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Брой14, 20.09.2019 г. Година XII, брой 259

Отмина жаркото лято. И пак е есен. И пак е първи 
учебен ден.  Този ден не е официален празник, но може 
би е най-празничният ден в България. Няма друг такъв в 
който да можем да видим толкова много усмивки, цветя и 
празнично настроение, освен в Деня на Солунските братя.

Площадът „Св.Св.Кирил и Методий“ в град Сунгурларе 
се изпълни от деца, ученици, учители,  родители и граж-
дани. Официалното тържество за откриването на новата 
учебна година започна с издигане на националния ни 
трибагреник под звуците на химна на Република България 
и с посрещане на училищното знаме. Гости на търже-

ството бяха: народният представител от ПП“ГЕРБ“ Галя 
Желязкова, заместник кметовете на община Сунгурларе 
г-жа Хатидже Георгиева,  г-жа Диана Гурева и г-жа 
Росица Чанева-секретар на Община Сунгурларе, пред-
седателят на ОбС Сунгурларе г-н Халил Ахмед, г-жа 
Стефка Славова – директор ОДК,  г-жа Катя Русенова 
– директор на ДГ“Слънце“ Сунгурларе, г-жа Антоанета 
Баева – председател на училищното настоятелство и  
г-н Емил Узунов – началник на РУ на МВР Сунгурларе.

Тържествено слово към ученици, учители и родители 
произнесе директорът на училището – Николай Русев. 

"Днес е денят на тържеството на духа и знанието. 
Ден, който събира в едно безгрижието на младостта и 
опита на мъдростта. Ден, символизиращ вечния стре-
меж към духовност, наука и просвещение“ каза той 
и  пожела на всички успешна и ползотворна  учебна 
година.  Поздравление към всички присъстващи от-
правиха и кметът на Община Сунгурларе инж. Васил 
Панделиев,  народният представител на ПП „Герб“г-жа 
Галя Желязкова,   председателят на ОбС Сунгурларе, 
г-н  Халил Ахмед. 

/продължава на стр.5/

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ 
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - 

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ПО ПОВОД 1 ОКТОМВРИ- 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Уважаеми дами и господа,
Обичани и уважавани от нас представители на 

третата възраст,

1 oктoмври e oбявeн зa Мeждунaрoдeн дeн нa 
възрacтнитe хoрa c рeшeниe нa Oбщoтo cъбрaниe нa 
OOН oт 14 дeкeмври 1990 г. Нa тoзи дeн вcички ниe 
oтдaвaмe пoчиттa cи към хoрaтa oт трeтaтa възрacт 
и тeхния принoc към oбщecтвoтo.

В тази връзка приемете от мое име и от името на 
ръководството на Община Сунгурларе, искрените ни 
поздравления и благопожелания по повод на Вашия 
празник. С особени чувства Ви благодарим за всеот-
дайността и грижите Ви, изразявани през годините!

Този ден е чудесен повод да засвидетелстваме 
уважението си към всички Вас, за Вашия принос 
в развитието на гражданското общество в Община 
Сунгурларе! 

Гордея се с неуморния Ви дух, енергия и желание за 
пълноценен живот. Пример за нас е Вашата активност 
и постоянство в обществения и културния живот в 
града и населените места. Продължавайте да творите 
с красота и добронамереност, чрез силата на Вашият 
неостаряващ дух!

Желая много здраве на Вас и Вашите семейства. 
Нека тяхната обич и признателност изпълва дните 
Ви с радост и щастие.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
С уважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - 

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД 22 СЕПТЕМВРИ - 

ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ 

С МНОГО ЦВЕТЯ И ВЪЛНЕНИЕ ЗАПОЧНА НОВАТА 
УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Уважаеми жители на Община Сунгурларе,
Поздравявам Ви с Деня на Независимостта на България 

- 22 септември! 
111 години ни делят от знаменития „Манифест” на цар 

Фердинанд, с който нашата Независимост бива изказана на 
висок глас, провъзгласена на целия свят. Независимостта на 
България е дело, постигнато с общите усилия на българските 
държавни институции, без чужда помощ. Независимостта 
ни е плод както на опита и мъдростта на българската ди-
пломация, така и на силата на народа ни и неговите изконни 
желания. С нейното обявяване, българският народ си възвръ-
ща най-ценното - националното достойнство и суверенитет!

 Ако на 22 септември 1908 г. нашата страна се върна 
на картата на Европа, то днес тя е равностоен партньор в 
Европейския съюз. И в тези условия ние трябва да пазим 
нашата независимост със самочувствие на държава с хиля-
долетна история! Да съхраним наследеното, да доразвием 
постигнатото, да опазим най-голямото национално заво-
евание - независимата българска държава - залог и опора 
на бъдещето ни.

Уважаеми госпожи и господа,
Нека не забравяме забележителните уроци на история-

та и отдадем заслужена почит на онези, които ни дадоха 
съдбовния пример за единство в най-трудните за народа 
ни моменти! 

Да бъдем обединени и днес, когато утвърждаваме мястото 
на България в семейството на европейските народи и на 
световната сцена. 

Нека помним, че от усилията на всички ни зависят бъде-
щето и просперитетът на България, и да се присъединим 
с действията си към девиза от 1908-ма, оставен, за да ни 
води напред: „Да живее свободна и независима България! 
Да живее българският народ!”

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе
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На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и 
чл.9,т.6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сунгурларе, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви информирам за работата   на 
Общинския съвет и неговите комисии  за полугодието на 2019 г.

За отчетния период  бяха проведени 5 заседания, на които Общинския съвет  прие 43 решения.
През отчетния период има една  промяна в състава на ОбС и  в  постоянни комисии към него.
Приетите решения от ОбС се предоставяха на кмета на общината в предвидения от закона срок. 

Преписи от приетите решения се дават и на заинтересованите лица. Всички решения се обявяват 
в интернет страницата на общината и в местния вестник „Сунгурларска долина”.

През месец януари Общинския съвет прие решение за:
– Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост;
– Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас 

през 2016, 2017 и2018 г.;
– Отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията приети от Общински съвет Сунгурларе 

от 01.072018г. до 31.12.2018г.;
–  Одобряване на план– сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на 

Община Сунгурларе за дейностите по управление на отпадъците за 2019г.;
– Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Сунгурларе;
– Приемане на доклад за младежките дейности при Община Сунгурларе за 2018г. в изпълнение 

на Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/;
– Приемане на общински план за младежта за 2019г. в изпълнение на Националната стратегия 

за младежта /2010– 20202г./;
– Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2019г. ;

– Проекта на бюджет и извънбюджетните сметки и фондове за 2019г. на ОбщинаСунгурларе.
През месец март бяха приети следните решения:
– Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  

на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община Сунгурларе за 2018г.
 – Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Сунгурларе за третата година 

от мандат  2015– 2019г.
 – Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПП (проект за подробен устройствен план 

–  парцеларен план) за ПИ (поземлен имот) №150005, местност „Къмпинг Хан Крум” в землището 
на с.Камчия, община Сунгурларе, обл. Бургас с цел изграждане на пътна връзка към път ІІ– 73 
„Шумен –  Карнобат” при км 51+260 – ляво. 

– Кандидатстване на Община Сунгурларе с проект „Модернизация на съществуваща материална 
база за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в Община Сунгурларе” 
по Фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства .

– Приемане на План за развитие на социалните  услуги  в община Сунгурларе за 2020г.
– Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Сунгурларе за 2019г.
– Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.
– Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общинско място.
– Продажба  на терен  в кв.24  УПИ VI   по ПУП на с. Съединение , м/у двата квартала, общ. 

Сунгурларе , обл. Бургас .
 – Продажба  на терен  в кв.23  УПИ XII отреден за КОО    по ПУП на с.Вълчин ,  общ. Сунгурларе 

, обл. Бургас .
– Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост. 
– Безвъзмездно учредяване  на право на строеж върху имот частна общинска собственост в 

с.Черница за построяване на параклис. 
– Разпределение на общинския жилищен фонд за 2019г. 
– Предоставяне под наем на помещения– частна общинска собственост.
– Определяне на размера на основните месечни работни заплати на кмета на община Сунгурларе, 

кметовете на кметства и кметските наместници в община Сунгурларе от 01.01.2019г. 
– Кандидатстване на община Сунгурларе в партньорство с община Созопол с проектно предло-

жение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ BG05M9OP001– 
2.040 „Патронажна  грижа за възрастни хора и лица с увреждания –  Компонент 2“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“2014– 2020 г. 

 – Ползване на дървесина през 2019г. от район Карнобат и район Сунгурларе от Общински 
горски територии.

– Цени за продажба на дървесина от ЛФ 2019г. 
– Упълномощаване на представителя на община Сунгурларе за гласуване в Общото събрание 

на Асоциация по „ВиК“ на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД град Бургас.

През месец май  се приеха следните решения:
– Попълване състава на Постоянната комисия по финансова, икономическа, инвестиционна и 

аграрна политика и общинска собственост;
 – Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – 

план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ХІза социални услуги квартал 38 ПУП 
с.Подвис, обл.Бургас;

– Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – 
план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) Хза озеленяване и канал квартал 1 ПУП 
гр.Сунгурларе, обл.Бургас;

– Одобряване на проект за изменение на ПУП– ПР (подробен устройствен план – план за регу-
лация) за квартали 31, 32 и улица с о.т. (осови точки) 72– 75 ПУП с.Славянци, община Сунгурларе, 
обл.Бургас;

– Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по 
ал.2 от чл.26а, от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета средства през 2018г.;

– Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2019г.;
– Кандидатстване на Община Сунгурларе, пред Сдружение "МИГ–  Котел, Сунгурларе и 

Върбица"  с  Проект  “Обновяване на лесопарк „ Ичмята “  гр.Сунгурларе, 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;

– Допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.;
– Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-

щество на Община Сунгурларе;
– Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост;
– Ликвидиране на съсобственост чрез замяна и доплащане;
– Учредяване безвъзмездно право на управление на помещение –  частна общинска собственост 

на СНЦ“Златна възраст“ гр.Сунгурларе за нуждите на Клуб на пенсионера „Дълголетие“ с.Прилеп, 
общ.Сунгурларе;

– Даване на разрешение (съгласие) за изменение на ПУП –  ПР (подробен устройствен план – 
план за регулация) за УПИ (урегулиран поземлен имот) ІІІобщ, ІVобщ и общински терен до дерето 
в квартал 26 и създаването на нова улица по ПУП с.Бероново, обл.Бургас;

– Одобряване на Прогноза за периода 2020 –  2022 година на постъпленията от местни приходи 
и на разходите за местни дейности на община Сунгурларе.

  От общинските съветници са постъпили две питания, на които кмета е отговорил своевременно.

ДЕЙНОСТ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ
Основната част от своята работа по внесените предложения, общинските съветници свършиха 

в постоянните комисии. Там подробно се разглеждаха всички проекти за решения, обсъждаха се 
проблемите, задаваха се въпроси към общинската администрация .

На всички заседания на постоянни комисии разглежданите материали бяха приети с необходи-
мия кворум. Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните комисии  и 
ОбС се характеризира в значителна степен и с тяхното активно участие в дебатите  при вземането 
на решенията.

* Комисия по финансова, икономическа, инвестиционна и аграрна политика и общинска соб-
ственост. Комисията е провела 6 заседания.

* Комисия по устройство на територията, околна среда и гори, и транспорт. Комисията е про-
вела 6 заседания.

* Комисия по образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт и туризъм. 
Проведени са 6 заседания. 

* Комисия по законност, обществен ред и контрол по изпълнение  на актовете на Общинския 
съвет и гражданска защита. Проведени са 6 заседания. 

Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното 
до сега и приноса му в общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и 
развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още 
по– добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет.

Инициативата на кмета и неговия екип е изключително важна. Добрите намерения и добрите 
постижения в града и общината не биха били възможни без общата воля на общинските съветни-
ци, без тяхната инициатива и подкрепа на всяко  начинание. Всяко намерение, преди то да стане 
факт, трябва внимателно и задълбочено да бъде обсъдено в Общинския съвет. Всяко значително 
действие на местната изпълнителна власт е предшествано от решение на местната законодателна 
институция. Така ние, като общински съветници, поемаме отговорността за него пред гражданите.

Благодаря за вниманието!

ХАЛИЛ СЕЙДАХМЕД АХМЕД 
Председател на Общински съвет Сунгурларе

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 -30.06.2019 Г.
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ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ОТГОВАРЯ НА ВАЛЕНТИН СЛАВОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ПО ПОВОД НЕГОВА ПУБЛИКАЦИЯ 

ОТ 11.09.2019Г.  В ЕЛЕКТРОННА МЕДИЯ
ДОСЛОВНО ЦИТАРАНО:
“Валентин Славов от БСП: Панделиев фалира 

община Сунгурларе, ДПС обгрижи само своите 
села

Потресаващи истини за далавери с дърводо-
бива, за невърнати кредити от банки и тоталното 
неглижиране на града Сунгурларе, разкрива 
лидерът на БСП

През 2007 г. д-р Георги Кенов завари общината 
с положителен баланс в бюджета, сега задълже-
нията са над 5 млн. лв., каза общинският лидер 
на социалистите.

Състоянието на Община Сунгурларе е плачевно. 
Задълженията растат, а не са направени никакви 
инвестиции, освен дребни проекти в селата, уп-
равлявани от ДПС. Това каза пред *****.бг     об-
щинският лидер на БСП в Сунгурларе и общински 
съветник Валентин Славов. На предстоящия вот 
на 27 октомври Славов ще води листата на БСП за 
Общинския съвет. Кандидат за кмет е заместникът 
му Диана Гурева. 

Настоящ зам.-кмет на Сунгурларе атакува стола 
на шефа си от ДПС Васил Панделиев

„Бившият кмет от БСП Стефан Стратев, упра-
влявал общината два мандата до 2007 г., който бе 
и най-успешният от прехода, остави администра-
цията с положителен баланс - някъде около 1,5 
млн. лв и много спечелени проекти. Това наследи 
следващият кмет д-р Георги Кенов. Затова пър-
вият му мандат беше успешен - благодарение на 
наследството от г-н Стратев. Във втория мандат 
ситуацията се утежни и доста се обърка. Тогава 
задълженията на Общината официално бяха над 1 
млн. лв., но неофициано надхвърляха 3 милиона, 
при 10 млн. лв. бюджет“, обясни Славов.

На предишните избори БСП  решили да 
подкрепят кандидата на ДПС Васил Панделиев 
заради успешния му мандат през 90-те години на 
миналия век, когато е кмет от БСП. Надеждите 
на социалистите били, че Панделиев ще изкара 
Общината от тинята, в която се намира. 

„За добро го подкрепихме Панделиев, но сме 
разочаровани. Теглихме два пъти  банкови кре-
дити от порядъка на 700-800 хил. лв. Отделно и 
държавен заем от 1,5 млн. лв., който трябваше 
да ни бъде опростен, ако Общината спазва добра 
финансова дисциплина по време на мандата. Скоро 
разбрахме, че и него ще връщаме, както и другите 
два, явно не сме успели да покрием критериите 
на финансовото министерство“, канализира още 
Славов картината с фалита.

Метаморфози 2019! Бившият кмет на ДПС в 
Сунгурларе излиза като кандидат-кмет на ГЕРБ. 
По отношение на инвестициите в общината, лиде-
рът на БСП в Сунгурларе е категоричен, че такива 
реално няма, а малкото реализирани проекти са в 
селата, където управлява ДПС. 

„За тези четири години са похарчени между 
1,5-2 млн. лв. единствено по министерски по-
становления. Всички тези средства бяха вложени 
показно - площади в селата Чубра и Прилеп, 
около 600-700 хил. лв. за обществената сграда в 
село Съединение, както и за училищни ремонти 
в селата Манолич и Съединение. Училището в с. 
Лозарево има крещяща нужда от реконструкция, 
за него настояваме от две години, но нищо не се 
прави, защото там не гласуват за ДПС. Грижата 
на Движението винаги е била ориентирана към 
селата, които или са техни, или са набелязани да 
бъдат обсебени. Всичко се прави предизборно 
през последната една година, за да замажат очи-
те на хората. А в град Сунгурларе - нищо! Няма 
спечелени проекти, има само малки - за детски 
площадки - това са инвестициите в общината. 
Затова ние от БСП последната година опитваме 
се да спрем това - да не се извършват продажби, 
да не влизат пари, защото ще отидат за такива 
проекти преди изборите“, каза още водачът на 
листата на БСП.

Докато се изпълняват дребни проекти обаче, 
администрацията не обръщала внимание на 
големите проекти. Това са битовите отпадъци, 
както и общинските гори, които са на изчезване 
заради изсичането.

„Няма никаква програма за битовите отпадъци, 
загробват се навсякъде, малко е техниката, не 
достигат контейнери. С едно изречение - нищо 
не се прави. Другият проблем е общинските гори, 
които ни бяха най-голямото богатство. Не се взеха 
никакви мерки за планово изсичане. От 10-годиш-
ния план 4-те са изпълнени като за 7 години. Не 
знам какво ще остане до края. ДПС успяха с една 
популистка политика да запазят смешната цена на 
дървата за огрев. Докато пазарната цена е 75 лева, 
тук е 45 лева с транспорт. Това силно намали делът 
на печалбата на общината. Администрацията, 
ако е печелела 10-15 лева на кубик, сега са 5-6 
лева, разликата отива за транспорт на удобните 
фирми, все пак тяхната цена расте. И те се взимат 
от печалбата на Общината. Тази година общината 
може и нищо да не спечели от дърводобива“, каза 
с огорчение Славов. 

През миналата зима реално имаше голям 
проблем с доставката на дърва. Много хора от 
община Сунгурларе се оплакаха, че дори в края 
на зимата не са си получили количеството, за 
което са платили. Според Славов това се дължало 
заради обслужване на нечии интереси. 

„Определени фирми продължаваха да секат до 
края на сезона и конкурсите, които трябваше да се 
извършват за дървата, закъсняха с близо с половин 
година, за да може през това време други интере-
си да шетат из гората. Съответно през зимата не 

може да се добиват дърва и те закъсняха. На една 
част от хората им върнаха парите, на друга пък - в 
село Лозарево например, едва сега им пристиг-
наха дървата. С отлично качество и размери. А 
другата причина беше, че отново имаше подбор 
на фирмите, които изпълняват поръчките. Тази 
година едва ли ще има забавяния, най-вероятно 
по-голямата част от населението ще има дърва - пак 
заради изборите“, категоричен бе лидерът на БСП.

По отношение на предстоящия вот, Славов се 
надява на по-добър резултат за БСП, отколкото 
на изборите през 2015 г. В момента социалистите 
имат двама представители в Общинския съвет - 
Валентин Славов и Ангел Божиков. От партията 
са убедени, че броят на съветниците им през 
следващия мандат поне ще се удвои. 

„Когато станах съветник през 2003 година, 
бяхме шестима общински съветници от БСП. 
Следващия мандат паднахме на четирима, а на 
последния мандат - двама. Причина за това стана, 
че през 2015 г. ние нямахме кандидат за кмет“, 
обясни ситуацията водачът на листата. 

Както вече писахме, Хатидже Георгиева пре-
бори вътрешната конкуренция и е издигната за 
кмет от ДПС. Общо четирима бяха номинираните 
- настоящият кмет Васил Панделиев, заместнич-
ката му в администрацията Хатидже Георгиева, 
която е и местен лидер на партията в Сунгурларе, 
областният младежки председател Ружди Хаджен 
и Димитър Гавазов - началник на Отдел „Гори“ в 
Общината. Положението на партията обаче никак 
не е лесно на предстоящия вот, имало голям отлив 
на симпатизанти към ГЕРБ. Кандидатът на пар-
тията на Бойко Борисов пък е екскметът от ДПС 
д-р Георги Кенов“.

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - ОТГОВОРИ
1. Г-н Славов, Вие като общински съветник в 

Общински съвет Сунгурларе, както сам посочвате 
от 2003г. би следвало да Ви е известно, че неисти-
ни, лъжи,  „хвърлени“ в публичното пространство 
без аргументи по адрес на Община Сунгурларе /и 
по всеки друг/  се наказва  по Закон. 

Не Ви прави чест, пък и най-малкото имате право 
да обвинявате или да квалифицирате „неграмотно“  
финансовото състояние на общината, опреде-
ляйки го като: „плачевно“, „доведено до фалит“, 
било то в качеството Ви на зам. председател на 
ОбС, председател на Постоянната комисия към 
общинския съвет по „Законност, обществен ред и 
контрол по изпълнение на актовете на Общинския 
съвет и гражданска защита”. Жителите от Община 
Сунгурларе, които са Ви гласували доверие и бла-
годарения, на които сте общински съветник вече 
16 години, не заслужават да бъдат манипулирани, 
лъгани, подвеждани и противопоставяни с цел -  
отново  да получите техния вот! Лично смятам, 
че подобно поведение от общински съветник  е 
недопустимо. 

По повод финансовото състояние на община-
та фактите са следните: заварих в началото на 
мандат 2015-2019г., както Вие сам констатирате 
в публикацията, че задълженията на общината 
официално бяха над 1 милиона лева, но неофици-
ално надхвърляха 3 милиона. В последствие тези 
3 милиона се увеличиха с близо 600 хил. лева от 
платени съдебни искове по договори, сключени 
през предходния мандат. Към настоящия момент 
задълженията на Община Сунгурларе са в размер 
на 940  хиляди лева.

2. Г-н Славов, относно „потресаващите ис-
тини” за  невърнати кредити от банки истината 
е   следната: 

1. С решение по протокол № 3/07.12.2015г. - 
общината получи заем в размер на 700 хил.лв. 
- краткосрочен общински дълг под формата на 
овърдрафт - кредит, който бе възстановен през 
2016г., съгласно погасителния план. С този  заем бе 
върнат тегления през 2014 г. от г-н Кенов  кредит 
в размер на 500 хил.лв. 

2. С решение №174/09.12.2016г. - общината по-
лучи заем в размер на 800 хил.лв.  - краткосрочен 
общински дълг под формата на овърдрафт - кре-
дит, който бе възстановен през 2017г., съгласно 
погасителния план.

3. С решение №278/31.10.2017г. - общината по-
лучи заем  в размер на 500 хил.лв. - краткосрочен 
общински дълг под формата на овърдрафт - кредит, 
който бе възстановен през 2018г. и началото на 
2019г., съгласно погасителния план.

Към настоящия момент /м.09.2019г./ Община 
Сунгурларе няма задължения към банки. 
Задълженията на общината са към Централния 
бюджет - безлихвен заем в размер на 1 милион и 470 
хил. лева,  отпуснат съгласно Плана за финансово 
оздравяване на общината през м.август 2017г. По 
Закона за публичните финанси за отпуснатите  без-
лихвени заеми за всички общини в България има 
условие при изпълнение на определени критерии, 
същите да бъдат опростени. В различни периоди от 
изпълнението на Оздравителната програма, част 
от критериите бяха покривани. При наше искане 
за опрощаване на част от заема, установихме, че 
на никоя община получила безлихвен заем, не е 
опростена част или целия заем. Изготвено е пис-
мо до Министерството на финансите с искане за 
удължаване срока на връщане на безлихвения заем.

Общинските съветници бяха запознати, че два 
от четирите показатели вече са подобрени в ре-
зултат на добрата финансова дисциплина, поради  
което Община Сунгурларе отпадна от Списъка 
на Министерството на финансите на  общините 

с финансови затруднения.

3. Г-н Славов, относно Вашето твърдение, че 
Община Сунгурларе „Няма спечелени проекти, 
има само малки - за детски площадки“!!!  Много 
жалко е за Вас, явно  паметта Ви е къса - щом не 
си спомняте за последните четири години, какви 
предложения са внесени в Общинския съвет и 
какви решения по тях са приети по отношение 
на Европейски проекти и програми. Размерът на 
финансовите средства, на които е над 21 милиона 
лева. Ще си позволя да Ви припомня:

ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ:
-Проект  „Нови възможности за грижа”, фи-

нансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност 
на проекта е 98 711,11 лв. 

-Проект „Обучение и заетост на младите хора“, 
финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност 
на проекта е 215 334,00 лв. 

-Проект „Солидарност“ процедура за БПФ 
„Независим Живот”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020. Обща стойност: 499 996,00 лв. 2017г.

-Национална програма: „Помощ за пенсиони-
ране“. Източник на финансиране: „Агенция по 
заетостта”.

-Национална програма: „Заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания“. Източник на финан-
сиране: „Агенция по заетостта”.

-Регионална програма за заетост. Източник на 
финансиране: „Агенция по заетостта”. 

-Проект „Трапезария - Надежда" финансиран 
по „Oперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане“, процедура за предоста-
вяне на БФП "Осигуряване на топъл обяд - 2016". 
Обща стойност: 23 782,00 лв. 

-Сред значимите проектите с видими резултати 
е Проекта  „Съвместни действия за борба с по-
жарите на териториите на общините Сунгурларе 
и Юскюп, РТурция” финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество България-Турция 
2014-2020 г., Приоритетна ос.1 „Околна среда. 
Обща стойност: 468 918,20 евро. 

-Проект  „Обучение и заетост на младите хора“. 
Източник на финансиране: Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
Обща стойност: 27 600,00 лв

-Регионална програма за заетост. Източник на 
финансиране: „Агенция по заетостта” - чл. 31 от 
Закона за насърчаване на заетостта.

-Проект „Изработване на общ устройствен план 
на Община Сунгурларе”, Процедура по чл.20, ал.2, 
т.1 от ЗОП, изпълнител: „Национална агенция 
териториално и селищно устройство” ЕООД, на 
стойност 50 521лв. 

-Проект „Ръка за ръка към интеграцията“  
ДГ „Щастливо детство“ с. Лозарево - Община 
Сунгурларе, финансиращ орган „ЦОИДУЕМ“. 
Стойност на проекта: 21 038,10 лв.

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ
- Проект “Приеми ме 2015” по Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020 г. Община Сунгурларе, в качеството си на 
партньор има отговорността да реализира проекта 
на общинско ниво чрез планиране, организиране, 
контролиране, координиране и отчитане пред 
Агенция за социално подпомагане.

-Нов Проект „Трапезария - Надежда" финан-
сиран по „Oперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане“, процедура 
"Осигуряване на топъл обяд  2016-2020" с Договор 
за предоставяне на БФП №  BG05FMOP001-
3.002-0081-C08, финансиран по „Oперативна 
програма за храни и/или основно материално 
подпомагане 2014-2020“. Проекта е на обща стой-
ност 1 792 120,69 лв. и период на изпълнение от 
01.07.2016г. до 31.12.2019г. Основните дейности 
са: Осигуряване на топъл обяд на 800 потребите-
ля, както и предоставяне на съпътстващи мерки.

-Проект „Повишаване на гражданското учас-
тие в процесите на формулиране, изпълнение 
и мониторинг на социални политики в Община 
Сунгурларе”  № BG05SFOP001-2.009-0055-С01. 
Обща стойност: 89 858.82 лв.

-Проект „Обучение и заетост на хора с трай-
ни увреждания”, Източник на финансиране: 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020. Договор за предоставяне 
Безвъзмездна финансова помощ /БФП/ № 03-
ХУ-02-05-1485#3. Обща стойност: 399 908,88 лв.

-Проект „Обучение и заетост на хора с трай-
ни увреждания. Източник на финансиране: 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020. Договор за предоставяне на 

Безвъзмездна финансова помощ /БФП/ № 03-
ХУ-02-05-2176#4. Обща стойност: 353 691,60 лв.

-Проект „Обучение и заетост на хора с трай-
ни увреждания. Източник на финансиране: 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020. Договор за БФП № 03-ХУ-
02-05-252#5. Обща стойност: 32 993,76 лв.

-Проект „Възможности за ранно детско развитие 
на ромските деца от Община Сунгурларе”, Договор 
за предоставяне на Безвъзмездна финансова 
помощ/БФП/№ BG05M9OP001-4.003-0030-C01. 
Източник на финансиране: Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
Обща стойност: 192 203 лв. 

- Проект „Патронажна грижа в Община 

Сунгурларе и Община Созопол” по процедура 
за директно предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ  „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания - Компонент,2 по ОП 
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
Стойност на проекта 201 728,48лв.

-Одобрен проект по Програмата WiFi4EU, 
срещу ваучери на стойност 15 000 евро, които ще 
постъпват директно от Брюксел, жители и гости 
на града ще могат да ползват безплатен интернет 
в района на центъра, площада, в парковете и др. 
Към настоящия момент Община Сунгурларе 
изгражда зони за безплатен публичен достъп до 
безжичен интернет. 

-Община Сунгурларе стартира Проект 
„Съвместна защита на природата“ („Joint nature 
protection“), CB005.2.12.116, одобрен за финан-
сиране по втората покана за кандидатстване на 
Програма Интеррег за трансгранично сътрудни-
чество България-Турция 2014-2020 г. приоритетна 
ос 1 „Околна среда“. Проектът е на обща стойност 
383 552,20 евро, като ще се изпълнява съвместно от 
Община Сунгурларе и Община Сюлоглу, Турция.

 -Проект ”Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за ТБО на тери-
торията на община Сунгурларе”,  финансиран 
от  Предприятие за управление на дейностите 
по опазване на околната среда /ПУДООС/, към 
Министерството на околната среда и водите /
МОСВ/. Стойността на проекта е 638 882,93 лв. 
без ДДС.

-Проект „Модернизация на съществуваща 
материална база за предоставяне на социалната 
услуга „Домашен социален патронаж” в Община 
Сунгурларе”  по Фонд „Социална закрила” към 
МТСП. Стойността на проекта е в размeр на 21 
610,60 лв. 

ПРОЕКТИ НА ЕТАП ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО

-Един от мащабните и значими инфраструк-
турен проект за общината е „Реконструкция и 
водопроводна мрежа на територията на Община 
Сунгурларе - с. Грозден, с. Лозарево и с.Чубра“. 
Източник на финансиране: Програма за развитие 
на селските райони 2014-2020 г., МЗХ Обща 
стойност: 5 866 074,71 лв., без ДДС. 

-Проект „Изграждане на комбинирана спортна 
площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол 
в село Славянци, Община Сунгурларе”, подпи-
сан Договор с Държавен фонд „Земеделие“ № 
BG06RDNP001-7.007-0069-C01./08.05.2019г. 
Стойността на проекта е в размер на  95 633.13 лв. 

 ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ЕТАП 
ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

-Проект „Подкрепа за предучилищното въз-
питание и подготовка на деца в неравностойно 
положение в община Сунгурларе“ Източник на 
финансиране: Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, процедура 
за БФП „Подкрепа за предучилищното възпитание 
и подготовка на деца в неравностойно положение“ 
Обща стойност: 465 595,48 лв. 

-Проект „Подобряване качеството на живот и 
създаване на оптимална жизнена среда , чрез ре-
конструкция  и рехабилитация на улици в населени 
места, на територията на Община Сунгурларе“. 
Източник на финансиране: „Развитие на селските 
райони“ - Мярка 7 „ Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“,подмярка 
7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура. Обща стойност: 1 293 318,59 лв. 

-Проект „Реконструкция и рехабилитация 
на Общински път BGS2267/II-73, Веселиново-
Лозарево/Прилеп-жп гара Завет-Завет-Съединение 
/III-7305/”. Източник на финансиране:  „Развитие 
на селските райони“ - Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“,подмярка 
7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура. Обща стойност: 5 736 273,08 лв.

-Проект „Прилагане на мерки за превенция 
от пожари в общинските гори”, договор №: 
BG06RDNP001-8.004-0015. По Програма за раз-
витие на селските райони,BG06RDNP001-8.004 
- Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по 
горите от горски пожари, природни бедствия и 
катастрофични събития“. Стойност на проекта 
839 984.76 лв. 

ПРЕДИЗВИКАНО!!!

/Продължава на стр.4/
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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ СЕ 

ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА 
КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ  

БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

„ДАРИ КАПАЧКА-
СПАСИ ЖИВОТ“

В името на доброто, доброволци от 
община Сунгурларе се включиха във 
високоблагородната дарителска ини-
циатива за събиране на пластмасови 
капачки .   Целта на кампанията „Дари 
капачка – спаси живот“ е чрез събиране 
и рециклиране на пластмасовите ка-
пачки, да се купува животоспасяващо 
медицинско оборудване за бебета и 
малки деца.

През 2016 г. кампанията стартира 
с кауза - покупка на нов кувьоз за 
Отделението по неонатология на 
УМБАЛ Бургас. Отделението разпола-
га с достатъчно кувьози, за да помага на 
недоносените бебета, но постоянната 
им експлоатация налага честа подмяна.

За по-малко от година, благодарение 
на упорития труд на доброволците от 
БЧК за събиране и рециклиране на 
капачки и средства от дарители бе съ-
брана сумата от 13 380 лв. и бе закупен 
кувьоз Isolette2000. 

Грижата за децата е най-важната 
задача, затова следващата цел, която  
кампанията си постави е покупка на 
специализиран реанимобил - линейка, 
оборудвана за транспорт на недоносени 

новородени и деца до 3 г. Линейката 
ще бъде предоставена за нуждите на 
малките пациенти от  Бургаска област.

Кампанията продължава! Да помог-
нем  за спасяването на нашето утре 
–ДЕЦАТА!

Всички ентусиасти-дарители трябва 
да знаят, че капачките могат да се съ-

бират в чували, големи пластмасови 
бутилки от минерална вода, перилни 
препарати и др. Контейнери от лекар-
ства не се приемат. Особено да се вни-
мава за наличието на метални елементи 
сред пластмасата, предупреждават 
представители на рециклиращите 
фирми и организации.

Под мотото „За по-чиста градска и 
околна среда” служители от общинска 
администрация Сунгурларе, добровол-
ци от града - сред които малки дечица 
и ученици IV, VI, VIII и IX клас на 
СУ„ Христо Ботев“ гр. Сунгурларе се 
събраха на 14 септември от 09.00 часа 
в центъра на града, за да се включат в 
инициативата.

С много желание и хъс те почистиха  
парковете в града, както и гористата 
местност около паметника на Гроздьо 
Георгиев, намиращ се в близост до с. 
Черница.

Генерираните отпадъци бяха из-

возени до регионално депо „Братово 
Запад“ с техника, осигурена от Община 
Сунгурларе.

Г-жа Хатидже Георгиева -  заместник 
кмет на Община Сунгурларе, благодари 
на всички доброволци за отделеното 
време и ползотворната работа, с която 
всеки допринесе за по-чиста градска и 
околна среда. Тя пожела в дългосрочен 
план да пазим чиста заобикалящата ни 
среда, като се грижим за нея всеки ден.

За отличното представяне в инициа-
тивата „Да изчистим България Заедно 
2019г.“, на  доброволците бе връчена 
грамота.

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ОТГОВАРЯ НА ВАЛЕНТИН СЛАВОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ПО ПОВОД НЕГОВА ПУБЛИКАЦИЯ 

ОТ 11.09.2019Г.  В ЕЛЕКТРОННА МЕДИЯ

ПРЕДИЗВИКАНО!!!

-Проект „Реконструкция и рехабилитация 
на общинска образователна инфраструктура 
на територията на Община Сунгурларе", подо-
бект: СОУ "Христо Ботев " - гр. Сунгурларе" 
BG06RDNP001-7.002 - Процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.002 - Училище „Реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общин-
ска образователна инфраструктура с местно зна-
чение 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 
създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструк-
тура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014- 202 
финансиране (Безвъзмездна финансова помощ) 
- 951 648.19 лв. 

-Проект „Обновяване на лесопарк „Ичмята” гр. 
Сунгурларе”, по процедура за прием на проектни 
предложения  № BG 06RDNP001-19-.245 „МИГ” 
Котел, Сунгурларе, Върбица” на стойност  248 
589,62 лв., без ДДС.

4. Г-н Славов, хайде сега не се вживявайте 
толкова и не се правете на „герои“ цитирам: 
„Затова ние от БСП последната година опитваме 
се да спрем това - да не се извършват продажби, 
да не влизат пари, защото ще отидат за такива 
проекти преди изборите“. От цитираните по-горе 
проекти става ясно, че източника на  финансиране 
на същите не е от собствени приходоизточници, 
а от оперативни програми и национално финан-
сиране. По отношение на Вашата позиция за 
спиране на продажбите на общински имоти през 
2019г. Ви припомням следното:

Съдът възстанови земеделски земи в землище-
то на с.Рупча в размер на 2 700дка. Същите бяха 
продадени чрез конкурс през 2015г. от д-р Кенов 
на „Винекс Славянци” АД с.Славянци при средна 
цена 92 лв./дка. Бургаският съд обяви сделката за 
нищожна. Общинската администрация възложи 
на лиценциран оценител нова оценка и се оказа, 
че  цената е 260 лв./дка. Единствено тези имоти 
бяха предложени от мен за продажба пред посто-
янните комисии на ОбС Сунгурларе, за да има 
средства общината за дейности и за да върне на 
„Винекс Славянци” внесените през 2015г. суми. 
За времето до провеждането на заседанието на 
ОбС Сунгурларе няколко съветника се чудехте 
как да угодите  на ръководството на „Винекс 
Славянци”. Поради тази  и други причини, аз 
оттеглих предложението си за продажба на 
земеделски земи в с.Рупча. Безпочвено е твърде-
нието Ви, че средствата от продажби ще отидат 
за изборите.

Сега аз да Ви питам, като  се опитвате да 
спирате продажби, какво друго за тези четири 
години сте предложили, така, че  да е в полза за 
общината и нейните жители  - изглежда нищо?!

5. По отношение на похарчените средства, 

цитирам:  „За тези четири години са похарчени 
между 1,5-2 млн. лв. единствено по министерски 
постановления. Всички тези средства бяха вложе-
ни показно - площади в селата Чубра и Прилеп, 
около 600-700 хил. лв. за обществената сграда в 
село Съединение, както и за училищни ремонти 
в селата Манолич и Съединение. Училището в с. 
Лозарево има крещяща нужда от реконструкция, 
за него настояваме от две години, но нищо не се 
прави, защото там не гласуват за ДПС. Грижата 
на Движението винаги е била ориентирана към 
селата, които или са техни, или са набелязани да 
бъдат обсебени. Всичко се прави предизборно 
през последната една година….“.

Г-н Славов, да през настоящия мандат Община 
Сунгурларе е получила целеви финансови 
средства по Постановления на Министерски 
съвет, както и много други общини. Дали тези 
средства са вложени показно или не - напомням 
за всеки разход има решение на Общински съвет 
Сунгурларе. Жалко е г-н Славов, че Вие кате-
горизирате  жителите на Община Сунгурларе 
по измислени от Вас критерии - „от това, онова 
село“, „които са наши и ваши” ….

Всеки един гражданин на  общината има право 
да ползва добро образование, здравеопазване, 
инфраструктура, услуги и т.н., без значение в 
кое населено място живее. Всеки гражданин 
от общината има право да гласува по време на 
избори /Парламентарни, местни/ за когото си 
иска -  избраният кмет на общината обаче, няма 
право да го съди за това, както и да го разделя по 
етнически, религиозен  и др.принципи.

За тези четири години Община Сунгурларе 
освен по министерски постановления е израз-
ходвала и други средства,  за които всяка година 
общината се отчита пред Общински съвет и граж-
даните на общината чрез Отчет на Капиталовата 
програма, с която Вие като общински съветник 
би следвало да сте запознат. 

Във връзка с твърдението Ви, че за град 
Сунгурларе нищо не е направено, ще си позволя 
да изредя част от извършените ремонти, реха-
билитация на улици и обекти, и изграждане на 
нови по години за града:

2016г.
- Преасфалтиране на ул. „Георги Димитров”  

гр. Сунгурларе - 28 102,00лв.;
- ул.”Изгрев” - от ул.”Иван Вазов” на изток 

за 31 124,16лв.;
- ул. „Гео Милев” - частично за 41 976,60 лв.;
- ул.”Девети септември” - от ул. „Гроздьо 

Георгиев” до ул. „Гео Милев” за 41 877,60лв.;
- Полагане на асфалт на ул.”Винпромска” - 

147 252лв.;
- Изграждане на обект: „Автогара” за 118 

387,00 лв. ;
- Текущ ремонт на „Център за почасово пре-

доставяне на социални услуги в домашна среда” 
гр. Сунгурларе за 58 597,00 лв.

2017г.
- ул. „Димитър Благоев” - от ул.”Христо Ботев 

до ул. „Девети семтември” за 25 915,10лв.;
- ул. „Васил Левски” - от ул. „Родопи” до ул. 

„Странджа” за 7 422,48лв.;
- Ремонт на ул.”Слънчев лъч” гр. Сунгурларе 

на стойност - 51 510 лв.
2018г.
- ул. „Васил Левски” - от ул. „Девети септем-

ври” до ул. „Странджа” за 69 028,52 лв.;
- ул. „Димитър Богданов” - от ул. „Георги 

Димитров” до ул. „Изгрев” за 79 183,20лв.;
- кърпеж на ул. „Пионерска” за 15 477,50лв.;
-Ремонт на СУ гр. Сунгурларе - ПМС 

№260/24.11.2017г. - 149 882лв..
2019г. 
-Обект „Организация на движението в централ-

на част гр.Сунгурларе във връзка с промяна на 
трасето за транзитно преминаващи автомоили” 
- 54 400 лв.;

 в процес на изпълнение
- ул. „Кооперативна” - от ул. „Христо Ботев” 

на изток;
- ул. „Овчарска” - от ул. „Странджа” на изток;
- ул. „Ганчо Хардалов” - от ул. „Славянска” 

до крьстовището с ул. „Искър”.
За обектите в капиталовата програма за 2019г., 

които са в процес на изпълнение, към насто-
ящия момент не можем да посочим конкретни 
стойности.

6. Г-н Славов, с Вашето твърдение отново 
доказвате, че напразно сте общински съветник 16 
години, цитирам: „Докато се изпълняват дребни 
проекти обаче, администрацията не обръщала 
внимание на големите проекти. Това са битовите 
отпадъци, както и общинските гори, които са на 
изчезване заради изсичането“. 

И още по-жалко е  категоричното  Ви твър-
дение по отношение на битовите отпадъци, 
цитирам: „Няма никаква програма за битовите 
отпадъци,…..“. Вие най-вероятно не  сте бил 
„в час“, както се казва, или Ви е отново къса 
паметта, защото истината е следната: Общински 
съвет Сунгурларе с решение по Протокол 
№24/01.03.2017г. е приел Общинска Програма 
за опазване на околната среда 2016-2020г. и 
Общинска програма за управление на отпа-
дъците в Община Сунгурларе, 2015-2020г., 
като Общинската програма за управление на 
отпадъците в Община Сунгурларе, 2015-2020г. 
е актуализирана с решение № 401 по Протокол 
№ 47/20.12.2018г. В съответствие с приетите 
конкретни мерки в тези нормативни документи 
и разбира се според финансовия ресурс, с който 
разполага общината, общинската администрация 
осъществява дейностите по битовите отпадъци 
и околната среда на територията на общината. 
Вие знаете, че общината има задължения към 
РИОСВ - отчисления по Закона за управление 
на отпадъците - период 2012-2015г. в размер на 
373 586лв. Ако тези средства бяха изплатени  
в предходния мандат, в последствие общината 
можеше да ги ползва за закупуване на съдове 
и техника за дейностите по битовите отпадъци. 
Въпреки финансовите затруднения ние успяхме 
със собствени средства да закупим съдове за смет. 
В настоящия мандат общината внася редовно 
отчисленията към РИОСВ, благодарение на 
което имаме възможност и закупуваме техника.

7. Г-н Славов, повдигайки въпросите за: 

общинските гори, цените на дървата за огрев, 
снабдяването на населението с дърва, фирмите, 
които секат и т.н., не си правете никакви „активи“. 
Понесете си отговорността, като зам. председа-
тел на Общински съвет Сунгурларе и приетите 
решения от него, в това време - нецелесъобразни, 
незаконосъобразни. За Ваша информация, кметът 
само изпълнява приетите от ОбС решения. Дали 
политиката на ДПС е „популистка“ не мисля, че  
това е Ваша работа! Имахте достатъчно време, 
като общински съветник от ПП „БСП“  16 години 
и  председател на същата  в последните няколко 
години,  да прокарате и друга политика.

През 2013г. бяха сключени от г-н Кенов  не-
целесъобразни, дългосрочни  договори до 2017г. 
По тези договори 100% бяха внесени авансово 
сумите в размер на 2 милиона и 500 хиляди лева. 
През годините следваше тези средства да се 
приспадат пропорционално през 5-те години, чрез 
цената на добитата дървесина. Договорите бяха 
приключени в края на 2017г. Подробни справки 
по дългосрочните договори и изпълнението по 
години са предоставяни на общинските съветни-
ци. От 2018г. всички действия по разпореждане 
и управление на общинския горски фонд стават 
след решение на общинския съвет - плана за 
лесофонда;  решение с което широколистната 
дървесина  да се ползва само за дърва за огрев за 
населението; иглолистната дървесина се предлага 
за добив само чрез търгове провеждани, съобраз-
но изискванията на Закона за горите. 

В заключение отново ще Ви припомня,  че Вие 
г-н Славов, или не си спомняте, или сте забравил, 
че БСП Сунгурларе е в управлението на Община 
Сунгурларе 4 години с мандат  2015-2019 на ДПС,  
със заместник кмет г-жа Диана Гурева. Само ще 
вметна, че със Заповед №666/13.11.2015г. и бяха 
възложени функции по „Социални дейности, 
Образование, Култура, Спорт и туризъм”, която 
със моя Заповед № 680/22.11.2017г. е отменена, за 
„добре свършена работа“, като е отнето направ-
ление  „Образование”. Аз няма да коментирам, 
оставам анализа на Вас…!

Анализ си правете какъвто си искате, но 
отговорността за управлението на Община 
Сунгурларе е и Ваша.  Апропо, с мандата с който 
много се гордеете 2003-2007, управлението на 
г-н Стратев, бе възможно единствено и само 
благодарение на подкрепата на ПП „ДПС“.

Г-н Славов, Вашата оценка, базирана на невер-
ни аргументи, пък  и тази на г-н Стойко Танков 
- областен председател  ПП „БСП“ Бургас, по от-
ношение на управлението на Община Сунгурларе 
с кмет Васил Панделиев в изтичащия мандат е 
закъсняла и няма никакво значение, а по отнше-
ние на предстоящите местни избири - подранила!

Като считам, че не заслужавате, отделих дос-
татъчно време, за да опровергая Вашите измис-
лици, но си направих труда единствено и само 
за жителите на Община Сунгурларе.

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

/продължение от стр.3/
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Община Сунгурларе информира граж-
даните, че през месец юни 2019г. бяха 
проведени търгове за излъчване на фирми 
за снабдяване с дърва за огрев за мест-
ното население в Община Сунгурларе за 
отоплителния сезон 2019-2020г. Това са: 
Дъбрава“ЕАД”, ЕТ“Кемал Бозов“,“ВЙНС 
78“ЕООД, “Картал-55“ ЕООД.

Към 20.09.2019г. има заявени чрез спи-
съци, изготвени от кметовете и кметските 
наместници по населени места,  23 500  куб.м. 
Извозени  и доставени по домакинства са 
14 хил. куб.м., което представлява 60% от 

заявените дърва за огрев.
Добивът и извозването  на дърва про-

дължава в нормални темпове. Създадена е 
необходимата организация,  работи се и в 
съботите и неделите, както и в празничните 
дни.  

Крайният срок за записване на правоима-
щите е 27.09.2019г., включително. Крайният 
срок за доставка на дървата за огрев е 
31.10.2019г. 

Към настоящия момент няма сигнали за 
несъответствие на заявените количества при 
доставките. 

На 20 септември жителите на 
Сунгурларе имаха  удоволствието 

да  гледат театралната постановка 
на театър „Любомир Кабакчиев“ 

град Казанлък  „Самодива“.
Магията на българските народ-

ни приказки живее в този спек-
такъл. Феерия от звук, светлина, 
танци и невероятен декор – близък 
до представата ни за приказното, 
далечното, детското във всеки 
от нас. И простата история за 
Любовта – онази, която все търсим 
и все не можем да я опазим, когато 
я намерим. Разказ за сбъднатата… 
Истинската Любов!

Всеки от нас дълбоко в ду-
шата си има своята Самодива, 
иска я, копнее  я, търси я вдън 
горите Тилилейски, но колцина 
се осмеляват и могат да я хванат 
здраво, да я задържат – не насила, 

а с любовта си, да я накарат да се 
влюби до полуда, за да изостави 
всичко друго и да тръгне с него. 
„Питаш ме дали те обичам? Не 
зная девойко, ако Любовта е оная 
магия, дето ти краде съня, дето 
ти спира дъха и реже душата ти с 

нож, дето от нея боли, дето с нея 
летиш, дето убива… Да! Орисан 
съм тая Магия на теб да я дам!“

Разказ  за  сбъднатата… 
Истинската Любов!

Спектакъл за всички деца от 7 
до 77 години!

Уважаема г-жо Келеведжиева,
Скъпа Юлия,

Приеми моите поздравления по случай 90-годишния ти 
юбилей!

Позволи ми, в деня на личния ти празник, с особени чувства 
да засвидетелствам пред теб моето уважение и да изкажа своята 
признателност за вложения труд по събиране на сведения, ис-
торически факти и други свързани с историята на Сунгурларе.  

В резултат на твоето постоянство и търпение през 2009г. е 
обнародвана  „Историята…” със заглавие „Страници от историята 
на град Сунгурларе” с автор Добри Великов Келеведжиев - учи-
тел, общественик и почетен гражданин на Община Сунгурларе. 
Не се съмнявам, че тя ще съхрани най-ценното от миналото на 
Сунгурларе, но и ще бъде и фактор за родолюбиво възпитание 
и на младото поколение.

За мен е чест и съм изключително благодарен, че имам въз-
можността да контактувам с теб. 

От сърце ти желая добър дух, сила и енергия за преодоляване 
на всички предизвикателства в живота! Наслаждавай се на всеки 
миг от него, спокойни да са дните ти!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

С уважение, 
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ  /п/

20 септември 2019г.
Кмет на Община Сунгурларе
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С МНОГО ЦВЕТЯ И ВЪЛНЕНИЕ 
ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА 

ГОДИНА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Вълнуващ бе денят за всички. Но най-вече за най-
малките, за те зи, които за първи път ще влязат в класна 
стая, които за пръв път са ученици. И за да им върви по 
вода  по стара традиция, директорът на училището г-н 
Русев  плисна менче с вода и пожела „На добър час!“, 
за да е спорна и успешна учебната година. По традиция 
под празничната арка преминаха първокласниците, 
които развълнувани следваха своите първи преподава-
тели по пътя към класните стаи. И както всяка година 
на най-малките ученици – първокласниците, кметът 

на общината връчи книжка с приказки, с пожелание 
никога да не губят своя детски ентусиазъм и силната 
си вяра в успеха.

„На добър час!”  си пожелаха и  във всички училища 
на общината. 

За първи път прагът на общинските учебни заведения 
преминаха 115 първокласника. От тях 65 са ученици на 
най-голямото училище –„Христо Ботев“ Сунгурларе. 
Тази година в училищата на Община Сунгурларе ще 
се обучават над  1 081 ученици.

В ПЪРВИЯ ДЕН НА ОКТОМВРИ ОТБЕЛЯЗВАМЕ НЯКОЛКО ПРАЗНИКА
В първия ден от есенния месец отбелязваме 

Международния ден на възрастните хора, архите-
ктите и музикантите.

Като ден на възрастните хора датата е определена с 
решение на Общото събрание на ООН от 14 декември 
1990 г. На този ден всички отдаваме почит и нужното 
уважение към хората от третата възраст и техния 
принос към обществото. Разбира се, не трябва да 
проявяваме това отношение само днес, а винаги да 
мислим за това, което са постигнали предците ни.

Освен пенсионерите, на 1 октомври  празнуват и 
всички музиканти.  За първи път денят се отбелязва 
през 1974 г. по решение на Международния съвет 
по музика към ЮНЕСКО. 

Шест години по-късно по повод 700-годишнината 
от рождението на Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен 
за празник и на българските певци и други музиканти.

Освен това  на този ден  трябва да почерпят и 
архитектите.

 И не на последно място всяка година на 1 октом-
ври се  чества закрилата на Пресвета Богородица. 
Празникът възниква през  X в., за да се почете явя-
ването на Божията Майка в Константинопол. Това 
необикновено знамение е станало в първата половина 
на Х в., в края на живота на св. Андрей Юродиви.

Празникът се чества само в славянските стра-
ни – вероятно защото св. Андрей бил славянин по 
произход. 

/продължение от стр.1/
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ИЗЛОЖБА „КРАСОТА И СТИЛ ВПЛЕТЕНИ В ПАНАМА ОТ 
СРЪЧНИТЕ РЪЦЕ НА ЖЕНИТЕ ОТ СУНГУРЛАРЕ”

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ОРГАНИЗИРА  ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН 
КОНКУРС  ЗА ТАМБУРА  „РУСКО СТЕФАНОВ” ГР. СУНГУРЛАРЕ  26 ОКТОМВРИ  2019 г.

СТАТУТ
ЦЕЛ: Да издирва нови дарования, посвети-

ли се на фолклорното изпълнителско изкуство 
в свиренето на тамбура; да стимулира високо 
професионално майсторство и художествен вкус; 
да стане средище за обмяна на традиционни и 
новаторски методики в съвременното обучение 
при свиренето на тамбура.

Право на участие имат всички деца, младежи 
и народни изпълнители от 7 години до неогра-
ничена горна граница на възрастта от страната 
и чужбина.

РЕГКАМЕНТ
1.ОБЩИ УСЛОВИЯ  
1.1. За участие в Тринадесетия Национален 

фолклорен конкурс за тамбура „Руско Стефанов” 
се допускат всички участници – свирачи на 
тамбура от Музикални школи при читалища 
, ЦРД, СУ с разширено изучаване на народни 
инструменти, НУИ, НУФИ, АМТИИ и ВУЗ с 
изучаване на народни инструменти.

Участниците се разделят на 5 (пет) възрастови 
групи:

I-ва група – от ¬І до ІV клас /от 7 до 10 год./
II-ра група – от V до VІІ клас /от 11 до 13 год./
III-та група – от VІІІ до ХІІ клас  до навършване 

на 18-годишна възраст
IV-та група – от 18 до 25-годишна възраст 
V-та група – от 25 до  неограничена горна 

възрастова  граница 

1.2. Ще бъдат присъдени следните награди:
- приз на Кмета на Община Сунгурларе / 

призът може да бъде спечелен от един участник 

само веднъж/
- организаторите осигуряват паричен награден 

фонд за класираните на първо, второ и трето място  
във всяка възрастова група /без първа възрастова 
група/, както и за отличените с грамота „отлично 
представил се“ и „много добре представил се“ в 
първа възрастова група;

-  във втора и трета възрастова група наградите 
не се дублират;

- ученици от V  до VII  клас, индивидуални 
изпълнители  от втора възрастова група класи-
рани на първо второ и трето място получават 
еднократна финансова подкрепа  по Програмата 
на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
през 2019 година, при условията и по реда на 
Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

   Ученици от VIII до XII клас,  индивидуални 
изпълнители от трета възрастова група, класирани 
на I-во, II- ро и III-то място, получават еднократна 
финансова подкрепа и   стипендии по Програмата 
на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
през 2019 година, при условията и по реда на 
Наредбата за закрила на деца с изявени дарби;  

   -в рамките на ХІІІ-то издание на конкурса 
се присъжда награда за най-добро изпълнение на 
музикална пиеса от репертоара на Румен Сираков

- грамота за участие на останали извън кла-
сирането

- грамота на художествен ръководител за 
високи художествени постижения;

- награда за авторска пиеса за тамбура или 
тамбурашки състав.

1.4. Място на провеждане на конкурса – 
Читалище “Просвета 1882 ”   гр. Сунгурларе. 

1.5. Пътните разходи и нощувките са за смет-
ка на участниците или организацията, която ги 

изпраща.
1.6. Организационният комитет се ангажира 

да предложи на всички участници в конкурса и 
техните придружители подходящи условия за 
нощувка на преференциални цени.

1.7. Организаторите осигуряват закуска за 
участниците.

1.8.Такса за участие в конкурса не се заплаща
2. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ
2.1. Индивидуални изпълнители
2.1.1. Всички изпълнители участват с две 

пиеси за тамбура, с времетраене до 5 минути. 
Участниците в I-ва група изпълняват две пиеси 
по желание. При участниците във II-ра, III-та, 
IV-та и V-та група една от пиесите задължително 
трябва да е от репертоара на Румен Сираков, 
Йордан Цветков, Петър Цамбов, Осман Демов 
или Игнат Куков, а другата – по избор от съвре-
менния тамбурджийски репертоар или пиеса 
със съвременен аранжимент (може и авторска 
на изпълнителя).

2.1.2. Съпроводът е по желание на изпълните-
лите от един инструмент (народен или оркестър 
от народни инструменти).

2.2. Тамбурашки камерни формации (до 9 
изпълнителя) и тамбурашки оркестри (над 12 
изпълнителя).

2.2.1. Съставите от Средните училища изпъл-
няват две пиеси с времетраене до 6 мин.

2.3. Тамбурашки групи за изворен фолклор
2.3.1. Групите изпълняват характерен за реги-

она си репертоар с времетраене до 6 мин.

2.4. Графикът за реда на явяване се определя 
от Организационния комитет, а не явилите се 
навреме се явяват последни по участие.

2.4.1. По преценка на журито наградените 

участват в гала-концерт.
2.4.2. Организационният комитет си запазва 

правото да фотографира, филмира и записва 
изпълненията на участниците, с цел създаване 
на архив и реклама на конкурса, без да плаща 
права и обезщетения.

2.5. Заявки за участие по образец се подават 
до 21 октомври /включително/ 2019г. на адрес:

гр. Сунгурларе  пк.8470
обл. Бургаска

Община Сунгурларе За конкурса “Руско 
Стефанов”

e-maill: kultura.sungurlare@gmail.com 
e-maill: prosveta_sun@abv.bg

лице за контакти:
Тончо Тончев- главен експерт “Култура ”

моб. тел. 0878 67 90 60;  0894 39 36 33

С ПОДКРЕПАТА НА:
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,  АМТИИ – ПЛОВДИВ,  НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ” – ГР. КОТЕЛ

С влизането в сила на Закона за военните паметници през 
2008г., в Община Сунгурларе, бяха регистрирани и вписани по 
надлежния ред в Областния регистър 27 на брой военни паметници 
в 19 населени места на територията на общината. За всеки от тях 
е съставена Анкетна карта с посочени данни за вида, мястото, 

собствеността, събитието, което увековечава. Анкетната карта 
задължително е придружена и със снимков материал, отразяващ 
актуалното състояние на паметника.

 В град Сунгурларе е регистриран паметник на загиналите в 
Отечествената война, находящ се в парка кв.79  парцел І, изграден 
от каменни и мраморни плочи и е общинска собственост. През 
2011 г., не спазвайки разпоредбите на чл.13 ал.2 от Закона за 
военните паметници, които гласят, че консервационни, ремонтни, 
реставрационни и други дейности по военните паметници могат 
да се извършват само след информиране министъра на отбраната, 
чрез становище на Областна комисия военни паметници, на този 
паметник, бе монтирана паметна плоча на Тодор Живков, във 
връзка със 100 годишнината от рождението му.

 През 2018 г. Община Сунгурларе, изработи и внесе в 
Министерство на отбраната предложение за ремонт на 6 военни 
паметника в 5 населени места, включително и на горе споменатия. 
Предложението бе одобрено и осигурено финансиране в размер 
на 4 000 лв. за всички паметници. Ремонтните дейности започнаха 
в началото на 2019 година, като при ремонта на военния памет-
ник в Сунгурларе бе и демонтирана паметната плоча сложена 
неправомерно и по този начин той възвърна първоначалното си 
актуално състояние. 

До края на тази година трябва да приключат реставрационно 
ремонтните дейности по всички одобрени в предложението 
военни паметници, след което ще бъде изпратен и нов снимков 
материал до Областна комисия военни паметници, удостоверяващ 
сегашното им актуално състояние. 

На 13 септември /петък/ от 10:00 часа в лапидариума 
на музейната сбирка по „Лозарство и винарство” в града 
беше открита  изложбата „Красота и стил вплетени в па-
нама от сръчните ръце на жените от Сунгурларе”.  Тя бе  

включена   в програмата от празниците на града посветени 
на 45 годишнината от обявяването на Сунгурларе за град 
и втори етап - продължение от изложба на гоблени под 
надслов ”Реалност и цветна магия” 2018г. Организатор на 
инициативата е Община Сунгурларе, реализирана с любез-
ното съдействие на НЧ ”Просвета 1882” гр. Сунгурларе.

 Изложбата  показа  ръчно изработени  карета  на лене-
на панама, тюл, възглавници и кавьори,, в които жените 
от Сунгурларе са вложили старание, умение, сръчност и 
търпение.   Посетителите станаха свидетели на  красотата 
от мотивите, багрите и символиката във всяко едно от из-
ложените творения. „Градът ни трябва да се гордее, че има 
хора като Вас, които се занимават с това нелеко и трудоемко 
изкуство. Всички Вие сте вложили цялото си въображение и 
любов. Похвално е, че сте успели да съхраните всичко това. 
Тази традиция  следва да бъде предадена и на младото по-
коление.“ каза кметът на общината инж. Васил Панделиев   
и поднесе сувенирен подарък и благодарствено писмо на 
участниците в изложбата - Маруся Докова, Иванка Вълкова, 
Стефка Славова, Донка Маринчева, Мария Добрева, Румяна 

Димитрова, Пенка Савова, Виолета  Димитрова, Василка 
Георгиева, Атанаска Атанасова, Веселина Жекова и Зарка 
Тихолова. Експозицията създаде невероятна атмосфера и 
преживяване на сунгурларци.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТИ НА 
ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ


