЗУО:

1.Приема Годишния отчет за 2019 г по изпъл-
нение на: Общинска програма за управление 
на отпадъците 2015-2020 г.;

2.Приложение І е неразделна част от насто-
ящата докладна записка за Годишен отчет за 
2019 г. по изпълнение на Програмата.

По трета точка: Разглеждане на предло-
жение от д-р Георги Кенов – Кмет на община 
Сунгурларе, относно: Допълнение на програма-
та за управление  и разпореждане с общинска 
собственост  за 2020г.

РЕШЕНИЕ №38
Общинския съвет – Сунгурларе, на основа-

ние чл. 8 , ал. 9 от ЗОС, Допълва Програмата 
за управление и разпореждане с общинско 
имущество за 2020 г. , както следва :

В раздел ІІ В – Имоти , които Община 
Сунгурларе има намерение да продаде

Под № 56 – УПИ ІV-178  квартал 30 по ПУП на 
с. Бероново , с площ 1175 кв.м. , на собственици 
на законно построени сгради;

Под № 57 – УПИ ІІ квартал 24 по ПУП на с. 
Съединение,между двата квартала,отреден 
за жилищно строителство ,  с площ 670 кв.м.

Под № 58 - УПИ ХІІ квартал 24А по ПУП на 
с. Съединение,между двата квартала,отреден 
за жилищно строителство ,  с площ 685 кв.м.

Под № 59 – УПИ VІІІ-208 квартал  31 по ПУП 
на с. Вълчин, с площ 636 кв.м.

По четвърта точка: Разглеждане на предло-
жение от д-р Георги Кенов – Кмет на община 
Сунгурларе, относно: Ликвидиране съсобстве-
ност чрез продажба на общинско място.

РЕШЕНИЕ №39
Общинския съвет – Сунгурларе, на осно-

вание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, 
т.2 от ЗОС:

 1. Дава съгласие за ликвидиране съсоб-
ствеността в УПИ ХV-212 от кв. 159 по ПУП на , 
чрез продажба на дела на Общината на  Иван 
Василев Добрев от гр. Сунгурларе и Марин 
Желязков Вълчев от гр. Бургас , а именно: 
продажба на 377/693 ид.ч.кв.м.от УПИ ХV-212 
в квартал 59 по ПУП на гр.Сунгурларе, целият 
с площ от 693 кв.м. при граници : север – УПИ 
ХVІ-211 , изток – УПИ ХІІІ-214  , юг – УПИ ХІV-213 и 
запад – улица , актуван с АЧОС № 4040/18.11.2019 
г., по пазарна цена – 2997 лв. без ДДС /Две 
хиляди деветстотин деветдесет и седем   лева 
без ДДС  /.

2. Упълномощава Кмета на Община 
Сунгурларе да извърши продажба на горепо-
сочения имот.

По пета точка: Разглеждане на предло-
жение от д-р Георги Кенов – Кмет на община 
Сунгурларе, относно: Приемане на Отчет за 
състояние на общинската собственост и ре-
зултатите от нейното управление по видове и 
категории обекти , за 2019 г.

РЕШЕНИЕ №40
Общинския съвет -  Сунгурларе, на основа-

ние чл. 66а от Закона за общинската собстве-
ност, чл. 9 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско иму-
щество – собственост на Община Сунгурларе и 
чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Приема за сведение 
Отчет за състояние на общинската собственост 
и резултатите от нейното управление по видове 
и категории обекти за 2019 година.

По шеста точка: Разглеждане на предло-
жение от д-р Георги Кенов – Кмет на община 
Сунгурларе, относно: Безвъзмездно право на 
прокарване /преминаване/ на линейни  обекти 
в гр. Сунгурларе от „Електроразпределение 
Юг” ЕАД гр.Пловдив през публична общинска 
собственост.

РЕШЕНИЕ №41
Общинския съвет – Сунгурларе, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от 
ЗОС и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетика /
ЗЕ/, във връзка с §1, т. 24 от ДР на ЗЕ, във вр. 
с чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от ЗУТ, дава съгласие да 
бъде учредено на „Електроразпределение Юг” 
ЕАД, с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на 
управление  гр.Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 
37 безвъзмездно право на прокарване /пре-
минаване/ и сервитут за изграждане на обект 
„Кабелна линия 1 kV от съществуващ стълб  пред 
УПИ VI-167, кв.5  до ново електромерно табло  
пред УПИ V-162, кв.5, с.Съединение, кв.Морава, 
община Сунгурларе, обл.Бургас през следния 
имот – публична собственост на Община 
Сунгурларе – улица с о.т. 24-25 в регулацията 
на с. Съединение, с дължина на трасета 7 м. и 
сервитутна зона 14.7 кв.м.  

След извършване работите по прокарване 
на кабелното  трасе, да се отстранят всички 
повреди на поземлените имоти,  в които са 
извършвани СМР, както и да възстанови със-
тоянието на имотите в предишния вид.

По седма точка: Разглеждане на предло-
жение от д-р Георги Кенов – Кмет на община 
Сунгурларе, относно: Предварително съгласие 
по чл. 25 ал. 5 от ЗСПЗЗ за право на преминава-
не  и прокарване  на тръбопровод през позем-
лени имоти – публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №42
Общинския съвет Сунгурларе, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка и  чл. 25, 
ал. 3, 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделски земи, във връзка с  
чл. 193, ал. 4 от ЗУТ,изразява  предварително 
съгласие  със срок на валидност от три години 
за учредяване на право на преминаване и учре-
дяване на сервитут за изграждане на линеен 
обект на техническата инфраструктура - главен 
тръбопровод за капково напояване на лозя и 
поливен водопровод за капково напояване 
на лозя между язовирите  с. Терзийско, общ. 
Сунгурларе, обл.Бургас”  с начало на трасето 
от язовир с кадастрален номер 72299.199.10 
и  довеждащ до язовир с кадастрален номер 
72299.221.122, върху имоти засегнати от трасето, 
собственост на  Община Сунгурларе,  както 
следва:

- ПИ 72299.206.85  в землището на с . 
Терзийско ,местността „Каракуша”,  общ.
Сунгурларе, обл.Бургас, целият с площ 118561 
кв.м /Сто и осемнадесет хиляди  петстотин 
шестдесет и един  квадратни метра/  с начин 
на трайно ползване пасище, разстояние на 
трасето – 237.07 м. /Двеста тридесет и седем 
цяло и нула седем   метра/

- ПИ 72299.206.93  в землището на с . 
Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият 
с площ 7031 кв.м /Седем хиляди и тридесет 
и един квадратни метра/  с начин на трайно 
ползване водни течения и площи , разстояние 
на трасето – 92.97 м. /Деветдесет и две цяло и 
деветдесет и седем   метра/

- ПИ 72299.206.90  в землището на с . 
Терзийско общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият 
с площ 4818 кв.м /Четири хиляди осемстотин 

и осемнадесет квадратни метра/  с начин на 
трайно ползване за селскостопански, горски, 
ведомствен път, разстояние на трасето  – 6.57 
м. /Шест цяло петдесет и седем  метра/

- ПИ 72299.206.91  в землището на с . 
Терзийско общ.Сунгурларе, обл.Бургас, мест-
ността „Кашлището”,  целият с площ 18661 кв.м 
/Осемнадесет хиляди шестстотин шестдесет 
и един квадратни метра/  с начин на трайно 
ползване пасище , разстояние на трасето – 5.19 
м. /Пет цяло и деветнадесет   метра/

- ПИ 72299.234.65  в землището на с . 
Терзийско общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият 
с площ 5505 кв.м /Пет хиляди и петстотин и пет 
квадратни метра/  с начин на трайно ползване 
водни течения и площи , разстояние на трасето 
– 141.06 м. /сто четиридесет и едно цяло и нула 
шест   метра/

- ПИ 72299.234.63  в землището на с. 
Терзийско общ.Сунгурларе, обл.Бургас, мест-
ността „Мочура”, целият с площ 3757 кв.м /Три 
хиляди и седемстотин петдесет и 

седем квадратни метра/  с начин на трайно 
ползване пасище , разстояние на трасето – 
88.82 м. /Осемдесет и осем цяло и осемдесет 
и два    метра/

- ПИ 72299.234.64  в землището на с . 
Терзийско общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият 
с площ 1772 кв.м /Хиляда  седемстотин седемде-
сет и два квадратни метра/  с начин на трайно 
ползване водни течения и площи , разстояние 
на трасето – 113.13 м. /Сто и тринадесет цяло 
и тринадесет  метра/

- ПИ 72299.230.21 в землището на с . 
Терзийско общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият 
с площ 1467 кв.м /Хиляда четиристотин шест-
десет и седем квадратни метра/  с начин на 
трайно ползване за селскостопански, горски, 
ведомствен път , разстояние на трасето – 178.9 
м. /Сто седемдесет и осем цяло и деветдесет 
метра/

- ПИ 72299.234.66  в землището на с . 
Терзийско общ.Сунгурларе, обл.Бургас, целият 
с площ 10936 кв.м /Десет хиляди деветстотин 
тридесет и шест квадратни метра/  с начин на 
трайно ползване за селскостопански, горски, 
ведомствен път , разстояние на трасето – 40.54 
м. /Четиридесет цяло и петдесет и четири   
метра/

- ПИ 72299.221.119  в землището на с . 
Терзийско   общ.Сунгурларе, обл.Бургас, мест-
ността „Таш пунар”, целият с площ 130079 кв.м 
/Сто и тридесет  хиляди и седемдесет и девет 
квадратни метра/  с начин на трайно ползване 
пасище , разстояние на трасето – 126.32 м. /Сто 
двадесет и шест цяло и тридесет и два   метра/

Общата квадратура на засегнатите от сер-
витутите  площи е 1030.57 м./Хиляда и тридесет 
цяло и петдесет и седем метра/

По осма точка: Разглеждане на предло-
жение от д-р Георги Кенов – Кмет на община 
Сунгурларе, относно: Даване на разрешение 
(съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен 
устройствен план – план за регулация) за УПИ 
(урегулиран поземлен имот) V68, за училище в 
квартал 34 ПУП с.Климаш, обл.Бургас.

РЕШЕНИЕ №43
Общинския съвет – Сунгурларе, на ос-

нование чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, 
ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на 
ОЕСУТ при Общината взето по т.2 на протокол 
№26/19.12.2019г., дава съгласие за изменение 
на ПУП - ПР за УПИ V68, за училище квартал 
34 ПУП с.Климаш, обл.Бургас, като УПИ се 
отреди „за училище и детска градина“, съгласно 
приложена скица-предложение.

По девета точка: Разглеждане на предло-
жение от д-р Георги Кенов – Кмет на община 
Сунгурларе, относно: Даване на разрешение 
(съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен 
устройствен план – план за регулация) за УПИ 
(урегулирани поземлени имоти) І, ІІ, ІІІ, Vселсъвет 
и културен дом, VІдетски дневен дом, VІІ, VІІІ, ІХ и 
Хза градина, както и на неприложената улична 
регулация в квартал 1 ПУП с.Лозица, обл.Бургас.

РЕШЕНИЕ №44
Общинския съвет - Сунгурларе, на осно-

вание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, 
т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ 
при Общината взето по т.1 на протокол 
№2/05.02.2020г., дава съгласие за изменение на 
ПУП - ПР за УПИ І, ІІ, ІІІ, Vселсъвет и културен дом, 
VІдетски дневен дом, VІІ, VІІІ, ІХ и Хза градина 
, както и на неприложената улична регулация 
в квартал 1 ПУП с.Лозица, обл.Бургас, като се 
проектира нова улица с о.т. 26-1а-1б и се обо-
собят УПИ: І (с площ 1384 кв.м), ІІ (с площ 1053 
кв.м), ІІІ (с площ 694 кв.м), Vза озеленяване (с 
площ 1617 кв.м), VІза обществено обслужване 
(с площ 1817 кв.м), VІІ (с площ 1985 кв.м), VІІІ 
(с площ 1099 кв.м), ІХ (с площ 1176 кв.м) и Хза 
обществено обслужване (с площ 1214 кв.м), 
съгласно приложена скица-предложение.

По десета точка: Разглеждане на предло-
жение от д-р Георги Кенов – Кмет на община 
Сунгурларе, относно: Разпределение на общин-
ски жилищен фонд за 2020г. 

РЕШЕНИЕ №45
Общинския съвет - Сунгурларе, на основа-

ние чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 във 
вр. с ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
определя общински жилища, 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– еднос-

таен, находящ се в УПИ ІІ кв.18
- къща  в гр.Сунгурларе на ул.”Девети сеп-

тември”№ 4, находяща се в УПИ ХVІІ-1005 кв.76
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

- апартамент № 11 в бл.1 вх.А ет.3– двустаен, 
имот 730 кв.45

2. Жилища находящи се в селата на об-
щината:

- 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
По единадесета точка: Разглеждане на 

предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на об-
щина Сунгурларе, относно: Даване на съгласие 
от Общински съвет – Сунгурларе на  Община 
Сунгурларе за ползване на част от финансовите 
средства, натрупани като отчисления по чл.64 от 
ЗУО за закупуване на един брой употребяван 
сметосъбиращ автомобил и един брой мулти-
функционална машина за събиране на зелени 
отпадъци- втора употреба.

РЕШЕНИЕ №46
Общинския съвет - Сунгурларе, на осно-

вание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за 
реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци, дава 
съгласие Кмета на Община Сунгурларе да 
предприеме необходимите законови дейст-
вия пред съответните компетентни органи, за 
използване на част от собствените средства 
натрупани като отчисления по чл.64 от Закона 
за управление на отпадъците, за закупуване на 
специализирана техника за събиране и транс-
портиране на битови и зелени отпадъци на обща 
стойност в размер на 144 000 /сто четиридесет 
и четири хиляди лева/ с ДДС, както следва: 1 
бр. употребяван сметосъбиращ автомобил, с 
прогнозна стойност до 96 000 лв. (деветдесет 
и шест хиляди лева) с вкл. ДДС и  един брой 
мултифункционална машина за събиране на 
зелени отпадъци- втора употреба, с прогнозна 
прогнозна стойност до 48 000 лв(четиридесет и 
осем хиляди лева) с вкл.  ДДС

По дванадесета точка: Разглеждане на 
предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на 
община Сунгурларе, относно: Приемане на 
изменение и допълнение на Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество.

РЕШЕНИЕ №47
Общинския съвет - Сунгурларе, на основа-

ние чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от 
ЗНА, и чл.76, ал.3 от АПК, приема Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с 
общинска имущество, като се правят следните 
изменения и допълнения:

§1. Чл.27 се отменя и се създава нов чл.27 
със следното съдържание:

Чл.27./1/ Свободни нежилищни имоти – 
частна общинска собственост се предоставят 
безвъзмездно  за срок не по-дълъг от 10 години, 
със Заповед на Кмета на Общината за нуждите 
на общинските ръководства на политическите 
партии, отговарящи на изискванията на чл.31 
от Закона за политическите партии за осъ-
ществяване на тяхната дейност, при наличие на 
свободни помещения. Ползвателите на имота 
не могат да използват имота за извършване на 
икономическа дейност.

/2/ Исканията за предоставяне на помеще-
ния по ал.1 се отправят до Кмета на Общината. 
Към искането се прилагат:

1. подробна мотивировка;
2. документ за регистрация;
3. декларация за ползваните от полити-

ческата партия имоти – частна общинска 
собственост, и за начина на ползването им;

4. документ за липса на публични задъл-
жения;

5. декларация, че имотът – частна общинска 
собственост, ще се използва само за изпълне-
ние на административните им нужди;

6. декларация на политическата партия, че 
същата разполага с необходимия финансов 
ресурс за стопанисването на имота;

7. документ, удостоверяващ, че политиче-
ската партия има парламентарна група;

8. декларация от лицето, представляващо 
политическа партия според актуалната съдебна 
регистрация, че същата има достатъчен брой 
народни представители, които да образуват 
отделна парламентарна група, заедно с пои-
менен списък, удостоверяващ политическата 
им принадлежност, в случаите когато партията 
участва в парламентарно представена коали-
ция от партии;

9. документи, доказващи, че съответната 
парламентарно непредставена политическа 
партия на последните избори за народни 
представители е получила не по-малко от едно 
на сто от действителните гласове в страната и 
извън страната, с изключение на гласовете по 
чл.279, ал.1, т.6 от Изборния кодекс.

/3/ Политическата партия, на която е 
предоставен безвъзмездно за ползване имот 
- частна общинска собственост, заплаща данък 
недвижими имоти и такса битови отпадъци за 
него, всички експлоатационни разходи, свърза-
ни с ползването на имота, както и тези за текущи 
поправки и ремонти, които са в следствие на 
използването му.

/4/ Предоставените помещения на поли-
тически партии не може да се преотдават под 
наем и да се преотстъпват за ползване.

/5/ Не се предоставят безвъзмездно за 
ползване имоти на общинските ръководства 
на политическите партии, ако имат изискуеми 
публични вземания.

/6/ Въз основа на влязлата в сила Заповед 
по ал.1, Кмета на Общината сключва писмен 
договор за учредявяне правото на ползване, 
в който се определят редът за предаване и 
приемане на имота, правата и задълженията 
на страните, срокът, отговорността при из-
пълнение, поддържането /текущи и основни 
ремонти/, застраховането, прекратяването 
на договора и другите условия по договора.

/8/ При предаването на имота се съставя 
предавателно – приемателен протокол.

/9/ Правоотношенията с политическите 
партии се прекратяват при изтичане на срока на 
договора, порди неплащане на експлоатацион-
ните разходи за повече от три месеца или при 
нарушение на забраната по ал.4, както и когато 
партията престане да отговаря на изискванията 
на чл.31 от Закона за политическите партии..

§2. Чл.28 се отменя и се създава нов чл.28 
със следното съдържание:

Чл.28./1/ Свободни нежилищни имоти – 
частна общинска собственост се предоставят 
безвъзмездно  за срок не по-дълъг от 10 години, 
със Заповед на Кмета на Общината за нуждите 
на общинските ръководства на синдикалните 
организации за осъществяване на тяхната 
дейност, при наличие на свободни помещения.

/2/ Исканията за предоставяне на помеще-
ния по ал.1 се отправят до Кмета на Общината. 
Към искането се прилагат:

10. подробна мотивировка;
11. документ за регистрация;
12. декларация за ползваните от синдиката 

имоти – частна общинска собственост, и за 
начина на ползването им;

13. документ за липса на публични задъл-

жения;
14. декларация, че имотът – частна общинска 

собственост, ще се използва само за изпълне-
ние на функциите им;

15. декларация, че синдиката разполага с 
необходимия финансов ресурс за стопанис-
ването на имота;

/3/ Синдикатът, на който е предоставен 
безвъзмездно за ползване имот - частна 
общинска собственост, заплаща данък недви-
жими имоти и такса битови отпадъци за него, 
всички експлоатационни разходи, свързани с 
ползването на имота, както и тези за текущи 
поправки и ремонти, които са в следствие на 
използването му.

/4/ Предоставените помещения на синди-
катите не може да се преотдават под наем и 
да се преотстъпват за ползване.

/5/ Не се предоставят безвъзмездно за 
ползване имоти на общинските ръководства 
на синдикатите, ако имат изискуеми публични 
вземания.

/6/ Въз основа на влязлата в сила Заповед 
по ал.1, Кмета на Общината сключва писмен 
договор за учредявяне правото на ползване, 
в който се определят редът за предаване и 
приемане на имота, правата и задърженията 
на страните, срокът, отговорността при из-
пълнение, поддържането /текущи и основни 
ремонти/, застраховането, прекратяването 
на договора и другите условия по договора.

/8/ При предаването на имота се съставя 
предавателно – приемателен протокол.

/9/ Правоотношенията със синдиката се 
прекратяват при изтичане на срока на договора, 
порди неплащане на експлоатационните разхо-
ди за повече от три месеца или при нарушение 
на забраната по ал.4, както и при прекратяване 
дейността на синдиката.

§3. Чл.29 се отменя и се създава нов чл.29 
със следното съдържание:

Чл.29 Наемните отнощения по този раздел 
се прекратяват пореда на чл.15 от Закона за 
Общинската собственост, с изключение на 
имотите предоставени по реда на чл.27  и чл.28 
от Наредбата.

ІІ. Наредбата влиза в сила от деня на 
публикуването и на интернет страницата на 
Община Сунгурларе.  

По тринадесета точка: Разглеждане на 
предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на 
община Сунгурларе, относно: Отдаване под 
наем на имот публична общинска собственост 
с начин на трайно ползване – язовир.

РЕШЕНИЕ №48
Общинския съвет - Сунгурларе, на основа-

ние чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 4, 
ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби 
на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, 
ал.7 от ЗОС и чл.19 от НРПУРОИ:

І.Упълномощава Кмета на Община 
Сунгурларе да проведе процедура за пре-
доставяне под наем, за срок от десет години 
чрез провеждане на публичен търг по реда на 
НРПУРОИ на следният язовир:

1.Язовир ”Садината” с площ 14,175 дка, 
представляващ имот № 000213 по КВС, с 
идентификатор 58325.18.216 по Кадастралната 
карта в землището на с.Прилеп и АПОС № 
56/04.12.1998г., с начална годишна наемна цена 
340,20лв. без ДДС.

 ІІ.Възлага на Кмета на общината да извърши 
всички последващи действия по процедурата 
за отдаване под наем на язовир – публична 
общинска собственост и сключи договор за 
наем със спечелилият търга участник.

По четиринадесета точка: Разглеждане на 
предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на 
община Сунгурларе, относно: Заявления за 
продължаване срока на действие и изменение  
на  разрешително за ползване на  повърхнос-
тен воден обект – язовир  №  000384 по КВС  
/ по кад. карта  идентификатор 70514.430.66 , 
одобрена със Заповед № РД-18-1686/10.10.2018 
г. / в землището на с. Съединение – публична 
общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №49
Общинския съвет – Сунгурларе:
1. Продължава срока на действие на раз-

решително  на повърхностен воден  обект № 7/ 
27.03.2017 г., с титуляр „ЖИВКО ПЕТКОВ -2001” 
ЕООД гр.Бургас , ЕИК 147191951 за язовир” 
Съединение”  , образуващ имот  № 000384  по 
КВС на с. Съединение / по кад карта с иденти-
фикатор 70514.430.66 , одобрена със Заповед №  
РД-18-1686/10.10.2018 г. / , с площ 128,877 дка , с 
цел : аквакултури /рибовъдство/ и свързаните 
с тях дейности, до 04.01.2030 г.

2. Изменя разрешителното както следва: 
т. 3   от раздел „условия и задължения при 
ползването” става : „ Да се извършва собст-
вен мониторинг на екологичното състояние 
на повърхностните води , като се вземат 1 път 
годишно , в периода 1 юни  - 30 септември, водни 
проби за определяне качеството на водите в 
язовира. Анализът на повърхностните води да 
се извършва по следните показатели: разтво-
рен кислород (mg /I O2 ), водороден показател 
(pH), биохимична потребност от кислород – БПК 
(mg /I O2 ), общ фосфор (mg /I P ), изразен 
като ортофосфати (PO4 ), нитрати (mg /I NO2 ), 
амониеви йони общо (mg /I NH4 ), нейонизиран 
амоняк (mg /I NH3 ) и суспендирани вещества 
(mg /I ) в съответствие с изискванията на чл. 7 
от Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството 
на водите за рибовъдство и развъждане на 
черупкови организми и съгласно чл. 67, ал. 1, т. 
1 от Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг 
на водите. Пробовземането и изпитването на 
повърхностните води да се извършва от акреди-
тирана лаборатория . Копия от протоколите от 
изпитване на води да се предоставят в БДЧР в 
срок до 7 дни от датата на получаване.” 

По петнадесета точка: Продажба  на терен в 
кв.30  УПИ IV-178   по ПУП на с. Бероново, общ. 
Сунгурларе , обл. Бургас.

РЕШЕНИЕ №50
Общинския съвет - Сунгурларе, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35 ал. 
3 от ЗОС, дава право на Кмета на Община 
Сунгурларе да ПРОДАДЕ на Галина Христова 
Попова     , с  ЕГН ---------------, с постоянен адрес: 
гр. Обзор, ул.”Трети март” № 39 и  Христо Данчев 
Димитров    , с  ЕГН ---------------, с постоянен 
адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден рудник” бл. 31 
вх. 2 ет. 6 , право на собственост върху имот 
– частна общинска собственост, находящ се в 
село Бероново, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, 
а именно: терен с площ 1175  кв.м., съставля-
ващ УПИ IV-178  в кв. 30 по ПУП на селото, при 
граници : североизток - улица , юг – улица и 
северозапад – УПИ ІІІ-177   , актуван с АЧОС № 
4006/17.01.2019 г., върху който имот купувачите  
имат  законно построени жилищна сграда , 
стопанска сграда и невес , при продажна цена  
3830 лв. без ДДС /Три хиляди осемстотин и 
тридесет лева без ДДС/.

Упълномощава кмета на Община Сунгурларе 
да извърши необходимите действия във връзка 
с осъществяването на правната сделка.

По шестнадесета точка: Разглеждане на 
предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на 
община Сунгурларе, относно: Одобряване на 
Прогноза за периода 2021-2023 година на по-
стъпленията от местни приходи и на разходите 
за местни дейности на Община Сунгурларе.

РЕШЕНИЕ №51
Общинския съвет - Сунгурларе, на основа-

ние чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от 
Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне 
на  бюджетната прогноза за местните дейности  

за следващите три години, за съставяне, при-
емане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Сунгурларе:

1.Одобрява „Прогноза за периода 2021-2023 
година на постъпленията от местни приходи  и 
на разходите за местни дейности на Община 
Сунгурларе” – Приложение № 8.

2.Одобрява  „Прогноза  на показателите за 
поети ангажименти и за задължения за разходи 
за периода 2020-2021 г.” – Приложение № 1а.

3.Одобрява  „Прогноза за общинския 
дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите 
за лихви по него за периода 2021-2023 г.” – 
Приложение № 6г.

По седемнадесета точка: Разглеждане на 
предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на об-
щина Сунгурларе, относно: Промяна начина на 
трайно ползване/НТП/ на поземлен имот с ка-
дастрален №70247.57.66 по кадастралната карта 
и кадастралните  регистри на гр.Сунгурларе.

РЕШЕНИЕ №52
Общинския съвет - Сунгурларе, на ос-

нование чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.10 от 
ЗСПЗЗ, чл. 78а от ППЗСПЗЗ и Удостоверение 
за приемане на проект за изменение на кадас-
тралната карта и кадастралните регистри № 
25-236713-30.09.2019г. на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър /АГКК/, дава съгласие:

1. Да бъде променен начина на трайно 
ползване  на имот № 70247.57.66  по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри на град 
Сунгурларе, област Бургас, с площ от 1193кв.м., 
от „ за селскостопански, горски, ведомствен 
път” на „Друг вид земеделска земя”,  и другият 
с остатък да запази НТП за  „селскостопански, 
горски, ведомствен път”.

2.Упълномощава Кмета на Община 
Сунгурларе да възложи изработването на 
проект за делба от правоспособно лице по 
ЗКИР, след което да внесе същият за оконча-
телно решение в общинския съвет.

Разпорежда всички такси и разноски в про-
изводството да бъдат за сметка на заявителя 
„Саротро” ООД.

Предварителното съгласие важи за срок до 
1 година, от датата на влизане в закона сила 
на настоящото решение.

По осемнадесета точка: Разглеждане на 
докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет 
на община Сунгурларе, относно: Определяне на 
представител в Областен съвет за намаляване 
риска от бедствия.

РЕШЕНИЕ №53
Общинския съвет - Сунгурларе, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т.  23 от ЗМСМА,  във вр. с чл. 
17, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 64а от Закона за 
защита при бедствия, определя за представител 
на Общински съвет Сунгурларе в Областния 
съвет за намаляване риска от бедствия Иван 
Начев Ангелов и Фикрет Миман Кадиш за 
заместник.

По деветнадесета точка: Разглеждане на 
докладна записка от д-р Георги Кенов – Кмет 
на община Сунгурларе, относно: Приемане на 
Наредба за условията и реда за настаняване 
под наем и разпореждане с общински жилища.

РЕШЕНИЕ №54
Общинския съвет - Сунгурларе, на основа-

ние чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 и чл.15, ал.1 от 
ЗНА, чл.45а и чл.47, ал.3 от ЗОС, при спазване 
изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.75-
78 от АПК:

 І. Приема Наредба за условията и реда 
за настаняване под наем и разпореждане с 
общински жилища.

ІІ. Наредбата влиза в сила от деня на 
публикуването и на интернет страницата на 
Община Сунгурларе.  

По двадесета точка: Отпускане на едно-
кратна финансова помощ на Злата Иванова 
Вълкова от с.Прилеп.

РЕШЕНИЕ №55
Общинския съвет - Сунгурларе, на осно-

вание  чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 4  от 
Привилата за реда  и начина за отпускане 
на еднократна помощ на жители на Община 
Сунгурларе, отпуска еднократна финансова 
помощ в размер на  една минимална работна 
заплата на Злата Иванова Вълкова, с ЕГН -------
-------, с постоянен адрес: село Прилеп, община 
Сунгурларе.

По двадесет и първа точка: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Христина 
Атанасова Шерифова от с.Вълчин.

РЕШЕНИЕ №56
Общинския съвет - Сунгурларе, на основа-

ние чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 1 във вр. чл. 
4  от Привилата за реда  и начина за отпускане 
на еднократна помощ на жители на Община 
Сунгурларе, отпуска еднократна финансова 
помощ в размер на  една минимална работна 
заплата на Христина Атанасова Шарифова, с 
ЕГН --------------, с постоянен адрес: село Вълчин, 
община Сунгурларе.

По двадесет и втора точка: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Атанас 
Димитров Зенгинов от с.Лозарево.

РЕШЕНИЕ №57
Общинския съвет - Сунгурларе, на основа-

ние чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 1 във вр. чл. 
4  от Привилата за реда  и начина за отпускане 
на еднократна помощ на жители на Община 
Сунгурларе, отпуска еднократна финансова 
помощ в размер на  една минимална работна 
заплата на Атанас Димитров Зенгинов, с ЕГН 
-----------------, с постоянен адрес: село Лозарево, 
община Сунгурларе.

По двадесет и трета точка: Разглеждане 
на докладна записка от д-р Георги Кенов, 
относно: Сключване на спогодби с „Винекс 
Славянци“ АД.

РЕШЕНИЕ №58
Общинския съвет - Сунгурларе, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във вр. с чл. 44, ал. 
1, т. 7 ЗМСМА,  възлага на Кмета на Община 
Сунгурларе да сключи предложените Спогодби, 
съгласно предложените проекти, с „ВИНЕКС 
СЛАВЯНЦИ” АД, с ЕИК 102073336, със седали-
ще и адрес на управление: с. Славянци, общ. 
Сунгурларе, обл. Бургас, представлявано от 
изпълнителния директор инж. Жеко Георгиев 
Жеков.

По двадесет и четвърта точка: Даване съ-
гласие за финансиране изграждането на Клетка 
2 на Регионално депо за отпадъци –Братово.

РЕШЕНИЕ №59
Общинския съвет - Сунгурларе, на основа-

ние чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение 
на взето Решение 3.2 във вр. с т. 3.1 на Общото 
събрание на „Регионално сдружение за упра-
вление на отпадъците-регион Бургас”:

1. Одобрява финансовото участие на 
Община Сунгурларе за изпълнение на 
„Инженеринг (проектиране и изграждане) 
на Фаза 2 от експлоатацията на регионално 
предприятие за управление на отпадъците 
„Братово –запад“ – Клетка № 2, ретензионен 
басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  
и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, 
отводнителна площадкова инфраструктура за 
бъдещата Клетка №3 и реконструкция и разши-
рение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвес-
тиционен проект за рекултивация на клетка 1“ 
в размер до 39 160.51 лв., представляващо 0.49 
% от стойността на сключения договор с ДДС.

2. Дава съгласие финансовия ресурс по т. 
1 да бъде осигурен от собствени средства, на-
трупани от община Сунгурларе като отчисления 
по реда на чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците.

Председател на ОБС Сунгурларе:
ХАЛИЛ  АХМЕД
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Общо 11 криминално прояве-
ни лица на различна възраст са 
задържани при проведената на 
29 април специализирана поли-
цейска операция по противодей-
ствие на битовата престъпност, 
обхванала територията на об-
щините Карнобат и Сунгурларе. 
При операцията, осъществена от 
служители на отдел „Криминална  
полиция“ при ОДМВР – Бургас, 
Специализираните полицейски 
сили при ОДМВР – Бургас и слу-
жители от Районни управления 
– Карнобат и Сунгурларе под ръко-

водството и надзора на Окръжна 
прокуратура – Бургас, са провере-
ни множество адреси, обитавани 
от криминално проявените. 

Намерени и иззети са различни 
вещи – предмет на престъпления, 
сред които домакински електро-
уреди, инструменти, машини и 
др. Към момента се установява 
съпричастността на мъжете към 
извършени в последните дни краж-
би от частни домове, разположени 
на територията на двете общини. 

В хода на специализираната 
акция е задържан 39-годишен мъж 

от с. Славянци, извършващ лих-
варска дейност, в дома на който 
са открити тетрадка с имената 
на длъжниците и дадените суми, 
множество чужди лични документи 
и дебитни карти / давани, като 
залог срещу получаваните суми в 
размер от 70 до 30 000 лв./, голяма 
парична сума в левове и евро, 
наркотично вещество – амфетамин 
/чийто точен грамаж е в процесна 
изясняване/ и др.            

Провеждането на подобни спе-
циализирани полицейски опера-
ции срещу битовите престъпления 
и престъпленията против собстве-
ността ще продължи и за в бъдеще, 
като същите ще са регулярни и 
ще обхванат различни точки от 
територията на Бургаски регион.

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. 

е приет и публикуван Закон за мерките и дейст-
вията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 
от Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в 
сила от 24.03.2020 г.

- През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на 
лицата, предплатили до 30 юни данъка върху не-
движимите имоти  за цялата година и/или данъка 
върху превозните средства за цялата година.

-ОТНОСНО ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 
2020Г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, пред-
платили до 30 АПРИЛ  2020Г. за цялата година.

Сроковете за плащане на задълженията Ви за 
данък върху недвижимите имоти, такса за битови 
отпадъци и данък върху превозните средства за 
2020 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, 
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ 
ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както 
следва:

Първа вноска – до 30.06.2020 г.
Втора вноска – до 02.11.2020 г.

Управляващият орган на 
Оперативна програма "Иновации 
и конкурентоспособност" 2014-
2020 (УО на ОПИК) предвижда да 
обяви на 11 май 2020 г. процедура 
за подбор на проекти "Подкрепа 
на микро- и малки предприятия 
за преодоляване на икономиче-
ските последствия от пандемията 
COVID-19".

Общата сума на безвъзмездна-
та финансова помощ е 173 милиона 
лева и обхваща всички сектори на 
българската икономика с изклю-
чение на тези, които се подкрепят 
от Програмата за развитие на 
селските райони.

Предприятия с персонал до 50 
служители, които са регистрирали 

спад с минимум 20% в своя оборот 
за месец април 2020 г. спрямо сред-
но месечния оборот за 2019 г.,  ще 
имат възможност да получат суми 
от 3 000 до 10 000 лева. С  тях ще 
могат да покрият най-неотложните 
си нужди като наем, консумативи, 
суровини, разходи за заплати и 
оборотни средства.

Заявената безвъзмездна фи-
нансова помощ от кандидата не 
може да надвишава 10% от оборота 
за 2019 г. За повече информация: 

https://www.eufunds.bg/bg/opic/
node/4451

Общински служители и екипите 
на Бизнес инкубатор - Бургас и на 
Областния информационен център 
ще съдействат на бургаския бизнес 
при подготовка и подаването на 
апликационните форми. Открита 
е и телефонна линия за връзка 
с бургаския бизнес - 0882274010, 
на която може да се поставят 
въпроси, свързани с обявените 
до момента икономически мерки.

от „Партньори – АТ“ ЕООД, 
Булстат 102814066
Адрес на управление: гр. Карнобат, ул. „Бачо 

Киро“ № 6, община Карнобат,
обл. Бургас, представлявано от Тодор Събев 

Атанасов
Съобщаваме на всички заинтересовани фи-

зически и юридически  лица  за 
своето инвестиционно намерение:: в УПИ № 

ХIV-158 от кв. 29 по плана на с. Бероново, общ. 
Сунгурларе, обл.Бургас, собственост на Тодор 
Събев Атанасов, се предвижда изграждане на 
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ДО 30 KW.

от „Партньори – АТ“ ЕООД, 
Булстат 102814066
Адрес на управление: гр. Карнобат, ул. „Бачо 

Киро“ № 6, община Карнобат,
обл. Бургас, представлявано от Тодор Събев 

Атанасов
Съобщаваме на всички заинтересовани физи-

чески и юридически  лица  за 
своето инвестиционно намерение: в УПИ № 

III-158 от кв. 29 по плана на с. Бероново, общ. 
Сунгурларе, обл.Бургас, собственост на Тодор 
Събев Атанасов, се предвижда изграждане на 
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ДО 30 KW.
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Издание на 
Община Сунгурларе

Фондът е за подпомагане на лекари, медицински 
сестри, полицаи, доброволци и други граждани във 
всеотдайната им борба с пандемията от коронави-
рус COVID-19.От съюза отправят апел към всички 
зърнопроизводители да бъдат солидарни и да се 
включат в инициативата.

„Ние в Съюза вярваме, че можем да се обединим 

заедно в този труден момент, за да подадем ръка 
на всички, които имат нужда от помощ.

Благодарни сме за всеотдайността и човечността 
на всички, участващи в борбата с пандемията”, 
подчертават от Съюза на зърнопроизводителите – 
гр. Бургас. „Надяваме се да се присъедините към 
подкрепата!Бъдете здрави!”

Сметка за набиране на средства
Банка: Централна кооперативна банка АД
IBAN: BG52CECB979010A2320600
BIC:  CECBBGSF

5000 лв. дари Съюзът на зърнопроизводителите от 
Бургаска област на МБАЛ –Карнобат за оборудване 
на новото отделение, където ще се настаняват па-
циенти със симптоми на COVID-19, при евентуално 
усложнение на епидемиологичната обстановка. 
Зърнопроизводителите преведоха същата сума и 

на община Айтос, за борба с COVID-19.
На 21 март Съюзът на зърнопроизводителите от 

Бургаска област създаде Фонд за подпомагане на 
лекари, медицински сестри, полицаи, доброволци 
и други граждани в борбата им с пандемията от 
коронавирус. Те отправиха апел към всички зърноп-
роизводители да бъдат солидарни и да се включат 
в инициативата с дарения.

От Съюза уточняват, че набирането на средства 
продължава. Събраните суми ще бъдат дарени на 
други общини от областта.

ЗАДЪРЖАХА 11 КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕНИ 
ПРИ СПЕЦАКЦИЯ В КАРНОБАТ И СУНГУРЛАРЕ

МИКРО - И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ МОЖЕ 
ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ 11 МАЙ

О Б Я В АО Б Я В А

СЪЮЗЪТ НА 
ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ – ГР. БУРГАС 

ИНИЦИИРА СОЛИДАРЕН ФОНД

СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
ОТ  БУРГАСКА ОБЛАСТ С ДАРЕНИЕ 

ЗА МБАЛ-КАРНОБАТ

В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
”СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ” 

В ГР.КАРНОБАТ, УЛ.”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” №38 
РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р НИКИФОРОВ – СПЕЦИАЛИСТ ХИРУРГИЯ

Работно време: Понеделник - петък: 08:00ч.-12:00ч.;14:00ч.-17:00ч.
Събота: 10:00ч.-12:00ч.
РАБОТИ С МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НЗОК.

Д-р ДРАГНЕВ - СПЕЦИАЛИСТ КАРДИОЛОГИЯ И ЕХОГРАФИЯ
Работно време: Понеделник, сряда и петък: 11:00ч.-14:00ч.
РАБОТИ С МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НЗОК.

Д-р ПРАМАТАРОВА – СПЕЦИАЛИСТ 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ И ЕХОГРАФИЯ

Работно време: Понеделник,  четвъртък и петък: 15:00ч.-18:00ч.
РАБОТИ С МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НЗОК.

Д-р ПАШЕВА – СПЕЦИАЛИСТ 
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

Работно време:  сряда 10:00ч.-16:00ч. и петък от 09:00ч.-13:00ч.
РАБОТИ С МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НЗОК.

Д-р КАТРАФИЛОВА – СПЕЦИАЛИСТ 
УРОЛОГИЯ И ЕХОГРАФИЯ 

Работно време:  сряда: 15:00ч.-17:00ч. – след предварително 
записване -  ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-р ТРАНДЕВ – СПЕЦИАЛИСТ 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ЕХОГРАФИЯ

Работно време:  Събота: 09:00ч.-12:00ч.- след предварително 
записване  – ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-р ДИНЕВ – СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГИЯ
Работно време: Събота:  09:00ч.-12:00ч. – след предварително 
записване - ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-р РОБЕВ – СПЕЦИАЛИСТ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
Работно време: Събота: 11:00ч.- 13:00ч.-  след предварително 
записване  – ПЛАТЕН ПРИЕМ.

Д-Р КОСТАДИНОВ  - СПЕЦИАЛИСТ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, 
БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА  И ЕХОГРАФИЯ 
НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА
Работно време: по график - след предварително записване

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ: 
0889/897 120

Във връзка с изпълнение на Административен договор № 
BG05M9OP001-2.040-0047-C01 от 01.09.2019г. за Проект "Патронажна 
грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол" по процедура 
BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания - Компонент 3" на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" 2014-2020г.,

Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за 
получаване на патронажна грижа за потребители с постоянен или 
настоящ адрес в община Сунгурларе.

Патронажната грижа е индивидуална подкрепа на хора с увреждания 
и възрастни хора и техните близки, чрез предоставяне на интегрирани 
здравно-социални услуги в домашна среда от мобилен специализиран 
екип /здравни специалисти и специалисти по социални дейности/.

Кой може да се ползва от услугата?
Целева група:
Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване;
Хора с увреждания и техните семейства;
Служители на доставчици на социални услуги;
Възрастни в риск.
За целите на настоящата процедура „Възрастен в риск” е лице, 

което е:
- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или 

невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под 

карантина във връзка с COVID-19;
- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност 

да оставят децата си сами.
Какви услуги са допустими по програмата?
Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа не-

обходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите 
или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на 
битови сметки, заявяване и получаване на неотложни администра-
тивни услуги (със средства на потребителите или с други средства, 
различни от тези по договора).

Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете 
на лицата.

Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи 
препарати за лицата, предоставящи услугите.

Образец на заявление-декларация може да се получи във -офис на 
Община Сунгурларе на адрес: гр. Сунгурларе, пл. "Георги Димитров" № 
10 , ет.2 , стая №2 или да се изтегли от сайта на Община Сунгурларе: 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

За информация: 0878627115
www.eufund.bg
Проект № BG05M9OP001-2.040-0047-C01  „Патронажна грижа в Община 

Сунгурларе и Община Созопол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд.

 

    

 

    

 

    ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ     

       Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0047-C01 от 
01.09.2019г. за Проект "Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол" по 
процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - 
Компонент 3" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., 

 Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване на патронажна 
грижа за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе. 

 Патронажната грижа е индивидуална подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора и 
техните близки, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 
от мобилен специализиран екип /здравни специалисти и специалисти по социални дейности/. 
     Кой може да се ползва от услугата? 
 Целева група: 
Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
Хора с увреждания и техните семейства; 
Служители на доставчици на социални услуги; 
Възрастни в риск. 
За целите на настоящата процедура „Възрастен в риск” е лице, което е: 
- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на 
независим и самостоятелен живот; 
- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с 
COVID-19; 
- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. 
Какви услуги са допустими по програмата? 
       Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства 
(закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), 
заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги 
(със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). 
Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. 
Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, 
предоставящи услугите. 
       Образец на заявление-декларация може да се получи във -офис на Община Сунгурларе на 
адрес: гр. Сунгурларе, пл. "Георги Димитров" № 10 , ет.2 , стая №2 или да се изтегли от сайта на 
Община Сунгурларе: ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ 
       За информация: 0878627115 
  
www.eufund.bg 
Проект  № BG05M9OP001-2.040-0047-C01  „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община 
Созопол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
  
 



Две  понита  имаме  в 
Сунгурларе. С буйните си 
перчеми казват, че тези 
малки кончета са изключи-
телно независими. Досущ 
като някои деца.

Женското пони е на 6 
години и се казва Поли, а 

мъжкото пони е на 1 година 
и се казва Жорко. Двете 
животни имат прекрасна 
козина и са изключително 
дружелюбни с най-малките 
посетители. 

Понита ще живеят в мест-
ността "Ичмята", където ще 

се радват на планинската 
природа.

Поли е със силна кафява 
козина и може да разхож-
да малчуганите с радост. 
Историята на Поли започва в 
Слънчев бряг, когато хора с 
добри сърца я подаряват на 

Сунгурларе. От скоро вече 
порасналото момиче има 
свои дом сред природата.

Малкия Жорко е бял като 
надеждата с големи дълбо-
ки очи. Сладуркото е спе-
циален подарък от жител в 
Сунгурларе за планинската 

обител. С типичен детски 
дух Жорко игриво раздвиж-
ва крачета из тревистите 
поляни.  

Благодарим сърдечно за 
подаръка направен за общи-
на Сунгурларе. Двете понита 
са радостта на нашия парк. 

Учените предполагат, че 
преди Потопа  по Земята са 
живели истински великани, 
но след като се появиха те-
хни скелети, знаем, че това 
е истина. Намерените  ске-
лети   на  гиганти са стояли  
под  земята  в продължение 
на стотици векове в района 
на Якутия.

Тези великани са израства-
ли от 4 до 12 метра. Но освен 
огромният ръст, те притежа-
вали изключителен интелект 
и здраве. Приказката за 
Гъливър и лилипутите  явно 
не е  художествена измислица 
на писателя Джонатан Суифт, 
който в далечния 18-ти век 
издава своят роман.

Възможно е да са пред-
ставители от  расата на 
Атлантите, която разполага-
ла с изключителен умствен 
и технически потенциал, но 
се самоунищожила, защото 
хората тогава започнали да 
проявяват характерните за 
Хомо Сапиенс  - злоба, завист 
и желание да доминират.
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ГИГАНТСКИ СКЕЛЕТИ НА ХОРА 
ИЗУМИХА СВЕТА

НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ  
ИМА ПАРК „ИЧМЯТА“

Скелет на гигант

В дните на Светлата седмица и на самия 
ден Томина неделя млади хора от с. Лозарево 
се самоорганизираха и почистиха двата 
гробищни парка на селото.  

Имаше  гробни места, до които никой не 
беше ходил с години. 

И двете гробища, особено старото бяха 
обрасли с на места непроходима расти-

телност.
Сега всичко свети от чистота и двата 

гробищни парка придобиха повече от при-
личен и подобаващ вид, какъвто би следвало 
от уважение към почиващите там жители 
на селото.

Скоро ще бъде поставено специално таб-
ло за отпечатваните некролози.


