
Община Сунгурларе 
продължава работата по 
рекултивацията на депо  
Балабанчево по проект 
"Закриване и рекултивация 
на съществуващо общинско 
депо за TБО на територия-
та на община Сунгурларе", 
финансиран от ПУДООС. 
Работата върви с пълна сила 
и бързи темпове.

В община Сунгурларе 
започнаха ремонтни дей-
ности на  сгради общинска 
собственост, заложени по 
капиталовата програма за 
бюджет 2020 на община 
Сунгурларе. Тече ремонтът 
на  сградата на ОУ „Христо 
Ботев“ село Лозарево и  
сградата на читалището в 
село Климаш. Ремонтите 
в малките населени места 
- кметствата в Славянци, 
Босилково, Завет, Подвис, 
Пчелин, Дъбовица, Черница 
и Камчия ще продължат в 

следващите седмици.
Предстои скоро подмяна 

на водопроводите в селата 
Чубра, Грозден и Лозарево 
с финансовата подкрепа на 
ДФ "Земеделие". Проектът 
"Реконструкция на водо-
снабдителни системи и съ-
оръжения в населени места 
на територията на община 
Сунгурларе” е по Програма 
за развитие на селските 
райони за период 2014-2020 
година.

Община Сунгурларе ще 
кандидатства по програма 
за изграждане, пристро-
яване, надстрояване и 
реконструкция на детски 
ясли, детски градини и 
училища 2020 – 2022 финан-
сирана от Министерство 
на образованието. Екипът 
на общината ще заложи 
на модул 1 „Детски ясли и 
детски градини – изграж-
дане на нови сгради, както 

и пристрояване, надстро-
яване и реконструкция на 
съществуващи“ за разши-
ряване на детската градина 
в село Грозден и по модул 
2 „Държавни и общински 
училища - изграждане на 

нови сгради, както и при-
строяване, надстрояване и 
реконструкция на същест-
вуващи“ за разширяване на 
материалната база на СУ 
"Христо Ботев" Сунгурларе.

Предстои проектиране, 

изграждане, доизграждане 
и реконструкция на битова 
канализационна мрежа 
за югозападната част на 
гр.Сунгурларе и успоредно 
със нея да се изгради водо-
проводната мрежа в града.
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Брой 11, 03ZZZ.09.2020 г. Година XIII, брой 272

Уважаеми съграждани,
Всяко населено място има свои традиции, които остават 

във времето. Такава традиция за нас е честването на датата 
4 септември – Денят в който Сунгурларе бе обявено за град. 
Тази година  отбелязваме за 46-ти  път този ден, превърнал 
се в празник за жителите му. Като кмет на община Сунгурларе 
съм щастлив, че сме  успели да съхраним и продължаваме да 
развиваме бита, традициите и културата на града ни.

Празникът на Сунгурларе се чества от 1974 година насам. 
Този ден ни кара да се обърнем назад с чувство на преклонение 
и благодарност към личностите и цялата сунгурларска 
общественост, които са допринесли за изграждането и 
утвърждаването на Сунгурларе като град. Това е празник, 
който се вписва в историята на града, кара ни да се чувстваме 
горди, че сме част от тази история и нейното бъдеще.

Изразявам убеденост, че с общи усилия градът ни ще 
продължи да се развива успешно и да се утвърждава като 
предпочитано място за живот. Нека сме заедно не само в 
трудностите на ежедневието, но и в празнични моменти 
като този, когато историята ни напомня, че има с какво да 
се гордеем.

От името на ръководството на община Сунгурларе и лично 
от свое име  Ви поздравявам  с Празника на град Сунгурларе! 
Отправям своята и на моите колеги благодарност към хората, 
които с делата си градят бъдещето на нашия град въпреки 
трудностите на днешния ден.

Пожелавам всички заедно да бъдем силни, за да постигнем 
онези върхове за града ни, на които искаме да бъде, да бъдем 
умни, за да  задържим  и умножим постигнатото  и  здрави,  
за да му се радваме, както ние, така и всички поколения  
сунгурларци след нас!

Да празнуваме с искреност, доброта и благодат, за да 
пребъде град Сунгурларе!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение:

Д-р Георги Кенов
Кмет на Община Сунгурларе

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 
ПРАЗНИКА НА ГРАД СУНГУРЛАРЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ПО КОИТО 
РАБОТИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Уважаеми съграждани,
За огромно съжаление искам да уведомя 

всички граждани, гости на града и обществени 
личности, че имаме регистрирани 2 положителни 
проби за COVID -19 в Община Сунгурларе, което 
ни задължава да отменим официалното честване 
на празника на града насрочено за 5 септември. 

С голямо извинение към всички ангажирани 
в подготовката на нашия празник и към всички 
поканени гости, но здравето на общината е при-
оритет за мен. 

Вярвам, че ще проявите разбиране и подкре-
па, когато днес трябва да се справяме с тази 
пандемична обстановка. 

Всички празненства на 5 септември се отменят 
с цел да не се струпват много хора на едно място.

От направените проби имаме 2-ма положител-
ни служители с COVID -19 в Дома за пълнолетни 
лица с деменция в село Славянци.

С коронавирус инфекция са готвачка и сани-
тарка. Едната жена е настанена в инфекциозното 
отделение на МБАЛ Сливен.

В дома са въведени строги правила за без-
опасност и пълно ограничаване на контактите.

Днес РЗИ направи тестове на всички служи-
тели и потребители на дома. 

От страна на Община Сунгурларе спешно 
дезинфекцирахме всички помещения на дома.

Пожелавам на всички бързо възстановяване, 
с каквото мога винаги ще помогна. 

Д-р Георги Кенов
Кмет на Община Сунгурларе

Уважаеми съграждани,
От направените тестове имаме 18 положителни 

проби с COVID -19 в Дома за пълнолетни лица 
с деменция в село Славянци и 1 положителна 
проба на контактно лице.

С коронавирус инфекция са 13 потребители 
и 5 служители.

Фактическата обстановка в дома:
- Болните потребители са изолирани на първия 

етаж с отделен санитарен възел и вход.
- Персоналът е разпределен на групи от 2 

санитарки и 1 медицинска сестра.
- Пералнята работи на две смени като дре-

хите и бельото на болните се перат отделно да 
няма засичане на пътищата между болните и 
здравите хора.

- Храненето е организирано на две смени, като 
положителните хора се хранят в стаите.

- Обслужващият персонал е снабден с предпаз-
ни облекла, шлемове, маски, ръкавици и очила.

- Извършва се ежедневна дезинфекция на 
дома.

- Към момента от дома няма болни потребители 
с изразена симптоматика. От дома съобщават, 
че четири от доказаните с коронавирус инфекция 
са имали лека повишена температура за ден-два.

- От март месец със заповед на Министъра 
посещенията в дома са забранени.

- В дома са разписани правила за действие и 
работа в епидемична обстановка.

РЗИ  направи тестове на контактните лица на 
положителните хора. 

Доказаните случай на коронавирус инфекция 
в Община Сунгурларе от 1 и 2 септември  са 
общо 21 броя.
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Сунгурларе разработи проект 
на Регионална програма за 
заетост, който бе включен в 
Регионалната програма на 
Област Бургас, одобрена и 
утвърдена със Заповед на 
Министъра на труда и социал-
ната политика.

Програмата е насочена към 
осигуряване на заетост на ре-
гистрирани в Дирекция „Бюро 
по труда“ безработни лица от 
приоритетни групи на пазара 
на труда.

Съгласно утвърдената про-
грама за заетост в Община 
Сунгурларе  са наети  на длъж-
ност „ОБЩ РАБОТНИК“ 4 лица 
за период от 4 месеца на 8 часа,  
с възнаграждение в размер на 
минималната работна заплата 
(610,00 лв.). Наетите лица са 
продължително безработни, 
над 12 месеца са останали без 
работа, изпаднали в крайна 
бедност и лица с ниска обра-
зованост. Назначените лица са 
ангажирани в извършване на 
общественополезни дейности – 
комунално-битово обслужване: 
хигиенизиране на обществени 
пространства, почистване от 
отпадъци, облагородяване на 
общински градини и паркове, 
поддръжка на тревни площи и 
обществената инфраструктура.

Регионална програма за 
заетост за Област Бургас, раз-
работена в изпълнение на чл. 
31 от Закона за насърчаване на 
заетостта стартира в началото 
на август. Регионалните про-
грами са ефективен инструмент 

на политиката по заетостта, 
за решаване проблемите на 
местните пазари на труда чрез 
повишаване предлагането на 
работни места и интеграция на 
безработни лица от уязвимите 
групи.

През месец август Община 
Сунгурларе удължава периода 
на целева програма „Топъл обяд 
у дома в условията на извънред-
на ситуация – 2020 г .- Община 
Сунгурларе“. Тя се финансира от 
Агенцията за социално подпома-
гане и  обхваща най-уязвимите 
лица в настоящата извънредна 
ситуация на пандемия от ко-
ронавирус на територията на 
общината.

Ще бъде осигурена топла 
храна на 170 лица от 5 населени 
места от Община Сунгурларе 

– административния център 
- гр. Сунгурларе, с. Чубра, с. 
Славянци, с. Подвис и с. Есен  
до 31.10. 2020 година.  Храната 
ще бъде доставяна до дома на 
потребителите.

Обхванати са следните целе-
ви групи:

*Лица с ниски доходи, под 
линията на бедност, определена 
за страната, за времето, в което 
са поставени под задължителна 
карантина. 

* Уязвими лица, в това число 
и възрастни над 65 години, без 

доходи или с доход под линията 
на бедност, определена за стра-
ната, които живеят сами и нямат 
близки, които да се грижат за тях 
и в условията на извънредното 
положение, обявено за страната 
не са в състояние да си осигурят 
прехраната. 

*Лица, които, поради възрас-
тта си, поради трайно увреждане 
или в резултат от заболяване не 
могат да се самообслужват и 
не могат да осигурят сами или с 
помощта на близките си своите 
ежедневни потребности от храна.

В село Садово има два са-
мостоятелни водоизточника, 
които захранват с вода жители-
те на селото. Поради голямата 
суша  единият водоизточник е 
изцяло пресъхнал, а другия е 
достигнал до минимум. В село-
то няма вода. Третият източник 
на вода се намира в бившето 
военно поделение, собстве-
ност на Министерството на 
отбраната. 

След проведена многократ-
на кореспонденция на община 
Сунгурларе с държавните ор-
гани и охранителната фирма 
от 11 август водоподаването в 
село Садово е възстановено на 
този етап. Община Сунгурларе 
съвместно с ВиК е захранила 
с 400 метрова тръба, която 
зарежда с вода от бившето во-
енно поделение до помпената 
станция в село Садово. 

Благодарим на всички жите-
ли включили се в разрешаване 
на проблемите!

Решението е временно, в 
предвид спешната нужда на 
жителите на Садово, за да се 
спаси селото от липса на вода. 
След получаване на приемно-
предавателните протоколи за 
собственост от Министерство 
на отбраната, което ще се слу-
чи в най-скоро време, община 
Сунгурларе ще намери посто-
янно решение на проблема. 

ВиК ще изгради постоянна 
връзка между източника на 
вода и помпената станция в 
селото.

Водата е изследвана и отго-
варя на всички стандартни за 
питейна вода. 

Община Сунгурларе направи 
заедно с кметовете на малките 
населени места почистване на 
водоизточниците и поставяне 
на помпи за вода в селата 
Бероново, Ведрово, които да 
захранят водоподаването в 
тях. За сега проблемите там 
са решени като на този етап 
режима на водата ще продължи 
поради голямото потребление.  
Кметът на общината д-р Георги 
Кенов категорично  забранява 
ползването на питейна вода за 
напояване, поливане на зелени 
площи, миене на улици, тераси, 
моторни превозни средства и 
др. на територията на Община 
Сунгурларе.

Търсят се източници на вода, 
която да захранят нуждите 
на всички села. За съжале-
ние времето е много сухо и 
това усложнява още повече 
обстановката. Приканвам 
към разбиране и ако имате 
информация за източници на 
кладенци и чешми от които 
може да намерим чиста вода, 
да се свържете с кметските 
наместници в селата. 

До 
Кмета на община Сунгурларе

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Жителите и живущите в село Горово изразяваме своята ог-
ромна благодарност за  проявеният професионализъм на Георги 
Берданков при отстраняване на повредения водопровод за сел-
ските чешми в селото ни.

Благодарим и на инж. Стефан Стратев и неговите служители 
при ВИК Сунгурларе за експедитивността  и помощта тази жи-
вителната течност- водата отново до потече по чешмите ни.

Уважаеми г-н Кмете,
Всичко посочено по-горе не би било възможно без Вашата 

навременна намеса за което горещо Ви благодарим. Желаем на 
Вас и Вашите служители здраве и да бъдат все така отговорни 
и загрижени за доброто на жителите на общината.     

С уважение: жителите и живущите в село Горово

ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗАРАДИ COVID КРИЗАТА

От 19 август земеделските стопани могат да подават заявления 
за финансова помощ като засегнати от COVID кризата. Приемът 
е до 21-ви септември.

Заявленията ще се приемат в общинските служби по земеделие. 
Един фермер може да получи  до 7 хиляди евро.

Една от мерките, по които може да се кандидатства, е свързана 
със секторите - "Плодове и зеленчуци", "Маслодайна роза" "Винени 
лозя", "Декоративни растения", "Животновъдство" и "Пчеларство".

А другата - всички останали направления в областта на 
"Растениевъдството" и "Животновъдство".

СЪОБЩЕНИЕ
Община Сунгурларе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ (Закона за 

устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 
68 от 31.07.2020г. е обнародвано обявление на Община Сунгурларе 
за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен 
план за обект „Трасе на главен тръбопровод за капково напояване 
на лозя, между язовирите находящи се в землището на с.Терзийско, 
община Сунгурларе, обл.Бургас”. Проектът се намира в сградата 
на общинската администрация, отдел „УТ” ет.2, стая 18.

В срок до 31.08.2020г. заинтересуваните лица на основание 
чл.128, ал.5 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) могат да 
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.

ОБЯВА
Продавам 

дворно място 
и първи етаж /
самостоятелен 

вход от II-ри етаж/ 
с избени помещения  
за живеене, гараж, 

лятна кухня и склад 
за инвентар.

Тел.: 0878174799

КМЕТЪТ НА СУНГУРЛАРЕ Д-Р 
ГЕОРГИ КЕНОВ РЕШИ ПРОБЛЕМА С 

БЕЗВОДИЕТО НА СЕЛО САДОВО

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В 
УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“

По първа точка:
РЕШЕНИЕ №70
Общинския съвет – Сунгурларе, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, 
и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация,

1. Упълномощава кмета на Община 
Сунгурларе да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие” в размер  на  2 824 
214,30 лв. (два милиона осемстотин 
двадесет и четири хиляди двеста и 
четиринадесет лева и тридесет ст.) 
за обезпечаване на 100 % от заявения 
размер на авансово плащане по дого-
вор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 02/07/2/0/00603 
от дата: 16.10.2018 г. по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструк-

тура“ на Мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-
2020 г., за Проект „Реконструкция на 
водоснабдителни системи и съоръже-
ния в населени места на територията 
на община Сунгурларе”, сключен 
между Община Сунгурларе и ДФ 
„Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община 
Сунгурларе да подготви необходи-
мите документи за получаване на 
авансовото плащане по договор № 
02/07/2/0/00603 и да ги представи пред 
ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието 
на заседание на общински съвет 
Сунгурларе, проведено на 23.07.2020 
г., Протокол № 10, т.1 от дневния ред 
по доклад № 138/ 17.06.2020г. при 
кворум от 16 общински съветника и 
след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление 
и местната администрация поименно 
гласуване - с 16 гласа „за”, 0 „против” 
и „въздържали се”0, и е подпечатано с 
официалния печат на общински съвет.

По втора точка: 
РЕШЕНИЕ №71
Общинския съвет – Сунгурларе, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, 
и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация,

1.  Упълномощава кмета на  Община 
Сунгурларе да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” в размер на 564 842,86  лв. 
(петстотин шестдесет и четири хиляди 
осемстотин и четиридесет и два лева 
и осемдесет и шест ст.) за обезпеча-
ване на 100 % от заявения размер за 
ДДС на авансово плащане по договор 

за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 02/07/2/0/00603 
от дата: 16.10.2018 г. по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструк-
тура“ на Мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 
г., за Проект „Реконструкция на водо-
снабдителни системи и съоръжения 
в населени места на територията на 
община Сунгурларе”, сключен между 
Община Сунгурларе и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на Община 
Сунгурларе да подготви необходими-
те документи за получаване на ДДС 
към авансовото плащане по договор 
№ 02/07/2/0/00603 и да ги представи 
пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието 
на заседание на общински съвет 

Сунгурларе, проведено на 23.07.2020 
г.,  Протокол № 10, т.2 от дневния ред 
по доклад № 137 / 18.06.2020г. при 
кворум от 16 общински съветника и 
след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление 
и местната администрация поименно 
гласуване - с 16 гласа „за”, 0 „против” 
и „въздържали се” 0, и е подпечатано с 
официалния печат на общински съвет.

По трета точка:
РЕШЕНИЕ №72
Общинския съвет – Сунгурларе, на 

основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА 
и чл.10, ал.1 от Закона за енергията 
от възобновяеми източници, Приема 
„Краткосрочна програма за насър-
чаване използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници 
и биогорива на Община Сунгурларе 
за период  2020 – 2023 г.“

Продължава на стр. 3
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Продължава от стр. 2 
По четвърта точка:
РЕШЕНИЕ №73
Общинския съвет – Сунгурларе, на 

основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА 
и чл.10, ал.1 от Закона за енергията 
от възобновяеми източници, Приема 
„Дългосрочна програма за насър-
чаване използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници 
и биогорива на Община Сунгурларе 
за период 2020 – 2030 г.“

По пета точка:
РЕШЕНИЕ №74
Общинския съвет - Сунгурларе,
 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.26, 
ал.1, т.1 от НРПУРОИ дава съгласие 
да се отдадат под наем за срок от 
десет години на „АИППИМП – д-р 
Бисер Атанасов” ЕООД, със седалище 
и адрес на управление: гр.Сунгурларе 
8470, обл.Бургас, общ.Сунгурларе, 
ул.”Първи май” № 4, с ЕИК 201891801, 
представлявано от Бисер Атанасов 
Атанасов, помещения – частна общин-
ска собственост, а именно: 

- лекарски кабинет № 9 с площ 
17,16кв.м., лекарски кабинет № 10 с 
площ 17,16кв.м., находящи се на І ви 
етаж на сградата и лекарски кабинет 
№ 11 с площ 17,16кв.м., находящи се на 
ІІ-ри етаж на сградата, идеални части 
от общи части с площ 32,42кв.м., на-
миращи се в сградата на Поликлиника 
в гр.Сунгурларе, актувана с АОС № 
3407/03.09.2015год., построена в УПИ 
І в кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе, 
при граници на имота: север – улица, 
изток – улица, юг – УПИ ІІ кв.16, запад 
– улица, при месечна наемна цена 
общо за обектите 34,78 лв. /тридесет 
и четири лева и седемдесет и осем 
стотинки/ с вкл. ДДС.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.26, 
ал.1, т.1 от НРПУРОИ, дава съгласие да 
се отдадат под наем за срок от десет 
години на ЕТ„АИППИМП – д-р Ваня 
Савова”, със седалище и адрес на 
управление: гр.Сунгурларе 8470, обл.
Бургас, общ.Сунгурларе, ул.”Българка” 
№ 1, с ЕИК 102628695, представлявано 
от Ваня Савова Ружева-Савова, поме-
щения – частна общинска собственост, 
а именно: 

- лекарски кабинет № 2 с площ 
17,16кв.м., лекарски кабинет № 3 с 
площ 17,16кв.м., и лекарски кабинет 
№ 4 с площ 17,16кв.м., находящи се на 
ІІ-ри етаж на сградата, идеални части 
от общи части с площ 34,74кв.м., на-
миращи се в сградата на Поликлиника 
в гр.Сунгурларе, актувана с АОС № 
3407/03.09.2015год., построена в УПИ 
І в кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе, 
при граници на имота: север – улица, 
изток – улица, юг – УПИ ІІ кв.16, запад 
– улица, при месечна наемна цена 
общо за обектите 35,38 лв. /тридесет 
и пет лева и тридесет и осем стотинки/ 
с вкл. ДДС.

3.На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.26, 
ал.1, т.1 от НРПУРОИ дава съгласие 
да се отдадат под наем за срок от 
десет години на ЕТ„АПМП – д-р Росен 
Павлев”, със седалище и адрес на 
управление: гр.Сунгурларе 8470, обл.
Бургас, общ.Сунгурларе, ул.”Янтра” 
бл.4, вх.Б, ет.2, ап.5, с ЕИК 102628624, 
представлявано от Росен Костадинов 
Павлев, помещения – частна общинска 
собственост, а именно: 

- лекарски кабинет № 7 с площ 
17,16кв.м., лекарски кабинет № 8 с 
площ 17,16кв.м., и лекарски кабинет № 
11 с площ 17,16кв.м., находящи се на 
І-ви етаж на сградата, идеални части 
от общи части с площ 31,26кв.м., нами-
ращи се в сградата на Поликлиника 
в гр.Сунгурларе, актувана с АОС № 
3407/03.09.2015год., построена в УПИ 
І в кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе, 
при граници на имота: север – улица, 
изток – улица, юг – УПИ ІІ кв.16, запад 
– улица, при месечна наемна цена 
общо за обектите 34,64 лв. /тридесет 
и четири лева и щестдесет и четири 
стотинки/ с вкл. ДДС/.

По шеста точка:
РЕШЕНИЕ №75
Общинския съвет – Сунгурларе, 

не приема Наредба за  обема на 
животновъдната дейност и местата 
за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на община 
Сунгурларе.

По седма точка:
РЕШЕНИЕ №76
Общинския съвет Сунгурларе, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА и чл. 4, т. 1 и чл. 13 от Закона 
за общинския дълг, дава принципно 
съгласие за поемане на общински 
дълг, чрез подаване на заявление за 

отпускане на безлихвен заем  пред 
Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната 
среда към Министерство на околна-
та среда и водите за закупуване на 
специализирана техника за сметосъ-
биране и сметоизвозване и съдове 
за събиране на битови отпадъци  за 
нуждите на община Сунгурларе, в 
това число:

- 2 броя сметосъбиращи авто-
мобила с полезен обем 6 куб.м., с 
прогнозна стойност  120 000 без вкл.
ДДС за брой;

- 1 брой сметосъбиращ автомобил 
с полезен обем 20 куб.м., с прогнозна 
стойност  300 000 лв. без вкл.ДДС;

- 300 броя метални контейнери 
тип „Бобър“, с вместимост 1100 л., 
с прогнозна стойност до 144 000 лв. 
без вкл. ДДС.

По осма точка:
РЕШЕНИЕ №77
Общинския съвет – Сунгурларе, на 

основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.7, ал.1 и ал.4 от 
Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности 
в горските територии – държавна 
и общинска собственост и за полз-
ването на дървесина и недървесни 
горски продукти,

1. Дава съгласие за приемане на 
промяна в годишен план за ползване 
на дървесина от общински горски 
територии, собственост на Община 
Сунгурларе за 2020г. по видове сечи, 
с общ обем по лежаща маса както 
следва:

- изключва отдели от ЛФ 2020г. 
за 4833м3 лежаща маса и 5531м3 
стояща маса.

- включва отдели за ЛФ 2020г. за 
5586м3 лежаща маса и 6085м3 стояща 
маса.

2. На основание решението по 
т.1 на ОбС Сунгурларе Кмета на 
Общината да утвърди промяна на 
годишен план за ползване на дърве-
сина от Общински горски територии, 
собственост на Община Сунгурларе 
за 2020г.

3. Възлага на Кмета на Община 
Сунгурларе да осъществи изпълне-
нието на решенията.

 
По девета точка:
РЕШЕНИЕ №78
Общинския съвет - Сунгурларе, на 

основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА 
и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от 
Закона за публичните финанси и чл. 
37, ал. 1 от Наредбата за условията 
и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местни дейности за 
следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Сунгурларе,                                             

1.Утвърждава  промени в плана 
за капиталови разходи за 2020 г., 
съгласно Приложение № 1.

2.   Актуализира бюджета на 
Община Сунгурларе за 2020 г., както 
следва:

- Дейност 122 „Общинска админи-
страция” - намаление с 4890 лв.,както 
следва:

§ 52-04 – увеличение с 1660 лв.
§ 10-15 – намаление с 6550 лв.
-  Дейност 337 „Център за подкрепа 

за личностно развитие”
§ 52-01 – увеличение с 999 лв.
§ 52-03 – увеличение с 3203 лв.
§ 10-30 – намаление с 4202 лв.
- Дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването” 
§ 52-03 – увеличение с 1290 лв.
- Дейност 622 „Озеленяване” 
§ 52-03 – увеличение с 3600 лв.
3. Възлага на кмета на Общината 

да отрази промените по съответните 
функции, дейности и параграфи на 
единната бюджетна класификация.

По десета точка:
РЕШЕНИЕ №79
Общинския съвет - Сунгурларе,  на 

основание 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, 
Упълномощава Кмета на Община 
Сунгурларе да проведе процедура 
за предоставяне под наем, за срок 
от десет години чрез провеждане на 
публичен търг по реда на НРПУРОИ 
на следният язовир:

1.Язовир с площ 12331 кв.м., 
представляващ имот № 000644 по 
КВС, с идентификатор 56959.70.121 по 
Кадастралната карта в землището на 
с.Подвис и АПОС № 4113/07.05.2020г., 
с начална годишна наемна цена 
295,94лв. без ДДС.

ІІ.Възлага на Кмета на общината да 
извърши всички последващи дейст-
вия по процедурата за отдаване под 

наем на язовир – публична общинска 
собственост и сключи договор за 
наем със спечелилият търга участник.

По единадесета точка:
РЕШЕНИЕ №80
Общинския съвет – Сунгурларе,
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 
с.Завет, общ. Сунгурларе, а именно: 
нива  с площ 1002  кв.м., ведно с по-
строена в нея жилищна сграда с площ 
47 кв.м., съставляващи поземлен имот 
30051.2.20 по кад.карта  на селото, 
актувани с АЧОС № 4119/22.05.2020 г., 
при начална цена 4653.00 лв. без ДДС 
/Четири хиляди шестстотин петдесет 
и три лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 1926,40 лв. /Хиляда де-
ветстотин двадесет и шест  лева и 
четиридесет 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 Подвис, общ. Сунгурларе, а 
именно: терен с площ 2526  кв.м., 
съставляващо  УПИ VІІ   квартал 38 по 
ПУП на селото, актувано с АЧОС № 
4021/01.07.2019 г., при начална цена 
17181.00  лв. без ДДС /Седемнадесет 
хиляди сто осемдесет и един   лева  
без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 5759.30 лв. /Пет хиляди 
седемстотин петдесет и девет   лева 
и тридесет стотинки/;

3.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 Подвис, общ. Сунгурларе, а 
именно: терен с площ 355  кв.м., ведно 
с построена в него жилищна сграда с 
площ 104 кв.м.,  съставляващи  УПИ 
VІІІ   квартал 38 по ПУП на селото, 
актувано с АЧОС № 4022/01.07.2019 
г., при начална цена 13923.00  лв. без 
ДДС /Тринадесет хиляди деветстотин 
двадесет и три   лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в раз-
мер на 2202.20 лв. /Две хиляди двеста 
и два лева и двадесет стотинки/;

4.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 Подвис, общ. Сунгурларе, 
а именно: терен с площ 3424  кв.м., 
ведно с построена в него масивна 
двуетажна сграда с РЗП 1700 квм. 
И масивен гараж с площ 17 кв.м. ,  
съставляващи  УПИ VІІІ   квартал 38 
по ПУП на селото, актувано с АЧОС 
№ 4023/01.07.2019 г., при начална цена 
169596.00  лв. без ДДС /Сто шестдесет 
и девет хиляди петстотин деветдесет 
и шест   лева  без ДДС/.

 Данъчната оценка на имота е в 
размер на 32742.50 лв. /Тридесет и 
две хиляди седемстотин четиридесет 
и два  лева и петдесет стотинки/;

5.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 Подвис, общ. Сунгурларе, 
а именно: терен с площ 932  кв.м., 
съставляващо  УПИ І   квартал 49 по 
ПУП на селото, актувано с АЧОС № 
4062/27.02.2020 г., при начална цена 
6339.00  лв. без ДДС /Шест хиляди 
триста тридесет и девет   лева  без 
ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 2125.00 лв. /Две хиляди 
сто двадесет и пет  лева /;

6. Продажба на имотите да се из-
върши 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 общин-
ско имущество.

7. Определените купувачи следва 
да заплатят достигната цена на имо-
тите, 3 % местен данък, стойността  на 
разходите, направени от Общината за 
изготвянето на оценките, съгласно чл. 
42 от НРПУРОИ.

8. Упълномощава Кмета на Община 
Сунгурларе да извърши необходимите 
действия във връзка с провеждането 
на търга  и с осъществяването на 
правните сделки.

По дванадесета точка:
РЕШЕНИЕ №81
Общинския съвет-Сунгурларе, 
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 гр. Сунгурларе, а именно: терен за 
производствени и складови дейности  
с площ 7330  кв.м., съставляващ  УПИ 
І   квартал 115 по ПУП на града, акту-
ван с АЧОС № 4041/05.12.2019 г., при 
начална цена 52044.00 лв. без ДДС /
Петдесет и две  хиляди четиридесет 
и четири лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 23639,30 лв. /Двадесет и три 
хиляди шестстотин тридесет и девет  
лева и тридесет 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 гр. Сунгурларе, а именно: терен за 
производствени и складови дейности  
с площ 9310  кв.м., съставляващ  УПИ 
ІІІ  квартал 115 по ПУП на града, акту-
ван с АЧОС № 4043/05.12.2019 г., при 
начална цена 66102.00 лв. без ДДС /
Шестдесет и шест  хиляди сто и два 
лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 30024,80 лв. /Тридесет 
хиляди двадесет и четири  лева и 
осемдесет стотинки/;

3.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 
гр. Сунгурларе, а именно: терен за 
производствени и складови дейнос-
ти  с площ 9690  кв.м., съставляващ  
УПИ ІV   квартал 115 по ПУП на града, 
актуван с АЧОС № 4044/05.12.2019 г., 
при начална цена 68800.00 лв. без 
ДДС /Шестдесет и осем хиляди и 
осемстотин лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 31250,30 лв. /Тридесет и 
една  хиляди двеста и петдесет  лева 
и тридесет стотинки/;

4.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  гр. Сунгурларе, а именно: терен 
терен  за производствени и скла-
дови дейности  с площ 3194  кв.м., 
съставляващ  УПИ V   квартал 115 
по ПУП на града, актуван с АЧОС № 
4045/05.12.2019 г., при начална цена 
22678.00 лв. без ДДС /Двадесет и две  
хиляди и шестстотин седемдесет и 
осем лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 10300,70 лв. /Десет хиляди 
и триста лева и седемдесет стотинки/;

5.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  гр. Сунгурларе, а именно: терен за 
производствени и складови дейности  
с площ 4919  кв.м., съставляващ  УПИ 
VІ   квартал 115 по ПУП на града, акту-
ван с АЧОС № 4046/05.12.2019 г., при 
начална цена 34925.00 лв. без ДДС /
Тридесет и четири   хиляди и девет-
стотин двадесет и пет лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 15863,80 лв. /Петнадесет  
хиляди осемстотин шестдесет и три  
лева и осемдесет стотинки/;

6.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  
гр. Сунгурларе, а именно: терен   за 
производствени и складови дейности  
с площ 5404  кв.м., съставляващ  УПИ 
ІІІ   квартал 116 по ПУП на града, акту-
ван с АЧОС № 4049/05.12.2019 г., при 
начална цена 38368.00 лв. без ДДС /
Тридесет и осем   хиляди и триста 
шестдесет и осем лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 19286,90 лв. /Деветнадесет  
хиляди двеста осемдесет и шест  лева 
и деветдесет стотинки/;

7.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  
гр. Сунгурларе, а именно: терен   за 
производствени и складови дейнос-
ти  с площ 8727  кв.м., съставляващ  
УПИ ІV квартал 116 по ПУП на града, 
актуван с АЧОС № 4050/05.12.2019 г., 
при начална цена 61963.00 лв. без 
ДДС /Шестдесет и една    хиляди и 
деветстотин шестдесет и три лева  
без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 31146,70 лв. /Тридесети е 
една хиляди сто четиридесет и шест  
лева и седемдесет стотинки/;

8.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  гр. Сунгурларе, а именно: терен за 
производствени и складови дейности  
с площ 5475  кв.м., съставляващ  УПИ 
V   квартал 116 по ПУП на града, акту-
ван с АЧОС № 4051/05.12.2019 г., при 
начална цена 38873.00 лв. без ДДС /
Тридесет и осем   хиляди и осемстотин 
седемдесет и три лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 19540,30 лв. /Деветнадесет  
хиляди петстотин и четиридесет  лева 
и тридесет стотинки/;

9.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  
гр. Сунгурларе, а именно: терен   за 
производствени и складови дейности  
с площ 4411  кв.м., съставляващ  УПИ 
VІ   квартал 116 по ПУП на града, акту-
ван с АЧОС № 4052/05.12.2019 г., при 
начална цена 31319.00 лв. без ДДС /
Тридесет и една   хиляди и триста и 
деветнадесет лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в раз-
мер на 14225,50 лв. /Четиринадесет  
хиляди двеста двадесет и пет лева и 
петдесет стотинки/;

10.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  
гр. Сунгурларе, а именно: терен   за 
производствени и складови дейности  
с площ 5289  кв.м., съставляващ  УПИ 
VІІ   квартал 116 по ПУП на града, 
актуван с АЧОС № 4053/05.12.2019 г., 
при начална цена 37552.00 лв. без ДДС 
/Тридесет и седем   хиляди  петстотин 
петдесет и два лева  без ДДС/.

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 17057,00 лв. /Седемнадесет  
хиляди и петдесет и седем лева /;

11. Продажба на имотите да се 
извърши след проведен публичен 
търг с явно наддаване, открит със 
заповед на Кмета на общината, по 
реда на Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпореждане 
с общинско имущество.

12. Определените купувачи следва 
да заплатят достигната цена на имоти-
те, 3 % местен данък, стойността  на 
разходите, направени от Общината 
за изготвянето на оценките, съгласно 
чл. 42 от НРПУРОИ.

13.Упълномощава Кмета на 
Община Сунгурларе да извърши 
необходимите действия във връзка с 
провеждането на търга  и с осъщест-
вяването на правните сделки.

По тринадесета точка:
РЕШЕНИЕ №82
Общинския съвет - Сунгурларе, на 

основание  чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, 
чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 43 от НРПУРОИ на 
Община Сунгурларе, ОПРЕДЕЛЯ  за 
продажба следните  имоти – частна 
общинска собственост:

1. НИВА с площ 79988 кв.м., 
съставляващ поземлен имот с № 
12591.100.121 в местността „МЕРАТА“, 
находящ се в землището на село 
ВЪЛЧИН, актуван с АЧОС № 2441/
рег.1 05.05.2010 год., с 56 080.00 лв. 
(петдесет и шест хиляди и осемдесет  
лева),  Данъчната оценка на имота е 
9286,60 лв.

2. НИВА с площ 49991 кв.м., 
съставляващ ПОЗЕМЛЕН имот с № 
12591.100.120 в местността „МЕРАТА“, 
находящ се в землището на село 
ВЪЛЧИН, актуван с АЧОС 2442/
рег.1.05.05.2010год., 35 050.00 лв. 
(тридесет и пет хиляди и петдесет 
лева), Данъчната оценка на имота е 
5804,00 лв.

II. Продажбата на имотите   да се 
извърши след провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване по реда 
на Наредбата за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско 
имущество.

III. Определените купувачи следва 
да заплатят достигнатата цена на 
имотите,

3% местен данък, стойността на 
разходите направени от Общината 
за изготвянето на оценките, съгласно 
чл.43 от НРПУРОИ.

 IV.Упълномощава кмета на 
Общината да извърши необходимите 
действия във връзка с провеждането 
на търга и с осъществяването на 
правната сделка

По четиринадесета точка:
РЕШЕНИЕ №83
Общинския съвет – Сунгурларе, 

приема цена на земята - 265 лв.на дка, 
за всички имоти  в с.Подвис, предло-
жени за продажба в предложението 
на кмета на общината с Вх.№139 от 
25.06.2020 г. 

По петнадесета точка:
РЕШЕНИЕ №84
Общинския съвет - Сунгурларе, 

след проведеното поименно гласу-
ване със 7 гласа ”ЗА”, „ПРОТИВ”- х 
и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 9,  не прие 
предложението за решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС 
СУНГУРЛАРЕ:

ХАЛИЛ АХМЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУНГУРЛАРЕ
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Одобрен е проектът на 
Центърът за подкрепа за ли-
чностно развитие – Общински 
детски комплекс Сунгурларе 
за създаване на съвременна 
образователна среда за каби-
нет в направление изкуства. 
Той ще се финансира от НП на 
МОН „Предоставяне на съвре-
менни условия за работа на 
децата и учениците в центрове 
за подкрепа за личностно раз-
витие”, модул „Подкрепа на 
децата и учениците за работата 
в ЦПЛР– центрове за развитие 
на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в 
областта на науките, техноло-
гиите, изкуствата и спорта и 
астрономически обсерватории 
и планетариуми“.

Този проект ще даде възмож-
ност на всички деца и ученици 
от община Сунгурларе, които 
обичат да рисуват и създават 
красиви предмети, да развихрят 
творческото си въображение и 
да изявят таланта си. По време 
на занятията ще се работи с раз-
лични видове материали и тех-
ники на изобразителното и при-
ложното изкуство. Ангажирани 
с полезни и приятни занимания, 
учениците ще се учат на търпе-
ние, сръчност, работа в екип и 
толерантност, ще прилагат усво-
ените знания и умения в творби.

Всичко това ще доведе до 
намаляване на агресията и апа-
тията в училище. Мотивацията и 

удовлетворението на учениците 
ще бъдат осъществени чрез ук-
расяване на работния кабинет, 
изложение на творбите във фо-
айето на  сградата, на различни 
празнични изложби и участия в 
конкурси. 

Кабинетът ще бъде функцио-
нално обзаведен – с модерни 

стативи и маси и оборудван с 
всички необходими консумативи 
и материали – любимо място за 
творчество.

Общата стойност на финан-
совата помощ е 18 206.39 лв. 
Изпълнението ще стартира с 
началото на новата учебна го-
дина в ЦПЛР – ОДК - 01.10.2020г.

В близост до невероятното и китно 
село Подвис - бившето землище на 
село Рупча, на върха на Юлейлебаир, 
с местоположение северно от язовир 
Камчия на 8 август бе издигнат голям 
кръст. Светият символ се намира в пре-
гръдката на Стара планина, там, където 
природата облича с габър обширните 
планински била и където с надежда 
докосва утринните слънчеви лъчи.

Идеята за религиозният символ е на 
двамата братя Александър и Радостин 
Христови. Радостин Христов е об-
щински съветник в Общински съвет 
- Карнобат. Поставянето на Кръста 
над един от най-големите язовири в 
България идва след поредица от сухи 
години в района.

Отец Павел от Църква "Св. Йоан 
Богослов" - Карнобат освети с молит-
ва за здраве и по молба на местните 
хора, той добави и молитва за дъжд, 
за да бъде по-плодородна реколтата. 
„Пожелавам на всички жители от ре-
гиона здраве и плодородни земи. Нека 
летния дъжд да освежи нашата природа 
и да даде надежда за добри дни!“

На освещаването на кръста беше 
и кметът на община Сунгурларе д-р 
Георги Кенов.

ГОРДОСТТА НА СУНГУРЛАРЕ 
ШАБАН МУСТАФА  С НОВ РЕКОРД 

ПО ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ
Ултрамаратонецът подобри 

с 9 минути собствения 
си рекорд на Осогово рън

Шампионът по планинско бягане и маратон Шабан Мустафа 
(ОСКЛА Шампион - Сунгурларе) не даде никакъв шанс на пре-
следвачите си и в крайна сметка подобри значително рекорда 
на планинското бягане OSOGOVO RUN, поставен също от него 
през 2018 г. В характерния с лекотата си стил 42-годишният леко-
атлет от Сунгурларе, който е многократен шампион на България, 
четвърти в света по планинско бягане и победител в няколко от 
най-престижните в света международни планински маратони, 
се изкачи скоростно от центъра на Кюстендил до връх Руен 
(2251м), най-високият  в Осоговската планина и граница  със 
съседна Македония. На старта от площад Велбъжд в центъра 
на Кюстендил бяха  застанали общо 22 планински бегачи и 7 
планински колоездачи. Шабан Мустафа пробяга 26-километро-
вата дистанция за 2:13:57 ч. и подобри с 8:48 мин. собствения 
си рекорд от 2018 г. (засечен на 2:22:51 ч.).

"След две седмици ще бягам в Стара Загора на маратона. 
Мисля тогава да сляза под 2:30 ч., но да видим. Подготовката 
натам ми се е насочила. Това състезание беше като една трени-
ровка за мен. Целта ми беше да направя едно натоварване и да 
си подготвя краката за утрешната тренировка. Утре е по-важно 
от днес", с усмивка сподели плановете си Шабан Мустафа спе-
циално след финала на състезанието в Осоговската планина.

За съжаление датата на маратона на Стара Загора (30 август 
2020 г.) съвпада с провеждането на Vitosha Run - последното за 
сезона и най-масово планинско бягане от веригата Five Mountains 
на Сдружение Маратон, но от друга страна отсъствието на ре-
кордьора Шабан Мустафа на Витоша ще даде по-голям шанс 
на останалите атлети да се борят за победата.

Съвместният  проект на Община Сунгурларе с Община Сюлоглу 
е избран като добра практика за изпълнение на трансгранични 
проекти, по повод 30 години от създаването на програма Interreg. 

По този повод Община Сюлоглу организира мероприятие 
по залесяване с фиданки Липа. Кметовете на двете общини, 
общинските съветници и служители се включиха и в събирането 
на био плодовете и зеленчуците, посадени от служителите на 
Община Сюлоглу.

На официалното посещение в Турция бяха кметът д-р 
Георги Кенов, заместник-кметовете Тодорка Павлева, Гергана 
Желязкова и Димитър Гавазов, еколога Ирена Ангелова, Исмигюл 
Мехмед - отдел "Оперативни програми и проекти" и директор 
на дирекция "Специализирана администрация" Петър Мушиев. 

Понякога чуваме, а и виждаме 
на екраните хора  в напреднала 
възраст да се записват във висши 
учебни заведения. И успяват да 
се учат  добре, завършвайки с 
мечтаната диплома.

А случвало ли ви се да общува-
те с художници, учени, писатели, 
които отдавна са надминали 60-
те си  години? Те по удивителен 
начин съхраняват интереса към 
живота, имат здрав ум и памет, не 
приличат на безжизнени старци, 
които седят на пейките и говорят 
за съседите. Те никога не правят 
това, те имат много идеи и пла-
нове. На тях им е интересно да 
живеят. И удивителен е фактът, че 
болестите ги отминават. Хората на 
творчеството в старостта си често 
изглеждат по-млади и по-бодри 
от своите връстници. И живеят 
по-дълго!

За да имаме всичко това можем 
да се захванем с рисуването. То 
развива мозъка, насища живота 
с нови впечатления. Заниманието 
с живопис има способността да 
лекува. На тази база са построени 
арт-терапии. Живописта ни напъл-
ва с емоции. Любимото занимание 
ни довежда  положителни емоции. 

Рисуването ни дава приток на нова 
енергия, на „духовно електричест-
во”, поток от вдъхновения.

В пенсионна възраст, когато 
човек е лишен от привичния си 
живот, въпросът с какво да се 
захванем може да бъде много 
актуален. Може да се гордеем с 
достиженията си и да cе отделим 
от тълпата. Това може да стане ако 
нарисуваме картина с масло и в 
нашето общество може да се пре-
върнем във висше същество: “Как? 
Ти? Нима сама си нарисувала?”

Рисуването на картини се счита 
за особена дарба, дадена на от-
брани. За начинаещи тази задача 
всеки може да преодолее в специ-
алните методики на майсторските 
класове. Когато нарисувате карти-
на, на вас ще се възхищават, ще 
ви дават за пример.

След три часа в майсторския 
клас ще нарисувате с маслени 
бои картина, която ще вземете 
с вас, ще ускорите мисловните 
си процеси и ако пожелаете, ще 
напреднете със своя  руски или ан-
глийски език. Преподавателката 
Марина Андросова провежда 
своите майсторски класове  по 
маслена живопис в Бургас на 

български, руски и английски език 
едновременно, ако в групата има 
говорещи на тези езици.

Тя кани за начинаещи худож-
ници и такива, които никога не са 
държали в ръцете си четка и бои. 
Занятията се организират и  няма 
значение възрастта на участници-
те – от 10 до 100 години. Така че 
можете да започнете да рисувате, 
когато сте далече от 50, 70, 80, 90 
години. Марина Андросова има 
идея и желание да провежда 
безплатни майсторски класове с 
благотворителна цел на открито. 

В моя дом вече има картина, на-
рисувана с масло. Класът Марина 
проведе на български език. Беше 
месец декември и нарисувахме 
картина с коледна тема: две го-
рящи свещи в близост с плодове 
и елхови клонки. Едновременно с 
нас рисуваше и тя, за да ни демон-
стрира как се прави рисуването. 
И непрекъснато получавахме ней-
ната подкрепа. Приятно учудени 
бяхме от постиженията си.

Живописта не ви обещава без-
смъртие, но благодарение на нея 
ще имате активно дълголетие. А 
това вече не е лошо.

Николина Манчева

ЦПЛР- ОДК СУНГУРЛАРЕ ЩЕ ОБЗАВЕДЕ 
МОДЕРЕН КАБИНЕТ В НАПРАВЛЕНИЕ ИЗКУСТВА

ЖИВОПИСТА УДЪЛЖАВА ЖИВОТА

Ремонтът на път 
BGS 2267/ІІ-73  Прилеп  
– ж.п. гара Завет – 
Съединение  в участък 
от квартал Морава 
до гара Завет върви 
с пълна сила. Той се 
извършва  по капита-
ловата програма на 
община Сунгурларе. 
Строителството на 
общинската пътна 
мрежа ще обхване 
и участъци от  път 
BGS 2261/BGS 1265 
Лозица – Огнен – Терийско, участък от 
км. 0+000 до км. 1+400= 

В участъците на двата пътя ще се 
извършват работи, свързани с отстраня-
ването   на локални повреди вследствие 
нормалната експлоатация на пътя и по-
вреди по пътната настилка, пътните съо-
ръжения и принадлежности, с които не се 
променят конструкцията и техническите 
характеристики на платното за движение. 

Общата максимална прогнозна стой-
ност  на ремонтните дейности е  /в лв. 

без ДДС/ 183 333,33 лв. Разпределена 
като максимални стойности по подобекти 
е както следва:

1. Ремонт на път BGS 2261/BGS 1265 
Лозица – Огнен –Терзийско, участък от 
км. 0 + 000 до  1 + 400 – в максимален  41 
666, 66 лв. без ДДС.

2. Ремонт на път  BGS 2267 / ІІ-73 Прилеп 
– ж.п. гара Завет – Съединение в участък от 
кв. Морава до гара Завет – в максимален 
размер 141 666, 66 лв. без ДДС.

Крайният срок на изпълнение е 
31.11.2020 г.

РЕМОНТЪТ НА ПЪТЯ ПРИЛЕП – Ж.П. ГАРА 
ЗАВЕТ - СЪЕДИНЕНИЕ ВЪРВИ С ПЪЛНА СИЛА


