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Брой 13, 18.07.2018 г. Година XI, брой 234

Община Сунгурларе 
пОдгОтви и пОдаде три нОви 

прОектни предлОжения

В рамките на втория обявен прием 
на проектни  предложения  по 
подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. ПО ПРОГРАМА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
2014-2020г., Община Сунгурларе 
подготви и подаде три проектни 
предложения в следните направления : 

Първото е проект „Реконструкция 
и  рехабилитация на  общинска 

образователна инфраструктура на 
територията на Община Сунгурларе", 
подобект: СУ "Христо Ботев " - гр. 
Сунгурларе". По проекта се предвижда  
да  бъдат изпълнени мерки за енергийна 
ефективност на  СУ „Христо Ботев“ 
гр.Сунгурларе, като е предвидено 
саниране, измазване с минерална 
мазилка и подмяна на котли на стойност  
951 648.19 лв. 

Вторият проект е “Реконструкция 
и рехабилитация на улична мрежа на 
територията на община Сунгурларе“. 
По него е предвиден основен ремонт на 
пътна настилка и поставяне на бордюри  
на осем улици, в седем населени 

места на територията на общината: 
с . П р и л еп ,  с . Ч у б р а ,  с . Г р о з де н , 
с.Лозарево, с.Вълчин, с.Съединение  
и с.Манолич. Стойността на проекта  
е 1 168 588.57 лв. Третият проект  е за 
,,Изграждане на комбинирана спортна 
площадка за минифутбол, баскетбол 
и волейбол в село Славянци, Община 
Сунгурларе". Спортната площадка  
ще бъде разположена в централния 
парк на  село Славянци. По проекта 
се предвижда обособяване на място са 
спортни занимания по  минифутбол, 
баскетбол и волейбол. Бюджета на 
проектното предложение е 96 652.14 
лв.

Приемът на  документи за целева помощ за отопление 
започна, съобщават от Агенция “Социално подпомагане”. 
Нуждаещите се  лица и семейства могат да кандидатстват в 
дирекциите “Социално подпомагане” по настоящ адрес до 
31 октомври т.г.  

Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2018/2019 
г. ще бъде определен със заповед на министъра на труда и 

социалната политика. Ще се вземе предвид  базата на осред-
нена крайна продажна цена на електроенергията за битови 
потребители към 31 октомври тази година. 

Предвиденото увеличение на пенсиите от 1 юли с 3.8 % 
няма да  се отрази на правото на достъп до този вид помощ, 
като доходът от пенсии по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за отпус-
кане на целева помощ за отопление ще бъде коригиран със 
съответния коефициент.  За да се гарантира предвидимост 
и прозрачност на действащия корекционен механизъм, про-
мените в Наредбата предвиждат автоматично обвързване на 
корекционния коефициент с регламентирания в Кодекса за 
социално осигуряване ред за ежегодното осъвременяване на 
пенсиите от 1 юли. По този начин се създава ясен и устойчив 
механизъм за компенсиране на нормативно регламентирано-
то увеличение на доходите на пенсионерите, така че да бъде 
ограничен риска от тяхното отпадане от програмата за целево 
подпомагане. 

За отоплителния сезон 2017/2018 г. на 204 635 лица и се-
мейства е отпусната целева енергийна помощ, като общата 
изплатена сума е в размер на 74 323 833 лв.

ОБЯВА
ЕТ „Здравко Сивов“ град Карнобат  

наема и арендова земеделска земя в 
землището на село Лозарево на цена от  
30.00 лв./дка. Плащане при подписване 
на договора.

Телефон за връзка: 0559  2 79-94
GSM: 0889963533 

Приемат документи за 
целева Помощ за тоПло 

Софтуерът е достъпен на www.
zaplatavplik.bg

С калкулатор на загубите всеки може да изчисли 
колко би загубил в следващите 30 години, ако се 
осигурява на по-нисък от реалния си доход. Соф-
туерът е достъпен на интернет страницата www.
zaplatavplik.bg и до момента е използван над 4 200 
пъти. Калкулаторът позволява, след попълване на 
данни за действителния и деклариран доход, всеки 
да разбере колко средства няма да получи в бъдеще 
под формата на неизплатени средства от болнични, 
майчинство, обезщетения за безработица, както и 
пенсии. Най-голям интерес софтуерът предизвиква 
сред потребители на възраст между 18 и 34 годи-
ни. 61 % от посетителите на сайта попадат в този 
диапазон, а 54 % от тях са мъже. 

Калкулаторът е изработен съвместно от експер-
ти на НАП и НОИ, за да подкрепи кампанията 
на приходната администрация срещу укриването 
на част от трудовите възнаграждения на наетите 
лица. Инициативата на НАП се осъществява и със 
съдействието и на Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда“, Министерство на труда и 
социалната политика, синдикатите, големите ра-
ботодателски и браншови организации.

През изминалия месец НАП беше домакин на 
международна конференция, на която бяха обсъж-
дани именно въпросите, свързани с недекларира-
ните възнаграждения т. нар. „заплати в плик“. В 
рамките на събитието бяха представени практиките 
на приходните ведомства и структурите на минис-
терствата на финансите на повече от 20 европейски 
държави за оценяване на мащабите на недеклари-
раната заетост и мерките за противодействието й.

- Не давайте пари поискани по телефона, неза-
висимо кой и защо се обажда! Рискувате да бъдете 
измамени.

- Не се доверявайте на телефонни обаждания, 
колкото и логично и достоверно да звучат!

- Не предоставяйте лични данни и информация 
за свои близки по телефона! 

- Не давайте пари на непознати хора, представя-
щи се за посредници и доверени лица, защото това 
е сигурен знак за измама!

- Не допускайте непознати в домовете си  и по 
никакъв начин не им показвайте с какви пари и 
ценности разполагате! 

 - Измамниците използват различни сценарии, 
представят се за близки, роднини, лекари, полицаи, 
социални служители и др, но винаги искат пари.  

ПОМНЕТЕ: Ако получите обаждане от непозна-
ти не отговаряйте на въпроси, незабавно прекъсне-
те разговора! Опитайте се да се свържете със свои 
близки или сигнализирайте на тел 112!  

КалКулатор 
изчислява КолКо 
ГуБим, аКо не се 
осиГуряваме на 

реалния си доход

ПреПорЪКите на 
одмвр – БурГас

внимание! 
телеФонни 

измамниЦи!
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РЕШЕНИЯ

ПРИЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮНИ 2018 г.
РЕШЕНИЕ  № 342

Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 
– Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване с проект 
„ Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна ин-
фраструктура- СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе “ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общинския съвет – Сунгурларе   на 
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА , Общински съвет Сунгурларе.

РЕШИ:
1. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приори-

тетите на  Общинския план за развитие на община Сунгурларе за 
периода 2014 - 2020 година и е включен в Програмата за реализация 
на ОПР в Приоритет 1 – Инвестиции в линейна и обществена ин-
фраструктура, Специфична цел 7 – Образователна инфраструктура. 

2. Дава съгласие да кандидатства по реда и условията  по Проце-
дура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструк-
ция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образова-
телна инфраструктура с местно значение в селските райони, която 
включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета 
на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните 
и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и 
училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. с  проект „Реконструкция 
и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура- СУ 
„Христо Ботев“ гр. Сунгурларе“. 

3. Упълномощава, Кмета на община Сунгурларе да подписва 
всички необходими документи, които следва да бъдат представени 
от община Сунгурларе с проектните предложения, съгласно изис-
кванията на Поканата и други разпоредби на Управляващия орган. 

РЕШЕНИЕ   № 343 
Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на Об-
щина Сунгурларе с проект “Изграждане и оборудване на спортна 
площадка в село Славянци, община Сунгурларе“, по Подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура към Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 година. След проведеното 
поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”-  0,  на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общинския 
съвет – Сунгурларе 

РЕШИ: 
1. Дава съгласие Община Сунгурларе да кандидатства с проект за 

“Изграждане и оборудване на спортна площадка в село Славянци, 
община Сунгурларе“ по обявената със Заповед № РД 09-230 от 
09.03.2018г. на заместник министъра на земеделието, храните и 
горите, и ръководител на УО на ПРСР, процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“   по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или раз-
ширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. 

2. Дейностите в горепосочения проект за “Изграждане и оборуд-
ване на спортна площадка в село Славянци,община Сунгурларе“ са 
заложени в Приоритет/ Мярка  4.2.3 Подобряване и модернизиране 
на културната и спотната инфраструктура“ от  Общинския план за 
развитие за периода 2014-2020.    

3.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да предприеме 
всички необходими действия при кандидатстването и реализира-
нето на проекта.

РЕШЕНИЕ  № 344  
Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на община 
Сунгурларе с проектно предложение по Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020г. (ПРСР)  След проведеното пои-
менно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”-  0,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинския 
съвет – Сунгурларе

РЕШИ:
1. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на прио-

ритетите на  Плана за развитие на община Сунгурларе за периода 
2014 - 2020 година и е включен в Програмата за реализация на ОПР 
в Приоритет/мярка 1.2.1 „Обновяване , поддържане и залесяване 
на горския фонд.” 

2. Дава съгласие Община Сунгурларе  да кандидатства с проектно 
предложение „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ 
ПОЖАРИ В ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ”, по Програмата за развитие на 

селските райони, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите 
от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития, 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР). 

3. Да правомощия на Кмета на община Сунгурларе да подготви 
и представи необходимите документи пред Държавен фонд „Земе-
делие” – Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ № 345
Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Панде-

лиев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на 
Община Сунгурларе с проект “Реконструкция и рехабилитация на 
улици в населените места  на територията на община Сунгурларе“, 
по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 
към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. 
След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0,   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА Общинския съвет – Сунгурларе

РЕШИ: 
1. Дава съгласие Община Сунгурларе да кандидатства с проект 

“Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията 
на община Сунгурларе“ по обявената със Заповед № РД 09-
206/06.03.2018г. на заместник министъра на земеделието, храните 
и горите, и ръководител на УО на ПРСР, процедура чрез подбор 
№ BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари 
и съоръженията и принадлежностите към тях“  по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. 

2. Дейностите в горепосочения проект за “Реконструкция и 
рехабилитация на улиците в населените места на територията на 
община Сунгурларе“ са заложени в Приоритет/мярка 4.1.1 „Из-
граждане на подходяща транспортна и пътна инфраструктура“ от 
Общинския план за развитие за периода 2014-2020.

3.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да предприеме 
всички необходими действия при кандидатстването и реализира-
нето на проекта.

РЕШЕНИЕ  № 346
Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение 
за изработване на ПУП – ПРЗ (проект за подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване) и ПУП – ПП (проект за 
подробен устройствен план – парцелиран план)за ПИ (поземлени 
имоти) № 034048   в местност „Градището“ в землището на с. 
Лозарево, община Сунгурларе, обл. Бургас  

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРО-
ТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0   на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА и чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 
103, ал. 3, чл. 108, ал. 2, чл. 112, ал. 2, т. 10 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ 
Общинския съвет-Сунгурларе

РЕШИ:
РАЗРЕШАВА „Булгартрансгаз” ЕАД гр. София да възложи 

изработване на ПУП – ПП (Проект за подробен устройствен план 
– парцеларен план) за ПИ )Поземлен имот) № 034048, местност 
„Градището” в землището на с. Лозарево, община Сунгурларе, 
обл. Бургас, с цел подмяна на предназначението на земеделската 
земя и учредяване на сервитут за изграждане на обект: „Пускова 
камера за газопроводно отклонение „Бургас”. 

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 ЗУТ, Наредба 
№ 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ и Наредба № 8/14.06.2001 г. на 
ОСУСП на МРРБ.

РЕШЕНИЕ   № 347  
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – 

Кмет на Община Сунгурларе относно: Допълнение програмата 
за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.  
След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0     на основание чл. 8, ал. 9 от Закона 
за общинската собственост Общинския съвет-Сунгурларе

РЕШИ:
Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост за 2018 година, както следва: 
В раздел ІІ А – Имоти, които Община Сунгурларе има намерение 

да предостави под наем /дългогодишен срок/ № 50 – сграда с ме-
тална конструкция, върху стоманобетонова основа, със застроена 
площ от 117,35 кв.м., находяща се в УПИ І – за автогара в кв. 44 
по ПУП на гр. Сунгурларе.

РЕШЕНИЕ № 348
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – 

Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на терен УПИ 
ХVIII-общ. В кв. 5 ПУП на с. Съединение, кв. Морава. Общ. Сун-
гурларе , обл. Бургас.

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРО-
ТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1   на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от ЗОС, Общинския съвет-Сунгурларе

РЕШИ: Дава право на Кмета на Община Сунгурларе да ПРОДА-
ДЕ на   Хюсеин Хасан Вейсел, с ЕГН 6307120904 и Юмия Осман 
Вейсел, с ЕГН 6507180876, двамата с  адрес: с.Съединение, общ. 
Сунгурларе , обл. Бургас, недвижимият имот, частна общинска 
собственост, находящ се в село Съединение, кв. Морава, общ. 
Сунгурларе, обл. Бургас, представляващ терен с площ 584  кв.м., 
съставляващ УПИ ХVIII-общ. в кв. 5 по ПУП на селото, актуван с 
АЧОС № 3936/05.12.2017 г. село Съединение, върху който терен 
са построени сградите, собственост на Хюсеин Хасан Вейсел и 
Юмия Осман Вейсел, за продажна цена 3665,00 лв. без ДДС/Три 
хиляди шестстотин шестдесет и пет лева без ДДС/, изготвена от 
лицензиран оценител.

РЕШЕНИЕ   № 349 
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – 

Кмет на Община Сунгурларе относно: Построяване на казан за 
изваряване на ракия в УПИ VI – 7 на граница с общински УПИ 
I за спорт, двата в квартал 2 по ПУП на с. Босилково, общ. Сун-
гурларе, обл. Бургас 

След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРО-
ТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0   на основание чл. 21, ал. 2 във 
връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 5 от ЗУТ  Общинския 
съвет-Сунгурларе

РЕШИ:
Дава съгласие за изграждане на строеж в УПИ ІV-7 в квартал 2 

по ПУП на с. Босилково, община Сунгурларе, област Бургас , при 
условията на свързано ниско застрояване на границата със съсед-
ния УПИ І за спорт, кв. 2 – собственост на Община Сунгурларе.

Задължава кмета на общината да проведе всички необходими 
действия по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ  № 350
Относно: Разглеждане на докладна записка от Васил Пандели-

ев – Кмет на Община Сунгурларе относно: Междинна оценка на 
Общински план за развитие на Община Сунгурларе 2014 – 2020 г.  

 След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, „ПРО-
ТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1  на основание чл. 21, ал. 1 т. 
12 от ЗМСМА и чл. 33, ал. 1, във връзка с. чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗРР 
и чл. 42, ал. 1 от ППЗРР, Общинския съвет-Сунгурларе

РЕШИ:
Приема Доклад за междинна оценка на Общинския план за 

развитие на Община Сунгурларе за периода 2014-2020 г. /При-
ложение № 1, неразделна част от решението/

РЕШЕНИЕ № 351
Относно: Разглеждане на предложение от Комисията по здраве-

опазване и социални дейности относно: Отпускане на еднократна 
помощ на Цветомир Красимиров Чалъков

След проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРО-
ТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0   на основание 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, Общинския 
съвет-Сунгурларе

РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ в размер на   2000 лева 

на Цветомир Красимиров Чалъков, родено на 28.07.2012 г., чрез 
неговия баща и законен  

РЕШЕНИЕ   № 352  
Относно: Разглеждане на предложение от Комисията по здра-

веопазване и социални адрес с. Климаш общ. Сунгурларе   След 
проведеното поименно гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  
и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0  на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, 
и чл. 2, т. 2 от Привила за реда  и начина за отпускане на едно-
кратна помощ на жители на Община Сунгурларе, Общинския 
съвет-Сунгурларе

РЕШИ: 
отпуска еднократна финансова помощ в размер на   600 лева 

на Ахмед Мехмед Хасан, с ЕГН ……….., с постоянен адрес: село 
Климаш, община Сунгурларе 

РЕШЕНИЕ  № 353
Относно: Разглеждане предложение от Халил Ахмед – Предсе-

дател на ОбС относно: Приемане на ГФО на ЕООД „Общинско 
столово хранене - Сунгурларе”.  След проведеното поименно 
гласуване с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 
Общинския съвет-Сунгурларе

РЕШИ: 
Общински съвет Сунгурларе, като орган упражняващ правата 

на собственик на капитала в общинските еднолични дружества 
с ограничена отговорност, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 
137, ал. 1, т. 3, във връзка с  чл. 147, ал. 2  от Търговския закон, 
приема годишния  отчет и баланса на “ОБЩИНСКО СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ - СУНГУРЛАРЕ“  ЕООД за 2017 година.

ЗАПОВЕД
№ 440 /02.07. 2018 г.

На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА ,чл.35 ал.1 от ЗОС , чл.71 от НРПУРОИ ,  протоколно решение № 330 прието на 40-то заседание на 
Общинския Съвет гр.Сунгурларе , проведено на 30.05.2018 г. 

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 23  

от 17.07.2018г.
 
На основание чл.124б., ал.2 от ЗУТ 

(Закона за устройство на тери-торията) 
Община Сунгурларе, обл.Бургас обявява, 
че Общински съвет Сунгурларе е издал 
Решение №346/28.06.2018г. с което е 
разрешил:  

„Булгартрансгаз” ЕАД гр.София да въз-
ложи изработване на ПУП - ПП (подробен 
устройствен план – парцеларен план) за 
ПИ №034048, местност „Градището” в 
землището на с.Лозарево, община Сун-
гурларе, обл.Бургас с цел промяна на 
предназначението на земеделската земя и 
учредяване на сервитут за изграждане на 
обект: „Пускова камера за газопроводно 
отклонение „Бургас”.

За справки и информация GSM 
0878682081 - Д. Маринчева гл. спе-циалист 
„УТ” (устройство на територията).  

ЗАПОВЯДВАМ:
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване 

за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община 
Сунгурларе, обл.Бургас,както следва:

 Недвижим имот ,представляващ незастроен урегулиран поземлен имот  с 
площ 907 кв.м. ,  съставляващ   УПИ ХІХ  кв. 24 по ПУП на с. Съединение 
,между двата квартала , актуван с АЧОС № 2834/06.06.2012 г., при  начална 
тръжна цена 3583,00 лв.без ДДС/ Три хиляди петстотин осемдесет и три 
лева без ДДС/

 2.  Утвърждавам тръжна документация съдържаща : заявление за участие,
Декларации  , проекто – договор, копие от скица , копие от акт за собстве-

ност, копие от лицензирана оценка  , копие от заповедта за търга и копие от 
решение на Общинския съвет

3.Определям цена на един комплект тръжни документи 50 лв. без ДДС, 
платими в касата на Общината и се получават в стая №  6, І-ви /над партер/ 
етаж на Община Сунгурларе.

4.Депозитна вноска за участие в търговете е 10% от началната тръжна цена 
на  обекта и се внася в касата на Общината или по банков път по сметка BG 

86 UNCR 70003321757314 , Уникредит Булбанк АД :UNCRBGSF
5. Оглед на имота – предмет на търга се извършва всеки работен ден с
представител на общината или кметствата ,след закупуване на тръжната 

документация.
6.Търгьт  ще се проведе на  07.08.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала 

на Общината, І-ри /над партер/ етаж по реда на обявените имоти.
7.Тръжната документация и заявления за участие в търга се приемат до 

12.00 часа на 06.08.2018  г.    в деловодството  на Община Сунгурларе , 
партерен етаж., 

8.Собствеността върху предмета на търга се прехвърля след окончателното 
заплащане на предложената цена,  данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 2  
от НОРМДТ на Община Сунгурларе  ,   стойността на разходите , направени 
от Общината за изготвянето на оценките , платими в едномесечен срок от 
влизане в сила на Заповедта на Кмета на Общината, с която е определен 
участник за спечелил търга.

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе
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Издание на 
Община Сунгурларе

Националният осигурителен институт (НОИ) ще из-
прати 81052 персонални уведомителни писма до всички 
осигурени лица, които през 2019 г. навършват изискуемата 
от Кодекса за социално осигуряване (КСО) възраст за 
пенсиониране и на които не е отпусната пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиони-
ране. Освен информация за осигурителните им права, в 
писмата са посочени и документите, които всеки следва да 
представи заедно със заявлението за отпускане на пенсия. 
Това съобщиха от НОИ. Такава кампания НОИ прави за 
втора поредна година – през 2017 г. лични писма получиха 
82 782 души. Целта на уведомяването е да бъде осигурено 
достатъчно време на бъдещите пенсионери да се погри-
жат за набавянето и оформянето на всички необходими 
документи във връзка с излизането им в пенсия. Това не 
само осигурява спокойствие на лицата при подготовката 
на пенсионирането, но и оптимизира самото пенсионно 

производство. През 2019 г. изискуемата за жените възраст 
за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст е 61 години и 4 месеца, а за мъжете – 64 години 
и 2 месеца. Правото на пенсия се придобива при наличие 
на 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените 
и 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете. 
Необходимо е обаче и двете изисквания (за навършена 
възраст и за придобит осигурителен стаж) да са изпълнени 
едновременно. Националният осигурителен институт пре-
поръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален 
идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код 
те могат да получат във всяко териториално поделение на 
институцията. ПИК предоставя лесен и удобен начин за 
ползване на редица електронни и административни услуги 
през интернет страницата на НОИ, както и позволява на 
потребителите да проследят осигурителната си история 
в Регистъра на осигурените лица. 

След няколко годишно прекъсване  
Министерството на културата отново 
обяви конкурсна сесия  за финансова 
подкрепа на библиотеките за обновя-
ване на фондовете им по програмата 

„Българските библиотеки – съвременни 
центрове на четене и нформираност” 
2018 г. на основание чл. 14, ал. 2, т. 
1 от Закона за закрила и развитие на 
културата, чл. 5, ал. 2 от Правилата за 

реализиране на проекти за финансова 
подкрепа на библиотеките при обновя-
ване на фондовете им с книги и други 
информационни източници по програма 
„Българските библиотеки-съвременни 
центрове за четене и информираност”, 
утвърдени със заповед № РД 09-569/ 
11.07.2018 г. Право на участие в кон-
курса за финансова подкрепа имат 
обществени библиотеки по смисъла на 
Закона за обществените библиотеки, 
вписани в Регистъра на обществените 
библиотеки до края на 2017 г.   За общин-
ските и читалищни библиотеки общата 
стойност на всеки проект не може да 
бъде по-малка от 1000 лв. и по-голяма 
от 5 000 лв.-   Проектите се подават  в 
Министерството на културата в двусед-
мичен срок от датата на публикуване на 
обявата - до 26 юли 2018г.

За допълнителна информация: 
Министерство на културата, Отдел 
„Международно сътрудничество и ре-
гионални дейности”, тел.: 02/ 9400 844. 

любопитно
доКазаха: БЪлГарсКи сироП Бори 

КилоГрамите и вЪзПаленията

НОИ С ИЗВъНРЕДНА НОВИНА 
ЗА БъДЕщИТЕ ПЕНСИОНЕРИ 

министерство на Културата отново оБяви 
КонКурсна сесия за Финансова ПодКреПа на 

БиБлиотеКите за оБновяване на Фондовете им

Българин създаде уникален сироп 
„Дар от Гарабитов“, който се използва 
за детоксикация, балансира жизнените 
функции, намалява нивата на холесте-
рола, подобрява съня и жизнеността. 
Сиропът повлиява мускулния тонус и 
нервната проводимост. И нещо също 
изключително интересно – доказано 
ефективен е при намаляване на над-
нормено тегло. Тези данни изнесе 
проф. д-р Игнат Игнатов на семинар 
на Интердисциплинарната тематична 
група за изследване на активирани 
води към Българската академия на на-
уките (БАН) с ръководител доц. Георги 
Глухчев.  

Сиропът „Дар от Гарабитов“ е съз-
даден от Иван Гарабитов, заслужил 
треньор по борба и автор на известната 
едноименна методика за здравословно 
отслабване и бързо възстановяване на 
организма от травми и възпаления. С 
авторски анализи проф. Игнатов доказ-
ва впечатляващите ефекти на напитката 
върху спортисти и хора с намален жиз-
нен тонус. Резултатите се публикуват 
в „Журнал по медицина, физиология и 
биофизика“ и „Европейски журнал по 
медицина“.  

Пред учени от различни области 
проф. д-р Игнат Игнатов обясни своите 
проучвания върху „Дар от Гарабитов“. 
„Сиропът е уникална комбинация от 
ябълков оцет, чесън, джинджифил и 
мед. Изследванията са извършени със 
спектрален анализ на 1% разтвор на 
природния елексир. Резултатите по-
казват подчертан стимулиращ ефект 
върху целия организъм. Човек, който 
използва напитката, става по-жизнен, 
чувства прилив на енергия, желание 
да бъде активен и достига до вътрешно 
спокойствие. Това е изключително ва-
жно при съвременния начин на живот, 
при който хората страдат от хронична 
умора и преумора. Организмът получа-
ва витамини и минерали и възстановява 
своя баланс като основа на добро здра-
ве“, обясни българският учен, който е 
почетен доктор в Европейска академия 
за естествени науки (Германия) и про-
фесор и доктор на науките в Руската 
академия по естествознание. 

Проф. Игнатов от години изследва 
дълголетници и столетници и прави 
анализ на факторите за здраве и дълго-
летие. „Този научен проект се реали-
зира в България, Австрия, Германия, 

Швейцария, Русия, Чили и Аржентина. 
Един от основните изводи е, че възпале-
нията са част от процеса на остаряване 
на човешкия организъм. „Дар от Гара-
битов“ има изразен противовъзпали-
телен ефект“, подчерта проф. Игнатов. 
Той акцентира, че хора, които работят в 
замърсена среда, с органични вещества 
и тежки метали, застоял въздух, могат 
да правят ефикасна профилактика и да 
поддържат добър жизнен статус с „Дар 
от Гарабитов“. 

„Това, както и намаляването на из-
лишните килограми, се получава бла-
годарение на изчистването на тялото от 
токсините и мастните плаки. С напитка-
та ние пречистваме организма“, изтък-
на няколко пъти по време на семинара 
Иван Гарабитов. Присъстващите учени 
бяха впечатлени от разнообразните 
случаи, при които методиката на този 
български гуру в природната медицина 
е помогнала. Фактите сочат, че за 12 
години над 37 000 българи и чужденци 
са свалили от 5 до 150 кг без увисване 
на кожата и видимо са се подмлади-
ли, диабетно болни намаляват в пъти 
приема на инсулин, хора с травми се 
възстановяват за дни, вместо за месеци. 

Нормативно определени срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  
                                        УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  СТОПАНИ, 

  

  предоставяме на Вашето внимание нормативно определени срокове по прилагане 
на чл.37б  и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
/ЗСПЗЗ/ и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
/ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2018-2019 година  

СРОК ДЕЙНОСТ НОРМАТИВНО 
ОСНОВАНИЕ 

  

До 31 юли 

Всеки собственик подава в ОСЗ по 
местонахождение на имота декларация по 
чл.69 от ППЗСПЗЗ по образец, относно 
формата и начина на стопанисване на 
имотите си. Ползвателите на зем. земи 
могат да подават в ОСЗ по местонахождение 
на имотите заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ  
за участие в споразумение по чл.37в от 
ЗСПЗЗ. 

чл.37б, ал.1, ал.2 
и ал.3 от ЗСПЗЗ и 
чл. 69 и чл.70 от 
ППЗСПЗЗ 

  

До 1 август ОСЗ изготвя предварителен регистър и го 
обявява в кметството и сградата на ОСЗ. 
Обявата се публикува и на интернет 
страницата на общината и на ОД 
"Земеделие" гр. Благоевград. 

чл.72, ал.2,  ал.3 и 
ал.4 от ППЗСПЗЗ 

  

До 6 август Издаване на заповед на директора на ОД 
„Земеделие” за определяне състава на 
комисията ръководеща сключването на 
споразумения за ползване. 

чл. 37в, ал. 1 
ЗСПЗЗ 

  

До 10 август ОСЗ  предоставя на комисията по чл. 37в, ал. 
1 ЗСПЗЗ на хартиен и/или на магнитен 
носител списък и картен материал за 
имотите по чл. 37в, ал.3 ЗСПЗЗ с данни за 
техните собственици и дължимото рентно 
плащане. 

чл.37б, ал. 4 
ЗСПЗЗ 

  

До 15 август Промени  в предварителните регистъри при 
промяна в декларациите/заявленията и за 
отстраняване на неточности и грешки. 

чл.72, ал.5 от 
ППЗСПЗЗ   

До 21 август Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ: чл.72, ал.7 от   

- определя територията, в която се създават 
масивите за ползване по реда на § 2ж от 
допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ; 

- определя границите на масивите за 
ползване върху копие от картата на 
възстановената собственост (кадастралната 
карта)  

- изготвя карта на масивите за ползване и 
регистър, който съдържа данни за имотите, 
заявени за участие в споразумението и за 
имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ. 

ППЗСПЗЗ 

До 25 август Се оповестяват регистърът и картата на 
ползването, които представляват 
неразделна част от споразумението по реда 
на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ. 

  

чл.74, ал.3 
ППЗСПЗЗ 

  

До 30 август Сключване и актуализиране на 
споразумението за следващата стопанска 
година. 

чл.37в, ал.2 
ЗСПЗЗ   

До 15 септември Комисията съставя проект за служебно 
разпределение на ползването на земите по 
масиви. 

чл. 37в, ал.3 
ЗСПЗЗ 

чл. 72в, ал.4 от 
ППЗСПЗЗ 

  

До 20 септември Се оповестяват регистърът и картата на 
ползването, които представляват 
неразделна част от разпределението по реда 
на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ. 

чл.74, ал.3 
ППЗСПЗЗ 

  

До 1 октомври Директорът на областна дирекция 
"Земеделие" издава заповед въз основа на 
доклада на комисията по чл.72в от ППЗСПЗЗ 

чл. 37в, ал.4 
ЗСПЗЗ 

чл.75а, ал.1 
ППЗСПЗЗ 

  

До 10 октомври Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се 
обявява  в кметството и в сградата на ОСЗ и 
се публикува на интернет страницата на 
общината и на ОД „Земеделие" гр. 
Благоевград. 

чл. 37в, ал.5 
ЗСПЗЗ 

  

В срок до 3 Ползвател на земеделски земи, на който със чл. 37в, ал.7   

месеца от 
публикуване на 
Заповедта на 
директора на ОД 
„Земеделие” по 
чл.37в, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ. 

заповедта по чл. 37в, ал.4 ЗСПЗЗ са 
определени земите по чл. 37в, ал.3, т. 2 
ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на  
ОД „Земеделие" гр. Благоевград сума в 
размер на средно годишното рентно 
плащане за землището. 

ЗСПЗЗ 

чл. 72, ал.1  
ППЗСПЗЗ 

След влизането в 
сила на 
заповедта по чл. 
37в, ал. 4 ЗСПЗЗ  

Ползвателят на съответния масив може да 
подаде заявление до председателя на 
комисията по чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ за 
предоставяне на: 

- проектираните в плана за земеразделяне 
полски пътища, които не са необходими за 
осигуряване на пътен достъп до имотите;  

- напоителни канали, които не 
функционират.  

чл. 75б, ал.1 
ППЗСПЗЗ 

  

Директорът на 
областната 
дирекция 
"Земеделие" 
след влизането в 
сила на 
заповедта по ал. 
4 подава искане 
до общинския 
съвет за 
предоставяне на 
имотите - полски 
пътища, 
попадащи в 
масивите за 
ползване 

Когато в едномесечен срок от искането 
общинският съвет не е приел решение, 
директорът на ОД "Земеделие" определя със 
заповед цена на имотите - полски пътища, в 
размер на средното годишно рентно 
плащане за землището. Въз основа на 
заповедта ползвателите внасят сумата по 
банкова сметка на общината в едномесечен 
срок от издаването ѝ.  

                

чл. 37в, ал.16 
ЗСПЗЗ 

  

В едномесечен 
срок от издаване 
на заповедта на 
Кмета за 
предоставяне на 
имотите - полски 
пътища. 

Ползвателите внасят по банкова сметка на 
общината сумата за определените за 
ползване полски пътища и сключват 
договори за съответната стопанска година с 
кмета на общината. Договорите се 
регистрират в ОСЗ. 

чл. 37в, ал.16 
ЗСПЗЗ 

  

 Земи от ДПФ и ОПФ, които не могат да се чл. 37в, ал.10   

обособят в самостоятелни масиви и за тях не 
са сключени договори за наем или за 
аренда, преди издаването на заповедта по 
чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, могат да бъдат 
предоставени на ползватели на съответните 
масиви по тяхно искане със заповед на 
министъра на земеделието, храните и горите 
или на оправомощено от него лице, 
съответно на кмета на общината. Договорът 
се сключва за едногодишно ползване след 
заплащане на по-високата сума между най-
високата тръжна цена на която са сключени 
договорите за землището за земите от 
държавния поземлен фонд за годината и 
размера на средното годишно рентно 
плащане за землището в общината.  

ЗСПЗЗ 

      



4

c

m

y

k

       

 С празничен концерт Народно читалище  „ Напредък-
1908г.“ село Славянци отпразнува своята 110- та годиш-
нина. 

Гости на празника бяха кметът на община Сунгурларе 
инж. Васил Панделиев, зам.кметът на общината г-жа Диана 
Гурева, Антоанета Алексиева - гл.експерт образование и 
училищно здравеопазване, кметът на село Славянци г-н 
Цонко Минчев, кметът на село Грозден г-н Цонко Беев, 
кметът на село Черница г-н Атанас Думанов, представители 
на читалищата в Сунгурларе, Чубра и Черница. 

Тържеството започна с песента „Къде си вярна ти 

любов народна“. С „Добре дошли“ приветства присъст-
ващите председателката на читалищното настоятелство 
г-жа Магдалена Йорданова. "Вече 110 години нашето  
читалище е духовно огнище, в което се опазват вековни 
традиции и ценности“  с тези думи тя започна разказа си 
за историята на читалището. Кметът на селото г-н Цонко 
Минчев поздрави юбилярите: „Поздравявам Ви за усили-
ята, които ежедневно полагате в своята работа. Поднасям 
Ви най- искрени пожелания за творчески успехи, за лично 
щастие и здраве." каза той.  „Нека огънят запален някога 
от будни и родолюбиви българи , да продължава да гори 

във вашите души и в душите на децата ви.“ пожела пък 
кметът на общината инж. Васил Панделиев. Бяха връчени  
грамоти  на заслужили дейци на читалището. Грамота 
получи и най-активният читател при библиотеката  към 
читалището.

В празничния концерт участие взеха самодейците  
към читалището. Те рецитираха, пяха, играха народни и 
съвременни танци. Юбилярите бяха поздравени с букет 
народни танци от самодейците при  читалището в село 
Чубра. Накрая се извиха кръшни български хора в които 
се включиха всички самодейци и гости на читалището.

 На 20 юли  Българската 
православна църква почита 
паметта на св. пророк Илия 
- един от най-великите из-
между старозаветните пра-
ведници, могъщ изобличител 
на езичеството и предвестник 
на истинната вяра в Единия 
Бог. Християнската църква 
го нарича още от древност-
та  „Пророк и предсказател 
на великите Божи дела“,  
„Ангел в плът“  и  „Предтеча 
на второто Христово при-
шествие“. Старозаветният 
пророк Илия живял около 
900 години преди Рождество 
Христово и бил родом от град 
Тесвия в Палестина. Когато 
се родил, баща му получил 
видение – внушителни мъже 
го поздравили, повили бебето 
с огнени пелени и го накър-

мили с пламък. Смутен, той 
разказал това на свещениците 
в Йерусалим, а те го успокои-
ли с думите: "Не бой се, твоят 
син ще живее в светлина и 
ще съди израилския народ с 
огън и меч". Това обяснява и 
името на пророк Илия, което 
означава Сила Господня.

 В българския народен 
календар Илинден е най-
големият летен празник по 
време на жътва и вършитба. 
На този ден възрастните 
разказват приказки и пеят 
песни за свети пророк Илия, 
който кара огнена колесница 
с шест коня по небето и из-
молва от Бога за тях здраве и 
благополучие, хубаво време 
и плодородие.  

Според народното поверие 
на Илинден не трябва да се 

работи, защото гръм може да 
удари човека. Не се ходи на 
плаж, защото морето взима 
жертва на този ден. На този 
ден  времето се обръща, 
почват да духат есенните 
ветрове, излизат вълнения 
и мъртво течение. Илинден 
идва с мъртва хватка на мо-
рето, казват старите рибари. 
Затова морските жители 
предупреждават летовници-
те да са особено внимателни 
при къпане в морето. Както е 
известно, народното поверие 
гласи, че на този ден морето 
взема жертви. Вярва се и, че 
какъвто човек влезе първи в 
дома ви, такава ще е и цялата 
идна година.  

На този ден празнуват още 
и занаятчиите кожухари, 
самарджии и фурнаджии, 
защото пророкът е техен 
покровител.   

Имен ден празнуват - Илия, 
Илиана Илико, Илика, Илин, 
Илина, Илинко, Илинка, 
Божко, Божана, Божинко, 
Божинка и др.

Този празник в България 
носи и друг знак, не по-
малко огнен - Илинденско-
Преображенското въстание 
от 1903 година. Това е една от 
най-пламенните и трагични 
истории в историята на стра-
ната ни по време на турското 
робство, тежка последица от 
решенията на Берлинския 
конгрес след Руско-турската 
освободителна война.

ТК „СВЕТЛИНА „ ЛОЗАРЕВО 
ВЗЕ УЧАСТИЕ ВЪВ 

фОЛКЛОРНИЯ фЕСТИВАЛ 
„ШАРЕНО ПИЛЕ ПЕТРОВСКО“

илинден - Празник на 
св. Пророк илия 

110 години народно читалище 
„напредък-1908г.“ Славянци

На 30 юни танцов клуб „Светлина” 
при Народно читалище „СВЕТЛИНА 
1920г.” село Лозарево участва за първи 
път на сцената в третият фолклорен 
фестивал „Шарено пиле Петровско” в 
търновското село Церова  кория.

„Шарено пиле петровско“ е фести-
вал, който се провежда в дните около 
християнския празник Петровден. 
Шареният летен празник на пеещите, 
танцуващите и обичащите фолклорните 
ритми състави и гости събра представи-
тели от 25 населени места от 8 области 
на България и 34 групи за обработен и 
автентичен фолклор .Над 450 изпълни-
тели от Балкана, полето, поречията на 
реките Янтра и Осъм, Розовата долина, 
морето и слънчева Тракия и разбира 
се от Старопрестолния Търновград, в 
продължение на 300 минути поднесоха 

пъстра феерия от песни и танци.
Лошото време и дъжда в съботния 

ден не попречиха на самодейците да 
представят танца „Задявка на мегдана”, 
които предизвикаха аплодисментите на 
многобройната публика от цялата стра-
на и гости от чужбина. За най-добрите 
представили се колективи и танцови 
състави г-н Христо Кунчев кмет на село 
Церова кория  лично награди с Петров-
ско пиле и погача.   Награда получи и 
ТК”Светлина” село Лозарево. Всички 
получиха грамота за участие, сувенир 
с логото на фестивала и цветя. 

Фолклорния фестивал е посветен на 
Петровден, а негова основна цел е съх-
раняване, развиване и популяризиране 
на музикалното, танцовото и словесно 
изкуство от различните етнографски 
области.


