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Брой 11, 14.06.2018 г. Година XI, брой 234

“ДОЛИНАТА НА ЛОЗИТЕ ПЕЕ И ТАНЦУВА” СЕ 
ПРЕВЪРНА В ПРАЗНИК ЗА СУНГУРЛАРЕ

На 2 юни за 46-ти път Сунгурларе се превърна в пъстра музикална арена, където 
се срещнаха даровити музиканти, гласовити певици, грациозни танцьорки 
и танцьори. И екна площада  огласен от кръшни мелодии и заслужени 

аплодисменти. 
Празника откри  кметът на община Сунгурларе инж. Васил Панделиев.  „Народното 

творчество ревниво пази песните, танците и традициите с които сме закърмени и които 
вие съхранявате“ каза той и пожела на гостите весело настроение, на участниците 
отлично представяне, а на организаторите - Община Сунгурларе  и НЧ”Просвета-
1882г.” да продължават да съхраняват българския дух и традиции. 

Гост на празника бе народният представител на ПП „БСП за България“ Димитър 
Стоянов. Празникът започна с танците „Четворно хоро“ и „Под дунавско хоро“ в 
изпълнение на детският танцов състав при НЧ „Христо Ботев-1928г.“Съединение. 
Сменяха се танцови състави, певчески колективи и индивидуални изпълнители, 
музиканти – гайдари и гъдулари. Самодейци от най-крехка до преклонна възраст ни 
показаха красотата и разнообразието на народните песни, мелодии, танци и обичаи. 
Бурни ръкопляскания и овации на публиката следваха всяко изпълнение. Над  300 
участника – фолклорни състави, певци, музиканти и танцьори от Сунгурларе, Славянци,  
Съединение, Чубра, Черница, Лозарево, Подвис, Прилеп, Манолич, Завет, Бероново, 
Вълчин,  Грозден, Искра и Маленово – пазители на българското народно творчество, 
взеха участие в тазгодишното издание на мегданското увеселение „Долината на лозите 
пее и танцува“ и за  пореден път  показаха най-доброто от фолклора на населеното 
място в което живеят.  И никак не беше лесно на журито в състав: председател- Петър 
Георгиев Димитров и членове  Ирина Иванова  Желева и Димитър Юрков Колев да ги  
оцени  и  излъчи най - добре представилите се колективи и изпълнители, класирайки 
ги по жанрове както следва: 

І. ПЕВЧЕСКИ:
1. Женска битова група при НЧ  “Гео Милев-1930г.“ с. Ведрово 
2. ККП „Златна възраст“ гр. Сунгурларе  и  женска група за автентичен фолклор при 

НЧ „В.Левски-1929г.“ с .Прилеп 
3. Певческа група „Здравец“ при НЧ „Христо Ботев-1928г.“ с. Завет 
ІІ. ДЕТСКИ ПЕВЧЕСКИ: 
1. Детска вокална група „Прилепски гласчета“ при ОДК гр. Сунгурларе 
2. Детска вокална група при НЧ „Напредък-1908г.“ с. Славянци
3. Детска вокална група при НЧ „В.Левски-1929г.“ с. Прилеп
ІІІ.КОЛЕКТИВИ ЗА ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР /ОБИЧАИ/ : 
Поощрителна награда за колектив за народни обичаи при НЧ 

„Светлина-1920г.“ с. Лозарево  
ІV. ДЕТСКИ ТАНЦОВИ КОЛЕКТИВИ: 
1. ДТС  „Зорница“ при НЧ „Просвета-1882г“ гр. Сунгурларе 
2. ДТС  при  НЧ „Христо Ботев-1928г.“ с. Съединение
3. ДТС „Пламъче“ при НЧ „Пробуда-1931г.“ с. Чубра
V. ЮНОШЕСКИ ТАНЦОВИ КОЛЕКТИВИ:
1. ЮТС „Зорница“ при НЧ „Просвета-1882г.“ гр. Сунгурларе 
2. ЮТС Тракийска младост“ при НЧ „Светлина-1920г.“ с. Лозарево 
3. ЮТС  „Луди млади“ при НЧ „Пробуда-1031г.“ с. Чубра
VІ. ТАНЦОВИ КОЛЕКТИВИ : 
1. ТК „Настроение“  при НЧ „Просвета-1882г.“ гр. Сунгурларе
2. ТК „Искрица“ при НЧ „Просвета-1882г.“ гр. Сунгурларе 
3. ТК „Алтол Кьой“ при НЧ „Пробуда-1931г.“ с. Чубра
VІІ.ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ :
А. ПЕВЦИ ДО 18 ГОДИНИ:
1. Крис  Къцева – НЧ „Просвета-1882г.“ гр. Сунгурларе 
2. Донка Димитрова – НЧ „В.Левски-1929г.“ с. Прилеп
3. Исми Мехмедали – ОДК гр. Сунгурларе 
Б. ПЕВЦИ НАД 18 ГОДИНИ:
1. Керанка Ангелова – гр. Сливен 

2. Ганка Пенкова – НЧ Светлина-1920г.“ с. Лозарево
3. Венета Григорова – ККП „Златна възраст“ гр. Сунгурларе
В. ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ: 
1. Стоян Иванов – гайда с. Маленово
2. Божислав Неджибов – гайда  гр. Сунгурларе
3. Дуо гайди – Стоян Иванов и Божислав Неджибов 
Наградите на отличените участници връчи кметът на община Сунгурларе инж. 

Васил Панделиев. Той благодари на участниците и изрази задоволството си от нивото 
на  участие на самодейците от всички възрастови групи. 46-то мегданско увеселение 
„Долината на лозите пее и танцува” завърши. Но то доказа магическата сила, красота  
и неприходно въздействие на народното творчество. Всички участници – млади и 
стари сътвориха един народен празник, една радост, идваща от миналото и пренесена 
в настоящето.

Община Сунгурларе и читалищното настоятелство при НЧ „Просвета 1882г.” изказват 
своето  огромно „Благодаря” на всички участници, които съхраняват, тачат и обичат 
българското, защото бъдеще има само този, който  помни миналото си.

№371/04.06.2018г  На основание чл.44, ал.1, т.5 във 
връзка с чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и Решение на Общински 
съвет Сунгурларе по протокол № 24 от 01.03.2017г, т. 17 
снабдяване на местното население с дърва за огрев за 
отоплителен сезон 2018/2019г.

ОПРЕДЕЛЯМ: 
начина за организацията по събирането на средствата 

и списъците да става по следния начин:
1. Цената за 1 пространствен м3 за дърва за огрев е 

45.00 лв. с ДДС, максимално количество дърва за дома-
кинство – 10 м3. 

2. Събирането на сумите за дърва да се извършва по 
предварително изготвени списъци за всяко населено място 
по домакинства от кметовете и кметските наместници по 
селата, а за град Сунгурларе на касата в община Сунгурларе, 
намираща се във фронт офиса.  

3. Изготвените списъци на платилите домакинства да се 
представят в община Сунгурларе за проверка и одобрение 
и след това набраните средства да се превеждат по сметка: 

IBAN: BG 86 UNCR 7000 3321 7573 14,  BIC: 
UNCRBGSF на община Сунгурларе. 

5. Краен срок 330.09.2918г. за съставяне на списъци 
за доставка на дърва за огрев на местното население и 
събиране сумите за тях. 

6. Краен срок за доставка до 31.10.2018г. като се изпъл-
няват списъците по ред на плащане.  

Заповедта да се доведе до знанието на всички кметове 
и кметски наместници, които носят отговорност за изгот-
вените списъци.  

Контрол по изпълнението на Заповедта  възлагам на 
инж. Димитър Гавазов – директор на дирекция „ОГТ и МП“

Кмет на община Сунгурларе:
/инж.В.Панделиев/

ЗАПОВЕД
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ОТКРИХА НОВОПОСТРОЕНИЯТ 

ПЛОЩАД В СЕЛО ЧУБРА

ПЪРВИТЕ КНИГИ НА МАРИЯ САВОВА И ТОДОР 
САВОВ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В СУНГУРЛАРЕ

24 май – Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост се оказа  двоен празник за село 
Чубра. На този най-български празник се сбъдна  дълго-
годишната мечта на чубренци  да имат красиво оформен 
площад. Гости на празника бяха Севим Али – народен 
представител от ДПС, кметът на община Сунгурларе 
инж. Васил Панделиев, председателят на ОбС Сунгур-
ларе  Халил Ахмед, зам.кметът на общината Хатидже 

Георгиева, Диню Иванов – кмет на село Чубра, общински 
съветници, кметовете на селата  Манолич, Съединение, 
Костен, Грозден, Вълчин, Камчия и др. 

Кметът на община Сунгурларе инж. Васил Панделиев, 
зам.кметът Хатидже Георгиева и Севим Али – народен 
представител от ДПС, тържествено прерязаха лентата на 
новопостроения площад.  „Днес е специален ден за село 
Чубра, не само защото честваме Деня на българската про-
света и култура и на славянската писменост, а и защото 
откриваме една дълго чакана придобивка. Всички ние с 
много нетърпение, с общи усилия минахме по един дълъг  
път докато изпълним този проект. Но преодоляхме труд-
ностите и мисля, че си заслужаваше. Защото този площад 
не е само придобивка за селото Ви, а и защото той ще 
събира Вас и гостите Ви на чествания и празници.“  каза 
в словото си инж.Панделиев. Той пожела  много веселие 
и хубави моменти да се случват на новата придобивка. „ 
Нека тук има млади хора, майки, деца , възрастни, които 
да се чувстват добре, да се радват на промяната, но и да 
съхраняват и ценят това, което е изградено.“, заяви още 
в словото си кмета. Поздравителни адреси поднесоха и 
народният представител на ДПС Севим Али и кметът на 
село Чубра. Изграждането на площада стартира в края 
на месец април и е на стойност 82 250 лв, отпуснати по 
Постановление на МС. След официалната част празникът 
продължи с програма посветена на 24 май . За доброто 
настроение на всички присъстващи се погрижиха талант-
ливите самодейците при НЧ „Пробуда-1929г.“ село Чубра

 На 25 май в театралния салон на 
читалището в град Сунгурларе пред 
многобройна публика бяха предста-
вени дебютните книги  „С топлината 
на сърце“ на Мария Савова и „От мен 
забрава няма“ на Тодор Савов /изда-
дена посмъртно/. Тук бяха  близки, 
приятели, колеги и съграждани на 
творците, приятно изненадани да се 
запознаят с творчеството им.  Спе-
циален гост бе дъщерята на Мария и 
Тодор Савови. Събитието уважиха и 
кметът на общината инж. Васил Пан-
делиев и зам.кметът  Диана Гурева. 
Книгите на двамата автори  представи 
г-жа Софка Ангелова. Вълнуващо, с 
топли думи тя  анализира творбите 
им. „Книгата на Мария носи нейните 
лични послания и вълнения на ду-
шата и към най-близките хора. Тази 
на Тодор Савов разказва истински 
истории, написани с много любов и 
вдъхновение, докосващи сърцето.“ 

Мария Савова сподели, че за нея 
писането е откривателство и че от-
крива чрез писането себе си, нещата 
от света и малките истини за големи-

те неща. „В стиховете си се опитвам 
да пресъздам всичко онова, за което 
съм мислила и чувствала.“  Тя проче-
те някои от стиховете си. А  дъщерята 
Гинка Савова прочете любимия си 
разказ от книгата на баща и.Срещата 
премина много вълнуващо. Присъст-
ващите си спомниха и разказваха за 

добрия ЧОВЕК Тодор Савов. Пред-
седателят на НЧ” Просвета 1882” 
град  Сунгурларе г-н Тончо Тончев 
поздрави  Мария Савова и и поднесе 
цветя с пожелания за много здраве, 
дълголетие и нови творчески успехи.  
Мария Савова получи много поздра-
ви и  цветя от близки и приятели.

Община Сунгурларе
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опаз-

ване на околната среда и на Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействие върху околната 
среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за 
инвестиционно предложение:“ Изграждане на строеж :“При-
емо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ЕАД 
BS3791 В“  с инвеститор: „БТК“ ЕАД  

Местоположение на инвестиционното предложение: по-
землен имот с идентификатор : 47096.501.217.5 по КК и КР 
на село Манолич, община Сунгурларе. В  14-дневен срок 
от датата на съобщението заинтересованите лица могат да 
подават писмени становища, възражения и предложения в 
сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Инж.Васил Панделиев 
кмет на Община Сунгурларе

Община Сунгурларе
Съобщение за провеждане на дезакаризационна об-

работка на тревни площи
Във връзка с провеждането на дезакаризационна 

обработка на тревни площи,  общинска администрация 
Сунгурларе информира жителите на общината, че в 
пeриода от 16.06.2018г.(събота) до 18.06.2018г.(понедел-
ник), във времевия интервал от 07.00до 24.00 часа, по 
населени места ще бъде извършено третиране на площи 
с препарати Бандит 10 Е.

Третирането ще се извърши от фирма „Ем Джи Кон-
султ 2008“ЕООД,  лице за контакт: Калоян Димитров 
тел. за контакт: 0888665508

Приложение:
1. Заповед №391/0806.2018г.;
2. График за обработка по населени места.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

СъобщениеСЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЯВА
Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опаз-
ване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействие върху околната среда, 
в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвести-
ционно предложение: “ Проектиране на едноетажна жилищна 
сграда със ЗП<60 кв.м. в УПИ VI-общ., кв.28а по ПУП на гр. 
Сунгурларе“  с инвеститор : Албена Асенова Памукова

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ 
VI-общ., кв.28а по ПУП на гр. Сунгурларе. В 14-дневен срок 
от датата на съобщението заинтересованите лица могат да 
подават писмени становища, възражения и предложения в 
сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

инж. Васил Панделиев
кмет на Община Сунгурларе

ПОКАНА
Управителният съвет на сдружението на ловците и риболовците 

„Български ловец“ град  Сунгурларе на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на сдружението на 23.06.2018 година /
събота/ от 10.00 часа в Ресторанта на град Сунгурларе, при 
следния дневен ред:

1. Запознаване членовете на сдружението с резулта-
тите от воденото досъдебно производство № 251 по описа 
на Окръжна дирекция  на МВР град Бургас образувано по 
сигнал на Къньо Георгиев Кънев от село Славянци за това, 
че противозаконно е присвоена парична сума в размер на 
12 262,00 лева от Сдружението, запознаване с резултатите 
от съдебносчетоводната експертиза по делото и постановле-
нието по прекратяването му.

2.  Гласуване предложението на Управителния съвет 
на Сдружението на ловците и риболовците „Български 
ловец“ град Сунгурларе за изключване на Къньо Георгиев 
Кънев като член на Сдружението.

3. Отчет на управителния съвет за дейността на сдру-
жението през периода 2015г.  до 2017 година.

4. Отчет на контролната комисия за периода 2015г. 
до 2017година.

5. Приемане нов устав на сдружението.
6. Избор на ръководни органи.
7. Разни, организационни.

 От Управителния съвет  

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на ос-

нование заповед №ОХ-388/08.05.2018 г. на министъра на 
отбраната на Република България, набира кандидати за  
провеждане на конкурс за приемане на военна служба на 
лица,  завършили граждански средни или висши училища 
в страната и в чужбина или които са изпълнявали военна 
служба, отговарящи  на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС, 
в Съвместно командване на силите:

• за ВФ 48940 – Бургас общо 27 места за войници
 Краен срок за подаване на документи 24.08.2018г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на 

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

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - БУРГАС

ОБЯВА
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на ос-

нование заповед №ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на 
отбраната на Република България, набира кандидати за  
провеждане на конкурс за приемане на военна служба на 
лица,  завършили граждански средни или висши училища 
в страната и в чужбина или които са изпълнявали военна 
служба, отговарящи  на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС, 
в Сухопътни войски:

• за гарнизони София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, 
Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян 
общо 253 войнишки длъжности.

Краен срок за подаване на документи 14.08.2018г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на 

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

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - БУРГАС
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Издание на 
Община Сунгурларе

На своето 40-то заседание общинските съветници при Общински съвет Сунгурларе 
взеха следните решения: 

 1. Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - Даване на 
разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ (проект за подробен устройствен план – 
план за регулация и застрояване) за ПИ (поземлени имоти) №000216 и №000217 в 
землището на с. Лозарево, община Сунгурларе, обл. Бургас

РЕШЕНИЕ № 324   
РАЗРЕШАВА:  „Лес – транс - строй” ЕООД гр. Сърница да възложи изработване 

на ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за ПИ 
№000216 и ПИ №000217, в землището на с. Лозарево, община Сунгурларе, област 
Бургас с цел обединяването им в един поземлен имот и промяна на предназначението 
им за изграждане на обект: „Бензиностанция, газстанция, автомивка, канал за смяна 
на масла, маркет и мотел със заведение за хранене”.

Да се представят схеми по части: електро, В и К и транспортно-комуникационна 
към ПУП - ПРЗ.

Инвестиционното намерение да се съгласува с РИОСВ гр. Бургас и РЗИ Бургас.  
ПУП да се изготви съобразно ЗОЗЗ (Закона за опазване на земеделските земи) и 

Правилника за неговото приложение (ППЗОЗЗ), както и при спазване изискванията 
на Наредба № 7/22.12.2003г. за ПНУОВТУЗ и Наредба № 8/14.06.2001г. за ОСУСП 
на МРРБ.

 2. Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – 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) Іза първоначално училище и ІІза православен параклис  квартал 16 ПУП с. 
Съединение, кв. „Морава”, обл.Бургас към улица с о.т. (осови точки) 32-34

РЕШЕНИЕ№ 325 
Общински съвет Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, 

ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.1 на протокол 
№3/18.01.2018г., дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ Іза първоначално 
училище и ІІза православен параклис квартал 16 ПУП с. Съединение, кв. „Морава”, 
обл. Бургас и улица с о.т. 32-34,  като улицата стане с ширина 13 м, УПИ ІІ за пра-
вославен параклис  стане с площ 943 кв.м, за УПИ І да отпадне отреждането „за 
първоначално училище” и същия се отреди „за обществено обслужване” с площ 
3914 кв.м, съгласно приложена скица-предложение.   

3. Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Кандидатстване на община Сунгурларе по Оперативна 
програмa „Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 4 „Транснационално 
сътрудничество”, Тематична цел 9, Инвестиционен приоритет 7 „Социално иконо-
мическа интеграция на маргинализирани общности като ромите ”, Специфична цел  
„Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, 
добри практики и модели за осигуряване на социално-икономическа интеграция на 
маргинализираните общности. ”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА” 

РЕШЕНИЕ№ 326   
1. Дава съгласие на Община Сунгурларе да кандидатства с проектно предложение 

по процедура BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА” 
по Оперативна програмa „Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 4 
„Транснационално сътрудничество”

2. Oдобрява и дава съгласие Кмета на Община Сунгурларе да сключи споразумение 
за партньорство с партньор  организация  "Център за експертиза по социалните грижи 
в югоизточна Финландия – Соком“ от гр. Лаппеенранта (Lappeenranta) , Югоизточна 
Финландия  по  покана за набиране на проектни предложения по Оперативна 
програмa „Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 4 „Транснационално 
сътрудничество”, Тематична цел 9, Инвестиционен приоритет 7 „Социално иконо-
мическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”, Специфична цел  
„Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, 
добри практики и модели за осигуряване на социално-икономическа интеграция на 
маргинализираните общности. ”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”

3. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени 
в Общинския план за развитие на Община Сунгурларе

 4. Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във 
връзка с кандидатстване и реализиране на проекта при неговото евентуално одобрение.

4. Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Кандидатстване за финансиране по Програма WiFi4EU на 
Европейската комисия, която насърчава безплатния достъп до безжичен интернет 
(WiFi) за граждани и посетители на обществени места, като паркове, градинки, 
обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи, навсякъде в Европа.

След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 Общинския съвет – Сунгурларе 

РЕШЕНИЕ№ 327  
Дава съгласие Община Сунгурларе да кандидатства в качеството си на допус-

тим бенефициент за привличане на финансови средства по Програма WiFi4EU, на 
Европейската комисия, която насърчава безплатния достъп до безжичен интернет  
(WiFi) за граждани.

Одобрява и дава съгласие Кмета на община Сунгурларе да сключи споразумение за 
партньорство, във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение 
и дава съгласие Кмета на Община Сунгурларе да подпише заедно с Апликационната 
форма, необходимите приложения и изискуеми документи към проекта.

Възлага Кмета на Община Сунгурларе да подпише декларация, с която да гаран-
тира готовността на Общината, да осигури временно средства от собствени / трети 
източници до възстановяването на разходите му от Програмата.

Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да проведе необходимите обществени 
поръчки за подготовка на проектното предложение и преводи.

Дава съгласие Община Сунгурларе да поддържа активите, придобити по проекта  
за срок не по-малко от 3 години след приключване на проектните дейности.

Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в 
стратегически документи за развитието  на Община Сунгурларе.   

5. Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в 
изпълнение на програмата по ал. 2 от чл. 26а от ЗНЧ и за изразходване от бюджета 
средства през 2017г. 

РЕШЕНИЕ № 328 
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Просвета 1882“ гр. Сунгурларе .
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Христо Ботев – 1928“ с. Подвис
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Васил Левски – 1929“ с. Прилеп
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Светлина – 1920“ с. Лозарево
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Гео Милев – 1930“ с. Ведрово
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Просвета – 1935“ с. Везенково
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „ Зора – 1929“ с. Вълчин
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Христо Ботев – 1927“  с. Грозден
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Христо Ботев – 1928“ с. Завет
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Васил Левски – 1936“ с. Босилково
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „М.И.Калинин – 1979“ с. Камчия
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бю-

джета средства през 2017г., за читалище „Христо Смирненски – 1938“ с. Манолич
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „ Напредък – 1908“ с. Славянци
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „ Христо Ботев – 1928“ с. Съединение
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Христо Ботев – 1928“ с. Терзийско
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Пробуда – 1931“ с. Чубра
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Христо Ботев – 1932“ с. Черница
Приема доклада за осъществена читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през 2017г., за читалище „Просвета – 1937“ с. Садово
6. Относно: Разглеждане на предложение от Хатидже Георгиева  – Зам. кмет 

на Община Сунгурларе относно: Актуализиране на програмата за управление и 
разпореждане с имоти през 2018г.

 РЕШЕНИЕ №329  В раздел ІІ В – Имоти, които Община Сунгурларе има 
намерение да продаде

Под № 49 – УПИ ХІХ  квартал 24 по ПУП на с. Съединение, между двата квартала, 
отреден за жилищно строителство ,  с площ 907 кв.м.   

 7. Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно Продажба на имоти в Община Сунгурларе, обл. Бургас

РЕШЕНИЕ № 330
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в Грозден, общ. Сунгурларе, а 
именно: терен с площ 517  кв.м. ,ведно с построена в него сграда , съставляващи  УПИ 
ХІ-250  в квартал 20 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 3946/20.02.2018 г., при 
начална цена 8357  лв. без ДДС /Осем хиляди триста петдесет и седем лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 2732,60 лв. /Две   хиляди седемстотин 
тридесет и два  лева и шестдесет стотинки/.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в село Съединение, общ. Сунгурларе, 
а именно: терен с площ 907  кв.м., съставляващ  УПИ ХІХ в квартал 24 по ПУП на 
селото, между двата квартала, актуван с АЧОС № 2834/06.06.2012 г., при начална 
цена 3583,00  лв. без ДДС /Три хиляди петстотин осемдесет и три лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в размер на 3393,10 лв. /Хиляда триста осемдесет и 
три  лева и десет стотинки/.     3. Продажба на имотите ще се извърши след проведен 
публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Определените купувачи следва да заплатят достигната цена на имота, 3 % 
местен данък, стойността на разходите, направени от Общината за изготвянето на 
оценките, съгласно чл. 38 от НРПУРОИ.

5. Общински съвет – Сунгурларе упълномощава Кмета на Община Сунгурларе, 
да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга и с осъ-
ществяването на правните сделки.  8. Относно: Разглеждане на предложение от 
Хатидже Георгиева  – Зам.кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на част 
от терен в кв. 8 УПИ ХI по ПУП с. Ведрово, общ. Сунгурларе, обл. Бургас .        Р 
Е Ш Е Н И Е № 331

да ПРОДАДЕ на  Бонка Методиева Георгиева, Борислава Атанасова Георгиева 
и Валентин Атанасов Георгиев , всички  наследници на Васил Василев Георгиев , 
който е собственик на законно застроени масивна двуетажна  сграда и второстепенни 
постройки, право на собственост върху имот – частна общинска собственост, находящ 
се в село Ведрово, общ. Сунгурларе ,обл. Бургас , а именно : терен с площ   489/574 
ид.ч.  кв.м., образуващ УПИ ХІ кв. 8  по ПУП на с. Ведрово, общ. Сунгурларе, обл. 
Бургас, актуван с АЧОС № 3941/16.01.2018 г. , върху който е застроени гореописаните 
сгради, целият с площ 574 кв.м.,  за продажна цена 1274,00  лв. без ДДС /Хиляда 
двеста седемдесет и четири лева без ДДС/ , изготвена от лицензиран оценител.

Общинския Съвет упълномощава кмета на Община Сунгурларе, да извърши 
необходимите действия във връзка с осъществяването на правната сделка.

9. Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване в част от имот, 
частна общинска собственост, представляващ поляна от общински горски фонд на 
територията на с. Славянци за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства.

РЕШЕНИЕ№ 332
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинско 

имущество за 2018 г. В раздел II Д – имоти, върху които Община Сунгурларе има 
намерение да учреди ограничени вещни права: № 1- 2000/332,241 ид. ч./кв.м. от 
имот № 081001, представляващ горско стопанска територия  в отдел 270, подотдел 
2 с начин на трайно ползване – поляна  от общинския горски фонд, частна общинска 
собственост,

2. Дава съгласие да се учреди на Веселин Георгиев Тихолов с адрес гр. Сунгурларе, 
ул. „Девети септември“ № 38 с ЕГН 7207085782  безвъзмездно  право на ползване 
на недвижим имот, находящ се в землището на село Славянци, община Сунгурларе, 
област Бургас, а именно: 2000/332,241 ид. ч./кв.м. от имот № 081001, представляващ 
горско стопанска територия  в отдел 270, подотдел 2 с начин на трайно ползване – 
поляна  от общинския горски фонд, частна общинска собственост, идентифицирани 
съгласно маркираната площ върху приложената скица, за разполагане на постоянен 
пчелин, за срок от десет години.

Общински съвет – Сунгурларе възлага изпълнението на  решението на Кмета 
на Община Сунгурларе.  

10. Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху част 
от сграда – частна общинска собственост на НЧ „Христо Ботев – 1928г.“ с. Завет

РЕШЕНИЕ № 333  
 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС допълва 

програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година, 
както следва:

В раздел ІІ Д – имоти, върху които Община Сунгурларе има намерение да учреди 
ограничени вещни права: № 2 – самостоятелни обекти  в двуетажна масивна сграда, 
построена в УПИ ХVІІ-28 в кв. 2 по плана на с. Завет, представляващи две стаи с 
обща площ от 27,45 кв.м..

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал.5 от ЗОС, и чл. 63, ал.1, 
т.2 от НРПУРОИ, предоставя безвъзмездно право на ползване, за срок от десет 
години на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ -  1928 г.”, вписано в БОС 
по ф.д. № 3788/1997, с Булстат 000046421, със седалище и адрес на управление: 
село Завет, община Сунгурларе, обл. Бургас, на недвижим имот, находящ се в село 
Завет, община Сунгурларе, област Бургас, представляващ самостоятелни обекти  в 
двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ХVІІ-28 в кв. 2 по ПУП на с. Завет, които 
обекти представляват две стаи на ІІ-ри етаж с обща площ от 27,45 кв.м., от сграда, 
цялата със застроена площ 72,25кв.м., подробно описани в АОС № 307/ 04.02.2000г..

11.  Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на 
Община Сунгурларе относно: Одобряване на Прогноза за периода 2019 - 2021 
година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 
Община Сунгурларе.        

РЕШЕНИЕ№ 334
Одобрява „Прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни 

приходи  и на разходите за местни дейности на Община Сунгурларе” – Приложение № 8.    
Одобрява  „Прогноза  на показателите за поети ангажименти и за задължения 

за разходи за периода 2019-2021 г.” – Приложение № 1а.
Одобрява  „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите 

за лихви по него за периода 2019-2021 г.” – Приложение № 6г.
12. Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – 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) ІІІза КОО  квартал 17 ПУП с. Чубра, обл. Бургас и улици с о.т. (осови точки) 
82- 81, 83- 80 и 81- 80- 84.

РЕШЕНИЕ № 335 
 Дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ ІІІза КОО квартал 17 ПУП 

с.Чубра, обл.Бургас и улици с о.т.: 82-81, 83-80 и 81-80-84, като отпаднат улици с о.т.: 
83-80 и 81-80-84, а улица с о.т.82-81 се продължи (по УПИ VІІ101 и VІ102 квартал 
18) и се проектира като улица с о.т. 82-80, както и да отпадне отреждането на УПИ 
ІІІ „за КОО” в квартал 17 и същия стане с отреждане „за озеленяване” с площ 1874 
кв.м, съгласно приложена скица-предложение.

13. Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на 
Община Сунгурларе относно: Одобряване на промени в структурата на общинска 
администрация Сунгурларе и дейностите към нея. 

РЕШЕНИЕ №336
1. Общински съвет Сунгурларе, на основание чл. 29а, ал. 2 и във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА одобрява, считано от 01.06.2018 г. промени в структурата 
на общинска администрация Сунгурларе, съгласно Приложение № 1, както следва:

    1.1.В дирекция ”Бюджет, финансово-счетоводни дейности и общинска соб-
ственост“  намалява числеността с 1 бр. и от 15 бр. стават 14 бр.

    1.2.В дирекция „УТ, Строителство, Екология и БКС и Управление на евро-
пейски програми и проекти”  намалява с 1 бр. числеността и от 49 бр. стават 48 бр.

    1.3.В дирекция „Образование и училищно здравеопазване, култура, социални 
дейности, спорт и туризъм” числеността намалява с  2 бр. и от 25,50 бр. става 23,50 бр.

2.Одобрява финансирането на щатните бройки в структурата на общината, 
както следва:

    2.1.Държавни дейности – били 60 бр. стават 63 бр.
    2.2.Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи –  били 32,50 

бр. стават 27,50 бр.
    2.3. Местни дейности –  били 70,50 бр. стават 68,50 бр.
3. Общински съвет - Сунгурларе, на основание чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА одобрява 

в рамките на числеността на дирекция „Административно-правно, информационно 
обслужване и Човешки ресурси”  новосформирано звено „Организационно обслужва-
не на ОбС”, съгласно Приложение № 2.     4. Възлага на кмета на Община Сунгурларе 
да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

14.  Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на 
Община Сунгурларе относно: Определяне индивидуалния размер на основните 
месечни заплати и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален 
опит на кметовете на кметства и кметските наместници на Община Сунгурларе.    

РЕШЕНИЕ №  337
1. На основание чл.21 ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет - Сунгурларе Определя, считано от 01.01.2018г., 
размера на  основни месечни работни заплати на  кметове на кметства и кметски 
наместници, както следва:

  1.1. На кметовете на кметства:
-кмет на кметство с.  Манолич и с. Съединение – 790 лв.
-кмет на кметство с. Грозден, с. Славянци, с. Лозарево, с. Чубра и с. Прилеп -  703 лв.
-кмет на кметство с. Костен, с. Вълчин, с. Подвис, с. Климаш, с. Черница и с. 

Камчия  – 627 лв.
 1.2. На кметските наместници: с. Терзийско, с. Завет, с. Бероново, с. Садово, 

с. Везенково, с. Велислав,     с. Ведрово, с. Есен, с. Дъбовица, с. Босилково и с. 
Пчелин  - 541 лв.  

 2. Определя, за кметове на кметства и кметски наместници, допълнително 
месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, в размер 
на 1 % върху основната месечна работна заплата, за всяка година зачитаща се за 
придобит трудов стаж и професионален опит, съгласно Наредбата за структурата и 
организацията на работната заплата.

15. Относно: Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване 
и социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Анка Колева 
Атанасова,  с адрес: с. Грозден, общ. Сунгурларе.  

РЕШЕНИЕ№ 338  
Общински съвет Сунгурларе, на чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 1 от Привила за 

реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, 
отпуска еднократна финансова помощ в размер на   300 лева /Триста лева/ на Анка 
Колева Атанасова, с ЕГН 5909200470, с постоянен адрес: село Грозден, община 
Сунгурларе     

16. Относно: Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и 
социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Селим Хаккъ Селим  
с адрес: с. Съединение, общ. Сунгурларе, ул. Осемнадесета № 19

РЕШЕНИЕ№ 339 
Общински съвет Сунгурларе, на чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 1 от Привила за 

реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, 
отпуска еднократна финансова помощ в размер на   400 лева /Четиристотин лева/ на 
Селим Хаккъ Селим  с ЕГН 6208040862, адрес: с. Съединение, общ. Сунгурларе, 
ул. Осемнадесета № 19 

  17. Относно: Разглеждане на предложение от Комисията по здравеопазване и 
социални дейности относно: Отпускане на еднократна помощ на Стефка Гинкова 
Исмаил,  с адрес: гр. Сунгурларе, ул. Кооперативна № 16

РЕШЕНИЕ № 340
Общински съвет Сунгурларе, на чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 2, т. 2 от Привила за 

реда  и начина за отпускане на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, 
отпуска еднократна финансова помощ в размер на   500,00 лева /Петстотин лева/ на 
Стефка Гинкова Исмаил, с ЕГН 7905060456, с постоянен адрес: град Сунгурларе, 
ул. Кооперативна №16 

 18. Относно: Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател на 
Общински съвет - Сунгурларе относно:  Предложение за отпускане на персонална 
пенсия.   

РЕШЕНИЕ №341
На основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, чл.92 

от Кодекса за социално осигуряване и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация Упълномощава кмета на  Община Сунгурларе да 
внесе предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по 
смисъла на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на  Петьо 
Атанасов Михалев, , Мариела Атанасова Михалева, и на Радост Атанасова Михалева, 
по молба на тяхната майка Нона Андонова Михалева.

Общинският съвет Сунгурларе проведе на 23 май 39-та извънредна сесия. На нея 
общинските съветници  разгледаха  предложението на кмета на общината инж. Васил 
Панделиев относно: Актуализация на бюджета на Община Сунгурларе за 2018г. След 
проведеното гласуване  на  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,чл. 87от ЗДБРБ за 2018г.,и 
чл. 124 от Закона за публичните финанси съветниците решиха: 

1. Дава съгласие средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за обект 
„Инженеринг - проектиране и извършване на СМР съгласно технически проект, в т.ч.: 
гр. Сунгурларе - ул."Васил Левски", с. Прилеп - ул. "Иван Вазов", с. Манолич - ул. 
"Светлина", с. Лозарево - ул."Иван Вазов",  с. Съединение - ул. "Шестнадесет", улица 
в с. Велислав, с. Костен - ул. "Осма", с. Славянци - ул. "Дружба", улица в с. Вълчин, с. 
Черница - ул."Републиканска", улица в с. Бероново” в размер на 535 596лв. да отпаднат 
от инвестиционната програма на общината за 2018г. 

 2. Дава съгласие средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 
162 396 лв. да се пренасочи за обект „Извършване на СМР, в т.ч.: с. Манолич - ул. "Свет-
лина",   с. Съединение - ул. "Шестнадесета",  с. Костен - ул. "Осма",  улица в с. Вълчин.”  

 3. Дава съгласие средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 
373 200 лв. да се трансформират в целеви трансфер за финансиране разходите на общината 
за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа 
за обект „Извършване на СМР, в т.ч.: гр. Сунгурларе - ул."Васил Левски", с. Прилеп - 
ул. "Иван Вазов", с. Лозарево - ул."Иван Вазов", улица в с. Велислав, с. Славянци - ул. 
"Дружба", с. Черница - ул."Републиканска", улица в с. Бероново.”

4. Дава съгласие кмета на общината да направи предложение до министъра на фи-
нансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи 
в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни 
текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в размер на 373 200 лв.  

5. Утвърждава  промени в плана за капиталови разходи за 2018 г., съгласно Прило-
жение №1 

 6.  Утвърждава  промени в бюджета за 2018 г., както следва: -  В дейност 122 – 
Общинска администрация увеличава § 51-00 – Основен ремонт  с 3 300 лв. и намаля § 
10-15 – Материали с 3 300 лв.  

7.Всички промени по дейности и параграфи по пълна бюджетна класификация да се 
извършат със заповед на кмета на общината.

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 30 МАЙ 2018 Г. 

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ИЗВЪНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ 

ПРОВЕДЕНО НА 23 МАЙ 2018 Г. 
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 СПОРТНИ ПРОЯВИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

Детската градина в Съединение изпра-
ти своите възпитаници - бъдещи първок-
ласници с много весели танци, стихчета 
и песнички. Пременени в страхотни 
тоалети, децата създадоха невероятен 
празник за себе си и за своите родите-
ли, гости и приятели, дошли на милото 
тържество. Гости  им бяха кметът на 
общината инж. Васил Панделиев, кме-
тът на селото  Ахмед Али  и Антоанета 
Алексиева – гл.експерт „Образование и 
ученическо здравеопазване“.

 Децата показаха  умения за буквите, 
цифрите, географски знания за родината 
и родния край. Директорката на детската 
градина  г-жа  Зехра Мехмед и техните 
учителки Николина Георгиева и Исми 
Хасан   пожелаха на любимите  деца по-
пътен вятър в света на знанията и никога 
да не забравят родната детска градина. 
Удостоверения за завършен начален етап 
на образование получиха всички отлита-
щи от детската градина  деца от кмета на 
общината инж. Панделиев.  

На 29 май 2018г., беше сложено 
началото от поредицата инициативи за 
малки и пораснали деца, организирани 
от Община Сунгурларе и ЦПЛР-ОДК. 
Целия парк в центъра на града се пре-
върна в голямо и шумно междучасие. 
Учениците от начален етап при СУ 
„Христо Ботев” гр. Сунгурларе, въ-
оръжени с цветни тебешири украсиха 
алеите с красиви рисунки на тема 
„Щастливо детство”. От сръчните 
ръце на малките художници изгряха 
слънца, показаха се дъги, цветя и 
щастливи играещи деца. Само за час 
и паркът се превърна в една щастлива 
детска планета с много веселие, смях и 
щастливи деца.  За радостта и настрое-
нието, което внесоха в забързаното ни 
ежедневие, децата получиха грамоти 
и лакомства.

Дървото на желанията събра мечти-
те на децата от град Сунгурларе

Дърво на желанията събира мечтите 
на сунгурларските деца – така Община 
Сунгурларе и ЦПЛР-ОДК отбеляза 
поредната инициатива по повод деня 
на детето -1-ви юни. 

Усмихнати и щастливи, децата от 
начален етап от  СУ „Христо Ботев” 
гр. Сунгурларе нетърпеливо изричаха 
своите желания, споделяха очаква-
нията си за това което им предстои и 
закачаха листчетата си за клонките на 
дръвчето.   Освен красиво и любопит-
но, дървото на желанията се превърна  
в  информационен показател за  же-
ланията на малчуганите. Може да сме  
жители на малка община и да живеем 
в малко населено място, но желанията 

и мечтите на 
нашето бъдеще 
са глобални.  От 
опит знаем, че 
ако се съсре-
доточим върху 

нещо красиво и позитивно, то ще се 
умножи. А дървото на желанията стана 
красиво и  цветно, заредено  с много 
положителна енергия. Не  ни остава и 
капчица съмнение, че всички листче-
та - желания, закачени за клонките му 
ще се осъществят. А желания много…

„Да забъркаме приказка“ в село 
Славянци

В цял свят 1-ви юни се отбелязва 
като Ден на детето, но за децата всеки 
ден трябва да е празник, защото те са 
надеждата, вярата, любовта. 

Щастливи сме, че третата плани-
рана инициатива на ЦПЛР-ОДК гр. 
Сунгурларе„Да забъркаме приказка” 
по повод деня на детето,  се осъщест-
ви в село Славянци. Благодарение 
на добрата организация на кмета на 
селото Цонко Минчев и секретар-
библиотекаря на НЧ „Пробуда” Фани 
Йорданова се проведе весел празник с 
участието на всички деца. Всичко това 
се случи благодарение на съдействието 
на ЦПЛР-ОДК гр. Сунгурларе, както и 
с подкрепата на ЗКПУ „Славянци-04” 

в лицето на Георги Здравков Кръстев.  
Дворът на училището отново се изпъл-
ни с деца и се огласи със звучен детски 
смях и закачки.  Малки, големи и още 
по големи деца се включиха в за-
бъркването на приказката. Проведоха 
се много спортни игри, рисунка на 
асфалт, песни и танци. Разбира се, 
имаше и компетентно жури в състав: 
Стефан Налбантов, Веска Стоянова 
и Магдалена Йорданова, които оце-
ниха безпристрастно участниците в 
забавленията. Раздадени бяха много 
награди и лакомства за всички.  На 
празника присъстваха и много гости, 
запазили детето в себе си и обичащи 
родното си село – Дора Банова, Руска 
Жечева, Иванка Николова. Мотото „Да 
забъркаме приказка” оживя и приказ-
ката стана пъстра, с много забавления, 
усмивки, награди и лакомства.

Няма нищо по хубаво от щаст-
ливите детски очи, а такива в село 
Славянци имаше много. Създадоха се 
спомени, които ще останат завинаги в 
детското сърчице с ведростта на весе-
ла случка. „А ние ще продължаваме да 
създаваме хубави спомени и приятни 
емоции” това е обещанието на  кмета 
на селото и  пожела  на всички деца 
много здраве, детски игри, усмивки, 
успехи и незабравимо детство.

Протичат заключителните публични изяви по проект 
„Твоят час“. Групата за  мажоретни танци с ръководител 
г-жа Теодора Железова ще приключи своите занимания 
на 15.06 с участие в програмата за закриване на учебната 
година при учениците до 7 клас. Нейните 13 момичета 
танцуваха също така при  откриването на Крос „Кънтри“ 
на 18.03  и  в програмата за отбелязването  на 24 май. През 
годината мажоретките репетираха по два часа седмично и 
участваха в празничните програми на училището.

С публична изява на 14.05 приключиха заниманията в 
групата „Да научим български език“ с ръководител г-жа 
Златка Христова. Девет ученици от 6 клас представиха 
песни, хумористично стихотворение, сценка „Юнак Иван“, 
драматизация на руска приказка, пиеса „За буквите“, 
която разказа за възникването на славянската писменост. 
Гостуваха заместник –директори, родители, колеги и съу-
ченици. Учениците получиха грамоти за участие в групата 
и подаръци - книги за четене през лятото.

В истинско събитие за цялото училище се превърна 
заключителната изява на „Театралната работилница „ , 

ръководена от г-жа Росица Димитрова. Нейните питомци 
представиха пиесата „Криворазбраната цивилизация“ от 
Добри Войников със забележително актьорско майстор-
ство. Киносалонът на читалището се изпълни със смях и 
ръкопляскания.

С голямо тържество изпратиха 
децата от подготвителна група в ДГ 
„Слънце” град Сунгурларе, успешно 
завършили последната учебна година 
в заведението. Всички те си взеха 
"Довиждане" с любимата детска гра-
дина и получиха своето първо удосто-
верение, необходимо им за постъпване 
в първи клас .

С песни, танци и забавни игри и 
не на последно място много знания, 
децата показаха на своите учители, ро-
дители и гости, че са готови да тръгнат 
на училище. С огромен трепет и въл-
нение те рецитираха стихотворения и 
пяха песни, посветени на българската 
писменост и култура. Бъдещите първо-
лаци демонстрираха  усвоените през 
учебната година знания. Отгатваха с 
лекота гатанки, написани в стихотвор-
на форма. По  забавен начин бяха про-
верени и математическите им знания и 
познанията им за родния край. Дойде  

и дългоочаквания момент, а радостта 
на децата беше несравнима. 

Четиринадесет деца от ДГ „Слънце” 
получиха удостоверенията си за задъл-
жително предучилищно образование 
от директорката г-жа Катя Русенова.

Г-жа Русенова поздрави възпита-
ниците на градината  като им пожела: 
”Да бъдат здрави, любознателни и 
отлични ученици, с не леката задача 
при постъпването им в първи клас, да 
изживеят едно прекрасно и незабрави-
мо лято! На добър път!“  Празничния 
ден  не премина и без благодарности 
към старши учителите г-жа Василка 
Михайлова и  г-жа Росица Цветкова, 
за техния неуморен  труд и усилията, 
които са положили през годините. С 
просълзени очи, отрупани с много 
цветя  учителките си взеха довиждане 
с децата, като им пожелаха весело и 
безгрижно лято.

Петя Грунова

ИЗЯВИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
СИ ВЗЕХА ДОВИЖДАНЕ С 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПЪСТЪР, ЦВЕТЕН 1 –ВИ ЮНИ В ГРАД СУНГУРЛАРЕ

ИЗПРАТИХА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
В ДГ СЪЕДИНЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП – 
СУНГУРЛАРЕ

КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ, 
СИМПАТИЗАНТИ И ГРАЖДАНИ НА 
24.06.18г. /НЕДЕЛЯ/ ОТ 9.00ч. 

В МЕСТНОСТТА „ИЧМЯ“. НЕКА 
ЗАЕДНО ПОСРЕЩНЕМ ЕДИН ОТ 
НАЙ-ВАЖНИТЕ ЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ В 
НАРОДНИЯ КАЛЕНДАР – ЕНЬОВДЕН! 

 На 7 юни  на стадиона в град Сун-
гурларе продължиха  спортните ме-
роприятия посветени на Деня на бъл-
гарския спорт. Спортният дух събра 
спортисти от училищата в Сунгурларе, 
Манолич, Прилеп, Лозарево, Съедине-
ние и Грозден. Старт на състезанията 
даде  кметът на общината инж. Васил 
Панделиев. Той пожела  успешно пред-
ставяне на отборите и състезателите. 
Началото  постави футболната среща 
на малки врати за учениците до осми 
клас между отборите на Сунгурларе 
и Манолич. Победа извоюваха фут-
болистите на Манолич.  Последваха 
футболните срещи между отборите на 
Прилеп и Съединение и тези на Лоза-
рево и Грозден.  До финал се класираха 
отборите на Лозарево и Манолич. След 
оспорвана борба и нулево равенство се 
стигна до определяне на победителя 
чрез изпълнения на дуспи.  Шансът бе 
на страната на момчетата от отбора на 
село Лозарево.  

Много емоции имаше и по време на 
бягането при леката атлетика. Горещи-
ната не беше пречка за състезателите. 
В определените възрастови групи 
призьори станаха: момичета родени 
2004/5 година: 1.Сузана Пехливанова 
СУ“Хр.Ботев“ Сунгурларе, 2.Анка Ан-
донова СУ“Хр.Ботев“ Сунгурларе, 3. 
Севиляй Джагадир ОУ“Св.СВ.Кирил 
и Методий“ Манолич момчета роде-
ни 2004/5 година: 1.Димитър Белев 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Грозден, 
2.Мехмед Айваз ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“ Грозден, 3. Станимир 
Христов СУ“Хр.Ботев“ Сунгурларе  
момичета  2006/7 година 1.Селин Хю-
сеин ОУ“Отец Паисий“ Съединение, 
2.Павлина Андонова  СУ“Хр.Ботев“ 
Сунгурларе, 3.Миглена Осман  СУ“Хр.
Ботев“ Сунгурларе   момчета 2006/7 
година: 1 Слави Христов ОУ“Хр.
Ботев“ Лозарево, 2.Христо Христов 
ОУ“Хр.Ботев“ Лозарево, 3.Ивайло 
Величков СУ“Хр.Ботев“ Сунгурларе.  
Отборното класиране по училища: І-во 
място СУ“Христо Ботев“ Сунгурларе“ 
– 56т. ІІ-ро място ОУ“Христо Ботев“ 

Лозарево – 34 т. ІІІ-то място ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Манолич - 28 т.   
Победителите инж. Васил Панделиев  
награди с купи, медали и грамоти.  На 
следващият ден - 8 юни се проведе 
турнирът по тенис на маса за ученици 
до осми клас. Домакин на  турнира 
бе училището в село Лозарево. На 
него взеха участие 24  състезателя от 
училищата в селата Лозарево, Съе-
динение, Манолич и Грозден. Гости 
на спортното събитие бяха кметът на 
общината инж.Васил Панделиев, зам.
кметът г-жа Диана Гурева и Лазар 
Лазаров- секретар на   МКБППМН. 
След много интригуваща и оспорвана  
борба първо място спечели ученикът 
Неделчо Йорданов от ОУ“Хр.Ботев“ 
Лозарево. На второ  място остана 
Решми Исмаил от ОУ“Отец Паисий“ 
Съединение, а  третото място спечели 
Мехмед Мехмед от ОУ“Васил Левски“ 
Прилеп.  От МКБППМН в общината 
на всички състезатели в началото 
на състезанията г-жа Диана Гурева 
и Лазар Лазаров раздадоха тениски 
и шапки. Късметчета-послания на 
присъстващите на турнира  раздадоха 
момичета от МБЧК. На победители-
те кметът на общината инж.Васил 
Панделиев връчи грамоти и парични 
награди,  на отборите на училищата 
в Манолич, Грозден и Съединение  
комплект за тенис на маса с топчета, 
а на отбора домакин три топки – за 
футбол, баскетбол и хамбал.  Инж.
Панделиев благодари на домакина 
на турнира – ОУ“Хр.Ботев“ Лозарево 
за представените отлични условия и 
съдействие за провеждането му. 


