
c

m

y

k

       

Брой 14, 3.08.2018 г. Година XI, брой 235

ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ 
СЕЛО ЛОЗАРЕВО ЩЕ БЪДЕ 

ОБНОВЕНА ИЗЦЯЛО
Община Сунгурларе сключи 

договор за ремонт, обзавеждане и 
оборудване на ДГ „Щастливо дет-
ство“ село Лозарево. Прогнозните 
средства от 124 166,67 лв. ще 
бъдат изразходвани директно 
за подобряване на условията за 
пребиваване на децата. Проектът 
включва цялостно модернизиране 
на сградата на детската градина. 

Изпълнителят е избран по про-
цедура за възлагане на обществена 
поръчка. Най-висока  комплексна 
оценка определена при оценява-
нето на техническото и ценовото  
предложение е получила ИНВЕСТ 
БИЛД 2010 ЕООД гр. София. 
Същинските  строително - мон-
тажни работи започнаха през месец 
юни и включват цялостен ремонт 
на покривната част, преустройство 
и цялостен  вътрешен ремонт на 
помещенията в двете сгради /
спални, занимални, коридори и 
санитарните възли/, електрическа 
и ВиК инсталация, оборудване и 
обзавеждане. Фирмата изпълнител 
е уверила, че изпълнението на 
дейностите ще приключи преди 
крайната дата, за да може градина-
та да бъде почистена за началото 
на учебната година. 

Желанията на ръководството на 
общината е да създаде много по-
комфортна и здравословна среда 
за децата. 

ДГ „Щастливо детство“ село  

Лозарево от учебната 2017/ 2018 
година е включена в Списъка 
на средищните детски градини 
и училища и приема деца  от 
населените места – Лозарево, 
Костен, Климаш, Вълчин, Прилеп 
и Подвис. Извършването на ре-
монтните дейности ще осигури 
възможност за разкриване на още 

една група.
С изпълнението на този про-

ект община Сунгурларе  прави 
още една стъпка напред към 
осигуряване на по-добра обра-
зователна среда, повишаване на 
физическото здраве и на приятен 
и ползотворен престой на децата 
в градината.

Месечният размер на целевата 
помощ за отопление за предсто-
ящия зимен сезон   ще е 74.83 
лв. Общият размер на помощта 
за целия отоплителен сезон  за 
периода 1 ноември – 31 март 2019 
година ще се увеличи   на 374.15 
лв. Сумата е с 9.05 лв. по-висока 
в сравнение  с плащаната през 
миналата зима. Новият размер на 
помощта е определена със заповед 
на министъра на труда и социал-
ната политика Бисер Петков.  

Съгласно нормативната уредба 
месечният размер на целевата 

помощ за отопление се определя  
на база левовата равностойност  
на 385 квтч електроенергия, 
от които 280 квтч дневна и 105 
квтч нощна електроенергия., по 
осреднена  крайна продажна цена 
на електроенергията за битов 
потребител към 31 октомври на 
текущата календарна година. 
Право на целева помощ за отопле-
ние имат лицата и семействата, 
чийто средно месечен доход за 
предходните 6 месеца, преди ме-
сеца на подаване на заявлението-
декларация, е по-нисък или равен 

на диференцирания минимален 
доход за отопление и отговарят 
на условията, регламентирани 
в Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане.

Кандидатстващите за целева 
помощ могат да подават докумен-
ти в дирекциите „Социално под-
помагане“ до 31 октомври 2018 
година. Заявленията се подават 
по настоящ адрес на кандидатите. 
Увеличението на пенсиите от 1 
юли с 3.8% няма да се отрази на 
правото на достъп до този вид 
помощ. 

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 

314.15 ЛВ. СТАВА 
ПОМОЩТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Приемът на документи за целе-
ва помощ за отопление започна, 
съобщават от Агенция “Социално 
подпомагане”.. Нуждаещите се  
лица и семейства могат да канди-
датстват 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 опре-
делен със заповед на министъра 
на труда и социалната политика. 
Ще се вземе предвид  базата на 
осреднена 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 отпускане 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 ко-
рекционния коефициент с регла-
ментирания 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 
регламентираното 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 семейства е 
отпусната целева енергийна по-
мощ, като общата изплатена сума 
е в размер на 74 323 833 лв.

Непознат мъж плати Пътна помощ на майка с дете, закъсали с ав-
томобила си на пътя. Неизвестният човек не поискал нищо в замяна, 
само добрината му да бъде предадена нататък.

Случката се разиграла на магистрала "Тракия" преди Ямбол. За 
нея разказа жената, получила неочакваната помощ, в профила си във 
Facebook с надеждата написаното да бъде разпространено и да стигне 
до човека, който и е помогнал.

„Здравейте искам да ви разкажа какво ми се случи!
Пътувах  за Сунгурларе със сина ми, които е на 5 години.
По време на нашето пътуване колата взе да пуши много. Веднага 

отбих и свалих детето си. Стояхме известно време настрани, след което 
отидох да проверя какво става. Пробвах да запаля, но не се получи. 
Обадих се на пътна помощ и им обясних, че съм на 272 километър 
преди Ямбол, но те ми казаха: „Г-жо, ако ви пратим кола до там, ще 
ви струва 100 лева, ако успее да   добутате автомобила си 2 километра 
до бензиностанцията ще ви излезе по-евтино.“

Какво да направя, за 2 километра да дам 100лв, няма да стане. И  
започнах  да я бутам сама......и успях. Стигнах на бензиностанцията и 
помолих млада двойка да наглеждат детето ми докато си добудам  колата.

Когато влязох в бензиностанцията мъжът ме попита дали искам 
нещо, но аз отказах. Пристигна пътната помощ и натовариха колата. 
Отидох да благодаря на двойката и да си взема детето. Заговорихме 
се от къде съм и те от къде са. Те бяха от София. Благодарих им и ста-
нахме от масата, но преди да стана, мъжът ми каза „Весело изкарване 
и да знаеш, че всичко е платено на човека.“ Разтреперах се, а той ме 
погледна и се засмя „Сега ли ще трепериш, че ти я бута 2 километра.“ 
Поисках му номера или адреса, но той отказа. Каза ми „Някои ден ако 
видиш някои в беда,  помогни му и се сети за мен.“

НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ,  все още има добри хора....Нека да са 
живи и здрави, не мога да опиша благодарността си към тях.

И ако го прочетат искам да им кажа едно огромно БЛАГОДАРЯ!!!!!!!“

ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ЗА 
ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ТОПЛО 

НЕОЧАКВАНО ДОБРО НА 
ПЪТЯ: НЕПОЗНАТ ПЛАТИ ПЪТ-
НА ПОМОЩ НА МАЙКА С ДЕТЕ
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МИГ - КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА  „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.026 МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица – 
"Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ"  по мярка 001 - 2  "Повишаване 
на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ"  от стратегията за ВОМР на МИГ - Котел, 
Сунгурларе и Върбица 

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Целта на настоящата процедура е да бъде дадена възможност на малки и средни предприятия от територията на МИГ - 

Котел, Сунгурларе и Върбица да повишат своята производителност и експортен потенциал.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 

развитие чрез приноса на ОПИК 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ инвести-

ционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
Допустими кандидати са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, 

със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица, и отговарящи на 
изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ - Котел, 
Сунгурларе и Върбица. 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производстве-

ния процес.

Финансови параметри: Общият бюджет на процедурата е: 1 300 000 лв. 
Минимален и максимален размер на проекта:
• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 20 000 евро или 39 116,60 лева. 

• Максималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лева. 

Минимален и максимален размер на БФП
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е: 35 204,94 лева.
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Интензитет на подпомагане
• Максималният интензитет на БФП е 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект, за всички категории 

предприятия.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.mig-ks.com и https://
eumis2020.government.bg 

Kраен срок за представяне на предложенията: 27.10.2018 г. 17:00 часа.

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен 
път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА”
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.1  „Подкрепа 

за инвестиции в земеделски стопанства»

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
* овишаване устойчивостта и конкурентноспособността на земеделските стопан-

ства чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с 
организацията и управление на стопанствата;

* Въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии;
* Подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.

Основните резултати по мярката ще спомогнат за:
* създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски 

сектор;
* повишаване конкурентноспособността на местната икономика и възможностите 

за бизнес и устойчива трудова заетост; 
* повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности 

за създаване на местен бизнес;
* повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на възмож-

ности за развитие на територията на МИГ.
Мярката ще подпомогне и за развитие на динамична жизнена среда и подобряване 

качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства 
и взаимодействие за инициативи от общ интерес за по-пълноценното използване на 
културно-историческото наследство.

Допустими кандидати: 
1. Земеделски производители - Физически лица при условия: 
* Да са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регис-

тър на земеделските производители и които имат минимум Стопански производствен 
обем (СПО) над 2 000 евро. 

2. Земеделски производители - Юридически лица при условия: 
* Да са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър 

на земеделските производители и които имат минимум Стопански производствен обем 
(СПО) над 2 000 евро. Да са регистрирани по ТЗ, ЗК или ЗВ и следва да докажат приход 
от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност 
и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ; Изискването не се прилага за кандидати създадени до 1 година 
преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор 
„плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”.

3. Признати групи производители и признати организации на производители на 
земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване 
на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите 
лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите 
лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на 
територията на действие на МИГ.

Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на 
дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно 
описани в представения БП.

Допустими дейности:
Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в материални и 

нематериални активи в новосъздадени и съществуващи земеделските стопанства за 
покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде 
насочена към  инвестиции, свързани с:

* Инвестиции за модернизация и механизация пряко свързана с намаляване на 
производствените разходи и повишаване производителността на труда;

* Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността 
приложими за съответните стопанства;

* Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на 
стопанствата;

* Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството 
на продукцията;

* Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително 
за съхранение на оборска тор;

* Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските 
стопанства;

* Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни 

лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и 
дървесни видове за производство на биоенергия;

* Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  
за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими за финансова помощ са следните разходи:
1. За материални активи:
* Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недви-

жима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително 
такава използвана за опазване на околната среда.

* Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необ-
ходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с 
опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска про-
дукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими 
за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.

* Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаж-
дения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други 
бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

* Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството 
на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.

* Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, по-
мещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени 
дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия 
размер на допустимите инвестиционни разходи.  

* Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например 
камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране 
на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.

2. За нематериални активи:
* Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична 
и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 
проекта. Тези разходи не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите 
разходи по проекта.

* Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистра-
ция на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

* Закупуване на софтуер;
* Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, 

като: Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, 
въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Период за прием:
Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, 

както следва:
Първи прием:
Начален срок: 30. 07. 2018
Краен срок: 30. 10. 2018 г. 17.00 часа. 
Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:
Начален срок: 13. 02. 2019
Краен срок: 13. 05. 2019 г. 17.00 часа. 
Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:
Начален срок: 26.08. 2019
Краен срок: 26. 11. 2019 г. 17.00 часа. 

Бюджет на приема: 390 000 лв.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 10 000 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект  – 150 000 лв.
Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финан-

сово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на 
допустимите за финансово подпомагане разходи.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:
Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско 

законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона 
за устройство на територията. Всички предложения за проекти се проверяват за съот-
ветствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите 

за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, 
като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разра-
ботената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване.

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки
Лица за контакти, място за достъп до подробна информация:

• Изпълнителен директор – Петя Шиварова, тел. +359 885 895 903
• Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Ренета Христова, тел. +359 

884 696 833 
• Всеки работен ден от 8,30 до 17.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе 

и Върбица“ на адрес: гр. Котел, ул.“Изворска“ № 21

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във 
връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на 
проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици 
преди изтичането на срока за кандидатстване.

• Въпроси:
Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната 

поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за 
подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: vomrkotel@gmail.com    
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на 

СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“: http://mig-ks.com/, както и на единния 
информационен портал: www.eufunds.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
- в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg, 
- на електронната страница на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица http://mig-ks.com/ и 
- в офиса на МИГ-а в гр. Котел, ул. „Изворска“ №21.
Начин на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва 

изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и 
подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система 
за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 
2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.
government.bg, където е налично ръководство за работа със системата, лично от законния 
представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

Утвърждавам: ……………
Председател на УС на СНЦ “МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица“
/Румен Стоилов/

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване 
по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» от Стратегията за ВОМР на 

СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”,
финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица” от 26.06.2018  г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ  Котел, 
Сунгурларе и Върбица”
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фонд за регионално развитие

Успение на Пресвета Богородица на 15 август 
е един от дванайсетте големи православни праз-

ника. Чества се и от православни, и от католици.  
В България празникът е краят на Богородичните 
пости, които продължават две седмици. Св. 
Богородица се почита като закрилница на май-
чинството и на жените, като защитница на се-
мейното огнище. Празникът е честван от всички 
жени, затова в този ден не се подхваща женска 
работа. Жените даряват кърпи, ризи, пари, цветя. 
Тогава се раздават и първите предварително ос-
ветени в църква плодове за сезона – грозде, дини, 
както и обредни хлябове за здраве и за “Бог да 
прости умрелите”.  На Голяма Богородица църк-
вата почита паметта на своите дарители. В много 
села и градове се устройват събори и курбани. 
Този ден е и храмовият празник на Троянския 
манастир, където всяка година се провежда тър-

жествено поклонение-шествие на чудотворната 
икона на Богородица. Традиционната трапеза за 
празника включва прясна пита с орнамент, мед, 
пиле каша, варено жито, царевица, тиква, грозде 
и диня.  Според библейските предания, когато 
станала на 64 години, при Божията майка се 
явил архангел Гавраил, подал й палмова клонка 
и й възвестил, че след три дни духът й ще се 
пресели в царството небесно. Тя съобщила това 
на Йоан Богослов, украсила дома си, раздала 
дрехите си на бедни жени и помолила да бъде 
погребана в Гетсимания при Йосиф и родите-
лите й. В определения ден легнала на леглото 
си и по някое време светлина озарила стаята й. 
Христос, обкръжен от светци и ангели, дошъл 
да прибере майка си. Апостолите я погребали, 

както била поискала, но на третия ден отворили 
пещерата, за да й се поклони завърналият се от 
Индия апостол Тома, и видели, че тялото й го 
няма. Останала била само плащеница. Смъртта на 
Богородица се оказала само успение (заспиване), 
оттук идва и названието, под което е известен 
денят на нейната смърт. По божествен начин 
смъртта на Дева Мария събира всички апостоли 
и те сядат заедно на прощална трапеза в нейна 
чест. Когато благославяли хляба, тя самата се 
явила пред тях. В чест на това събитие на този 
ден църквата отслужва тържествена литургия и 
прави възношение – въздигане на хляба.  

На този ден празнуват всички, които носят 
името Мария, Mариaнa, Мариан, Mариянa, 
Mариo, Деспинa.

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА”

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2  „Подкрепа за инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия»

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
•  Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземе-

делски дейности;
•  Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности;;
•  Развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от 

ВЕИ за собствено потребление; 
•  Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Основните резултати по мярката ще осигурят съхраняване на природните и културни ресурси 
на територията, чрез популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и 
достъп до основни туристически обекти и услуги и ще спомогнат за повишаване качеството на живот 
на територията на МИГ и създаване на възможности за развитие на територията на МИГ.

Мярката ще подпомогне и за развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на 
живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи 
от общ интерес за по-пълноценното използване на културно-историческото наследство.

Допустими кандидати: 
1.  Общини Котел, Сунгурларе и Върбица за всички дейности, при условия: 
•  Да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община и да са 

съгласувани със Стратегията за местно развитие;
•  Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, 

тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или реконструи-
рани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период 
от седем години от датата на кандидатстване. 

2.  ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура, и културния 
живот, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява 
дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

3.  Читалища - за дейности, свързани с културния живот;
4.  МИГ е допустим получател на финансова помощ, ако: проектът, за който кандидатства за фи-

нансиране, е в обществена полза;  никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния 
управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и не е постъпило 
друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

Допустими дейности:
Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за:
•  Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях;
•  Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване;
•  Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинсти-

туционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
•   Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги; 
•  Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура; 
•   Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свър-

зани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 
пространства;

•  Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура 
с местно значение на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.

 Допустими за финансова помощ са следните разходи:
•  Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
•  Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната 

цена на актива;
•  Закупуване и или разработване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 
•  За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и др.;
•  Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари 

за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекта, из-
вършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, 
така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на 
допустимите разходи по проекта. 

Период за прием:
Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Първи прием:
Начален срок: 30. 07. 2018
Краен срок: 30. 10. 2018 г. 17.00 часа. 
Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:
Начален срок: 13. 02. 2019
Краен срок: 13. 05. 2019 г. 17.00 часа. 
Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:
Начален срок: 26.08. 2019
Краен срок: 26. 11. 2019 г. 17.00 часа. 

Бюджет на приема: 900 000 лв.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален размер на допустимите разходи за проект - 10 000 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за проект:
•  за проекти на общините - 390 000 лева;
•  за проекти на неправителствени организации и читалища -  200 000 лева.
•  за проекти на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ -  в размер до 10 % от бюджета в страте-

гията от ЕЗФРСР.
Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:
•  100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, и МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, 

когато проектът не генерира приходи;
•  Проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи.
•  Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до левовата равностойност 

на 50 000 евро или 97 791,50 лева по официалния курс на БНБ за един проект, който е с установен 
потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:
Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство 

в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията. 
Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички 
проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни кри-
терии, подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде 
фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване.

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки

Лица за контакти място за достъп до подробна информация:
•  Изпълнителен директор – Петя Шиварова, тел. +359 885 895 903

•  Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Ренета Христова, тел. +359 884 696 833 
Всеки работен ден от 8,30 до 17.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ 

на адрес: гр. Котел, ул.“Изворска“ № 21

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията 
за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени 
разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

•  Въпроси:
Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена 

по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: vomrkotel@gmail.com    
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ Котел, 

Сунгурларе и Върбица“: http://mig-ks.com/, както и на единния информационен портал: www.eufunds.bg
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
•  в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg, 
•  на електронната страница на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ 
http://www.mig-ks.com и 
•  в офиса на МИГ-а в гр. Котел, ул. „Изворска“ №21.
Начин на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен 

път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придру-
жителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата, лично 
от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

На 31 юли  са Богородични заговезни - последният ден, в който 
се блажи, преди началото на Богородичния пост на 1 август.  

Богородичният пост  е един от четирите периода на молитва и 
телесно и душевно въздържание през годината. Чрез двете седмици 
пост - от 1 до 14 август, православната църква се подготвя за голе-
мите празници -  Преображение Господне и Успение на пресвета 
Богородица, чествани всяка година съответно на 6 август и 15 август.  

В първия ден от поста в храмовете се прави водосвет, а от 1 до 
13 август на вечерните служби се отслужва Богородичен параклис.  

Както при всеки православен пост, и по време на Богородичния 
пост се стремим  към възможно по-пълна духовна съсредоточе-
ност, като избягваме шумните развлечения, кавгите, чувствените 
наклонности и пороци и се упражняваме съзнателно в благодетелен 
живот и добродеяния.  

На 31 юли (Богородични заговезни) се заговява от месо и 
млечни продукти. Телесното самоограничаване по време на поста 
се изразява най-вече в избягването на обилно хранене, както и на 
вкусни и сладки храни. По строгостта на въздържанието от храна, 
Богородичният пост е по-лек от Великия (Великденския) пост, но е 
по-строг от Петровите и Рождественските (Коледните) пости. Най-
строг е постът в понеделник, сряда и петък. В тези дни се препоръчва 
консумацията само на сурови плодове и продукти. Във вторник и 
четвъртък - варени без олио/масло гозби, а в събота и неделя се 
разрешава храна с растително масло (олио, зехтин) и вино.  На 
празника Преображение Господне се разрешава риба . Ако Успение 
Богородично се падне в сряда или петък, също се консумира риба. 

КОГА ЩЕ ИМА 
ОПАСНИ МАГНИТНИ 
БУРИ ПРЕЗ АВГУСТ 

2018 Г.?
Най-големи проблеми на  здравето,  магнитните бури причиня-

ват на хората с повишена метео чувствителност и на такива, които 
имат хронични заболявания. За да избегнете тези вреди, трябва 
да проверявате прогнозите за бури по-често в  предстоящите дни. 
Това ще ви предпази от неприятни изненади.

Активност на Слънцето през август
Астрономите твърдят, че до 15 август слънцето ще бъде 

максимално спокойно. Това е голяма рядкост, когато за толкова 
дълъг период нашата звезда остава спокойна. Макар че на 15-ти е 
възможно еднократно увеличаване на активността и изстрелване 
на заредени частици в космоса. Това означава, че след около два 
дни, т.е. на 17 август, може да започне кратка буря. Има вероятност 
всичко да се ограничи до обикновен скок в магнитната активност.

Слънцето може да подхвърли неприятна изненада и в самия 
край на месеца – на 28 или 29 август. В тези дни може да има 
продължителни емисии на частици, които ще достигнат до Земята 
в края на месеца – 31 август.

Астрономите твърдят, че нито първият слънчев вятър, нито 
вторият ще бъдат опасни, тъй като техните сили е малко вероятно 
да са достатъчни за да разтърсят магнитното поле на Земята, 
даже до ниво на силна възбуда. Въпреки това се постарайте да 
не сте твърде ревностни в работата и във фитнеса в тези дни.

Как да се предпазите от здравни проблеми на 17 и 31 август?
На 17 и 31 август можете просто да разпределите правилно 

усилията си според плановете. Ако се съмнявате, че всичко е 
под контрол, то можете да използвате своите самонастройки за 
добро настроение, които да ви предпазят от проблеми. Въпреки 
че метеоролозите и астрономите предвиждат големи проблеми 
в тези дни, е желателно да проявявате предпазливост и рацио-
налност във всичко.

Особено чувствителните хора в тези дни експертите ги съвет-
ват да са по-често на открито, но не на пряка слънчева светлина. 
Заобиколете се с хора, които ви вдъхновяват. Занимавайте се със 
спокойни и премерени дела.

НА 15 АВГУСТ ХРИСТИЯНСКИЯТ СВЯТ 
ОТБЕЛЯЗВА ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА 

БОГОРОДИЧНИ 
ЗАГОВЕЗНИ СА - КАКВО 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ОБЯВА
На 10.08.2018 година ще се проведе отчетно-изборно 

събрание на Съюз на ловците и риболовците „Сокол-2001“ 
село Лозарево. 

Събранието ще се проведе в малката сграда на НЧ „Христо 
Ботев-   „ село Черница от 20.00 часа. 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване 
по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енер-

гия от възобновяеми източници и спестяване на енергия» от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”,
финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица” от 26.06.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за 
ВОМР на СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”
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Клубът за разучаване на български народни хора  „Настроение” град Сунгурларе отново 
се представиха блестящо и показаха любовта си към танца и народното творчество. На 
21.07.2018г. на площада в град Елена над 350 танцьори от градовете София, Варна, Пловдив, 
Велико Търново, Сливен , Сунгурларе и Раднево взеха участие във фолклорното надигра-
ване  „Да се хванем за ръце и да тропнем ний хорце” град Елена -2018 г. Фестивалът  ce 
пpoвeдe пoд пaтpoнaжa нa ĸмeтa нa Община Елена инж.Дилян Стефанов.   Любителите на 
народните хора бяха оценявани от жури в състав:  пpeдceдaтeл г-н Димо Енев, преподавател 
в АМТИИ град Пловдив и членове г-жа Светлана Станева преподавател в АМТИИ град 
Пловдив и г-жа Бонка Бонева, хореограф, преподавател във Великотърновски университет.   
Момичетата от „Настроение” представиха хората „Боалийско” , „Дясното” и „Видинско 
хоро”. Многобройната публика аплодираше прекрасното им изпълнение и те заслужено 
спечелиха  наградите „Любовта на публиката” и „Най-добре обработено хоро“. 

За доброто си представяне танцьорите  бяха наградени  с плакет и грамоти. Огромна 
заслуга за доброто представяне на клуба има техният ръководител Тончо Тончев, който 
с много труд, постоянство и усилие създава и шлифова танцьорите носещи любовта към 
българския фолклор.

В клуба за разучаване на български народни хора „Настроение“ участват жени с раз-
лични професии, но еднакво силно обичащи родния ни фолклор.

Пожелаваме на момичетата от клуба и техния ръководител много здраве, неугасващ 
ентусиазъм и нови творчески успехи!

На 28 юли на площад „Илинден“ в 
град  Плачковци се проведе осмият 
Национален  фестивал на фолклор-

ните танцови клубове и групи  „Да разлюлеем 
Балкана 2018г.“. За първи път самодейците от 
танцов клуб „Светлина” при НЧ „Светлина 
1920г.“ село Лозарево се изявиха на сцената в 
град Плачковци. Организатори на събитието 
бяха: кметство град Плачковци, НЧ „Пробуда 

– 1924г.“ и Фолклорна танцова формация 
град Плачковци. . Над 300 самодейци от фол-
клорни танцови формации и групи от  град  
Плачковци,  Габрово,  София,  Трявна, Варна, 
. Лясковец, Казанлък, Велико Търново и дру-
ги населени места от община. Трявна  взеха 
участие във фестивала. Те  бяха посрещнати 
с „Добре дошли“  от организаторите. Кметът 
на Плачковци  г-н Борислав Борисов покани 
всички ръководители и хореографи на среща 
–разговор, на която  ги запозна с историята и 
културните забележителности на града. „Нека 
да се забавляваме и танцуваме заедно, нека  да 
се даде възможност на повече българи да се 
докоснат до магията на танца. Вярваме, че по 
този начин българските народни традиции и 
фолклор ще бъдат не само съхранени, но и ще 
продължат да живеят през поколенията…..“ 
каза той и пожела на всички успех. 

Проливният дъжд не попречи на участниците 
да дадат най-доброто от себе си, а на много-
бройната публика да ги аплодира.  Кметът  
г-н Борислав Борисов лично раздаде плакети 
на отлично представилите се колективи сред 
които беше и нашият Танцов клуб „Светлина” 
село Лозарево. На всички участници бяха 
раздадени сувенири с логото на фестивала, а 
на колективите грамоти за участие.

Вечерта всички самодейци продължиха да 
пеят и танцуват в ресторантите на град Трявна.  
Нашият танцов клуб  „Светлина” се изяви в 
ресторант „Зограф”, като за доброто си пред-
ставяне получи награда бутилка марково вино.  

Чанка Божанова

ТРЕТОТО МЯСТО 
ЗА НАШИТЕ 

БАСКЕТБОЛИСТИ

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛА 
„ДА РАЗЛЮЛЕЕМ БАЛКАНА“ 

В ПЛАЧКОВЦИ 2018Г.

КРБНХ “ НАСТРОНИЕ” СПЕЧЕЛИХА 
„ЛЮБОВТА НА ПУБЛИКАТА”

От 9.07.2018 година до 13.07.2018 
година в село Маноле, община Марица 
се проведоха  Държавните игри на спор-
тистите от малките селища. Състеза-
нието бе организирано от Асоциацията 
на малките селища и право на участие 
имаха отбори от населени места до 10 
хил. жители. Град Сунгурларе се пред-
стави с отборите на момичетата и мом-
четата баскетболисти от Баскетболен 
клуб  град Сунгурларе с ръководители 
Иванка Карагьозова и Петър Динев.  Те 
за пореден път прославиха общината 
и училището в което учат. Отборът 
на  момчетата се състезава  с отбори 
от  Перущица, Генерал Тошево, Рогуш 
и Дългопол. След оспорвани срещи 
нашите баскетболисти  заслужено спе-
челиха третото място и бяха наградени 
с медали, купа и грамота. Заслужено 

Иван Лопатаров получи  индивидуална 
награда и грамота за най-добър борец в 
баскетбола. Ожесточена беше и борбата 
при момичетата. Отборът ни се състеза-
ва с отборите на Перущица, Вълчи дол, 
Дългопол, Полски Тръмбеж, Поликра-
ище и Велики Преслав. Момичетата  
играха всеотдайно и мотивирано и за-
служено спечелиха третото място и бяха 
наградени с медали, купа и грамота. И 
при момичетата индивидуална награда  
извоюва Габриела Панайотова за най-
много реализирани точки  за отбора.  

Благодарим Ви, момичета и момчета, 
че прославихте СУ“Христо Ботев“ и 
Община Сунгурларе! Благодарим  Ви, че 
труда ни през цялата година не е отишъл 
напразно! 

Иванка Карагьозова и 
Петър Динев


