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Слънчевият 1 юни за47път събра на откритатасцена на пло-
щад „Св.Св. Кирил и Методий“ 320 самодейци от Сунгурларе,
Славянци, Садово, Съединение,Чубра, Черница,Лозарево, Подвис,
Прилеп,Манолич,Завет, Бероново,Вълчин,Грозден и самодейци
от град Карнобати селоПоляна,общинаСтралджа- пазители на
българското народнотворчество,дошлидапокажат, че традициите
са живи и ще бъдат предадени на поколенията.Фолклорнотони
наследство е сред онези духовниценности, които са спомогнали
за опазването на националната ни идентичност през вековете.
А неговото съхраняване и утвърждаване е белег на родолюбие
и духовно извисяване. Между пазителите на фолклорното ни
наследство е мегданското увеселение „Долинатана лозите пее и
танцува“ което се провежда се В град Сунгурларе.

Празникът откри кметът на община Сунгурларе инж. Васил
Панделиев.В своетоприветствиекъм участницитетой подчерта,
че народнототворчество ревнивопазипесните, танцитеи тради-
циите, с които сме откърмени. „Вярвам, че традицията ще бъде
съхранена, надграждана и пренасяна за следващите поколения.”
каза той. Инж. Панделиев пожела празнично настроение и
успешно представянена самодейците.

Празникътразцъфнас песнитенавокалнатагрупа„Прилепче“
при НЧ „Васил Левски 1929“. Сменяха се носиите, редуваха се
хораиръченици,площадът беше огласянот магнетичнатасилана
народнитепесни, изпъстренот красивитенародниносии.Бурните
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РЪКОПЛЯСКЗНИЯ И ОВЗЦИИ на публикатаследвахаВСЯКО ИЗПЪЛНЕНИС.

Самодейците бяха оценявани от жури в състав: председател

ПетърГеоргиев ДимитровдиректорнаФА „Тунджа“ градЯмбол
и членове: Ирина ИвановаЖелева, вокален педагог и Пламен
Ангелов Дуков, концерт-майсторпри ФА „Тунджа“ и препода-
вател по гайда в НУФИ „Филип Кутев“ град Котел. Не беше
лесно на журито да оцени най-добрите и да излъчи най- добре
представилитесе колективи,класирайкиги по възрасти жанрове.
До късен следобед те наблюдаваха,преценяваха,съпоставяха и
оценяваха,за да отсеят именатана най- добрите групи и индиви-
дуални изпълнители.

Наградитена отличенитеучастницивръчикметътнаобщината
инж. Васил Панделиев. Той благодарина участниците и изрази
задоволствотоси от нивотона участие на самодейцитеот всички
възрастовигрупи.

-47-томегданскоувеселение „Долинатаналозите пееи танцу-
ва” завърши с кръшнибългарскихора. То създадемногорадост и
настроение на участниците и зрителите и се превърна в празник
на българското народно творчество. Защото поддържането на
искрата и огъня на традицията е един от залозите за поддържа-
нето на самочувствието ни на българи, на принадлежността ни
към тази земя.

ЗП]!!! СВЗЩПШЕШШ

ЩШ В ОБЩИНИ!!!

За поредна година пенсионира-
ни учители и читалищни дейци в
Сунгурларе се събраха в ресторанта
в центъра на града по покана на
кмета на Община Сунгурларе - инж.
Васил Панделиев. Предпразничната ни.. „
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общината г-жа Росица Чанева и г-жа
Антоанета Алексиева - гл.експерт
„Образование и училищно здраве-
опазване“.

Химнът „Върви, народе възроде-
ПОСТЗВИ НЗЧЗЛОТО НЗ търже-

Ш ЩШШШШШЮШ
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ДЮШ!
и здрави”. Всички получиха цвете и
картичка - послание „Носете в себе
си светлината!Бъдетеблагословени!“

Приятна изненада бе поздра-
вът на децата от ДГ „Слънце“ гр.
Сунгурларе с ръководител г-жа
Василка Михайлова. Техният танц
на цветята бе посрещнат с усмивки
и награден с многоаплодисменти.По
детски чисто звуча и стихотворение-
то на малката Йоана Рускова. Своя
поздрав поднесе и певческата група
приОУ „Христо Ботев“ с. Лозарево с
ръководител г-жа Силвия Ангелова,
които с многонастроение изпълниха
букет от тематични песни.

Празникътпродължисъсспомени,
които върнаха присъстващите назад
във времето и изпълниха сърцата
им с топлина. Въпреки, че вече не

ПОВДРАВИТЕЛЕН АДРЕО ОТ ИНЖ.
ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕГ НА
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД

1 |ОНИ- дЕННАдЕГЕГО

Мили деца,
Сърдечно ви поздравявампо случайМеждународния ден надетето - 1 юни,

един от най-вълнуващите и дългоочаквани празници посветен на вас - децата!
Първи юни е Вашият празник, Вашият ден изпълнен с много веселие, радост
и щастливи мигове.среща бе по случай 24 май - Деня

на българската просвета и култура
и на славянската писменост, в знак
на уважение и признателност, към
хората отдали голяма част от живо-
та си на образованието и културата
в училищата, детските градини и
читалищата.

Събитието уважиха заместник
кметовете г-жа Хатидже Георгиева
и г-жа Диана Гурева, секретаря на

ството, като развълнува и просълзи
присъстващите. Честта да поздрави
уважилите поканата имаше кметът
на общината инж. Васил Панделиев.
С искрено вълнение в гласа той се
обърна към гостите „Щастлив съм,
че имам възможността да бъда сред
Вас по повод 24 май - празникът,
който всички ние носим в сърцата
си. БлагодаряВи за дългогодишният
труд на просветители. Бъдете живи

са действащи учители за тях денят
на Светите братя остава завинаги
най-вълнуващ и завинаги свързан
с младостта и професионалната им
реализация.

С тези ежегодни срещи, израз на
искрена благодарност и респект към
бившитепреподавателии читалищни
дейци, кметът успява да им вдъхне
самочувствие и увереност, че не са
забравени.

От сърце Ви желая да бъдете живи и здрави, да носите вечна радост на
своите родители, близки и познати, да бъдете светлината в очите и топлината
в душите ни. Вие сте нашата надежда и нашето бъдеще.

Нека детството Ви бъде леко, изживяно в спокойствие, мир и обич, за
да израснете достойни жители на общината ни и граждани на Родината ни.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на ОбщинаСунгурларе
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РЕШЕНИЯ НРИЕГИ НА НЕГдЕСЕГ И ВТОРОТО ОТИРИТО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСП СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

ПРОВЕДЕНО НА 31 МАЙ 2019 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ Мз 442
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на

ОбщинаСунгурлареотносно:Допълнениена програматаза упра-
влениеи разпореждане с общинскасобственостза 2019г./ .

След проведенотопоименногласуване с 17 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“
-0 и „ВЪЗДЪРЖАЛСЕ „ - 0,ОбщинскисъветСунгурлареР Е Ш И:
Наоснованиечл. 8, ал. 9 от ЗОС допълваПрограматазауправление
и разпореждане с общинскасобственостза 2019 г., както следва:

-В раздел11А -Имоти, коитоОбщинаСунгурлареима намерение
да предоставипод наем /Дъгтгогодишен срок/

М43 -лекарскикабинети, находящи се всграда, построена
в ПИМз 47096.501.7004по кадастралнатакарта на с.Манолич.

На 44 -лекарскикабинети, находящи се в сграда, построена
в УПИ У1 кв. 10 по ПУП на Велислав.

На 45 -лекарскикабинети, находящи се в сграда, построена
в УПИУ кв.45 по ПУП на С.Везенково.

-В раздел 11 Д - Имоти, върху които ОбщинаСунгурларе
има намерениеда учреди ограниченивещни права

М 4 - УПИХХП1-общ в кв.2 по ПУПнагр.Сунгурларе,отреден
за жилищно строителство.

РЕШЕНИЕ Мз 443
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на

Община Сунгурларе относно: Приемане на Наредба за реда за
придобиване,управлениеи разпорежданес общинскоимущество
на ОбщинаСунгурларе.

След проведеното поименногласуване с 17 гл .-„ЗА”, „ПРОТИВ”-
0 и „ВЪЗДЪРЖАЛСЕ”- 0, ОбщинскисъветСунгурларе Р Е Ш И:
1 .На основаниечл. 21, ал. 2 от Закона за местнотосамоуправление
и местната администрация и чл. 8, ал.2 от Закона за общинската
собственостприема Наредба за реда за придобиване,управление
и разпореждане с общинскоимущестона ОбщинаСунтурларе.

2.Във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация възлага на Кмета на Община
Сунгурлареда публикуваприетатаНаредбана Интернетстраница
на ОбщинаСунгурларе.

РЕШЕНИЕ Мз 444
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на

ОбщинаСунгурлареотносно: Учредяваненаправонастроежвърху
имот - частна общинска собственост.

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”-
0 и „ВЪЗДЪРЖАЛСЕ”- 0,Общинскисъвет - СунгурлареР Е Ш И:

1. Наоснованиечл. 2 1
, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА ичл.49аотЗОС дава

право на КметанаОбщинаСунгурлареда учредина АнгелСлавов
Славов, с ЕГН ----------------с постояненадрес: гр. Сунгурларе,ул.
Странджа На 10 правона строеж върху недвижимшиот - частна
общинскасобственост, находящ се в гр.Сунгурларе,представляващ
дворномястос площ от 393 кв.м., съставляващо УПИХХП1 -общ.
кв.2 поПУПнагр.Сунгурларе,актувано сАЧОС Ме 2435/23022010
г. за изгражданена еднофамилна жилищна сграда със застроена
площ до 60 кв.м. съобразно предвижданиятапо ПУП, при цена
на правото на строеж 650 лв. без ДДС /Шестстотин и петдесет
лева без ДДС/ и следнитеусловия:

1 . Приобретателятнаправотона строеж следвада заплати дъл-
житупигте данъции такси по сделката, както и стойносттана разходите,
направени от общината за изготвянена оценката.

2. Приобретателят на правото на строеж се задължава да
изпълни строителството съобразно предвижданията на ПУП на
гр.Сунгурларев 5 годишен срок. Същиятняма право да прехвърля
учреденотоправона строеж на трети лица и не може да извършва
разпоредителнисделки спостроенатажилищнасградаили даотдава
същата под наем за срок от 15 години.

Упълномощава кмета на общинатада извършинеобходимите

действия ВЪВ връзка С ОСЪЩССТВЯВЗНСТО на правнитеСДСЛКИ.

РЕШЕНИЕ Мз 445
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на

ОбщинаСунгурлареотносно:Ликвидиранена съсобственостчрез
замяна и доплащане .

След проведеното поименно гласуване с 15 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”-
0 и „ВЪЗДЪРЖАЛСЕ”- 1, Общинския съвет Р Е Ш И : 1. На
основаниечл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМАи чл. 36, т. 4 и чл. 40 от ЗОС
давасъгласиеда бъде прекратенасъсобственосттамеждуОбщина
Сунгурларе и ПК„Сунгурларскимискет „ гр. Сунгурларе, върху
недвижимимот, находящсе в градСунгурларе,аименно:търговски
обекти - магазини , находящи се в УПИ 11-800 в кв. 68 по ПУП на
гр. Сунгурларе,ЧРЕЗ ЗАМЯНА, както следва:

1.ОбщинаСунгурларепрехвърляна ГП(”Сунгурларски мискет”
гр. Сунгурларепритежаванитеот нея 19/100 ид.ч. кв.м. от магазин,
избено помещениеиобщичасти от магазин на 1-виетажот търговска
сграда,находящсе вУПИ 11-800 в кв. 68 по ПУПнагр. Сунгурларе

Пазарнатаоценкана прехвърленатачаст е 19824,00 левасДДС.
Данъчнатаоценка е 1306,20 лв.
2.В замяна на това ПК”Сунгурларскимискет” гр. Сунгурларе

прехвърля на ОбщинаСунгурларе 8 1/100 ид.ч.кв.м. от магазин и
общитечасти от 11-ри етажот търговскасграда,находящасе в УПИ
11-800 в кв. 68 по ПУП на гр. Сунгурларе .

Пазарнатаоценка на прехвърленитеид. части е 56645 ,00 лв.с
ДДС.

Данъчнатаоценка е 15651,40 лв.
11. За уравняваненадяловетеОбщинаСунгурлареще заплатина

ПК”Сунгурларскимискет” гр. Сунгурларе сума вразмер на36821,00
лв. с ].ЩС, представляващаразлика в стойноститена двата имота.

111. Общински съвет Сунгурларе,на основание чл. 36, ал. 3 от
ЗОС упълномощавакмета на общинатада издаде заповедза пре-
кратяванена съсобствеността,съобразноприетитерешения,както
и да подпишедоговор за доброволнаделба.

РЕШЕНИЕ М 446
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на

Община Сунгурларе относно: Учредяване безвъзмездно право
на управление на помещение - частна общинска собственост на
СНЦ“Златнавъзраст“ гр.Сунгурларе за нуждите на Клуб на пен-
сионера „Дълголетие“с.Прилеп,обш.Сунгурларе .

След проведенотопоименногласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”-
0 и „ВЪЗДЪРЖАЛСЕ”- 0, Общинскисъвет СунгурлареР Е Ш И:

1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС,
давасъгласиедасе учредибезвъзмездноправонаползваненаСНЦ”
Златнавъзраст”гр.Сунгурларе,с БУЛСТАТ 102874960, за нуждите
на Клуб на пенсионера „Дълголетие”с.Прилеп,върху недвижим
имот- частна общинскасобственост,а именно: част от 1 - ви етаж
на жилищна сграда, с обща полезна площ 33,50 кв.м., с отделен
вход, находяща се в УПИ У111-84 кв.17 по ПУП на с.Прилеп за
срок от десет години.

2.Упълномощавакметана общинатадаосъществивсички дейст-
вия необходими за правилнотои законосъобразнорешение по т. 1.

РЕШЕНИЕ М.» 447
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на

Община Сунгурларе, относно: Предоставяне под наем на поме-
щения-частнаобщинскасобственост]

След проведеното поименно гласуване с 17 гл.- „ЗА”, „ПРОТИВ”-
0 и „ВЪЗДЪРЖАЛСЕ”- О , Общинскисъвет СунгурлареР Е Ш И:

1. На основаниечл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от ЗОС,
дава съгласие да се отдадат под наем за срок от десет години на
„Т/ШПИМП - д-р Вели Велиев” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр.Айтос 8500, обл.Бургас, общ.Айтос, ул.”Кирил и

Методий”На 44, сЕИК2055 70230, представляваноотВелиФеимов
Велиев, помещения - частнаобщинскасобственост,а именно:

-частотсградавс.МаноличсидентификаторМа 4709650 1 .7004.1
по кадастралнатакартана селото,одобренасъс ЗаповедМзКД-14-
02-1989/1 1 .12.2013г., представляваща лекарски кабинет с площ
15,05кв.м., манипулационна с площ 8,92кв.м. и идеални части
от общи части с площ 9,32кв.м. в сградата, актувана с АОС Мз

3699/16.08.2016год., построенавимотПИМ947096.501 .7004, целият
с площ 778 кв.м., при граници: имот Ма 470965012129, имот М
47096.501.6016,имотМе 47096.501.6007и имотМе 47096.501.7005;

- частот сградав С.Везенково, представляващалекарскикабинет
с площ 18,80кв.м.и идеалничастиот общичастис площ7,50кв.м.,в
ЗдравнаслужбасВезенково,актуванасАОСМ92154/23. 10.2007год.,
построенавУПИХУ-заздравнаслужбакв.45 поПУПнас.Везенково,
целиятс площ2116кв.м.,при границина целиятимот: север - улица,
изток -улица,юг-УПИ ХУ1за производствении складовидейности,
запад - УПИ ХТУ за озеленяванеи дере;

- част от сградав С.Велислав, състоящасе от лекарскикабинетс
площ24,44кв.м.и идеалничасти от общи части с площ 11,47кв.м.
в сграда, актуванас АОС Ме 295/24.01.2000г., построена в УПИ У1
кв. 10 по ПУПна С.Велислав, целиятс площ2425 кв.м.,приграници
на целиятимот: север - УПИУ-70, изток - улица, юг - УПИ 1Х-72 и
УПИУ11-74,запад- улица, при месечнанаемнаценаобщо за обек-
тите 16,12 лв. /шестнадесетлеваиДванадесет стотинки/с вкл. ДДС.

РЕШЕНИЕ Мз 448
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на

Община Сунгурларе, относно: Даване на разрешение (съгласие)
за изменениена ПУП - ПР (подробен устройствен план - план за
регулация) за УГП/1 (урегулиранпоземлен имот)Шобщ, 1Уобщ и
общинскитерендодеретов квартал26 и създаванетонановаулица
по ПУП с.Бероново,обл.Бургас.

След проведеното поименногласуване с 17 гл.- „ЗА”, „ПРОТИВ”-
0 и „ВЪЗДЪРЖАЛСЕ”- 0 , ОбщинскисъветСунгурлареР Е Ш И:
На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1,т.1 и ал.2,
т.6 от ЗУТ и заключениена ОЕСУТприОбщинатавзето по т.2 на
протокол М98/ 1 1.04.20 1 9г., давасъгласие заизменениена ПУП - ПР за
УПИШобщ,1Уобщ и общинскитерендо дерето в квартал 26 ПУП
с.Бероново,общинаСунгурларе,обл.Бургас,като се създадат: нова
улица сот 49-49а-49б,УПИ 111общ(сплощ618 кв.м), УПИ 1Уобщ
(с площ616 кв.м), УПИ 1Хза озеленяване(с площ 1051 кв.м), УПИ
Хза трафопост (с площ 94 кв.м) и УПИ Х13а общественообслуж-
ване (с площ 311 кв.м), съгласно приложенаскица-предложение.

РЕШЕТ-ШЕЛе 449
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на

Община Сунгурларе, относно: Одобряване на Прогноза за пери-
ода 2020 - 2022 година на постъпленията от местни приходии на
разходитеза местнидейности на общинаСунгурларе.

След проведеното поименногласуване с 12 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”-
0 и „ВЪЗДЪРЖАЛСЕ”- 5 , Общински съвет СунгурлареР Е Ш
И: На основаниечл. 21 , ал. 1

, т.12 от ЗМСМА,чл. 83, ал.2 от Закона
за публичнитефинанси и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетнатапрогноза за местните дейности
за следващитетри години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитанена бюджетана ОбщинаСунгурларе

1.0Д06рява„Прогноза за периода 2020-2022 година на постъ-
пленията от местни приходи и на разходитеза местни дейности
на ОбщинаСунгурларе”- ПриложениеНа 8.

2.Одобрява „Прогнозанапоказателите запоетиангажиментии за
задълженияза разходи запериода2020-2022г.” -ПриложениеМз 1а.

3.0добрява „Прогнозаза общинскиядълг (вкл. и намеренията
за нов) и разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г.” -
ПриложениеМз бг.

вшошгносттн
КАТО

ЧОВЕШО КАЧЕСТВО

СЪОБЩЕНИЕ
Община Сунгурларе съобщава, че в ((Държавен вестник» бр.43 от 31.05.2019г. е обнародвано

РешениеМ9437 от 3 май 2019г. на Общински съвет Сунгурларе, с което същият е одобрил проекта
за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план - план за регулация) за квартали 31, 32
и улица с от (осови точки) 72-75 ПУП с.Славянци, община Сунгурларе, обл.Бургас, като отпада
улица с о.т.72-75, двата квартала се обединяват в един под номер 31 и се анулира (отпада) квартал
32, както и се преномерира част от УПИ в новообразувания квартал 31.
Проектът се намира в сградата на общинска администрация, дейност „УТ” ет.2 стая 3. На основа-

ние чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародванетому вВсеки човек който има душа има нужда
от любов, от уважение, от признателност. И
днес, когато всичко е отчуждено, хората имат
още по-голяма нужда от човешко отношение
и внимание.

За доброто, за човещината ще Ви раз-
кажа. Аз съм възрастна жена, животът ме
учи на самота. А тя, самотата ще спохожда
все повече хора. Ще трябва да се справим.
Помогна ми да се справя с нея Дневният
център за възрастни хора на „Ичмята“ в
Сунгурларе. Условията в центъра са повече
от добри - навсякъде чисто, подредено. За
нас, възрастните жени се грижат всички.
Като започнем от шофьорите Николай, Веско
и Христо. Те ни помагат да се качим и да
слезем от автобуса /с бастун и болни крака
е трудно/, а понякога когато времето е лошо
ни вземат от дома и ни връщат отново. В цен-
търа ни посреща усмихната г-жа Панайотка
Тодорова, както и Станка Карамешева. Тук
ние сме едно голямо семейство, всеки със
свое мнение и желание. В часовете когато
сме в центъра имаме различни занимания.
Понякога имаме гости от други центрове
за възрастни хора, ние ходим на гости, на
екскурзии. А часовете за разходка из гората
са истинска наслада. Казват, че преди 70-80

години въздухът в „Ичмята“ бил по чистота
и целебност като този с Банско. Изказвам
своята благодарност и към жените, които
приготвят вкусна и разнообразна храна не
само за нас, а и за десеткитевъзрастни хора
в общината. Златни ти ръце, Теменужке!

Често в центъра имаме и гости на раз-
лични празници. На Великден ни посети
Адриан Мурадов. Поздрави ни за празника и
направи дарение, като на всички жени дари
по 10 лева, а на следващия ден на всички ни
разнесе по домовете прясно мляко /по 2 л./
Благодарим ти, Адриане! Нека доброто те
спохожда винаги!

Редовно при нас е и нашият съгражданин
ТодорВодев. Винаги ниноси мед, а и плодове,
когато има - ягоди, череши, ябълки, круши,
грозде. Бъди все така добър човек, Тодоре!

С внимание и уважение към нас се отнасят
и кметът на общината инж. Васил Панделиев
и зам.кметът г-жа Дияна Гурева. Няма праз-
ник на който да не сме поздравени, да не ни
посетят и да ни изненадат с подаръци.

Благодарим Ви, добри хора, защото добри-
ят човек вижда красивото и доброто около
себе си и твори добро!

Примерите нека бъдат урок за всички ни!
Недка Добрева

„Държавенвестник” (до 30.062019г. включително)чрезОбщинаСунгурларепредАдминистративен
съд - Бургас.

Община СунгурАаре проуъмкаба преуостабянето
на Топъд 06:19 на хора В нерабностойно
ноаоЖенпе, Който стартира през 2016 2.

Проект е по Оперативнапрограма за храни и/
или основно материалноподпомаганекъм Фонд
за европейскоподпомаганена най- нуждаещите
се лица, Операция Тип 3 „Осигуряванена топъл
обяд”.
Дейноститепо предоставяненауслугатаса въз-

ложенина фирма „Кей Енд Ви” ООД гр. Сливен,
след проведена процедура по Правилника за
прилагане на Закон за социалнотоподпомагане.
От началотона 2018 г. броят на потребителите

е 800. Заявления от кандидат - потребители се
приемат през целият период на договора - до
31.12.2019 г. Кандидатите биват проучвани от
Агенция за социално подпомагане. След одо-
брението от тяхна страна Община Сунгурларе
сключва договорскандидатитеза предоставянена
социалнатауслуга.При наличиена пъленкапаци-
тет, одобренитекандидатисе вписват в регистър

„чакащи”като с тях се сключвадоговорпо ред на
входиранена заявленията. Периода, за който се
сключва договора между община Сунгурларе и
потребителитее с крайнадата3 1.12.20 1 9 г., когато
приключваидоговорамеждуОбщинаСунгурларе
и Министерствона трудаи социалнатаполитика
- „Топъл обяд”.
Договорът не позволявапредсрочназамяна на

одобрените лица. Всяко одобрено лице ползва
социалнатауслугадо горе упоменатиясрок, освен
ако сам не се откаже.
Контролът по качеството на храната се осъ-

ществява от ОДБХ / Областна дирекция по
безопасност на храните / . Освен това Община
Сунгурларе ежемесечно предоставя на лицата
ползващисоциалнатауслугаФормуляр за обратна
връзка, къдетовсеки може да изразимнение и да
направи препоръки.



ВТОРИЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ
И НА ЗАГИНААИТЕ ЗА

СВОБОДАТАИНЕЗАВИСИМОСПАоНА БЪАГАРИЯ!
2 ЮНИ ден на БОТЕВ

свобоцата на БЪАгаия

:

Ежегодно в този ден ехтят сирените, за да припомнят,
че без саможерства не би дошла свободата - жадувана,
мечтана, извоювана... Тревожните звуци зоват към мъл-
чалива почит и незабрава пред подвига и саможертвата
на героите, получили от историята най-високата цена
- безсмъртието! А всеки подвиг трогва, впечатлява,
извисява!...
Звукът на сирените и тази година прикани жителите

([]/гуанин” :):/11:26“. (:т. (1191.

пътят. (* от:/тии”. ш: („теб-(ж
(15 лоши .н.1а(7(уадагниа...

/(;:.. панда . “,и. тая лаг/туи -

уа лиши „.:/[га „((/ку“от:
(7. ((./АЯ (((/го. на.:- 511. :(./1115114.

да п/шд/и „ да (5014711...

(„#/ЛИ”???() %)77266
на Община Сунгурларе с минута мълчание и свеждане
на главида изразят своето преклонение пред достойните
дела на загиналите в името на свободата. Една дълга
минута мълчание в паметпред величието на самопожерт-
вованието в името на националните идеали.
2юни е денят, в който българите почитаме в мълчание

и гордост героите си. И този ден завинаги ще остане като
Денят на Ботев.

СУМГУЙЛАРСКШ%” долини:

поздгщтвштоп-шиш

Уважаеми жители на
Община Сунгурларе
изповядващи мюсюл-
манска религия,

Скъпи съграждани,
Най-сърдечно Ви поздравявам по

случай празника Рамазан Байрам!
Празниците са радост и светлина,

в които се обединяваме, търсейки
духовно единство и разбирателство.
Споделяйки ги заедно, ние отправяме
най-силното послание за единството
на българското общество.

Нека този празник, който ни учи
на мъдрост и милосърдие ни напра-
ви още по-добри и отговорни, нека
доброто и прошката водят делата ни,
да расте взаимното ни уважение, за
да можем заедно да изграждаме в мир
и добруване нашия общ дом. Единни
да работим за нашето общо бъдеще, с общи усилия да преодоляваме всяко
препятствие следвайки общата ницел - напредък и по-добри дни зажителите
на Община Сунгурларе.

Пожелавам на Вас и Вашите семейства мир, здраве, щастие, успехи и
благополучие.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на ОбщинаСунгурларе

европейски съюз
Европейския
оошапенфонд

РРР
сдружение

:::...::ж:.:: „м: ::: :.м
дОБРО УПРАВАЕНИЕ

„равновесие
Успешнопротича реализацията на Договор В6058РОР001-2.009-0055-С01 проект „Повишаване на гражданското

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социални политики в община Сунгурларе”, фи-
нансиран от Оперативнапрограма„Доброуправление“ по процедураВ605М9ОР-2.009 „Повишаване на гражданското
участие В процесите на формулиране, изпълнение И МОНИТ0рИНГна ПОЛИТИКИ И законодателство”
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

, съфинансирана от

В началото на МВССЦ април стартираха ДВС изследвания, КОИТО СИ поставиха задача като обхванат Граждани,пред-
ставители на всички целеви групи, които да дадат своето мнение в проучванетона настоящатаситуация и иницииране
на идеи за повишаване на гражданската активност в процеса на формиране и контрол на изпълнението на социални
политики на местно ниво. Разработенибяхадва инструмента: он-лайн проучване и анкета, която се проведе в домовете
на потребителите или на място в социалните услуги, предоставяни на гражданите на община Сунгурларе.

Он-лайн проучването се проведе от външна организация, а анкетирането на терен
Предварително анкетъорите бяха обучени от експерт по аутрич работа.

Екипът на проекта, представители на Сдружение „Равновесие” и община Сунгурларе благодари на участниците в
двете проучвания за откровените мнения, които споделиха с анкетьорите. Обобщените резултати ще бъдат публику-
вани на сайта на Община Сунгурларе.

ЦВЕТЕНпп::никзддвцшот ВЕЩИ“
БУНПРЛАРЕ по СЛУЧАЙ 1-ВП юни

Стотици детски усмивки огряха
на 30 май местността „Ичмята“ в
град Сунгурларе, за да напомнят
на всички за безгрижното детство,
което трябва да живее у всеки от нас.
С най-голямо нетърпение малките и
пораснали Деца очакваха този шарен
и щур празник. Най-радостният ден
за малчуганите беше отбелязан с
прекрасни слънчеви лъчи, много ба-
лони, гости и радостен детски смях.
Началото на това весело събитие
даде г-Н Васил Панделиев - кмет на
община Сунгурларе, който пожела
много здраве и повече време за игри
на всички Деца.

По случай Деня на детето
организаторите на събитието -
Община Сунгурларе и ЦПЛР - ОДК
Сунгурларепредложихаразвлекател-
на програма, за която се погрижиха
от Парти агенция „Веселушко“ гр.
Бургас.Замалчуганите от всичкидет-
ски градини на Община Сунгурларе
беше подготвена детска дискотека.

- ОТ МЕСТНИ анкетьори.

Аниматорите забавляваха децата с
много песни, танци, игри и рисунки.

Специален и незабравим беше
този ден за всички деца с много игри,

забавления и неподправена Детска
радост! Децата си тръгнаха развълну-
вани и доволни с много впечатления,
положителни емоции и подаръци.

СБОГОМ НАШЕ УЧИЛИЩЕ
На 15 май с тържествена церемония абитуриентите от СУ „Христо

Ботев“ град Сунгурларе се простиха с училищното знаме, с учителите
и с по-малките си съученици. Дворът на гимназията бе празнично
оживен и изпълнен с много родители и близки на зрелостниците от
Випуск 2019 г. Красивитоалети, балони,многомузика,цветяи разбира
се приповдигнатонастроениеатакава бешеатмосфератав тозипаметен
за абитуриентитеден.

Здраве, късмет и много успехи получиха като пожелание вече по-
расналите момичета и момчета, поемайки с много вълнение за своя
незабравим абитуриентски бал.

Съобщение за провеждане на
Дезакаризационна обработка

Община Сунгурларе информира жителите на община Сунгурларе, че в
периода от 17.06.2019г. (понеделник) до 18.06.2019г. (вторник), във времевия
интервал от 07.00 До 24.00 часа, по населени места, ще бъде извършена Де-
закаризационна обработка на тревни площи срещу кърлежи. Терените ще се
обработват с препарат „Алфацип“.

По подробна информация относно графика по населени места може да
получите на интернет страницата на Община Сунгурларе: 5ип3иг1аге.ог%

Третирането ще се извърши от фирма „Биовет 72“ООД, лице за контакт:
д-р Ана Чанева тел. за контакт: 0899850881

Община Сунгурларе си запазва правотода промени датата на обработките,
при наличие на неблагоприятни климатични условия.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“АД уведомява жителите на община Сунгурларе,
за своето инвестиционно предложение:„3акупуване на свещов филтър
"Микрофлекс" за Цех Сунгурларе“ по мярка „Инвестиции в предприятия” от
Националнапрограмазаподпомаганеналозаро-винарскиясектор2019-2023 г.
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22 май 2019 година е радостен и вълшебен
ден за децата и колективана ДГ „Слънце“ град
Сунгурларе.Любиматаим детскаградина чества
Рождения си ден. С празнично и слънчево на-
строение в театралния салон на НЧ „Просвета
1882“ децата изнесоха юбилеен концерт „45
години ДГ „Слънце” за своите гости. А те
бяха много, дошли да се порадват от сърце на
прекрасните им изпълнения. На тържеството
присъстваха: г-н Халил Ахмед - председател
на Общински съвет Сунгурларе, инж. Васил
Панделиев - кмет на Община Сунгурларе,
заместник - кметовете Хатидже Георгиева и
Диана Гурева, г-жа РосицаЧанева - секретар на
Община Сунгунгурларе, общински съветници,
директоринадетскиградинии училищав общи-
ната,ръководителинаобществениорганизации
и фирми, родители.

Празничната програма започна с привет-
ственотословонадиректоркатанаДГ „Слънце"

г-жа Катя Русенова. Тя пожела много здраве,
радости безгрижнодетствона възпитаницитеси.
Поздравиработещите - висококвалифицирани
и всеотдайни специалисти, които се грижат за
110-те прекрасни деца. Към родителите бяха
думите на благодарност за тяхната съпричаст-
ност и помощта, която оказватна градината във
възпитателнияпроцес и най-вечеза голяматаим
помощза осъществяване на този чудесен спек-
такъл. Специални благодарности тя отправи и
към дарителите, без чиято подкрепа концертът
нямаше да е същия.

Изапочна еднавълшебнапалитраот цветове,
красиви костюми, весело настроение. Имаше
песни, танци, артистични изпълнения, букет
от емоции и много усмивки. Децата от всички
групи празнуваха заедно.

В края на концертната програма бяха под-
несени поздравителни адреси:

Кметът на общината:
„Уважаемагоспожо Русенова, Уважаеми

учители и служители, Скъпи Деца,
Приемете от името на ръководството

на Община Сунгурларе,и от мое име най-
сърдечни поздравления и благопожелания
по случай 45 години от създаването на ДГ
„Слънце” гр. Сунгурларе, празник който
съвпада с друго важно събитие за града ни -
45 години от обявяването на Сунгурлареза
град. За мен е чест и отговорност, че имам
възможносттада съм част от тях!

Детската градина е институцията, в която
се създават здравите основи на българското
образование.Десетилетия всеотдайни учители
са работили тук, посветили дните си,любовта,
професионализма си на благородната мисия
да осигуряват предучилищната подготовка
на най-малкитежители на града ни.

Уважаеми учители и служители,
Работата с деца не е професия, а призвание

-призваниеда образоваш и възпитаваш,дапо-
сяваш семетона знанието иморала. Днешният
празникеяръкзнакза натрупан положителен
опит и доказателство, че работата с децата за-
служава и получава необходимото внимание.

Убеден съм, че всички преминали през
детската градина са запазили в себе си кра-
сотата на слънчевото детство и са преживели
незабравими години, изпълнени с игри, при-
казки и песни. Истинскаталюбов в очите на
малкитедеца, благодарността на родителите
им и нашатапризнателност за всеотдайността
имайчинскатагрижасанай-хубавиятподарък
за Вас на този ден.

На Вас, госпожо Директор, на всички
преподаватели пожелавам да продължавате
с нестихващ ентусиазъм и всеотдаен труд да
подготвяте възпитаници - е грижа за поко-
ленията, със самочувствие и осъзнали своя
потенциал и възможности. Дерзайте и смело
вървете попътя,който сте поели, и нека всич-
ки усмихнати лица са награда за достойния
труд, който полагате!

Пожелавам Ви здраве и Ви уверявам,че в

гРАдпнА „слъншт ГРАД СУНГУРЛАРЕ
мое лице и в лицето на Община Сунгурларе
винаги ще имате подкрепа за реализиранена
творческитесиидеи, за създаване на по-добри
условия за работа и обучение.

Скъпидеца, в този ден, когато ще отдадете
дължимите почит и уважение към детската
градина и хората, които Ви обгръщат с грижи
и любов, Ви пожелавам да сте здрави, меч-
тайте, творете и пазете в душата си магията
на детството! Гордейте се, че стевъзпитаници
на ДГ „Слънце” и на един прекрасен екип,
който уверено Ви води по пътя на Вашето
израстване. ЧЕСТИТПРАЗНИК !”, каза той.

Подаръци, красиви коппгици с цветя и позд-
равителниадреси поднесохаи г-нХалилАхмед
- председател на Общински съвет Сунгурларе,
г-н Николай Русев - директор на СУ „Христо
Ботев”, г-н Тончо Тончев - председателна чита-
лищнотонастоятелствона НЧ „Просвета 1882”,
Директорите на детските градини в Община
Сушурларе,г-жаВиолетаКръстева-бившучител
в градината,ПП „ГЕРБ. Най-сладкатаизненада
за всичкидеца обаче, бе огромнататорта, която
те получиха за Рождения си ден.

Инж. ВасилПанделиевне обяви, че по повод
45 години град Сунгурлареи 45 години Детска
градина „Слънце” /открита на 07.09.1974г./, в
сроковете предвидени в Наредбата за симво-
лите, почетните знаци и отличията на Община
Сунгурлареще предложи на Общински съвет
Сунгурларе да удостои с отличието „Почетен
знак на Община Сунгурларе” колектива на ДГ
„Слънце”.СледрешениетонаОбщинскиясъвет,
в навечериетона честваниятапо повод 45 години
от обявяванетонаСунгурларезаград,отличието
ще бъде връченонаг-жаКатя Русенова-директор
на детскотозаведение.

Хубавото тържество бе свидетелство за
усърднатаи всеотдайнаработа навсичкивъзпи-
татели в детската градина, за които грижата за
децата с годините се е превърнала в призвание.
Разбира се, то нямаше как да се осъществи без
таланта и артистичностга, които демонстрираха
всички деца.
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24 май е един от най-хубавите и обичани български национални празници. Празник на духо-
вността, писмеността и просветата, празник, който ни връща през вековете към епохалнотодело
на Светите братя Кирил и Методий. Не съществува друг ден в националния ни календар, в който
се събират толкова много съграждани на едно място, за да празнуват заедно със своите учители
и със своите деца.

И тази годинаСунгурларетържествено отпразнува 24 май. Денят започнас поднасянена венци
в знак на почит и признателност пред барелефа на Светите братяКирил и Методий в СУ „Христо
Ботев” в града и на паметната плоча на къщата на почетния гражданин, учител и общественик
Добри Келеведжиев.

Тържественото шествие с много знамена, балони и цветя, премина в три лъча с деца от дет-
ските градини, ученици от училищата и представители на читалищата на територията на Община
Сунгурларе. Под звуците на химна „Върви народе възродени...“ те се събраха пред откритата
сцена на площад „Св.Св.Кирил и Методий” в града. Шествието приеха г-н Сава Михайлов и г-н
Шабан Мустафа - почетни граждани на Община Сунгурларе, г-н Халил Ахмед - председател на
Общински съветСунгурларе,инж. ВасилПанделиев - кмет наОбщинаСунгурларе, г-жаХатидже
Георгиева и г-жа Диана Гурева - заместник кметове на общината.

СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе изненада присъстващите с цветни балони с буквите от
българската азбука, които полетяха в небето. Изявените ученици - Явор Николаев Банов от СУ
„Христо Ботев“ гр. Сунгурларе, Мелисе Хасан Хасан от ОУ „Христо Ботев“ с. Лозарево и Аксел
АлъошевУзуновот ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Манолич издигнаха националното, европей-
ското и общинското знаме.

Кметът на общината инж. Васил Панделиевпоздрави учители, ученици, просветни и културни
дейци, граждани.В словото си той подчерта,че 24 май е символна духовнотоединениена нацията
ни, празник на словото, на духа и културнатани идентичност, ден на почит и признателност към
значимостта на святотодело на първоучителите,ден, койтони дава право на самочувствие, увере-
ност и гордост.На този тържествен ден бяха връчени удостоените със заповедНа 33 1/15.05.2019г.
на кмета на общината отличия Плакет „Община Сунгурларе”

- г-жа КалинаИвановаСавова, г-жаМарийкаСтойчеваСлавоваи г-жа БойкаИвановаМаркова,
дългогодишниучители - За принос в развитието на образованиетои наукатав ОбщинаСунгурларе
по повод 24 май, във връзка с 45 години от обявяването на Сунгурларе за град и навършени 80
години от рождението им.

- г-жаИванкаПенчева Карагъозова,учител -За принос в развитието на образованиетои науката
в Община Сунгурларе по повод 24 май, във връзка с 45 години от обявяването на Сунгурларе за
град и навършени години за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

- г-жа Живка Маринова Чолакова - За принос в развитието на образованието и науката в об-
щина Сунгурларе по повод 24 май, във връзка с 45 години от обявяването на Сунгурларе за град,
45 години от създаването на ДГ „Слънце“ и неин първи директор.

- НЧ „Васил Левски 1929“ с. Прилеп За цялостен принос към развитието на читалищната
дейност, за съхраняване на народните обичаи и традиции в Община Сунгурларе, по повод 24
май, във връзка с 45 години от обявяването на Сунгурларе за град и 90 години от създаването му.

Празникът продължи с невероятните изпълнения на талантливите деца от цялата община,
които внесоха много настроение и положителни емоции у всички дошли да уважат празника. На
сцената бяха танцьори, певци и артисти от ДГ „Слънце“ Сунгурларе, ДГ „Ален мак“ Славянци,
ДГ „Щастливо детство“ Лозарево, ДГ село Чубра, СУ „Христо Ботев“ Сунгурларе, ОУ „Васил
Левски“ Прилеп, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“Манолич, ОУ „Христо Ботев“ Лозарево, ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий“ Грозден, ОДК Сунгурларе, НЧ „Просвета 1882“ Сунгурларе. Красиви и
изпълнени с енергия, участниците танцуваха, пяха и рецитираха.

Всяка година този празник ни вълнува много, защото е най-светлия, най-българския, защото
той е нашата връзка с културното минало, настояще и бъдеще на света.


