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Брой15, 8.10.2019 г. Година XII, брой 260

Уважаеми  госпожи и господа общински съветници и 
кметове,

служители в общинската и кметските 
администрации,

За мен е чест и привилегия  да Ви поздравя по повод Деня 
на българската община - 12 октомври!

Изразявам своята огромна признателност и уважение към 
всички Вас,  посветени на каузата „Местно самоуправление”. 
Пожелавам Ви да продължавате да работите компетентно и 
упорито в полза за нашите населени места и общината ни, да 
отстоявате принципите си и намирате правилните решения 
във всяка ситуация, да изграждате доверие и получавате 
подкрепа от гражданите. Вярвам, че заедно ще решавате про-
блемите и ще подобрявате условията за живот на жителите 
на Община Сунгурларе!

Бъдете взискателни към себе си, безкомпромисни и всеот-
дайни, отстоявайте интересите на своите избиратели в името 
на които сте избрани в местната власт!

Благодаря Ви, че спомагате за издигане авторитета и градите 
бъдещето на Община Сунгунгурларе! Пожелавам Ви много 
успехи в тази нелека и отговорна дейност! Бъдете здрави, 
приемайте с мъдрост и търпение предизвикателствата в 
ежедневието!

Желая Ви професионални успехи, които да Ви  зареждат 
с положителна енергия и оптимизъм и много поводи да 
празнувате!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

ПЪЛЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - 
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД ДЕНЯ 

НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

КМЕТ НА ОБЩИНА
•Диана Колева Гурева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
•Хатидже Мехмедова Георгиева
Движение за права и свободи – ДПС
•Живко Иванов Йорданов
ВЪЗРАЖДАНЕ
•Георги Стефанов Кенов
ПП ГЕРБ

ПАРТИИТЕ, КОИТО ЩЕ 
АТАКУВАТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

НА СУНГУРЛАРЕ

ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА 
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)

101. Николай Петков Терзиев
102. Светлана Петрова Атанасова
103. Димитрина Паскалева Димитрова
104. Пантелей Василев Панделиев

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ – ДПС

101. Хатидже Мехмедова Георгиева;
102. Ружди Хикмет Хаджен;
103. Живка Николова Колева;
104. Садет Сали Бошнак;
105. Ремзи Ереджеб Али;
106. Кина Иванова Христова;
107. Халил Сейдахмед Ахмед;
108. Исмаил Хасан Хасан;
109. Фикрет Миман Кадиш;
110. Мехмед Мустафа Шакир;
111. Николай Пенков Пенков;
112. Илиян Костов Маринов;
113. Вейсел Мюмюн Али;
114. Исмаил Осман Коруосман;
115. Исмет Юсеин Саид;
116. Тотка Пешова Георгиева;
117. Исмаил Шабан Шакир;

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

101. Тодор Стоянов Раданчев
102. Яна Янкова Щерева
103. Жаклина Стоянова Божкова
104. Атанас Милков Караиванов
105. Стефка Венцеславова Златева
ПП АТАКА

101. Георги Димитров Георгиев

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

101. Мариян Иванов Чолаков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Валентин Янчев Славов
102. Диана Колева Гурева
103. Заличен
104. Маргарита Йорданова Димитрова
105. Стефан Георгиев Налбантов
106. Стела Андреева Ангелова
107. Атанас Илчев Атанасов
108. Атанаска Недялкова Янева
109. Жанета Ганева Жечева
110. Кремена Николаева Маринова
111. Галина Димитрова Стоянова
112. Аксения Асенова Дякова
113. Благомир Тодоров Чомаков
114. Радостина Атанасова Кръстева
115. Мехмед Хасан Хасан
116. Хюсеин Мехмед Хюсеин
117. Славчо Тодоров Желязков

ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Живко Иванов Йорданов
102. Ангел Тодоров Батаков
103. Тинко Стойчев Димитров
104. Диляна Димитрова Раданчева
105. Стефан Чанев Чанев
106. Али Ахмед Абтула
107. Величка Колева Василева
108. Марушка Куртева Докова
109. Росица Добрева Цветкова
110. Георги Иванов Георгиев

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 
ПРОМЯНА

101. Жеко Славчев Жеков
102. Кульо Кънчев Кънев

ПП ГЕРБ
101. Георги Стефанов Кенов
102. Мария Димитрова Димитрова
103. Иван Начев Ангелов
104. Гергана Йорданова Желязкова
105. Сюлейхан Исуф Хасан
106. Айше Реджеб Гюджен

107. Васил Динев Михалев
108. Ферди Байрамали Хюлми
109. Моника Симеонова Симеонова
110. Мирослав Стефанов Мирков
111. Михаил Апостолов Лолов
112. Йордан Костов Йорданов
113. Боян Стефанов Чанев
114. Фикрет Байрямали Мехмед
115. Костадин Божидаров Гъргов
116. Валя Лъчезарова Генова
117. Василка Христова Сугарева

КМЕТ НА КМЕТСТВО

Везенково
Катя Асенова Атанасова
ПП ГЕРБ
Албена Алдинова Калайджиева
Движение за права и свободи – ДПС

Вълчин
Кръстю Янков Янев
Движение за права и свободи – ДПС
Мирослав Росенов Йосифов
ПП ГЕРБ
Кремена Николаева Маринова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Грозден
Цонко Сашев Беев
Движение за права и свободи – ДПС
Иван Георгиев Колев
ПП ГЕРБ
Аксения Асенова Дякова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Климаш
Семиха Хюсеинали Хюсеин
Движение за права и свободи – ДПС
Бекташ Исмаилов Хюсеинов
ПП ГЕРБ
Хюсеин Мехмед Хюсеин
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Костен
Ахмед Мустафа Христем
Движение за права и свободи – ДПС

Лозарево
Благомир Тодоров Чомаков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Али Ахмед Абтула
ВЪЗРАЖДАНЕ
Димка Андонова Чанева
ПП ГЕРБ

Манолич
Белгин Феим Кадиш
Движение за права и свободи – ДПС
Метин Али Гюджен
ПП ГЕРБ

Подвис
Кульо Кънчев Кънев
Движение ЗАЕДНО за промяна
Валентина Желязкова Йорданова
ПП ГЕРБ
Галина Димитрова Стоянова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Галина Чанева Тодорова
ВЪЗРАЖДАНЕ

Прилеп
Чани Димов Стойчев
Движение за права и свободи – ДПС
Мима Ангелова Иванова
ПП ГЕРБ

Славянци
Жеко Славчев Жеков
Движение ЗАЕДНО за промяна
Стефан Димов Димов
Движение за права и свободи – ДПС
Асен Мирчев Михалев
ПП ГЕРБ

Съединение
Живка Иванова Бакалова
ПП ГЕРБ
Мехмед Хасан Хасан
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Ахмед Али Али
Движение за права и свободи – ДПС

Чубра
Диню Илиев Иванов
ПП ГЕРБ
Митко Ганев Димитров
Движение за права и свободи – ДПС
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РЕШЕНИЕ № 467
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев - кмет на 

Община Сунгурларе, относно: Отчет за изпълнение на Програмата 
за управление на Община Сунгурларе за мандат 2015-2019г.

След проведеното поименно гласуване с 13 гласа - „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет 
Сунгурларе

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА, 

приема Отчета за изпълнението на Програмата за управление на 
Община Сунгурларе за  мандат 2015-2019 г.

РЕШЕНИЕ № 468 
Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  - кмет на 

Община Сунгурларе относно: Избиране временно изпълняващи 
длъжността кмет на кметство.

След проведеното поименно гласуване с 13 гласа - „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет 
Сунгурларе

РЕШИ:
I.Избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, 

за срок до полагане клетва на новоизбраните кметове, в следни-
те населени места с население над 350 души /съгл.чл.16,т.1 от 
ЗАТУРБ/ от община Сунгурларе, в които ще се проведе избор 
за кмет на кметство:

1.Кметство с.Везенково - вр.изп.дл.кмет на кметство-Славка 
Овчарова-спец.кметство.

2.Кметство с.Вълчин-вр.изп.дл.кмет на кметство-Недка 
Миндова-спец.кметство.

3.Кметство с.Грозден/съставно с.Лозица/-вр.изп.дл.кмет на 
кметство-Веселина Костова спец.кметство.

4.Кметство с.Костен-вр.изп.дл.кмет на кметство - Анифе 
Мустафа-спец.кметство.

5.Кметство с.Лозарево-вр.изп.дл.кмет на кметство - Теодора 
Зенгинова-спец.кметство.

6.Кметство с.Манолич-вр.изп.дл.кмет на кметство - Гюлназ 
Ибиш-спец.кметство.

7.Кметство с.Прилеп-вр.изп.дл.кмет на кметство - Фатме 
Хасан-спец.кметство.

8.Кметство с.Съединение-вр.изп.дл.кмет на кметство - Севим 
Емин-км.наместник с.Камчия.

9.Кметство с.Чубра-вр.изп.дл.кмет на кметство - Живка 

Бояджиева-спец.кметство.
II.Определя възнаграждение на временно изпълняващите 

длъжността кметове на кметства, равно на възнаграждението 
получавано от кметовете на съответните кметства, към момента 
на приемане на решение на ОбС.

РЕШЕНИЕ № 469
Разглеждане на предложение  от Комисията за определяне на 

съдебни заседатели.
След проведеното поименно гласуване с 13 гласа- „ЗА”, 

„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет 
Сунгурларе

РЕШИ :
1.Определя кандидатурата на г-жа Ирина Джендова за съдебен 

заседател.
2.На основание чл. 68 в от ЗСВ, Общински съвет Сунгурларе 

изпраща  кандидатурата на г-жа Ирина Джендова за съдебен 
заседател, заедно с копие от решението си и документите по чл. 
68, ал. 3 до Председателя на Окръжен съд Бургас.

3.Предлага кандидатурата на г-жа Ирина Джендова за избиране 
от общото събрание на съдиите при Окръжен съд Бургас. 

Министерството на труда и социалната политика 
и Агенцията за социално подпомагане категорично 
опровергават разпространената дезинформация сред 
семейства в Сливен, Ямбол и Карнобат, че „децата им 
ще бъдат отнети“. Бихме искали да успокоим всички 
родители, че дирекциите „Социално подпомагане“ и 
отделите „Закрила на детето“ не планират такива дейст-
вия. Призоваваме всички семейства да не се поддават 
на провокации, които целят всяване на страх и паника.

Припомняме, че предприемането на временна мярка 

за закрила „настаняване на дете извън семейството“ се 
налага единствено с решение на съда, при това само при 
изрични основания, определени в Закона за закрила на 
детето. В законодателството, което ще влезе в сила от 1 
януари 2020 г. не се предвижда промяна на този принцип.

Призоваваме при съмнения и притеснения родителите 
да се обръщат за информация и съдействие към институ-
циите - местните дирекции „Социално подпомагане“ и 
отделите „Закрила на детето“, училищата, регионалните 
управления на образованието и структурите на МВР.

На 26.09.2019г., от 15:00 часа, в Ритуалната зала 
на Община Сунгурларе  се проведе заключителна 
кръгла маса по Програма РОМАКТ. 

Инж. Васил Панделиев - кмет на Община 
Сунгурларе откри заседанието, пожелавайки пол-
зотворна работа, благодари на г-н Диян Данков, 
фасилитатор на Програмата Ромакт, за съдействието 
и помоща при реализиране на конкретните цели за 
Община Сунгурларе.

В рамките на срещата бяха обсъдени постигнатите 
за две години резултати и устойчивостта на подхода 

на програмата. Също така беше представен изготвения 
от Община Сунгурларе мониторингов доклад, отчитащ 
изпълнението на заложените дейности по приоритетите 
на Общинския план за интеграция на ромите за 2018 г.

На събитието участие взеха представители на 
Местната активна група /МАГ/  Сунгурларе, Община 
Сунгурларе, членовете на Общинската работна група 
за реализиране на местната политика за интеграция на 
ромите и на програмата РОМАКТ, директори на учеб-
ните заведения на територията на Община Сунгурларе 
и началника на РУ „Полиция” гр. Сунгурларе.

Д-р НИКИФОРОВ – специалист хирургия
Работно време: Понеделник - петък: 08:00ч.-12:00ч.;14:00ч.-17:00ч.Събота: 

10:00ч.-12:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р ДРАГНЕВ  - специалист кардиология и ехография
Работно време: Понеделник, сряда и петък: 11:00ч.-14:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р ПРАМАТАРОВА – специалист гастроентеролог  и ехография
Работно време: Понеделник,  четвъртък и петък: 15:00ч.-18:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р ПАШЕВА – специалист акушерство и гинекология 
Работно време:  сряда 10:00ч.-16:00ч. и петък от 09:00ч.-13:00ч.
Работи с медицински направления по  НЗОК
Д-р КАТРАФИЛОВА – специалист урология и ехография 
Работно време:  сряда: 15:00ч.-17:00ч. – след предварително записване –платен 

прием  
Д-р ТРАНДЕВ –специалист гастроентерология и ехография
Работно време:  Събота: 09:00ч.-12:00ч.- след предварително записване  –платен 

прием.
Д-р ДИНЕВ – специалист неврология
Работно време: Събота:  09:00ч.-12:00ч. – след предварително записване –платен 

прием.
Д-р РОБЕВ – специалист медицинска онкология
Работно време: Събота: 11:00ч.- 13:00ч.-  след предварително записване – платен 

прием.
ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ: 0889/897 120

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M90P001-2.040-
0047-C01 от 01.09.2019г. за Проект "Патронажна грижа в Община Сунгурларе и 
Община Созопол" по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие 
на човешките ресурси" 2014-2020г.,

Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване 
на патронажна грижа за потребители с постоянен или настоящ адрес в община 
Сунгурларе.

Патронажната грижа е индивидуална подкрепа на хора с увреждания и възраст-
ни хора и техните близки, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални 
услуги в домашна среда от мобилен специализиран екип /здравни специалисти и 
специалисти по социални дейности/.

Кой може да се ползва от услугата?
Целева група: Лица, навършили 66 години и лица с валидно експертно решение 

от трудово-експертна лекарска комисия, за които са в сила следните обстоятелства:
- с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни 

грижи;
- след оперативна интервенция и след хоспитализация;
- имат нужда от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.
Всеки потребител има право да ползва патронажна грижа не повече от 2 часа 

дневно. Честотата на услугата „патронажна грижа” за всеки индивидуален случай 
може да бъде различна!

Образец на заявление-декларация може да се получи във -офис на Община 
Сунгурларе на адрес: гр. Сунгурларе, пл. "Георги Димитров" № 10 , ет.2 , стая №2 
или да се изтегли от сайта на Община Сунгурларе: http://www.sungurlare.org/index.
php/2018-03-08-12-46-57 ,

За информация: 0878627115
Заявление-декларация за получаване на патронажна грижа

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ УВЕДОМАВА ЖЕЛАЕЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В 
ПРИДВИЖВАНЕТО, ЧЕ:

1.Секции 02-23-00-003 и 02-23-00-004 в гр. Сунгурларе СУ „Хр. Ботев” - начален курс са определени за 
гласуване на лица с увреждания. 

СУ”Хр.Ботев”-нач.курс-ул.”Хр.Смирненски”-02-23-00-003
УЛ.БУЗЛУДЖА№001-024; УЛ.БЪЛГАРКА№002-008; УЛ.ВАСИЛ КОЛАРОВ№001-026; УЛ.ГАНЧО 

ХАРДАЛОВ№001-024; УЛ.ДУНАВ№001-020; УЛ.ИСКЪР№001-014; УЛ.КРАЙРЕЧНА№002-014; 
УЛ.КОМСОМОЛСКА№002-023; УЛ.ЛУДА КАМЧИЯ№002-010; УЛ.МИТКО ПАЛАУЗОВ№001-008;УЛ.
НЕЙКОВСКА№001-027; УЛ.ОБОРИЩЕ№002-004;УЛ.ПРОЛЕТАРСКА№002-006;

УЛ.ПИОНЕРСКА№003-015;УЛ.ПЪРВИ МАЙ№001-012; УЛ.СТАНКЕ ДИМИТРОВ№001-022; 
УЛ.СТИДОВО№001-010; УЛ.СЛАВЯНСКА№001-027; УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №001-022;УЛ.
ШИШМАНОВО№001-010;

УЛ.ЧЕРЕН ДЪБ№002-036; УЛ.ЯНТРА№001,003,004,004 01,004 02,005,005 01,005 02
СУ”Хр.Ботев”-нач.курс-ул.”Хр.Смирненски-02-23-00-004
УЛ.АВРОРА№001-040;УЛ.ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ№035-058; УЛ.ДИМИТЪР БОГДАНОВ№014-032;УЛ.

ИЗГРЕВ №001-061;УЛ.ИВАН ВАЗОВ№029-042; УЛ.ОВЧАРСКА№001-042; УЛ.РОДОПИ№002-028; УЛ.ПОБЕДА 
№001-024;УЛ.РИЛА№002-010; УЛ.СВОБОДА№001-010; УЛ.СТРАНДЖА№002-026; УЛ.ШИПКА№001-021;УЛ.
ПИРИН№001-017; УЛ.ПОЛЯНА№009,011,015

2.Телефони в община Сунгурларе , на  които  могат  да  се  правят  заявки  за ползване на транспорт в из-
борния  ден:

Фронт – офис /Административно обслужване
05571/5096
05571/5112
Дежурни община Сунгурларе
05571/5111

ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И АГЕНЦИЯТА ЗА 

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ЗА 

ПРОВЕДЕНО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ”СВЕТИ 
ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ”
В ГР.КАРНОБАТ, УЛ.”КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ” №38 - РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ

НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ  - МАНДАТ 2015-2019г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КРЪГЛА МАСА 
ПО ПРОГРАМА РОМАКТ

СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

/Приет с Решение №467/26.09.2019г. на Общински съвет Сунгурларе/
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Настоящия отчет за изпълнението на Програмата за управлението 
на мандат 2015-2019 и дейността на Община Сунгурларе за този 
период, е изготвен в изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който 
кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет 
за изпълнението на Програмата за управление за срока на мандата.

През изтичащият мандат 2015-2019г. ръководството на Община 
Сунгурларе изпълняваше своите функции по отношение на осигурява-
не на най-важните и основни дейности - плащането на заплати и оси-
гуровки, осигуряване на дейността на детските градини, социалните 
услуги и издръжката на всички бюджетни звена, следвайки основния 
принцип, а именно - възстановяване и запазване на финансовата ста-
билност на общината, целесъобразно и законосъобразно  усвояване 
на ограничения финансов ресурс, с който разполагаше общината. 

 Предприети бяха комплекс от мерки за ограничаване на бюджетни-
те разходи и подобряване на контрола по разходване на бюджетните 
средства в т.ч. преструктуриране на бюджетните дейности и звена, 
преглед и актуализиране на структурата на общинска администра-
ция и нормативите за нейната издръжка, както и всички законови 
действия по събиране на просрочените вземания от физически и 
юридически лица.

Кандидатствахме и получихме средства по оперативни, национал-
ни и регионални програми – за обучение и заетост,  за намаляване 
на младежката безработица, за осигуряване на заетост на хора с 
увреждания и др.

Инвестиционна програма на общината беше адекватна на нуждите 
на жителите на общината.

Не на последно място усилията ни бяха насочени за подобряване 
на качеството на обслужване на гражданите и фирмите и прозрачност 
в работата на общинската администрация.

 Несъмнено направеното за подобреният облик на Община 
Сунгурларе и града през последните години е плод на усилията на 
общинското ръководство. 

Ремонтирани бяха изключително важни и необходими за насе-
лението обекти, като голяма част от подобренията бяха направени 
благодарение на реализирани проекти по линия на Европейските 
фондове, националните програми, целеви средства, както и със 
собствени средства.  Положителни промени се случиха в различните 
сфери на дейност - инфраструктура, строително-ремонтни дейности, 
подмяна на водопроводната и канализационната система, в културата 
и образователната дейност, трансграничното сътрудничество, социал-
ната и етническа интеграция на съответните съсловия и малцинства.

Всички те дадоха своите резултати и доведоха до разнообразяване 
ежедневието на хората, спомогнаха за обновяване и хармонизиране 
облика на града, превърнаха живота ни в по-удобен и състоятелен, 
предадоха му поне до известна степен европейски стандарт.

Един от важните приоритети през мандата беше:

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА, 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И С ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРА, КАТО ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИЯ 
В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

Ние можем да се похвалим, че успяхме за над 21 милиона лева да 
подготвим проекти, да спечелим проекти и да реализираме голяма 
част от тях.

ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ 
-Проект  „Нови възможности за грижа”, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стой-
ност на проекта е 98 711,11 лв. Период на изпълнение: 01.03.2015 
- 29.02.2016 г. Основни дейности: Осигурени бяха лични асистенти 
и домашни помощници и  както и медицинско обслужване на потре-
бителите и предоставени услуги в домашна среда на  31 бр. -  хора с  
увреждания. Назначени бяха 29 лични асистента 4 бр. медицински 
специалисти, които предоставяха социалните услуги домашна среда и 
здравните услуги на потребителите. Проекта е приключен през 2016г.

-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. Период на изпълнение:  
24.02.2016 г. - 24.08.2016 г. Основни дейности: През целия срок  на 
действие на проекта бяха назначени общо 83 бр. младежи до 29 
годишна възраст. Проекта е приключен през 2016г.

-Проект „Солидарност“ процедура за БПФ „Независим Живот”, 
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-
си“ 2014-2020. Обща стойност: 499 996,00 лв. Период на изпълнение: 
24 месеца - до 31.10.2017 г. Основни дейности:  Предоставени бяха  
интегрирани социални услуги - за лична помощ, комунално битови 
дейности и подкрепа за социално включване в домашна среда на 
потребителите. По проекта бяха назначени  49  домашни помощни-
ци и лични асистенти, същите предоставяха социални услуги на 63 
деца и възрастни с увреждания и хора над 65 години с ограничения 
и невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на 
Община Сунгурларе. За цялостно функциониране на центъра бе нает 
персонал - здравен асистент и социален работник. Със закупеното 
специализирано транспортно средство се предоставят услуги и към 
настоящия момент по транспортиране на лица с невъзможност за 
придвижване до  специализирани болнични заведения и при явяване 
на ТЕЛК комисии. Проекта е приключен през 2017г.

-Национална програма: „Помощ за пенсиониране“. Източник на 
финансиране: „Агенция по заетостта” - чл. 31 от Закона за насърчаване 
на заетостта. Период на изпълнение: до навършване на пенсионна 
възраст на лицата, но не повече от 24 месеца. Основни Дейности: 
назначени 2  лица. Проекта е приключен през 2017г.

-Национална програма: „Заетост и обучение на хора с трайни ув-
реждания“. Източник на финансиране: „Агенция по заетостта” - чл. 
31 от Закона за насърчаване на заетостта. Период на изпълнение: 24 
месеца. Основни дейности: назначени 2  лица. Проекта е приключен 
през 2017г. 

-Регионална програма за заетост. Източник на финансиране: 
„Агенция по заетостта” - чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта. 
Период на изпълнение: 6 месеца. Основни дейности: назначени 8  
лица. Програмата приключи на 24.11. 2017г.

-Проект „Трапезария - Надежда" финансиран по „Oперативна про-
грама за храни и/или основно материално подпомагане“, процедура 
за предоставяне на БФП "Осигуряване на топъл обяд - 2016". Обща 
стойност: 23 782,00 лв. Период на изпълнение: 12 месеца Основни 
дейности: Осигурена беше топла храна на 50 потребителя от Община 

Сунгурларе. Приключен през 2017г.
-Сред значимите проектите с видими резултати е Проекта  

„Съвместни действия за борба с пожарите на териториите на об-
щините Сунгурларе и Юскюп, Р Турция” финансиран по Програма 
за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г., 
Приоритетна ос.1 „Околна среда. Обща стойност: 468 918,20 евро. 
Основни дейности: Закупени бяха 4 бр. високопроходими специализи-
рани автомобила с възможности за гасене на горски пожари, изготвен 
беше  риск анализ за възникване на горски пожари, изготвен бе и 
технически проект за  2 бр. пожаронаблюдателни кули. Закупените 
автомобили по проекта през настоящата година се използваха по 
предназначение за гасене на възникналите многобройни пожари /с. 
Скала, с. Огнен, с. Грозден, с. Подвис, гр. Сунгурларе - на няколко 
локализации/. Проекта е приключен през 2019г.

-Проект  „Обучение и заетост на младите хора“. Източник на фи-
нансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020. Обща стойност: 27 600,00 лв. Период на изпълнение:  
21.06.2017 г. - 21.11.2017 г. Основни дейности: През целия срок  
на действие на проекта бяха назначени общо 10 бр. младежи до 29 
годишна възраст. Приключен през 2017г.

-Регионална програма за заетост. Източник на финансиране: 
„Агенция по заетостта” - чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта. 
Период на изпълнение: 6 месеца Основни дейности: назначени 8  
лица. Програмата приключи на 24.11.2017г.

-Проект „Изработване на общи 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. Период на изпълнение - 24 месеца 
. Проекта приключи на 31.07.2019г.

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. Целта на проекта 
е да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната ус-
луга “Приемна грижа” и разшири обхвата й в страната, както и по 
отношение на целевите групи. Проекта е в процес на реализация.

-Нов Проект „Трапезария - Надежда" финансиран по „Oперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане“, проце-
дура "Осигуряване на топъл обяд  2016-2020" с Договор за предос-
тавяне на БФП №  BG05FMOP001-3.002-0081-C08, финансиран по 
„Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомага-
не 2014-2020“. Проекта е на обща стойност 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 потребителя, както и предос-
тавяне на съпътстващи мерки. Проекта е в процес на реализация.

-Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на фор-
мулиране, изпълнение и мониторинг на социални политики в Община 
Сунгурларе”  № BG05SFOP001-2.009-0055-С01. Обща стойност: 89 
858.82 лв. Период на изпълнение:  19.12.2018 г. - 19.12.2019 г. Основни 
дейности: Проучване, оценка, анализ и мониторинг на нормативна 
база, политики и практиките за гражданско участие в социалната 
сфера. Проучване на добри национални и международни практики 
за гражданско участие и мониторинг при формиране и изпълнение 
на общински политики. Разработване и въвеждане на механизъм за 
граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпъл-
нение на социалната политика и услуги. Повишаване на капацитета 
за гражданско участие и мониторинг на процесите на формулиране, 
изпълнение и мониторинг на общински политики и законодателство 
в социалната сфера в Община Сунгурларе. Повишаване на общест-
вената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в 
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общински 
политики и законодателство в социалната сфера. Бенефициент по 
проекта е Сдружение „Равновесие“ гр. Бургас, Община Сунгурларе 
е партньор. Проекта е в процес на реализация.

-Проект „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания”, 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014-2020. Договор за предоставяне Безвъзмездна 
финансова помощ /БФП/ № 03-ХУ-02-05-1485#3. Обща стойност: 
399 908,88 лв. Период на изпълнение:  26.11.2018 г.- 26.11.2020 г. 
Основни дейности: През целия срок  на действие на проекта ще 
бъдат назначени общо 27 бр. лица с увреджания. Проекта е в процес 
на реализация.

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

Безвъзмездна финансова помощ /БФП/ № 03-ХУ-02-05-2176#4. 
Обща стойност: 353 691,60 лв. Период на изпълнение:  16.01.2019 
г.- 16.01.2021 г. Основни дейности: През целия срок  на действие на 
проекта ще бъдат назначени общо 24 бр. лица с увреджания. Проекта 
е в процес на реализация.

-Проект „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания. 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014-2020. Договор за БФП № 03-ХУ-02-05-252#5. 
Обща стойност: 32 993,76 лв. Период на изпълнение:  04.02.2019г.- 
02.02.2021 г. Основни дейности: През целия срок  на действие на 
проекта ще бъдат назначени общо 2 бр. лица с увреджания до 29 
години. Проекта е в процес на реализация.

-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. Период на изпъл-
нение:  01.11.2018 г. - 01.07.2020 г. Основни дейности: Проучване 
и анализиране на опита от три иновативни за България практики, 
прилагани във Финландия. Адаптиране  и пилотно прилагане на  
иновативните практики. Повишаване на капацитета на партньорите 
и заинтересованите страни. Оценка на постигнатите резултати от 
гледна точка на приложимостта на иновацията. Разпространение на 
постигнатите резултати. Проекта е в процес на реализация.

- Проект „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община 
Созопол” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
фшинансова помощ  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент,2 по ОП „Развитие на човешките ресурси 
2014-2020”. Договор за БФП, съгласно изискванията на финансовата 
програмата, кооперирането на двете общини позволи, освен грижа 
за своите жители да бъдат получени средства за закупуване на нови 
леки автомобили. Период на изпълнение 14 месеца от 01.09.2019г.-

31.12.2020г. Стойност на проекта 201 728,48лв. Проекта е в процес 
на реализация.

-Проект по Програмата WiFi4EU, срещу ваучери на стойност 15 
000 евро, които ще постъпват директно от Брюксел, жителите и 
гостите 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 
финансиране по втората покана за кандидатстване на Програма 
Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-
2020 г. приоритетна ос 1 „Околна среда“. Проектът е на обща стой-
ност 383 552,20 евро, като ще се изпълнява съвместно от Община 
Сунгурларе - водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция - втори 
партньор. Продължителността на проекта е 24 месеца и включва меки 
и инвестиционни мерки за подобряване състоянието на защитени 
зони в България и Турция.  По проекта е предвидено изпълнението 
на следните съвместни дейности от двата партньора: Доставка на 
специализирано оборудване за защита на природата в Сунгурларе и 
Сюлоглу; Консервационни мерки за защита на природата в Сунгурларе 
и Сюлоглу; Съвместна кампания за повишаване на осведомеността на 
населението „Защита на природата от всички“ и съвместна училищна 
кампания за защита на природата; Проектът е насочен към жителите 
и гостите на двете общини, ученици и младежи, образователни ин-
ституции, неправителствени организации и всички заинтересовани 
страни, които имат желание да се включат в проектните дейности и 
кампаниите за повишаване осведомеността на населението относно 
съвместената защита на природата в трансграничния регион. Проекта 
е в процес на реализация.

-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 размер на 21 610,60лв. Проекта е в процес 
на реализация.

ПРОЕКТИ НА ЕТАП ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
И СТРОИТЕЛСТВО

-Един от мащабните и значими инфраструктурни проекти за об-
щината 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. Основни дейности: 
Частична подмяна на водопровод в с. Лозарево и с. Чубра и цялостна 
подмяна на водопровод в с. Грозден. Проекта е договориран, към 
настоящия момент са в ход процедури за възлагане на обществени 
поръчки за проектиране и строителство.

-Проект ”Закриване и рекултивация на съществуващо общинско 
депо за ТБО на територията 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. Проекта 
е на етап - излъчване на изпълнител и сключване на договор.

-Проект „Изграждане на комбинирана спортна площадка за 
минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, Община 
Сунгурларе”, подписан Договор с Държавен фонд „Земеделие“ № 
BG06RDNP001-7.007-0069-C01./08.05.2019г. за отпускане на безвъз-
мездна финансова помощ по проект „Изграждане на комбинирана 
спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село 
Славянци, Община Сунгурларе” по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитието 
на селските райони за периода 2014-2020г.  Стойността на проекта е 
в размер на  95 633.13 лв. и срок на изпълнение 36 месеца. Проектът 
включва: Новопроектирано комбинирано игрище с алеи от изток, 
едната северно от площадката, а другата южно, като цялата зона е 
решена с асфалтова настилка. Проекта към настоящия момент е на 
етап процедура за провеждане на обществена поръчка за избор на 
изпълнител на СМР.

ПРОЕКТИ КЛАСИРАНИ, В СПИСЪКА НА РЕЗЕРВИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

-Проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка 
на деца в неравностойно положение в община Сунгурларе“ Източник 
на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за инте-
лигентен растеж“, процедура за БФП „Подкрепа за предучилищното 
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ Обща 
стойност: 465 595,48 лв. Период на изпълнение: 24 месеца Основни 
дейности: Да се подобрят условията за равен достъп до предучилищна 
подготовка и възпитание. Да се проведат допълнителни занимания 
с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на 
официалния език преди постъпване в първи клас. Да се повиши 
качеството на образованието в детските градини, в които се обучават 
деца от различен етнически произход, с цел тяхната образователна 
интеграция. Да се благоприятства взаимното опознаване на децата 
от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност. Да се 
работи по включване на родителите във възпитателния процес. Да се 
създадат условия за успешна социализация на децата от етническите 
малцинства и/или от маргинализирани групи. Да се мотивират деца 
и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи 
клас).Да се работи по преодоляване на негативни обществени нагласи, 
основани на етнически произход. Проекта е класиран, в списъка на 
резерви за финансиране

-Проект „Подобряване качеството на живот и създаване на оп-
тимална жизнена среда , чрез реконструкция  и рехабилитация на 
улици в населени места, на територията на Община Сунгурларе“. 
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: 
1 293 318,59 лв. Основни дейности: Проектът предвижда ремонтни 
дейности по улици V и VI клас от уличната мрежа на гр. Сунгурларе, 
с. Вълчин, Костен, с. Чубра, с. Съединение и с. Манолич, които имат 
обслужваща функция - осигуряват достъп до имотите по тях и съби-
рат движението от обслужващите улици и го отвеждат до улиците 
от по-висок клас. Основна цел на проекта е да се предложи решение 
за реконструкция и рехабилитация на уличните настилки и ремонт 
на уличните съоръжения, с което да се преустанови процеса на раз-

ОТЧЕТ
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4 5
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД № 673 ГР.СУНГУРЛАРЕ  20.09.2019Г. 
РОДНИЯ КРАЙ ПРЕЗ 
ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА

На 25 септември в залата на Общински 
съвет Сунгурларе ЦПЛР- ОДК   проведе  за 
втора поредна година конкурс на  мултиме-
дийни презентации под надслов „Моят роден 
край“. Събитието се проведе под егидата на 
Община Сунгурларе и е залегнало в програ-
мата по случай 45 години от обявяването 
на Сунгурларе за град. В надпреварата се 
включиха 7 участници за СУ „Христо Ботев“ 
гр. Сунгурларе : Даниела Козарова – ХІІ 
А клас, Мариана Вълканова – VІІ А клас, 
Софийка Живкова - ХІІ А клас, Габриела 
Йосифова – ІХ А клас, Елица Тодорова и 
Георги Милев от  ІV клас и за ОУ „Христо 
Ботев“ с.Лозарево: Стела Иванова – ІV клас, 
които ни показаха красотите и забележител-
ностите на град Сунгурларе, град Котел, село 
Лозарево, село Чубра и село Славянци.  През 
погледа на децата, присъстващите имаха 
възможността да видят оценката на минало-
то, настоящето и представата за бъдещето. 
Съвременните интерактивни технологии и 
мултимедийните уроци дават възможност да 
се влияе на възможно най-много сетива при 

усвояване на знания и формиране на умения, 
затова и презентациите бяха интересни на 
присъстващите. 

Кметът на община Сунгурларе,  инж. 
Васил Панделиев връчи награди на отли-
чените учениците: 

Първо място – Даниела Козарова – 12 А 
клас – СУ „Христо Ботев“  гр. Сунгурларе; 

Второ място – Стела Иванова – 4 клас   
клас – ОУ „Христо Ботев“ с. Лозарево; 

Второ място – Мариана Вълканова – 7 А 
клас – СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе; 

Трето място – Софийка Живкова – 12 А 
клас – СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе;

Поощрителни награди получиха:
 - 4 клас - Елица Тодорова и  Георги Милев 

СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе. 
 - 9 „а“ клас - Габриела Йосифова СУ 

„Христо Ботев“ гр. Сунгурларе. 
Всички участници получиха награди и 

пожелания за по-успешно представяне в 
следващите им участия. Кметът на общината 
им  пожела да бъдат достойни граждани на 
Община Сунгурларе.

рушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността 
и отводняването им от повърхностните води. Проекта е класиран, в 
списъка на резерви за финансиране.

-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, подо-
бряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура. Обща стойност: 5 736 273,08 лв. Основни дейности: 
„Реконструкция и рехабилитация на Общински път - направа на нова 
асфалтова настилка, направа на нова сигнализация и отводняване, 
полагане на оптичен кабел за широколентова връзка. Проекта  е 
класиран, в резерви за финансиране.

-Проект „Прилагане на мерки за превенция от пожари в общин-
ските гори”, договор №: BG06RDNP001-8.004-0015. По Програма 
за развитие 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. Проекта е класиран, в списъка на резерви за финансиране

ПРОЕКТИ НА ЕТАП ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ
-Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска образова-

телна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе", по-
добект: 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 значение в селските 
райони, която включва основно или средно училище, финансирано 
чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищ-
ното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014- 202 финансиране (Безвъзмездна 
финансова помощ) - 951 648.19 лв. Проекта е  класиран, на етап 
подготовка на документи за одобрение на финансиране и сключване 
на договор.

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

Предоставям на Вашето внимание по години:
ЧАСТ ОТ  ЗНАЧИМИТЕ ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ 

КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНАТА, В Т.Ч.: 
ЧИСЛО И С ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

2016г.
-Рехабилитация на ул. „Кирил и Методий” гр. Сунгурларе - 120 

000,00 лв. по ПМС 192/29.07.2016г.;
-Рехабилитация на   ул.”Стара планина” с. Манолич /полаг. на 

асфалт / - 60 000,00 лв.  по ПМС 192/29.07.2016г.;
-Направа на трошенокаменна настилка на ул. „Изгрев” и 

ул.”Странджа” гр. Сунгурларе - 83 300,00лв. /Целева субсидия/;
- Ремонт на сграда и прилежащото външно пространство на детска 

градина, с. Съединение - 143 978.60 лв. по  ПМС192/29.07.2016г.;
-Ремонт и рехабилитация на улици на територията на Община 

Сунгурларе - гр. Сунгурларе, с. Лозарево, с. Климаш, с. Прилеп, с. 
Манолич, с. Съединение, с. Есен  на стойност - 310 000 лв. по ПМС 
№209/18.08.2016г.;

-Полагане на асфалт на ул. «Винпромска» гр. Сунгурларе - 147 
252лв.;

-Текущ ремонт на НЧ „Христо Ботев” с. Грозден - 26 080лв.;
-Изграждане на отводнително съоръжение с. Манолич на стой-

ност - преходен обект -2015г. изплатени 362 182 лв.  и през 2016г. 
- 557 873лв.;

-Ремонт на покрив на читалище, с.Чубра - 19 990,00лв
-Преасфалтиране на ул. „Георги Димитров” гр. Сунгурларе - 28 

102лв.;
-Реконструкция на водопроводна мрежа с. Съединение по ПУДОС 

- 324 475лв. и собствени средства в размер на 9 960,00лв.;
.2017г.
-„Авариен ремонт на покрива на детска градина с. Съединени” 

- 36 756,00лв.;
-„Ремонт на покрив на кметство с. Вълчин”- 11 317,00лв. по ПМС 

№153/28.07.2017г.; 
-„Ремонт на целодневна детска градина в с. Манолич” - на   стой-

ност  -  22 567,00 лв. по  ПМС №153/28.07.2017г.;
-„Ремонт на  кметство с. Терзийско  - 14 995,00 лв.;
-Частичен ремонт на покрив и изграждане на санитарен възел в 

Многофункционална сграда с. Манолич”, стойност  - 10 000,00лв.;
 -„Ремонт на общински път BGS 2267 Прилеп-Ведрово-Завет-

Съединение-ж.п.гара Завет-с. Завет Манолич”, стойност  -  180 
000,00 лв.; 

-„Ремонт на общински път BGS 1265: Сунгурларе-Грозден-Лозица 
- граница с Община Карнобат”, стойност  -  80 000,00 лв.;

-Закупуване на 4 броя автобусни спирки за селата Грозден, Вълчин, 
Лозарево и Прилеп - 9 963,00лв.;

-Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Закрива и рекул-
тивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на 
територията на Община Сунгурларе” - 22 800,00лв.;

2018 г.
-„Ремонт на покрив на кметство с. Вълчин” - по ПМС 

№153/28.07.2017г. - 18 825,00лв.;
-„Преустройство на част от сградата на читалището в кметство 

- с. Грозден”-  стойност  - 27 975,00 лв. в т.ч.: ремонт кметство с. 
Садово - 7 110,00лв.;

-„Ремонт на целодневна детска градина в с. Манолич” - ПМС 
№153/28.07.2017г. по   стойност  -  34 065,00 лв.;

-Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и 
рехабилитация на общинска образователна инфраструктура” -23 
980,00лв.;

-Ремонт на ОУ с. Манолич - 118 960,00лв. по ПМС №153/28.07.2017г.;
-Ремонт на СУ гр. Сунгурларе  - 149 882лв. по ПМС 

№260/24.11.2017г.;
-Ремонт ДГ с. Лозарево - 136 175,00лв. поПМС №260/24.11.2017г.;
-Частичен ремонт на покрив и изграждане на санитарен възел в 

Многофункционална сграда с. Манолич”,на  стойност  - 7 991,00лв.;
-Извършване на СМР с. Манолич, ул.”Светлина” - 109 225,00лв.;
-Извършване на СМР с. Велислав, ул.”Парка-север” - 56 798,00лв.;

-Закупена сметосъбираща машина - Сунгурларе  - 36 000 лв.;
-Изграждане на площад в с. Чубра  - 89 246,00лв. по  ПМС 

№260/24.11.2017г.;
-Изграждане на многофункционална сграда в км. с. Съединение 

- 219 997,00лв. по ПМС №153/28.07.2017г.;
-Изграждане на многофункционална сграда в км. с. Съединение 

-219 462,00лв. по ПМС №260/24.11.2017г;
2019г.
-Терен за озеленяване в с. Грозден  - 90 000,00лв. ПМС 

№165/07.08.2018г.;
-Изграждане на многофункционална сграда в км. с. Съединение 

- 40 000,00лв. по ПМС №165/07.08.2018г.;
-Обект „Организация на движението в централна част гр. 

Сунгурларе във връзка с промяна на трасето за транзитно премина-
ващи автомобили” – 54 400 лв.;

В процес на изпълнение са:
- ул.”Кооперативна” от ул. „Христо Ботев” на изток;
- ул. „Овчарска” от ул. „Странджа” на изток;
- ул. „Родопи”;
-ул. „Ганчо Хардалов” от ул. Славянска до ул. „Искър“.
За обектите в капиталовата програма за 2019г., които са в процес 

на изпълнение, към настоящия момент не можем да посочим кон-
кретни стойности.

ИЗВЪРШЕНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ГОДИНИ
2018г. - асфалтирани улици за 635 194лв. Асфалтирани бяха 

по една   улица в следните населените места - Прилеп, Манолич, 
Лозарево, Велислав, Костен, Вълчин, Подвис и Съединение. В гр. 
Сунгурларе асфалтирани три улици „Васил Левски“, „Димитър 
Богданов“ и „Пионерска”.

2019г. – ще се  асфалтират улици за 530 000лв.  - в Сунгурларе, 
Манолич, Славянци, Черница, Бероново, Садово и в други населени 
места.

РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ОБЕКТИ, 
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ ОТ ГОРЕ-ЦИТИРАНИТЕ 
САМО ЗА ГРАД СУНГУРЛАРЕ

 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 предоставяне на социални 

услуги в домашна среда” гр. Сунгурларе за 58 597,00 лв.
2017г.
- ул. „Димитър Благоев” - от ул.”Христо Ботев до ул. „Девети 

септември” 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 септември” 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  - 149 882лв. по ПМС 

№260/24.11.2017г.
2019г. 
-Обект „Организация на движението в централна част гр. 

Сунгурларе във връзка с промяна на трасето за транзитно премина-
ващи автомобили” - 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 кръстовището с 

ул. „Искър”.
За обектите в капиталовата програма за 2019г., които са в процес 

на изпълнение, към настоящия момент не можем да посочим кон-
кретни стойности.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
ЗА ПЕРИОДА

Мандат 2015-2019г. беше труден във финансово отношение. С 
цел стабилизиране на финансовото състояние на общината най-
важният проблем, който стоеше пред ръководството на общината 
беше намаляването на просрочените задължения и недопускането 
на нови такива. 

Във връзка с писмо изх. № ФО - 6/09.03.2017 г. на Министерство 
на финансите и съгласно чл.130а, ал.1. от Закона за публичните 
финанси и чл. 43а от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета,  
Община Сунгурларе попадна в обхвата на общините с финансови 
затруднения.

По данни към 31.12.2016 г. от отчета за касово изпълнение на 
бюджета и оборотните ведомости, както и данните в изпълнение 
на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси, предоставени в 
Министерство на финансите бяха налице следните условия: 

1.Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния 
размер на изравнителната субсидия и собствените приходи (над 
15%) - 22,1 %.

2.Наличните към края на годишни задължения за разходи надви-
шават 15% от средногодишния  размер на разходите за последните 
4 години -17,3 %.

3.Наличните към края на годината просрочени задължения над-
вишават 5% от отчетените за последната година разходи - 7,5 %.

4.Равнището на събираемост на приходите (за 2016) е под средното 
за страната (71.51%), отчетено за последната година - 70 %.

В законово установения срок беше изготвена Докладна записка 
до Общински съвет  Сунгурларе, с която уведомихме общинските 
съветници, че са налице условията по чл. 130д, ал.3 от Закона за 
публичните финанси.

На 22.03.2017 г. Общински съвет  Сунгурларе проведе заседание 
и взе решение за  откриване процедура за финансово оздравяване 
на Община Сунгурларе и възложи на кмета на Общината да изготви 
план за оздравяване на Община Сунгурларе, включващ и ползването 
на временен безлихвен заем от републиканския бюджет по чл. 130ж, 
ал. 1 от ЗПФ. Целта на Плана за финансово оздравяване на Община 
Сунгурларе е да се разработи система от управленски мерки, критерии 
и финансови показатели, чието прилагане да доведе до финансова 

устойчивост и стабилност на Общината.
На основание чл.130д,ал.4 и ал.5 от ЗПФ, с Решение № 251-

31.07.2017 г., Общински съвет Сунгурларе прие План за финансово 
оздравяване на Община Сунгурларе за периода 2017-2019 г., като оп-
редели срок на процедурата по финансово оздравяване до 31.12.2019 
г. Със същото решение Общинския съвет прие Актуализирания план 
за финансово оздравяване на Община Сунгурларе и възложи на 
кмета на общината да направи Искане до Министъра на финансите  
за финансово подпомагане на общината под формата на временен 
безлихвен заем от централния бюджет в размер на 1 500 000 лв.

На 23.08.2017 г. Министерство на финансите преведе по  сметката 
на Община Сунгурларе средства в размер на 1 500 000 лв. с основание: 
„Временен безлихвен заем от централния бюджет/ЦБ/ със срок за 
възстановяване 01.12.2019 г.”  Финансова инспекция, извършена от 
органите на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/, 
установи, че предоставения временен безлихвен заем е използван по 
предназначение, в съответствие с утвърдения списък по фактури и 
контрагенти, с цел намаляване на наличните към момента просро-
чени задължения към доставчици, като резултатите от подробната 
проверка са отразени в Доклад № ДИЗБС - 2/12.02.2018 г. 

В резултат на положените усилия за изпълнението на заложените 
мерки в Плана за финансово оздравяване, Община Сунгурларе подо-
бри два от показателите, с които влезе в процедурата по финансово 
оздравяване, в резултат на което отпадна от Списъка на общините 
с финансови затруднения.

В изпълнение на чл.130з, ал.1  от ЗПФ е докладвано всяко три-
месечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за 
финансово оздравяване, за който е отпуснат безлихвения заем и 
Докладите за изпълнението на плана са публикувани на интернет 
страницата на общината. От Министерство на финансите сме 
получавали писма с бележки по изпратените доклади,  които сме 
изпълнявали своевременно.

През периода на всяко тримесечие сме имали финансови инспекции 
от Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с про-
верки за законосъобразност относно изпълнението на предвидените 
в плана за финансово оздравяване мерки и дейности, които не са 
констатирали несъответствия. 

През изминалите години във връзка с временен недостиг на фи-
нансови средства общината тегли заеми, както следва:

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 получи заем в раз-
мер на 800 хил. лв.  - краткосрочен общински дълг под формата 
на овърдрафт - кредит, който бе възстановен през 2017г., съгласно 
погасителния план.

3. С решение №278/31.10.2017г. - общината получи заем  в раз-
мер 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,  от-
пуснат съгласно Плана за финансово оздравяване на общината през 
м. август 2017г. По Закона за публичните финанси за отпуснатите  
безлихвени 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 без-
лихвен заем, не е опростена част или целия заем. Изготвено е писмо 
до Министерството на финансите с искане за удължаване срока на 
връщане на безлихвения заем.

Като се има предвид, че общината от 2017г. и по настоящем е 
в процедура на финансово оздравяване, в резултат на което сме 
задължени да изпълняваме общинските бюджети за съответната 
година, спазвайки заложените показатели по плана и финансовите 
затруднения, ние  успявахме да осигурим необходимите средства за 
финансиране на дейностите  в Образование, Здравеопазване, Култура, 
Социална политика и останалите дейности местна отговорност за 
тяхното нормално функциониране. Придържайки се към принципа за 
приоритетно финансиране на основните социални отговорности, на 
строга финансова дисциплина, на адекватно планиране и изпълнение 
на бюджета, постигайки  добро финансово състояние на общината. 
Изпълнявахме инвестиционната програма и създавахме условия за 
подобряване качеството на живот на нейните жители.

ТРАДИЦИИ, ЗНАЧИМИ, КУЛТУРНИ, СПОРТНИ И ОТ 
ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ СЪБИТИЯ. ЧЕСТВАНИЯ НА 
НАЦИОНАЛНИ  И ОБЩИНСКИ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ МАНДАТ  
2015-2019 ГОДИНА   

През годините на мандат 2015-2019 година, въпреки всички посо-
чени по-горе обстоятелства, проведохме традиционните културни, 
спортни, и събития от обществено значение, чествания на национални 
и общински празници, кръгли годишнини. Организирахме и осъ-
ществихме много на брой и изключително ползотворни инициативи, 
не само традиционни, но и такива които ще останат в летописа на 
общината, защото в 40 годишната история от съществуването на 
общината не са правени. Начинания, които ни зареждаха с оптимизъм 
за по-нататъшното развитие на нашата община и нашите населени 
места! Като считам, че  са значими и всеки гражданин и гост  следва 
да знае за тях, ще си позволя да  цитирам  по хронология: 

-Националният конкурс - изложба за детска рисунка на тема «Св. 
Трифон Зарезан», посветен на традиционния празнк на лозаря и ви-
наря - Трифон Зарезан. Едно достойно събитие, пример за подкрепа 
на българските таланти, които заслужават място в най-престижните 
културни институти по света. За 16-ти път през 2019г. - през погледа 
на децата, българският народен обичай, бита и културата на българина 
бяха представени, чрез красотата на багрите и вкуса на виното върху 
платно. Талант, красота, минало и настояще сътворени в повече от 
2000 невероятно красиви рисунки /графика и живопис/, скулптори и 
творби на приложното изкуство, дело на деца на повече от 30 града 
от всичките 6 региона в страната.  

-Празникът на Община Сунгурларе - Празник на лозаря и винаря 
„Св.Трифон Зарезан”, който през настоящата  2019 година празну-
вахме за двадесет и седми път и с който утвърждаваме традициите 
на лозарството и винопроизводството, наложени през вековете в 
нашата община. Празника е утвърден с Решение на Общински съвет 
Сунгурларе от 1992г., провежда се всяка година на 14 февруари.

 -Националният празник на Република България - трети март. 
През 2019г. чествахме 141 години от освобождението на България. 
Подвигът на този ден е неизмерим, неподвластен на времето, живи 
са чувствата на признателност пред светлата саможертва на цял един 
народ, нетърпелив да измие с кръвта си позора на робс твото. Всяка 
година, с поклон пред величието на всички  загинали за свободата 
на България и с мисълта, да помним, да бъдем единни и носим в 
сърцата си гордия български дух ние честваме трети март.

-През настоящата година - за седми път проведохме състезанието 
Кроскънтри „Сунгурларска долина“, спортно събитие от Календара 
на Българската федерация по лека атлетика и общинския спортен 
календар.  Той се провежда от 2013г. всяка година през месец март. 

-Под звуците на българсият фолклор за 47 път проведохме об-
щинския фолклорен празник «Долината на лозите пее и танцува». 
За пореден път Сунгурларе се превърна в пъстра музикална арена, 
където се срещнаха даровити музиканти, гласовити певици, граци-
озни танцьорки и танцьори от населените места в общината. И екна 
площад „Св.Св.Кирил и Методий” в града, огласен от кръшни мело-
дии и заслужени аплодисменти. Мегданско увеселение „Долината 
на лозите пее и танцува”се провежда от 1972г. всяка година през 
м.юни, неговото начало слага г-н Сава Михайлов и дава името му.

-Предстои за тринадесети път да проведем на 26 октомври  
Националния  фолклорен конкурс за изпълнители на тамбура 
„Руско Стефанов” - посветен на изпълнителя на тамбура Руско 
Петров Стефанов /роден 14.05.1923г.- починал на 26.04.2004г./. През 
1950г, Руско Стефанов  пристига в Сунгурларе и с братята Кольо 
и Диньо Вангелови  основават прочутата „Сунгурларска тройка” 
и създават незабравимите „Сунгурларско хоро”, „Везенсковско 
хоро”, „Бероновска ръченица”, „Жеравненско хоро”, „Кондоловско 
хоро” и „Дайчово хоро”, които се изпълняват и слушат и до днес. 
Националният конкурс всяка година събира в едно -  талант, кра-
сота, минало, настояще и бъдеще сътворени в една чудна феерия 
от звуци, ритми и цветове! Конкурсът се провежда от 2006г. всяка 
година в последната седмица на м.октомври. Той показва, че е жива 
традицията за свирене на тамбура и че България има подрастващи 
таланти, носители и посланици на древната култура на предците ни. 
Община Сунгурларе може само да се гордее, че има привилегията 
да е домакин на национален фолклорен  конкурс за изпълнители на 
тамбура - единствен по рода си в България.

-Предстои на 8 ноември, за втори път да празнуваме празника на 
града. След като през 2018г. по мое предложение Общински съвет 
Сунгурларе прие решение - празника на града да се чества на 8 ноем-
ври заедно с храмовия празник на църквата „Св.Архангел Михаил”.

-Паметна плоча в Сунгурларе  ще напомня за делото на учителя, 
общественик и почетен гражданин на Община Сунгурларе Добри 
Великов Келеведжиев. Паметната плоча беше  поставена по моя 
инициатива, след решение на Общински съвет Сунгурларе през 
2018г., във връзка с честванията на  40 годишнината от обявяването 
на Сунгурларе за център на Община Сунгурларе и 50 години от 
смъртта на Добри Келеведжиев.

-Четирима почетни граждани бяха удостоени с отличието „Почетен 
гражданин на Община Сунгурларе” - Сава Михайлов - учител и тво-
рец, г-н Шабан Алиосман Мустафа-спортист, удостоени през 2016г. 
и Добри Великов Келеведжиев - учител и обществени - посмъртно 
удостоен и д-р Христо Христов Иванов - лекар, удостоени  през 2018г.

Лично смятам, че ръководствата на общината през годините не 
са правили необходимото в тази насока. Сигурен съм, че има много 
наши съграждани, които  със своя труд и своя талант са подпомогнали 
духовното и материално развитие на града ни и населените места в 
общината  - кметове, общински съветници, общински служители, 
строители, учители, писатели, учени, културни дейци, актьори, 
певци, лекари, военни и други, и заслужават  да бъдат достойно 
оценени от поколенията.

В тази връзка предстои на 26.09.2019г. да открием обособения нов 
кът на  почетните граждани и постоянна фотоизложба от 100 фотоса 
„Сунгурларе - минало и настояще“, подредени в административната 
сграда на общината, инициатива залегнала в Програмата, по повод 
45 годишнината от обявяването на Сунгурларе за град.

- През 2016 г. в навечерието на празника на града открихме 
„Експозиционен център по корабомоделизъм” в гр. Сунгурларе, в 
който са  изложени експонати от Школата по моделизми в града, 
с която да бъдат съхранени  и популяризирани постиженията на 
единствената школа в общината и региона с ръководител Сава  
Михайлов Савов. 

- „Експозиция на спорта и спортните постижения”, която открихме 
на 26 октомври 2017г. - малка част  от общините в България могат 
да се похвалят с подобна експозиция. Всеки посетил града ни - гост, 
турист и гражданин има възможността да се запознае с развитие-
то на спортната кариера на шампиона на България по маратон и 
планинско бягане - Шабан Мустафа от старта му и към настоящия 

момент с неговите постижения и отличия, както и с постиженията 
на спортистите от нашата община  в различните спортове - леката 
атлетика, борба, баскетбол, волейбол и футбол.

-За първи път  през 2018г. на тържествена церемония по наг-
раждаване,  бяха удостоени с отличието «Почетен знак на Община 
Сунгурларе»   тринадесет  заслужили дейци и граждани от общината.

-Централния площад и парка в центъра на града бяха именувани, 
същите  носят името «Св.Св.Кирил и Методий», а  стадиона  - името 
«Сунурларска долина». През 2018г. на празника на гр.Сунгурларе 
на  8 ноември - „Св. Архангел Михаил” официално бяха обявени 
имената им. Убеден съм, че именувайки  площада и парка на името 
на Светите братя Кирил и Методий, това няма да остане незабеля-
зано, ще придобива все по-голям смисъл с годините, нещо повече, 
ще гради самочувствието ни като народ, който помни своите корени, 
език и минало, но гледа напред към своето бъдеще.

 -Достойно домакинствахме  Националния шампионат на България 
по кроскънтри през 2018г. Шампионата беше предизвикателство и 
изпитание за Община Сунгурларе, тъй като за първи път в областта 
на спорта  проведохме събитие от такъв голям мащаб.

-«50 години заедно» - златна сватба през 2018г., «45 години заедно» 
през 2019г. - толкова много вълнение и радост донесоха тези срещи 
на семействата от Сунгурларе. Надявам се тази инициатива да бъде 
продължена и да се превърне в традиция.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СУНГУРЛАРЦИ,

Започнахме  мандата с желание и амбиция да направим така, че 
всички наши съграждани да живеят по-добре в Община Сунгурларе, 
сблъскахме с трудности - обективни обстоятелства, финансови за-
труднения. Оценявайки мандат 2015-2019 година, мога да отчета, че 
през цялото време упорито и последователно работихме и устоявахме 
на предизвикателствата. Реализирахме голяма част от поетите ан-
гажименти за постигане на основните приоритети в управленската 
ми програма, а именно: подобряване на жизнения стандарт на насе-
лението; изграждане и поддържане на  адекватна на потребностите 
общинска инфраструктура и опазване на околната среда; подкрепа за 
подобряване условията за развитие на местната икономика; съхраня-
ване на духовността. Направеното през този мандат е предпоставка 
за по-доброто развитие на Община Сунгурларе занапред. 

Завършвайки този отчет искам да благодаря на всеки един от Вас, на 
служителите от общинската администрация, на кметовете и екипите 
им по места за проявената активна позиция и добронамерена съпри-
частност към общите ни усилия да направим нашия град и нашата 
община едно по-добро място за живеене. Нека вярваме в доброто, 
оценяваме постигнатото и всички заедно да продължим да работим 
за Община Сунгурларе, с надеждата, че утре ще е по-добре от днес. 

С уважение,
ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

13 септември  2019 година
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НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ  - МАНДАТ 2015-2019г.
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ОТНОСНО: Начало и ред за про-
веждане на предизборната кампания.

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.  44, 
ал.2,чл.44 ал.1, т.4 и т.8 от ЗМСМА, 
чл.57, ал.1, т.1, т.22, 23 и 24, чл.58, 
чл.175-201, & 1, т.15, 16 и 17 от ДР на 
изборния кодекс.

ЗАПОВЯДВАМ:
1 Предизборната кампания се от-

крива на 27 септември 2019 година /30 
дни преди изборния ден/ и приключва в 
24.00 часа на 25 ноември 2019 година. 
В случаите на втори тур на територията 
на общината или кметство, предизбор-
ната кампания започва веднага след 
определянето на кандидатите и датата 
на провеждане на втория тур от ОИК и 
приключва в 24.00 часа на деня преди 
предизборния ден.

2.Предизборната кампания се води 
на български език.

3.Гражданите, партиите, коали-
циите, инициативните комитети, 
кандидатите и застъпниците имат сво-
бода на изразяване и на предизборна 
агитация в устна и писмена форма на 
предизборните събрания, както и чрез 
доставчиците на медийни услуги.

4.Кандидатите за общински съвет-
ници и за кметове, и партиите, коалици-
ите, местните коалиции и инициативни 
комитети регистрирали кандидати, 
които имат право на еднакъв достъп 
до източници на информация, която 
им е необходима за целите на предиз-
борната кампания.

5.Предизборните събрания са пуб-
лични. За реда на провеждането им 
отговарят  организаторите и органите 
на Министерството на вътрешните 
работи. Събранията се организират 
съгласно Закона за събранията, ми-
тингите и манифестациите.

5.1„Предизборна агитация“   по 
смисъла на & 1, т.17 от Допълнителните 
разпоредби /ДР/ на Изборния кодекс /
ИК/ с призив за подкрепа или непод-
крепа на кандидат, партия, коалиция, 
местна коалиция и инициативни 
комитети  при участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 27 
октомври 2019 г.. Наименованието 

и символите на партии и коалиции  
върху предмети, в които не  се съдържа 
призив за подкрепа, не се смятат за 
агитация по смисъла на кодекса.

6.Агитационните материали се 
поставят на определени от кмета  
места, а на сгради, огради и витрини 
– с разрешение на собственика или 
управителя на имота.

6.1 За град Сунгурларе – на таблата 
на площад „Св.Св.Кирил и Методий“.

6.2 За другите населени места на 
таблата до читалищата, клубовете на 
пенсионера, зали.

6.3 Агитационни материали могат 
да се поставят на сгради, огради и 
витрини само със съгласието на соб-
ственика или управителя на имота.

7.   Забранява се:
7.1Унищожаването и заличаването 

на агитационни материали, поставени 
по определения в Изборния кодекс ред, 
до приключването на изборите.

7.2 Публикуването и излъчването 
на агитационни материали, свързани 
с предизборната кампания.

7.3 Използването на агитационни 
материали, които застрашават живота 
и здравето на гражданите, частната, 
общинската и държавната собственост 
и безопасността на движението 

7.4 Използването на агитационни 
материали,  които накърняват добри-
те нрави, честта и доброто име на 
кандидатите.

7.5 Използването на агитационни 
материали   съдържащи герба и/или 
знамето на РБългария и/или чужда 
държава, както и религиозни знаци 
или изображения  

7.6 Използването на държавния и 
общински транспорт за предизборна 
агитация

7.7 Провеждането на предизборна 
агитация в държавни и общински 
учредения, институции, държавни и 
общински предприятия и в търгов-
ските дружества с повече от 50  на 
сто държавно или общинско участие 
в капитала

7.8 Провеждането на предизборна 
агитация на работните места от лица 

на изборна длъжност в синдикалните 
и работодателски организации.

7.9 Предизборна агитация 24 часа 
преди изборния ден и в изборния ден.

8. Поставянето на агитационни 
материали на партии, коалиции и 
инициативни комитети в изборните 
помещения, както и на разстояние  по-
малко от 50 метра от входа на сградата, 
в която е изборното помещение през 
изборния ден и до края на гласуването.

9. В правомощията на Общинската 
избирателна комисия /ОИК/ е да се 
произнесат по жалби за неправилно 
поставени агитационни материали по 
време на предизборната кампания. По 
решение на ОИК кметът на общината, 
района или кметството или кметския 
наместник премахва или изземва  
поставените и разпространени  в 
нарушение агитационни материали. 
При необходимост премахването или 
изземването става със съдействие 
на органите на Министерството на 
вътрешните работи.

В изборният ден премахването и 
изземването на такива материали може 
да става и по решение на секционните 
избирателни комисии.

10. В срок до 7 дни след изборния 
ден партиите, коалициите от партии 
и инициативните комитет  премахват 
поставените от тях агитационни мате-
риали по повод на вече приключилите 
избори

11. На лице, което наруши забра-
ната по чл. 185 от ИК /поставяне на 
предизборни материали извън пре-
дизборната кампания/, се налага глоба 
или имуществена санкция в размер на 
1 000 до 3 000 лева.

Заповедта да се доведе до знанието 
на Секретаря на общината, кметовете 
вр. и дл. на кметства, кметски наме-
стници, н-к РУП Сунгурларе , н-к РУП 
Сунгурларе,  ръководствата на партии 
и  коалиции и на интернет страницата 
на общината.

Контрол по изпълнение на запове-
дта възлагам на н-к РУП Сунгурларе.

Кмет на община Сунгурларе::
/инж.Васил Панделиев/
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ПП „НАРОД“ И ДВИЖЕНИЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 
Уважаеми жители и гости  на 
Община Сунгурларе,
Имам удоволствието да Ви 
поканя на Националният фол-
клорен конкурс за изпълнители 
на тамбура „Руско Стефанов“, 
който ще се проведе на 27 ок-
томври  2019 г.  от 10.00 часа  
в салона на народно читалище 
„Просвета-1882г.“ Сунгурларе.

С уважение:
инж. Васил Панделиев

кмет на община 
Сунгурларе

ПОКАНА

ФУТБОЛЕН ТУРНИР 

Духът на всеки град се крие в старите 
сгради,  пътуващи през времето, 

видели много хора и събития, истински 
свидетели на отминали времена, жива ис-
тория на всяко населено място.  Във време, 
в което е особено важно да не позволяваме 
забравата да обхване нацията ни, ние като 
българи сме длъжни ежедневно да при-
помняме на себе си, на децата и близките 
си славните страници от нашето минало.

На 26 септември  2019 година  кметът 
на Община Сунгурларе - инж. Васил 
Панделиев  в присъствието на: г-н Сава 
Михайлов, г-н Шабан Мустафа, д-р Христо 
Иванов - почетни граждани на Община 

Сунгурларе, г-жа Маргарита Келеведжиева 
- дъщеря на почетния гражданин Добри 
Келеведжиев, г-н Халил Ахмед - пред-
седател на Общински съвет Сунгурларе, 
г-жа Росица Чанева - секретар на Община 
Сунгурларе, г-н Николай Терзиев - об-
щински съветник, общински служители и 
граждани на общината  откри  постоянната  
фотоизложба под надслов „Сунгурларе - 
минало и настояще“  и обособеният нов  
кът на почетните  граждани на Община 
Сунгурларе.  Постоянната експозицията 
е разположена  на втория и третия етаж  в 
община Сунгурларе и  представя  изгледи  
и събития от града  през  периода 1882-

2019 година.  Културното събитие бе  един 
от акцентите в  програмата по повод 45 
годишнината на град Сунгурларе .

В своето обръщение към присъстващите 
инж. Панделиев  каза: „Изложбата предста-
вя богатата история на Сунгурларе. Това е 
нашият начин да покажем на всеки дошъл 
в общинската администрация  интересни  
фотоси запечатали  събития от историята 
на  града и  хората работили по неговото 
изграждане.  Вярвам, че трябва да пазим 
този дух от миналото, защото той дава своя 
отпечатък върху настоящето и бъдещето 
му”.

 Фотографската  изложба показва 

компилирани снимки на Сунгурларе от 
преди  138 години и от нашето съвремие.  
Посетителите се спираха, за да разглеждат 
фотографиите, по-възрастните разпознава-
ха сред тях близки и познати, разказваха 
спомени, по-младите разпитваха за подроб-
ности. Фотоси пожълтели, но носещи духа 
на едно отминало време: скъпо на сърцето 
и съхранило знаците му за поколенията, но 
и фотоси от настоящето с които мажем да 
се гордеем.    

Изложба, която радва, възпитава и те 
кара да се чувстваш щастлив, че си част 
от родното място, че имаш макар и малък 
принос за развитието напред.

Поради големият интерес от страна на жителите на 
Община Сунгурларе, предизвикан от публикацията 
ни в социалната мрежа, както и многото съобщения 
в личния ни профил, бе изявено голямо желание 
от тяхна страна за провеждане на обществен дебат

Идеята е жителите на град Сунгурларе да имат 
възможността да съпоставят идеите и политическите 
платформи на кандидатите за кмет. Всеки участник в 
дебата ще има възможност в рамките на три минути 
да представи основните акценти от своята полити-
ческа и управленска програма, а на поставените 

след това въпроси времето за отговор ще е до пет 
минути. На срещата  в НЧ „Просвета 1882г.“ град 
Сунгурларе са поканени и всички жители на Община 
Сунгурларе, за да зададат своите въпроси и изкажат 
своите идеи за развитието и.

08.10.2019г.
н-к предизборен щаб на ПП “Възраждане“:...........

гр.Сунгурларе 
/Георги Георгиев

На  27.09.2019 год.- Световният  ден на спорта,  на стадион „Сунгурларска долина“ 
беше организиран футболен турнир на малки вратички с ученици от Община Сунгурларе. 
Турнирът предоставя възможност на младите футболисти да създават нови приятелства, 
а така също да се учат на спортсменска игра.

Събитието се организира във връзка с 45 години от обявяването на Сунгурларе за 
град. Организаторите – ЦПЛР - ОДК и Община Сунгурларе се бяха погрижили за купи, 
медали, грамоти и почерпка за футболистите и придружаващите ги треньори. Отборите 
бяха 6 – СУ „Христо Ботев“ град Сунгурларе, ОУ „Отец Паисий“ село Съединение, ОУ 
„Васил Левски“ село Прилеп, ОУ „св.св. Кирил и Методий“ село Грозден, ОУ „Христо 
Ботев“ село Лозарево и ученици към Неправителствена организация село Чубра. Съдия 
на срещите беше Христо Димитров Георгиев. Отборите бяха разделени чрез жребий в 2 
групи. Играта протече по схемата „всеки срещу всеки“ .

На Първо място се класира отбора на село Чубра, след оспорван равен резултат с 
отбора на село Съединение и след отсъждане на дузпи.

Първо място – НО с. Чубра.
Второ място - ОУ „Отец Паисий“ с. Съединение
Трето място - СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе
Четвърто място - ОУ „Христо Ботев“ с. Лозарево
Пето място - ОУ „Васил Левски“ с. Прилеп
Шесто място - ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Грозден
Кметът на Община Сунгурларе – инж. Васил Панделиев, поздрави победителите и 

връчи купите и медалите.

СУНГУРЛАРЕ В СНИМКИ ОТ ПРЕДИ 138 
ГОДИНИ ДО ДНЕС 

кани на дебат всички кандидати за кмет на Община Сунгурларе 
и всички водачи на листи, които нямат излъчен кандидат кмет 

Дебатът ще се проведе в Народно читалище „Просвета 1882г.“
град Сунгурларе на 17.10.2019г. от 15.30 часа


