
Измина и тази  поредната година. 
И магията на предстоящата Коледа е 
отново наоколо. Тя е в празничната 
украса и в светналите от вълнение 
и надежда очи на деца и възрастни.

На 7 декември в 17.00 часа на 
площад „Св.св.Кирил и Методий“ в 
центъра на града дойдоха деца и  ро-
дители,  за да присъстват на запалването 
на коледната елха в Сунгурларе.  Кметът 
на общината д-р Георги Кенов приветства 
присъстващите и пожела „грейналите 
празнични светлини на коледната елха да 
озарят  душите ни, да стоплят сърцата ни и 
да ни дарят с повече усмивки и доброта“. 

С празнична заря бе запалена коледната 
елха, съпроводена от радостните възгласи 
на децата.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ 
НА ОБЩИНА 

СУНГУРЛАРЕ, 
Отново сме в дните от-

р ед ени за равносметка и 
пожелания, пр еценка на 
постигнатото и мечти за 
бъд ещето. По повод св ет-
лия християнски празник 
Рожд ество Христово и  на-
стъпващата Нова година 
приемете моите и тези на 
ръководството на Общината 
благопожелания за здрав е и 
благополучие в живота.

В нав ечерието на Святата 
Рожд еств енска нощ  да си 
пожелаем доброто в нас да 
се роди по-силно от всякога, 
християнските ценности 
– вяра, над ежда и любов да 
изпълнят сърцата ни и да 
ни водят във всяко р еше-
ние и д ействие, ко ето из-
бираме да извършим! Нека 
Коледната зв езда да огрява 
в ерния път във всяко Ваше 
начинание, щом в него 
гори искрата на добро-
тата и разбирателство-
то, на толерантността!  

Да поср ещнем Новата 
2021 година с ув ер еност, че 
всички заедно ще положим 
усилия, за да сбъдваме меч-
тите си, за да се справяме с 
пр едизвикателствата и  да 
успяваме. Нека Новата годи-
на влез е в дома ни с над ежда, 
радост и любов, да ни избави 
от тревогите, болестите, 
грижите и дори от най-
малките неприятности.

Нека тя да е мирна, 
плодородна, благодатна и 
честита! Да донесе здрав е, 
добро и спокойствие във все-
ки дом ! Да кр епне вярата 
и любовта във всеки от нас!

ЗА МНОГО ГОДИНИ 
И ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Кмет на 
община Сунгурлар е: 

/д-р Георги Кенов/
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ГРЕЙНА КОЛЕДНАТА 
ЕЛХА В СУНГУРЛАРЕ

НЧ „Просвета 1882г.“ поздравява 
своите самодейци с настъпващите празници.

Бъдете живи и здрави, 
щастливи и добротворни! 

Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех 
и да Ви носят удовлетворение и радост!

Честито Рождество Христово!
Весела Нова година!

***
Ве с ела  Коледа   и   бла годатна   Нова   г одина !
Много здраве, щастие и късмет за всички клиенти на ДСК 
град Сунгурларе!

***
Скъпи клиенти на Уни Кредит Булбанк, 
Пожелаваме Ви да имате успех във всичко  

което умеете, късмет във всичко което зависи 
от Вас и сбъдване на всичко за което мечтаете! 
Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова година!

***
Драги читатели на в-к „Сунгурларска долина“,    
Нека бъде светъл празникът Ви, 
да бъдат щастливи дните Ви, 
благословени да са всичките Ви желания 
за здраве, мир и благоденствие!
ВЕСЕЛИ  ПРАЗНИЦИ!

***
Скъпи жители на село Дъбовица, 
Бъдете здрави, весели, засмени
И от Бог благословени!

Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова година! 

Честита Коледа и щастлива Нова година,
Общински съвет Сунгурларе поздравява всички жители на общината с настъп-

ващите празници. Желаем Ви да сте здрави и щастливи, да сбъдвате мечтите 
си! Нека в тези свети дни  да отворим сърцата си за доброто което даряваме и 
получаваме. Нека любовта озарява сърцата Ви, а щастието изпълва дните Ви!

Бъдете здрави и щастливи, нека 2021 година да бъде изпълнена с вяра, хар-
мония и оптимизъм!

Весели празници! 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУНГУРЛАРЕ 

ПРОВЕДЕ СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ
Общински съвет – Сунгурларе 

заседава с 16 точки дневен ред. 
В предвид сложната епиде-
мична обстановка в България, 
14-то заседание на общинските 
съветници се проведе на за-
крити врати и при спазване на 
противоепидемичните мерки за 
безопасност.

Като допълнителна точка 
съветниците приеха създа-
ване на временна комисия в 
петчленен състав за допълване 
Правилника за работа на об-
щинския съвет.

"В близките дни съм орга-
низирал пълна дезинфекция и 
масово раздаване на дезин-
фектанти по малките населени 
места. С общи усилия и спаз-
ване на мерките за безопас-
ност заедно ще се справим в 
тази трудна за нас ситуация. 
Изказвам огромна благодар-
ност към Български Червен 
Кръст - област Бургас за под-

крепата с 670 хранителни пакети 
за хора от община Сунгурларе в 
нужда, по Оперативна програма 
за храни и индивидуално под-
помагане на лица и семейства. 
Днес получихме и още над 230 
хранителни и хигиенни пакети 
за семейства каранатирани и 
пострадали от COVID-19 от БЧК" 
каза кметът д-р Георги Кенов.

На сесията гласуваха едно-
кратни помощи в размер на 
една минимална заплата - 610 лв 
на двама души от село Манолич 
със здравословни проблеми, 
които се нуждаят от подкрепа.

С решение на Общинския 
съвет общината ще задвижи 
процедура по закупуване на 
700 съдове за събиране на от-
падъци, които да се използват 
от домакинства в общината. 
Средствата, които ще бъдат 
използвани са от очисленията 
за събиране на отпадъци с 
прогнозна стойност 36 000 лв. 

за пластмасови съдове с голе-
мина 120 литра. Новите съдове 
ще бъдат дофинансирани от 
фондация "ЛЕВА".

Общинските съветници при-
еха предложение на кмета д-р 
Георги Кенов за промяна раз-
пределение на общински имот 
тип „апартамент” от фонд „Под 
наем” да бъде прехвърлен във 
фонд „За продажба”.

Бе дадено разрешение за 
изменение на подробен устрой-
ствен план - план за регулация: 
за имот в село Завет като отпад-
не отреждането „за озеленява-
не” и същия се преотреди „за 
жилищни нужди”, за запазване 
на съществуваща улица в село 
Славянци и отпадане на предви-
дената улица в ПУП, промяна на 
дворищна регулация на УПИ по 
съществуваща имотна граница 
в село Черница.

Общинският съвет предос-
тави помещение под наем за 

нуждите на Сдружение на ло-
вците и риболовците „Хан Крум” 
в село Везенково, като ще бъде 
използвано от ловно рибарска-
та дружинка в населеното място 
за срок от 10 години.

Разгледано бе предложение 
за продължаване срока на 
действие на разрешителното 
за водовземане от повърх-
ностен воден обект – язовир и 
задължение за монтиране на 
измервателни устройства  в 
село Терзийско.

Общински съвет – Сунгурларе 
прие предложение за кратко-
срочен общински дълг до 12 
месеца в размер на 1 200 000 
лв за финансиране предоста-
вянето на публични услуги за 
временен недостиг на средства, 
възникнал при временни раз-
ливи по бюджета на общината.

Местния парламент прие 
разкриване на местна дейност 
за предоставяне на „Топъл 

обяд” и „Детска кухня” на лица 
с доказани нужди по Програма 
за подпомагане за новия про-
грамен период 2021-2027. Цели 
на програмата е приготвяне и 
при необходимост доставка до 
дома на топъл обяд за уязвими 
граждани, които поради бед-
ност и продължителна социална 
изолация, в условия на криза, са 
в затруднение да осигурят сами 
прехраната си.  През януари 
2021 година ще стартира новата 
публична услуга „Топъл обяд” 
и „Детска кухня” с капацитет 
1000 места.

Бяха утвърдени промени в 
общинската транспортна схема 
на Община Сунгурларе и про-
веждане на конкурс за линиите 
от общинската, областната и 
републиканската транспортна 
схема поради изтичане срока 
на договорите за превоз на 
пътници, осъществявано от 
лицензирани превозвачи.

О Б Я В А 
Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка за въздействието 
върху околната среда, „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД 
ОБЯВЯВА : Инвестиционно предложение за 

„Смяна на дървена подпорна конструкция с 
метална на лозови насаждения на площ под 
107, 042 дка в землището на село Костен и 
на лозови насаждения на площ от 286,031 
дка в землището на село  Лозарево, община 
Сунгурларе“

Лице за контакти : Събина Колева – еколог
Телефон за връзка : 0884 321582

СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА КЛАДЕНЦИ Е УДЪЛЖЕН

Обнародван е в „Държавен вестник” Законът за 
изменение и допълнение на Закона за опазване на 
околната среда, приет от 44-то Народно събрание на 20 
ноември 2020 г. С тези промени се удължава срокът за 
регистрация на кладенците за собствени потребности 
и водовземни съоръжения за подземни води, които ще 
бъдат използвани за стопански и нестопански цели. 
Промените са част от разпоредбите на Закона за во-
дите. Новият срок за регистрация е 28 ноември 2022 г. 

Кладенци за задоволяване на собствени потребности 
на гражданите, разположени в границите на населе-
ните места и селищните образувания, за които до 27 
ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване 
в регистъра за кладенците за задоволяване на собст-
вени потребности на гражданите по чл. 118 г, ал. 3, т. 
5 от Закона за водите, следва да подадат заявление 
за вписване в съответната басейнова дирекция или 
до кмета/кметския наместник по местонахождение 
на кладенеца. Кметовете/кметските наместници ще 
издават входящ номер за всяко постъпило заявление 
и на всеки 14 дни ще предават на съответната басей-
нова дирекция постъпилите в този период заявления.

Водовземни съоръжения за подземни води, които 
ще бъдат използвани от фирми за стопански и несто-
пански цели,  изградени до 28 януари 2000 г., за които 
не са издадени разрешителни по реда на Закона за 
водите, и на водовземни съоръжения, изградени до 23 
декември 2016 г., за които не са издадени разрешения 
за строеж и не са вписани в регистрите на водовзем-
ните съоръжения през 2006/2007 и 2010/2011 г., трябва 
да подадат заявление за вписване в регистрите на 
водовземните съоръжения в съответната басейнова 
дирекция.

Важни инфраструктурни проекти 
ще бъдат реализирани на терито-
рията на Бургаска област, след 
като на  заседание на Министерски 
съвет бяха отпуснати необходимите 
средства.

„Всички финансирани проекти са 
важни за жителите на населените 
места. С колегите ми, народни пред-
ставители, сме се запознали лично 
с необходимостта за всеки един от 
тях. Важно е, че въпреки сложната 

ситуация те ще се осъществят“, ко-
ментира областният лидер на ГЕРБ 
и депутат Димитър Бойчев.

За Община Сунгурларе са предви-
дени 200 000 лв за ремонт и оборудва-
не на Народно читалище „Светлина 
1920“ в село Лозарево. През 2020 
г. читалището навърши 100 години 
от създаването му. То се посеща-
ва от самодейци от танцов състав, 
певческа група, а селото е едно от 
най-големите и оживени в общината.

ДО
КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ПРИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДО
ПЧЕЛАРИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДО
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 
ПРИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

До 31 януари 2021 г. пчеларите и стопаните, обработващи площи със земеделски 
култури, трябва да се регистрират в оповестителната система за пръскания на 
БАБХ. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,         
С настоящото писмо Ви информирам, че в брой 101 от 27 ноември 2020 г. на Държавен 

вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 
г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините 
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. 
С нея се регламентира нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи тре-
тирания с препарати за растителна защита на земеделските култури, чрез нарочно 
създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, де-
зинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ). Електронната платформа има за цел за 
уведомява пчеларите за предстоящи третирания. Регистрацията и използването й е 
безплатно за всички потребители. Задължително условие за регистрацията е валид-
на електронна поща. Пчеларите следва да въведат GPS координатите на пчелина. 

В тази връзка всички пчелари и земеделски стопани обработващи площи със 
земеделски култури трябва да направят регистрация до 31 януари 2021 г. Важно е 
да се подчертае, че до 28 февруари 2021 г.,  в случай на третиране на земеделски 
площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД. От 1 март 
20201 г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.                                   

     
гр. Сунгурларе 8440, ул. "Кооператвна” № 6
Тел: (+3595571) 55 52,  (+3595571) 52 85

РАДОСТ ЗА НЧ „СВЕТЛИНА 1920Г.“ ЛОЗАРЕВО

 
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
М и н и с т е р с т в о  н а  з е м е д е л и е т о ,  х р а н и т е  и  г о р и т е  

      О б л а с т н а  д и р е к ц и я  “ З е м е д е л и е ” - г р . Б у р г а с  
      О б щ и н с к а  с л у ж б а  “ З е м е д е л и е ”  –  г р . С у н г у р л а р е  
 

ДО 
КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
ПРИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ДО 
ПЧЕЛАРИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ДО 
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ  
ПРИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ  
 
До 31 януари 2021 г. пчеларите и стопаните, обработващи площи със земеделски 
култури, трябва да се регистрират в оповестителната система за пръскания на 
БАБХ.             

                                    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,          

С настоящото писмо Ви информирам, че в брой 101 от 27 ноември 2020 г. на 
Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 
от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и 
начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 
дейности. С нея се регламентира нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи 
третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури, чрез нарочно 
създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, 
дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ). Електронната платформа има за цел за 
уведомява пчеларите за предстоящи третирания. Регистрацията и използването й е 
безплатно за всички потребители. Задължително условие за регистрацията е валидна 
електронна поща. Пчеларите следва да въведат GPS координатите на пчелина.  

В тази връзка всички пчелари и земеделски стопани обработващи площи със 
земеделски култури трябва да направят регистрация до 31 януари 2021 г. Важно е да се 
подчертае, че до 28 февруари 2021 г.,  в случай на третиране на земеделски площи, 
уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД. От 1 март 20201 г. 
уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.                                    
      

гр. Сунгурларе 8440, ул. "Кооператвна” № 6 
Тел: (+3595571) 55 52,  (+3595571) 52 85 
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Издание на 
Община Сунгурларе

Д-р Георги Кенов, кмет на Община Сунгурларе 
пред в. “Сунгурларска долина“:

СТРЕМИМ СЕ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ДА СЕ 
ПРЕВЪРНЕ В МОДЕРНА, СЪВРЕМЕННА ОБЩИНА

- Г-н Кенов, текат последните 
дни на годината. Каква е Вашата 
оценка за нея?

- Отиващата си 2020 година беше 
тежка. Тя ни подложи на много из-
питания и най-вече заради кризата 
с пандемията Ковид 19. Но бих ка-
зал, че  екипът с който работих, об-
щинският оперативен щаб още при 
първата вълна взехме изключител-
ни мерки за сигурността  на нашите 
граждани и гарантиране на тяхното 
здраве. Въпреки трудностите по 
снабдяването с дезинфектанти и 
предпазни средства такива бяха 
осигурени и раздадени по всички 
населени места. Дезинфектирани 
бяха всички обществени сгради, 
магазини, училища, улици. Така е 
и сега при втората вълна на пан-
демията. Може би не сме първи по 
най-малък брой заболели, но сме в 
челните места по най-малко случаи 
на болни от вируса.  Оперативният 
щаб, зам.кметовете и кметовете по 
населени места имаме добра коор-
динация с РЗИ-Бургас  във връзка 
с карантинирането на  заболелите 
и връчването на предписанията. 
За мен като лекар и като кмет на 
общината овладяването на кризата 
с вируса бе най-голямото предиз-
викателство, защото опазването на 
здравето на хората е най-важно.  

Тежка беше годината и във 
връзка с финансовото положение  
на общината наследено от предиш-
ното управление, а именно шест 
и половина милиона задължения. 
Но въпреки това положихме много 
усилия и успяхме да изплатим по-
ловината от задълженията. Мисля, 
че ще можем да се разплатим и 
с останалите задължения през 
идващата година.

- Кои бяха най-спешните задачи, 
които решавахте през изтичащата 
година?

- Със създаденият екип във 
връзка с европейските проекти 
и работата по реализирането на 
капиталовата програма на общи-
ната бяха извършени частични 
ремонти по населените места и 
училища. С оскъдни средства ус-
пяхме да асфалтираме само част 
от Съединение. Бяха преработени 
старите проекти и кандидатства-
хме наново. Спечелихме проект 
за изграждане на нова сграда  на 
целодневната детска градина и дет-
ска ясла  на мястото на съществу-
ващата детска градина „Зорница“ 
в село  Грозден на стойност 1 984 

500 лева от Министерството на об-
разованието. Спечелен бе и проект 
за пристрояване на учебни стаи 
в СУ „Христо Ботев“ с одобрено 
финансиране  759 320,70 лв. Втори 
проект за СУ „Христо Ботев“ за 
саниране на сградата  бе подаден 
във фонд „Земеделие“. Така че за  
училището имаме два проекта. 

Във връзка с благоустроява-
нето на Сунгурларе основният 
акцент беше върху канализацията 
на града, която всеки момент ще 
започне и създаване на пречис-
твателна станция, което пък  налага 
проектиране, но се иска още едно 
допълнително уточняване. Така че 
в началото на идващата година  
ще започнем да копаем като се 
започне от югозападната страна 
на Сунгурларе, а пречиствателната 
станция ще бъде изградена по пътя 
за Горово. Всичко това бе съвкуп-
ност от действията на нашата ад-
министрация и бе увенчано с успех.   

Имаме подаден проект, за 
който чакаме одобрение от 
Министерството на земеделието 
за парк „Ичмята“. Може би тук 
е мястото да кажа, че Дневният 
център в „Ичмята“ е затворен за-
ради пандемията с Ковид 19. След 
отпадане на мерките касаещи 
пандемията, дейността му отново 
ще бъде възстановена. В момента 
подадохме проект /също прерабо-
тен/  за стадиона и се надявам той 
да бъде спечелен в идните месеци.

Ремонтът на центъра на град 
Сунгурларе, тъй нареченият шедьо-
вър на бившия кмет, затрудняваше 
гражданите и преминаващите през 
града ни в рамките на една година. 
Моето обещание бе това да бъде 
поправено. Но съдействието между 
институциите от които зависеше и 
най-вече кризата с коронавируса 
Ковид 19 забави това. В крайна 
сметка всичко е финализирано и в 
удобно за нас време, имам предвид 
атмосферните условия, центърът 
ще бъде преустроен в стария си вид. 
Искам да се извиня на всички за 
неудобствата при преминаването 
през центъра на града, както на 
гражданите на Сунгурларе, така 
и на транзитно преминаващите. 
Имам идеен проект за направата на 
кръгово движение при навлизане в 
Сунгурларе, посока Черница, което 
ще бъде свързано с околовръстен 
път. По тоя начин  ще се избегне 
преминаването на транзитно пре-
минаващите превозни средства 
през центъра на града за удобство 
на гражданите.

Успяхме да приключим изпъл-
нението на техническата рекул-
тивация на обект „ Закриване и 
рекултивация на съществуващо 
общинско депо за ТБО  на тери-
торията на Община Сунгурларе“ 
в землище на село Балабанчево, 
Област Бургас. В следващите три 
години предстои да се извърши 
биологичната рекултивация. Във 
връзка с комунално-битовото об-
служване на населението има още 
какво да се желае, а именно достав-
ка на кофи за боклук, обслужване 
на гражданите. Ще положа усилия 
такса смет да не бъде увеличена. 
Благодаря още веднъж на г-н Жеков 

и „Винекс-Славянци“ за съдействи-
ето да се закупят 730 кофи по 120 
л., като половината от тях ще бъдат 
заплатени от „Винекс-Славянци“а 
останалата половина от общината. 
През изтичащата година общината 
закупи нова машина за събирането 
на отпадъците. Надявам се , че през 
идващата година ще бъде закупена 
нова техника, за да се почиства 
общината регулярно. Обръщам се 
към населението да има по-голяма 
дисциплина при събирането на 
отпадъците.  

Имахме големи затруднения със 
засушаването.  В някои от населе-
ните места в общината това беше 
голям проблем и там се наложи 
допълнително да осигурявахме 
вода. Все пак  частично можахме 
да овладеем положението. Така 
че основен фокус за следващата 
година и за в бъдеще ще бъде  
наистина да намерим местни 
водоизточници които са съществу-
вали в населените места и които 
да бъдат използвани при бъдещи 
засушавания.  Но след падналите 
валежи аз съм оптимист  и смя-
там, че отново реката ще потече, 
тя впрочем вече тече и язовирът 
ще  бъде пълен. Въпросът е как да 
се използва рационално водата, 
защото нашият язовир дава вода 
на много населени места,  а ние 
имаме населени места, които не 
ползват напорна вода и не могат 
да ползват язовира. Но това се 
коментира. В новият програмен 
период и във Водната асоциация 
коментирахме, че селища под 2 
000 жители ще имат възможност 
да подновят инфраструктурата, а 
това най-много се отнася за село 
Велислав, където затрудненията 
това лято бяха най-големи. В 
село Манолич ще бъде направен 
довеждащ водопровод, тъй като 
сегашния е стар и трябва да се 
отремонтира, за да се получава 
постоянно необходимото коли-
чество вода. Имам идея  да се 
направи довеждащ водопровод и 
до селата Горово и Грозден. Село 
Костен също имаше проблеми с 
водата, но ще се мисли вариант, 
дали със сонди или по друг начин. 

При всички положения ще имаме 
резервни варианти  за водоснаб-
дяването на населените места.

Най-голямата ми радост  е, 
че предната седмица получихме 
уверение, че ще бъде подновена 
напоителната система, която снаб-
дяваше с вода населени места от 
общината от Каябаш – езерото в 
Скала. А тя бе създадена от Иван 
Маринов, председател на коопера-
цията в село Грозден. Това беше 
наша голяма мечта. Благодарим 
на инж. Диян Петров - директор 
на „Напоителни системи“ Бургас 
за съдействието му, както и на 
МРРБ. Така сунгурларци и съсед-
ните населени места отново ще 
имат възможност да напояват 
градините си от Каябашкото езеро 
в Скала.

Основна грижа през изминатата 
година бяха децата и възрастните 
хора. Социалният патронаж свър-
ши, а и още върши огромна работа 
контактувайки с хората, които са 
изолирани в къщи. Радостен съм, 
че спечелихме проекта „Топъл 
обяд“, който ни дава възможност 
да храним 1 000 човека, а ако 
има желаещи, които отговарят 
на условията, бройката на хората 
може да се увеличи до 1 500 чове-
ка, като  до края на месец април 
бройката трябва да се заяви. По 
европейският проект „Патронажни 
грижи“ общината добре се справя. 
Контактите с обслужваните жители 
и  обслужването им се извършва  
много добре. 

Общината създаде и добри 
условия в старческите домове за 
предпазване на домуващите  в съз-
далата се ситуация с пандемията 
Ковид 19. За жалост  в старческият 
дом в Славянци се допусна зара-
зяване с вируса на домуващи и 
персонал, но бяха взети строги 
мерки и ситуацията бе овладяна.

През годината благодарение на 
г-н Жеков и на „Винекс-Славянци“ 
бяха обновени детските гради-
ни в град Сунгурларе и селата 
Славянци, Чубра и Лозарево. Най-
искрено благодаря на г-н Жеков за 
благородството му и грижите за 
децата. И бих се радвал ако и други 
от бизнеса последват примера му. 

И както казах, основната гри-
жа на община Сунгурларе е за 
социалните потребители, децата 
и възрастните хора. И смятам, че 
през идващата година наистина ще 
акцентуваме върху услугите касае-
щи тях. Изказвам благодарност и 
на г-н Мушиев - отличен служител 
на общината, който полага непрес-
танни грижи  за усвояване на евро-

пейските средства по спечелените 
проекти свързани със социалните 
дейности, а така също и за подго-
товката и реализацията на нови 
такива. Тази година почти няма 
проблеми със задоволяването на 
населението с дървесина. Получи 
се обаче едно забавяне поради 
факта, че удължих плащането на 
дървата до нова година. Така или 
иначе, вече всички в общината 
имат дърва. През следващата 
година ще вземем предварителни 
мерки за навременното снабдя-
ване на хората. Ще се предложи 
на повече фирми да участват в 
снабдяването по населени места 
на населението.

 - Кои са ключовите приори-
тети за развитие на общината и 
върху какво смятате да работите 
в бъдеще?

- Знаете, че от улиците и общин-
ската пътна мрежа  остават 20-30% 
да се преасфалтират. Тук искам да 
кажа, че улиците в Сунгурларе ще 
бъдат асфалтирани  след напра-
вата на канализацията на града 
въпреки, че от предишното упра-
вление  бяха допуснати грешки, 
като се асфалтираха улици, които 
нямат  изградена инфраструктура. 
Имаме подаден проект за ново 
съвременно улично осветление. 
Сегашното улично осветление, 
което беше реализирано през 2008 
година наистина още свети, но в 
новите промени на Европейския 
съюз се отделя голямо внимание на 
фотоволтаичните централи. Така 
че можем да изградим  такива на 
общинските сгради и училищата, 
като по този начин ще облекчим 
потреблението на електроенергия. 
Имам идея за газифицирането на 
Сунгурларе, като това да стане 
по европейски проект. Изказвам 
своята искрена благодарност на 
зам. кметовете, на екипа с който 
работя, на всички съветници, неза-
висимо от коя партия са, за усиле-
ната работа която положихме тази 
година. И смятам, че ако всички 
заедно се обединим и вървим в 
една посока и желаем бъдещето 
на община Сунгурларе,  тя ще се 
превърне в модерна съвременна 
община.  

- Какво ще пожелаете на жи-
телите на общината за идващата 
2021 година?

- Уважаеми  жители на община 
Сунгурларе,

 Нека в Коледната нощ си поже-
лаем всичко най-хубаво – здраве, 
радост, благоденствие и късмет и 
да посрещнем Новата 2021 година 
с усмихнати лица!
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ФОНДАЦИЯ LEVA  И ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ АД 
ДОКОСНАХА С БЛАГОРОДСТВО СЪРЦАТА И ДУШИТЕ 

НА СТОТИЦИ ЖИТЕЛИ  В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

През последните две години  Фондация Leva осъществи десетки 
проекти със социална насоченост към най-уязвимите слоеве на 
обществото. Стипендии за добър или по-висок успех в училище 
получаваха подрастващи от 1-ви до 12-ти клас и студенти, деца 
на работници и служители на Винекс Славянци от гр. Сунгурларе, 
селата Славянци, Чубра, Грозден, Костен и Климаш.  Освен това  
финансово бяха подпомогнати  малчуганите от детските градина 
в гр Сунгурларе, селата Чубра, Грозден и Славянци. Фондация 
LEVA подаде ръка и на читалищата в Чубра и Славянци.

През  2019 и 2020 години Винекс Славянци АД  подпомагаше 
здравно нуждаещи се  работници на предприятието и представите-
ли на общността изпаднали в затруднено положение. Винарското 
предприятие осигури нови мебели за детските градини в селата 
Славянци, Чубра и Лозарево, както и за най-малките от детската 
градина в гр. Сунгурларе. Телевизори,  видеонаблюдение и ау-
диооборудване бяха осигурени на детските заведения в селата  
Славянци и Чубра. През изминаващата година със средства от 
Винекс Славянци бяха закупени учебници за средното училище 
в общинския град. Подкрепен финансово от Винекс,  и с нови 
екипи, днес събира сили клубът по борба в Сунгурларе. А за да 
спомогне да бъдат съхранени традициите  в долината на лозите 
и виното най-голямото в региона винарското предприятие закупи 
и дари дрехи за танцовия състав към читалището на  Славянци, 
както и ямурлуци читалище Лозарево, което през отиващата си 
2020 г. навърши 100 години от основаването си.

Общата сума, с която са подпомогнати изброените инициативи 
възлиза на близо 280 000  лева.

Фондация  LEVA е основана през 2008 г. Насочена е към соци-
ални проекти в община Сунгурларе. Подпомага интеграцията на 
различните етноси в българското общество.

Винекс Славянци е възникнал като лозаро-винарска кооперация 
„Възраждане“ в началото на 30-те години на миналия век. През 
1952 г става част от ДСО Винпром.

През 1996 г се отделя от монопола и започва самостоятелно 
съществуване като Винекс Славянци. Популярната винарна 
съществува вече близо 90 години. Почти няма семейство, чийто 
живот да не е свързан с това предприятие. Неговата популярност 
е плод не само на отличната продукция, но и на социалната про-
грама, която не е била прекъсвана през годините.

Близо 280 000 лева 
стигнаха до най-
уязвимите групи 
от общността


