Година XI, брой 240

Брой 17, 2.10.2018 г.

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДA ЗА
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
На 18.09.2018 година в Ритуалната
зала на община Сунгурларе, на основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство
на територията се проведе обществено
обсъждане във връзка с изготвения
предварителен проект на Общ устройствен план на община Сунгурларе и
Доклад за екологичната оценка, както и
приложенията към тях. Сред присъстващите на обсъждането имаше представители на Регионална инспекция по
опазване на околната среда и водите гр.
Бургас, „Електроразпределение“ ЕАД
КЕЦ Карнобат и Регионална дирекция
по горите – гр. Бургас.
Г–жа Ангелова-еколог в Община
Сунгурларе запозна присъстващите с
целите и задачите на Общия устройствен план(ОУП), като основната му
цел цел е създаване на пространствена планова основа за долгосрочно

устойчиво устройствено развитие в
съответствие с приетите стратегически
документи за регионално развитие и
специфичните природни, културни и
туристически ресурси и потенциали.
Г-жа Ангелова представи в детайли
Доклада за екологичната оценка на
плана, като запозна присъстващите с
очакваното развитие на компонентите
на околната среда (климат, атмосферен
въздух, повърхностни води, геоложка
основа, подземни води, биоразнообразие, ландшафт, други вредни физични
фактори, отпадъци, опасни вещества,
шум и др.) и факторите, които я замърсяват без прилагането на плана.
Показани бяха резултатите от
Доклада за екологична оценка, според които прилагането на ОУП на
Община Сунгурларе ще доведе до
подобряване на екологичната обста-

новка чрез прилагане на следните
мерки: мероприятия за ландшафтно
възстановяване и рекултивация на
средата; развитие на водоснабдителната и канализационната система,
развитие на системата за пречистване
на отпадъчните води, развитие на
системата за сметосъбиране и управление на отпадъците, както и на
системата за управление на риска от
бедствия и аварии.
След направените анонси към
ОУПО и ДЕО на община Сунгурларе,
г-жа Ангелова прикани присъстващите да изразят своите мнения
и препоръки към ПП на ОУПО и
Доклада за ЕО. Отношение, изказване на мнения и препоръки, по време
на публичното обсъждане не бяха
направени, поради което общественото обсъждане беше закрито.

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИНЖ.
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ПРЕДСТОЯЩОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЩАБНИ
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА
СЪБИТИЯ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
Уважаеми съграждани,
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Позволете ми, да Ви информирам за предстоящите спортни и
културни мероприятия, които ще се проведат в град Сунгурларе
през месец октомври, а именно:
НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО КРОС КЪНТРИ
За първи път в историята на Община Сунгурларе в областта на
спорта ще се проведе Държавен шампионат по Крос кънтри, едно
впечатляващо състезание. Общината заслужава да домакинства
състезание от такъв ранг, защото Община Сунгурларе притежава национален състезател от световна класа - Шабан Мустафа.
Високите постижения, които той жъне през последните години,
макар и в индивидуален спорт, ни дават основание за гордост.
Организирайки и провеждайки за шеста поредна година състезанието Крос кънтри „Сунгурларска долина” сме доказали, че
една малка община е в състояние да проведе на ниво състезание от
календара на Българската федерация по лека атлетика, с претенцията и самочувствието да се сравняваме с големи общини. Крос
кънтри е много тежка дисциплина в леката атлетика, подходяща
е за състезатели - средни и дълги бягания. Провежда се отделно
Балканско, Европейско и Световно Първенство в тази дисциплина.
Уверени сме, че натрупания опит от кроса Сунгурларска долина ще ни помогне при домакинстването на още по сериозно
състезание - предизвикателство и изпитание за нас, а именно
Националния Шампионат на България по Крос кънтри, който ще
се проведе на 27 октомври. Организацията е изцяло наша и
основно на главния експерт по Спорта - Шабан Мустафа. Не се
съмнявам, че ще вложим всичките си усилия за безпроблемното
провеждане на шампионата, от който ще се излъчи Националния
отбор на България за участие на Балканското първенство.
Очакваме в града да пристигнат повече от 300 състезатели от
цялата страна.
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА
ТАМБУРА „РУСКО СТЕФАНОВ”
За дванадесети пореден път на 27 октомври и тази година в
салона на НЧ „Просвета 1882” в град Сунгурларе ще се проведе
Националният фолклорен конкурс за изпълнители на тамбура
„Руско Стефанов“. За конкурсната надпревара очакваме да дойдат
около 100 изпълнители от цялата страна, разпределени в различни
категории и възрастови групи – индивидуални изпълнители, камерни формации и камерни групи, квартет, трио и дуо тамбури.
Многобройните участници в конкурса всяка година доказват,
че традицията за свирене на тамбура е жива, че младите хора
са тези, които ще съхранят и предадат на идващите поколения
любовта към българския фолклор, че България има подрастващи
таланти, носители и посланици на древната култура на предците
ни. Чест и привилегия за общината е националния конкурс да
се провежда именно в град Сунгурларе. Опит в провеждането
на конкурса имаме, а отговорността е на НЧ „Просвета 1882”,
под ръководството на Тончо Тончев - главен експерт „Култура”.
И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО ВАЖНОСТ
ЧЕСТВАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА СУНГУРЛАРЕ ЗАЕДНО
С ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК
Тази година за първи път, след като на 1 септември отбелязахме
годишнината от обявяването на Сунгурларе за град, ще имаме
повод още веднъж да празнуваме, във връзка с решението на
Общински съвет Сунгурларе прието на 43-тото заседание: празника на град Сунгурларе да се чества на 8 ноември – Архангел
Михаил, заедно с празника на православния храм в града.

Уважаеми общински съветници, колеги кметове, служители в
общинската и кметски администрации,
Уважаеми бивши кметове и служители от Община Сунгурларе,
Уважаеми партньори и жители на Община Сунгурларе,

Цитираните по-горе събития и много други заемат място в
богатата и разнообразна Програма за дните на честванията, която
ще бъде публикувана на сайта на общината и в местния вестник.
Уважаеми съграждани,
Като имате предвид гореизложеното, Ви приканвам да бъдете
съпричастни, за да можем всички заедно да осъществим тези инициативи, да представим достойно общината пред участниците
в шампионата и националния конкурс.
В тази връзка следва да почистим града и населените места –
площадите, улиците и обществените територии.
С оглед на горе-изложеното, Ви ПРИЗОВАВАМ:
1. Всички собственици и наематели на сгради, дворове и прилежащите към тях пространства, намиращи се на територията на
населените места в Община Сунгурларе да осигурят почистването
и поддържането на чистотата в тях.
2. Почистването и поддържането на прилежащите територии
на сградите в режим на етажна собственост да се осигури от
физическите и/или юридическите лица, които експлоатират и
стопанисват съответната сграда.
3. Всички търговски обекти /физически и юридически лица/,
намиращи се на територията на град Сунгурларе да спазват разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците на територията
на общината по отношение изхвърлянето на отпадъците от опаковки, като за целта образуваните хартиени отпадъци, картонени
и пластмасови опаковки да изхвърлят в разположените цветни
контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Настоящето обръщение ще се сведе до знанието на кметовете
на кметства, кметските наместници, Ирена Ангелова – еколог
в общината, Денка Камшева – старши инспектор „Търговия
и стопански дейности”, Стефан Димов – старши специалист
„Чистота”, Елена Чакърова – специалист „Чистота”, Гергана
Грудова – специалист „Контрол по чистотата на обществените
територии и озеленяване” и РУ на Полицията гр. Сунгурларе,
които извършват контрола по изпълнение на дейностите по
битовите отпадъци и ще се публикува на интернет страницата
на общината и в местния вестник.
Разчитам на Вашето разбиране и съдействие!
Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе,26.09.2018г.

На 12 октомври, всички ние вече 20 години тържествено отбелязваме Деня на българската община. Традицията води своето началото
още от далечната 1882г., когато в Държавен вестник е обнародван
първият Закон за общините и градското управление. С него се
поставя началото на местното самоуправление в нашата държава
и се регламентира дейността на местната власт. По инициатива на
Националното сдружение на общините в Република България от
1998г., датата 12 октомври е обявена за Ден на българската община.
В този празничен ден отправям поздравление към всички Вас,
за успехите в отговорната работа, която изпълнявате. Благодаря на
всички колеги и служители в Община Сунгурларе, с които работим
заедно. Вашият опит, Вашето усърдие и енергия, с които работите
са много важни за успеха на всяка община. Бъдете здрави и упорити
и нека с присъщия си професионализъм и всеотдайност да успявате
да отговорите на все по-високите очаквания на гражданите и завишените изисквания на нормативната уредба, а трудът Ви да бъде
оценен с достойно признание.
Уважаеми колеги кметове, пожелавам Ви да разрешавате с лекота
проблемите във Вашите населени места. Всички ние, работещите в
структурите на местното самоуправление, носим отговорността за
решенията и действията си пред жителите на Община Сунгурларе.
Само обединени от общата кауза да превърнем нашата община в
по-красиво и уютно място за живеене, с реализирането на успешни
проекти, инициативи и начинания, ще осигурим на жителите на
общината възможности за пълноценна лична и професионална реализация и сигурност за бъдещите поколения! В личен план, искрено
пожелавам на всички колеги и служители, здраве, благополучие и
удовлетворение от предприетите начинания!
Бъдещето на една община зависи от волята и решимостта на нейните
жители, да я запазят, както и активно да участват в превръщането и в
място за пълноценен живот. Най-сърдечно поздравявам и жителите
на Община Сунгурларе. Вие сте хората, които се ползвате от услугите
и дейностите, които предлага общината, но и Вие сте тези, които
поставяте все по-високи изисквания пред общинската администрация. Искам да Ви уверя, че нашите ежедневни усилия са насочени
към решаване на Вашите най-неотложни проблеми. Благодаря Ви,
за подкрепата, която ни оказвате, ценя Вашата активна гражданска
позиция и вярвам, че заедно с Вас ще работим Община Сунгурларе
да се превърне в желана и привлекателна община, както за сунгурларци, така и за туристите от страната! Честит празник на всички
граждани, които обичат, подкрепят и работят за нашата община!
Дълбок поклон към тези, които бяха преди нас и благодарност
към всички за усилията, които ежедневно полагате да съхраните
авторитета и традициите на Община Сунгурларе.
На всички Вас и Вашите семейства желая здраве и късмет, вяра
и оптимизъм, за да осъществим заедно най -смелите си мечти за
бъдещето на Община Сунгурларе!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,
ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе,12.10.2018г.
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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“
Да се живее в чисто и приветливо селище е не само здравословно, но и по-приятно. Ето защо община Сунгурларе се
включи в националната кампания „Да изчистим България
заедно“. Тази година 15 септември бе определен за почистване в цялата страна. Във връзка с провеждането на
инициативата, кметът на община Сунгурларе инж. Васил
Панделиев бе призовавал жителите на общината активно
да вземат участие в нея.
Ден по-рано от старта на Националната кампания „Да
изчистим България заедно”- 14 септември, служители на
общинската администрация Сунгурларе направиха акция
за почистване на входно-изходната артерия на Сунгурларе
откъм село Черница. За целта бяха осигурени от общината
чували и ръкавици. Събраните отпадъци бяха натоварени и
транспортирани . Същият ден и учителите от училищата в
селата Лозарево, Манолич, Съединение и Грозден почистиха
районите около училищата си.
На 15 септември малка част от служителите на общината
и граждани почистиха площада в центъра на града, парковете
и пространството зад Бизнес центъра.
Кампанията за която непрекъснато се говореше по телевизията от много време не намери обаче сериозен отзвук тези, които почистиха около дома си. За жалост в кампаниот страна на гражданите на град Сунгурларе. Единици бяха ята не взеха участие учениците, може би защото учебната

ОЧАКВА СЕ ДОБРА РЕКОЛТА ОТ СЛЪНЧОГЛЕД
Изкупните цени на пшеницата са се вдигнали с 10
-15 %. Причините за това са по - ниските добиви и
по - лошото качество на реколтата през тази година,
коментира председателят на Съюза на зърнопроизводителите в Бургаско Николай Киров. „Цената в
момента е 330 - 350 лева на тон на пристанището.
Като имате в предвид, че цената на торта се вдигна
3 пъти, едва ли ще излезем на печалба. Молим се
да успеем да си възвърнем вложените средства.
Не помним такава тежка година, заради многото
дъждове , а сега пък настъпи суша и вече месец
и половина не е валяло“, каза Киров, цитиран от
БНР. По думите му средният добив на пшеница от
декар е 440 - 470 кг, което е с 15 - 20 % по малко в

сравнение с миналата година, рапицата в региона
също е дала по ниски добиви с 20- 30 на сто.
При слънчогледа нещата стоят по различен
начин. Очакванията са за по - добра реколта като
качество и като количество. Масовата жътва на
маслодайната култура вече започнала в Бургаско.
„При него добивите ще са по-добри, защото дъждовете му повлияха добре. Миналата седмица земеделските стопани започнаха да жънат в Айтоско,
Карнобатско, вече започваме усилено да го прибираме“, посочи Киров. Все още не са ясни изкупните
му цени, но очакванията на зърнопроизводителите
са за висока цена, заради по - доброто качество на
слънчогледа.

година не беше започнала.
Кампанията „Да изчистим България заедно“ на BTV
Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива
у нас, която цели да изгради обществена чувствителност
по въпросите , свързани с опазването на околната среда и
да направи България чиста в дългосрочен план.

Съобщение за инвестиционно
предложение
Община Сунгурларе съобщава, че във връзка с изискванията на
Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,
в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно
предложение: „Изграждане на едноетажна жилищна сграда“ с инвеститор : Гюйсюм Осман Ахмед
Местоположение на инвестиционното предложение: кв.Морава,
УПИ V-162, кв.5 с. Съединение, общ. Сунгурларе. В 14-дневен срок
от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават
писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община
Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.
Инж.Васил Панделиев кмет на Община Сунгурларе

Община Сунгурларе
ЗАПОВЕД
№ 630 / 26.09.2018г.

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.71 и чл.72 от НРПУРОИ
ВЪВ ВРЪЗКА: с чл. 10 от Наредбата за реда на разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения
ЗАПОВЯДВАМ
Насрочвам публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем за срок до пет години на петно-публична общинска собственост, съгласно одобрена схема за поставяне на
преместваеми обекти, а именно: павилион за търговска
дейност /кафе – аперитив/ с площ 28,00кв.м. и разполагане
на маси към него с площ 104,00кв.м., находящ се в ПИ №
501.42 /УПИ ІV- за озеленяване/, кв.6 по ПУП на с.Лозарево,
обл.Бургас.
Горепосоченият търг да се проведе с явно наддаване на
15.10.2018г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общината.
Условия за наемане:
1. Наемателя да извърши за своя сметка всички необходими действия във връзка с изготвянето и одобрявянето на
техническата документация на павилиона за ползването по
предназначение.
За начална годишна цена при наддаването в търга опре-

делям сумата в размер на 1952,64 лв. без ДДС.
Депозита за участие в търга е 20% от началната годишна
тръжна цена, т.е. 390,53 лв. и се внася в касата на Общината.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден.
Утвърждавам тръжна документация съдържаща:
1.Заявление за участие.
2.Копие от скица на имота.
3.Заявление за издаване на удостоверение от Дирекция
„БФСДОС” за липса на задължения към Община Сунгурларе.
4.проекто – договор
Определям цена на един комплект тръжни документи
10.00 лв. без ДДС, платими в касата на Общината, които
се получават в стая № 6, І-ви етаж /над партер/.
Документи за участие в търга се приемат до 12.10.2018г.
до 12.00 часа в деловодството на Общината.
Заповедта да се връчи на Кмет на с.Лозарево и на Диреция ,,БФСДОС,, при Общината за сведение и изпълнение.
Кмет на Община Сунгурларе:…………….
/инж.Васил Панделиев/

Съобщение за инвестиционно
предложение
Община Сунгурларе съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда
и на Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействие върху околната среда, в
Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на нов кабел 1 кv от ТП „Манолич до
ново електромерно табло с разпределителна част, монтирано пред УПИ II, кв.34, с. Манолич, общ. Сунгурларе“ с инвеститор : „Електроразпределение Юг“ЕАД
Местоположение на инвестиционното предложение:
УПИ II, кв.34, с. Манолич, общ. Сунгурларе.
В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища,
възражения и предложения в сградата на Община
Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.
инж.Васил Панделиев –
кмет на Община Сунгурларе

2 000 ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ
НЕ СА ДЕКЛАРИРАЛИ ПРЕД НАП ДОХОДА СИ ОТ СУБСИДИИ
2 000 регистрирани земеделски производители
от Бургаска област са получили субсидии, но не са
подали данъчни декларации и не са платили данъци
и осигуровки върху този доход. Други близо 4 000
земеделци от региона са подали декларации, но са посочили по-малък доход от получения. Това съобщиха
от териториалната дирекция на НАП в Бургас след
като са засекли информацията с данните от Държавен
фонд „Земеделие“ за изплатените през миналата година
субсидии. Най-сериозни са отклоненията при декларирането в общините Айтос, Руен и Сунгурларе, показва
анализът на данъчните.
В национален мащаб 50 000 регистрирани земеделски
производители са получили субсидии в общ размер 120
млн. лв. през 2017 г., но не са декларирали тези свои
доходи пред приходното ведомство.
Най-голям брой несъответствия са открити в общините Кърджали, Хасково и Благоевград, уточняват от
НАП.
Национална агенция за приходите започва информа-

ционна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си
документи. Според закона те имат право да подадат
коригираща декларация за доходите до 1 октомври 2018
г. Освен с писма по електронната поща, гражданите ще
бъдат уведомени и по телефона, допълват от приходната агенция. Предстоят срещи с кметовете на общини, в
които са открити най-много пропуски, офисите на НАП
също имат готовност да дадат информация. Консултация по въпроса може да се получи и на телефона на
Информационния център на НАП 0700 18 700.
Заедно с уведомленията за корекции, земеделците
ще получат и специална брошура, която подробно
обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти
към бюджета (вж. прикачения документ).
НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага с информация за доходи, които
подлежат на облагане. В момента приходната агенция
изпълнява програма за подобряване данъчната дисциплина на земеделските производители.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУНГУРЛАРЕ
ПРОВЕДЕ СВОЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 27 септември Общинският съвет проведе редовното си
заседание. Присъстваха всички общински съветници. Беше
гласувано и прието предложението на кмета на общината
инж. Васил Панделиев във връзка с 40-годишнината от
обявяването на град Сунгурларе за седалище на Община
Сунгурларе, да бъдат удостоени с честта да получат своето
обществено признание, чрез отличието „Почетен гражданин
на община Сунгурларе“ следните граждани: Добри Великов
Келеведжиев – учител и общественик и д-р Христо Христов
Иванов – лекар. Съветниците единодушно гласуваха и
предложението да бъде издигната паметна плоча на къщата
в която е живял от 1936 година до 1968 година учителят и
общественикът Добри Великов Келеведжиев, находяща
се на ул.“Слънчев лъч“ № 13 по ПУП на град Сунгурларе.
Прието бе и решение да се именува площадът, находящ се
пред сградата на начален курс на СУ „Христо Ботев“ град
Сунгурларе, сградата на НЧ „Просвета-1882г“ и православният храм „Св. Архангел Михаил“ в града с името „Св.
Св. Кирил и Методий“, паркът, находящ се между улиците
„Христо Смирненски“ и „Христо Ботев“ и „Кооперативна“
с името „Св.Св. Кирил и Методий“, както и стадионът с
името „Сунгурларска долина“. Съветниците решиха за значима обществено- полезна дейност, дарителство и дейности,
свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в общината да бъде присъден „Почетен
знак на Община Сунгурларе” и да бъдат наградени с диплом
следните граждани:
1. Иван
Николов Узунов – посмъртно - първи кмет на общината,
след проведените демократични избори през октомври 1991г.
2. Недялка Божанова Божкова – посмъртно – служител от
1958 г., дългогодишен секретар на Изпълнителния комитет
на Общински народен съвет /1976 г. до 1988 г./, общественик,
активен участник в обществения живот на града.
3. Стойчо Станев Славов – учител, пенсионер, дългогодишен заместник председател на Общински народен
съвет /Димитрина Гугова, Господин Радев/ , общественик
и активен участник в обществения живот на града.
4. Иван Чанев Чанев - Председател на Общинския съвет от

1991г. до 1999г., дългогодишен общински съветник, заместник председател на ОбС, председател на ПК по „Законност и
обществен ред”, общественик и член на обществения съвет.
5. Кольо Железчев Кондев – посмъртно – дългогодишен
учител, председател на Общински съвет мандат 1999г. 2003г., общественик.
6. Халил Ахмед Сейдахмед - председател на Общински
съвет четвърти мандат, избран от 2003г. и по настоящем.
7. Тодор Иванов Стоянов – председател на АПК от 1978
г. до 1989 г., с изключителен принос за развитието на селското стопанство в района, организира построяването на
промишлени цехове в селата и града с цел задържане на
младите хора.
За значими постижения в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването и спорта
се награждават:
1. Николай Петков Русев – дългогодишен директор на
единственото средно училище в общината, общински
съветник мандат 1999-2003 г., общественик, учител допринесъл за развитието на училищното образование, обучил и
възпитал стотици ученици от общината.
2.
Атанаска Недялкова Янева – учител от село Прилеп, активен общественик и културен деятел, създател и уредник
на етнографската сбирка към НЧ „Васил Левски“ село
Прилеп от 1984г.
3. Д-р Димитринка Георгиева Делова
/Стоянова/ - дългогодишен общопрактикуващ лекар, на която
трудовият път преминава изцяло в Сунгурларе. Работила е
и като управител на поликлиниката в града.
4. Д-р Бисер Атанасов Атанасов – лекар, общественик,
общински съветник от 1995г до 2011 г., председател на ПК
по Здравеопазване при ОбС, член на обществения съвет.
5. Д-р Димитър Петров Николов – лекар – кардиохирург,
с изключителни заслуги в областта на здравеопазването.
Изцяло отдаден за опазване здравето и живота на хората,
чрез извършване на сложни операции, в това число и на
голяма част от жителите на община Сунгурларе.
6. Марю Митев Марев – общественик, посветил по-голяма
част от живота си за развитието на спорта и утвърждаването

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 24
ЧАСА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СЕ ПРОВЕДЕ ОПЕРАЦИЯ
„ЕDWARD“ – ЕВРОПЕЙСКИ
ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

Община Сунгурларе бе партньор на Главна дирекция
„Национална полиция“ на МВР. В операцията активно участие взеха ученици от СУ „Христо Ботев“ град Сунгурларе,
представители на БМЧК и МКБППМН, които съвместно
с представители на Пътна полиция раздаваха флаери на
шофьорите на пътуващите автомобили. Подготвени бяха
листовки със съвети както за водачите на МПС, така и за
ученици. Специално място тази година бе отделено на учениците от ХІ и ХІІ класове, които вече са правоспособни
шофьори. Всеки млад шофьор получи свитък със съвети за
безопасно шофиране.
С общи усилия целта беше постигната. На територията на
общината няма регистрирани ПТП. Благодарим на екипа
на Пътна полиция град Сунгурларе и на учениците от СУ
„Христо Ботев“ град Сунгурларе. Поздравления за добре
свършена работа!

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
14 ОКТОМВРИ ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ОТБЕЛЯЗВАМЕ ПРАЗНИКА НА
2014-2020

СВЕТА ПЕТКА, ПЕТКОВДЕН

На 14 октомври отбелязваме църковния празник
Света Петка - Петковден.
Имен ден празнуват: Петко,
Петка, Петкан, Петра,
Петрана, Петрина, Петрия,
Петричка, Петкана, Пенко,
Пенка, Параскев, Параскева,
Парашкев, Парашкева,
Паруш, Кева.
Преподобна Петка, наречена още Българска, е родена
в град Епиват на Мраморно
море през 11 век. Води
благочестив живот, а след
смъртта й нейните мощи,
които притежават целителна
сила, се превръщат в символ
на борбата за съхраняване
на християнската култура
от ислямската асимилация.
Цар Иван Асен IІ ги пренася
в Търново, където се пазят до
превземането му от турците.
След дълги странствания
мощите намират покой в
румънския град Яш, където
се намират и досега.
Празникът в чест на Света
Петка - Петковден, се смята

за завършек на лятото и есента, а с това и на активния
стопански цикъл.На този
ден обикновено става заплождането на домашните
животни, известно още като
овча сватба или мърлене. В
християнската митология
Света Петка се почита като
покровителка на жените и
техните домашни дейности
- предене, тъкане, кроене,
шиене. В района на Тракия
около Петковден са известни
специални жертвоприношения на черни кокошки,
наричани Кокоша черква,
Господева черква, Божи
дух и др.
На Петковден се месят
колаци, като най-големият
от тях се нарича на св. Петка.
Хлябът и къщата трябва
да се поръсят със светена
вода и цялото домочадие
да се поклони трикратно на
погачата. Обредна трапеза
включва овче месо, курбан
чорба, яхния с праз, сарми.
На този ден имен ден празнуват: Петко, Петка, Петкан,
Петра, Петрана, Петрина,
Петрия, Петричка, Петкана,
Пенко, Пенка, Параскев,
Параскева, Парашкев,
Парашкева, Паруш, Кева.
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на футбола и футболната слава на града, треньор 20 сезона
на детски, юношески и младежки отбори.
Местният парламент прие решение за допълване на
програмата за управление и разпореждане с общинска
собственост. Съветниците решиха да бъде безвъзмездно
прехвърлена собствеността на 15 броя язовири – Публична
общинска собственост на „Държавно предприятие и стопанисване на язовири“ към Министерството на икономиката.
Те дадоха съгласието си и за предоставянето на ВиК
активи – публична общинска собственост на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД град Бургас за
стопанисване и експлоатация. Бяха гласувани и решения
за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, както и за продажба на имоти – частна общинска
собственост, а така също и продажба на имоти в Община
Сунгурларе. Съветниците не гласуваха предложението
на кмета на Община Сунгурларе инж. Васил Панделиев за
промяна характера на собствеността от публична в частна
общинска собственост на имоти в село Лозарево. Гласувано
бе предложението за даване на разрешение за изменение
на ПУП ПР /подробен устройствен план-план за регулация/
за УПИ /урегулиран поземлен имот/ VІІІ за здравна служба
квартал 23 ПУП село Вълчин, обл.Бургас.
Съветниците решиха Община Сунгурларе да кандидатства в качеството си на допустим кандидат-партньор
по Програмата за трансграничното сътрудничество и побратимяване на градове от Европейския съюз и градове
от Република Турция – Схема за безвъзмездна финансова
помощ CFCU/TR/2014/DG/01/А1-02-Town Twinning Action
Betwween Turkey And EU Grand Sheme (TTGS)(Europe
Aid/158874/ID/ACT/TR). В рамките на заседанието беше
приет и годишният отчет за изпълнението на бюджета на
Община Сунгурларе към 31.12.2017 година.

Издание на
Община Сунгурларе

С решение за одобрение на оценителен доклад № РД05104/15.08.2018г. на Министъра на труда и социалната
политика ,беше определено класирането и бяха определени проектите които ще получат финсиране по процедура за предоставяне на безвъзмездан финасова помощ
BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партьорства."
Община Сунгурларе беше подала проектно предложение по процедурата с рег. №: BG05M9OP001-4.003-0030
„Възможности за ранно детско развитие на ромските деца
от община Сунгурларе“ и съгласно оценителния доклад
проектът на община Сунгурларе е класиран на второ място
и ще бъде финансиран.
Проектът цели да засили транснационалното сътрудничество между Община Сунгурларе, България и "Център за
експертиза за социалните грижи в Югоизточна Финландия",
град Лааперанта, в усилията им да създадат повече възможности за социално включване на семейства с малки
деца в сходна социална ситуация. Конкретно в България,
проектните дейности ще подпомогнат местните власти и
семействата да посрещнат нуждите от ранно детско развитие
на децата на възраст 0-6 години от семейства на етнически
малцинства и маргинализирани общности.
В рамките на проекта Община Сунгурларе ще получи
възможности да проучи задълбочено чрез експертен подход
иновативните практики "Фамилен център" и "Деца рисуват",
създаващи безопасно, развивавщо социално пространство
за децата и техните родители. В допълнение, по проекта ще
бъде проучена и практиката за предоставяне на интегрирани
услуги чрез междусекторен, мултидисциплинарен подход,
съобразен и адаптиран към конкретните нужди и структурата на населението. Ще бъдат реализирани документално
проучване, проучвателно посещение и експертни срещи
лице в лице и онлайн, които ще доведат до изработването
на експертни докади с описание и анализ на проучените
практики.
По проекта са предвидени и дейности за трансфериране
на проучените практики след подходящото им адаптиране
съобразно конкретните нужди на целевите групи и местния контекст в община Сунгурларе. За целта, ще бъдат
реализирани партньорски срещи за обсъждане и взаимно
споделяне, работа на терен в Сунгурларе за приложение
на практиката „Деца рисуват“, в която са въвлечени и
родителите на децата, изграждане на фамилен център и на
междусекторна общинска работна група за ранно детско
развитие. Очакваме да постигнем социално-иновативен
подход, която ще увеличи възможностите в общината за
ранното детско развитие на деца от социално изключени
семейства, ще подобри родителския капацитет и междусекторото партньорство в общината, както и ще изградим
трайно партньорство с колегите от Финландия.
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ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛЕН
ДЕТСКИ И
МЛАДЕЖКИ
ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ
"ОРФЕЙ
ПЕЕ С
МОРЕТО"

Свърши лятото, а с него си отиде и дългата лятна ваканция. Отново
е първият учебен ден, макар и на 17 септември. Развълнувани деца,
родители, преподаватели и гости и тази година изпълниха площада
в центъра на град Сунгурларе .
Церемонията за откриването на новата 2018/2019 учебна година
започна с националния химн на РБългария и издигане на националния флаг, след което учениците посрещнаха и знамето на училището. Гости на тържеството бяха кметът на община Сунгурларе
инж. Васил Панделиев, зам.кметовете на общината г-жа Хатидже
Георгиева и г-жа Диана Гурева, г-жа Катя Русинова – директор на
ОДЗ „Слънце”и г-жа Антония Баева -председател на училищното
настоятелство .
По традиция директорът на училището г-н Николай Русев поздрави всички присъстващи с „Добре дошли“ и пожела една успешна
учебна година, изпълнена с много знания и много положителни
емоции. Кметът на общината инж. Васил Панделиев също поздрави
присъстващите „За мен е изключително удоволствие да Ви поздравя
по повод началото на новата учебна 2018-2019 година. Нека тя бъде

успешна, спорна и ползотворна! На добър час!" каза той. Тържеството
продължи с песни, стихове за родното училище и първите училищни
трепети, с прекрасното изпълнение на малките мажоретки.
В този тържествен ден най-въодушевени бяха малките първокласници и техните семейства. Децата бяха сърдечно поздравени
от Елена Славова - майка на първокласник. След като директорът
на училището лисна менче с вода за успех и късмет, под бурните
ръкопляскания на родителите и големите ученици първокласниците преминаха през свод-арка от цветя, символизираща вратата на
знанието. И въпреки, че първите им стъпки бяха малко неуверени,
погледите им блестяха и те смело прекрачиха прага на училището.
След тях и по-големите ученици и преподавателите влязоха в класните стаи, готови за приключения и предизвикателства през новата
учебна година.
Така след ремонта на СУ „Христо Ботев“ в класните стаи влязоха
721 ученика, като от тях 71 са първокласници.
По подобен тържествен начин бе открита учебната година и във
всички други училища в община Сунгурларе.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ
ПАНДЕЛИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД 01
ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Уважаеми пенсионери и възрастни хора от
Община Сунгурларе,
Приемете от мое име и от името на ръководството на Община Сунгурларе най-сърдечни поздравления и благопожелания по повод 1-ви октомври
– Международния ден на възрастните хора!
Използвам случая, за да изразя своето уважение
и преклонение не само пред житейския Ви опит,
пред Вашата мъдрост, но и пред достойнството,
с което носите възрастта!
Обръщам се към Вас като към хора, които
продължават да участват активно в обществения
живот и Ви благодаря за Вашата всеотдайност и
принос за развитието на общината. Гордея се с
неуморния Ви дух, енергия и желание за пълноценен живот.
Малко е да се каже, че за нас Вие сте пример за
трудолюбие, честност и всеотдайност. Иска ми се
на този ден всеки от нас да Ви подаде ръка, да Ви
дари с обич и да почерпи примера за това, как да

се научим да остаряваме с достойнство.
От името на Община Сунгурларе Ви благодаря
за всичко сторено през годините на активния Ви и
съзидателен живот! Надявам се, че и за в бъдеще
ще бъдете конструктивни и отговорни за подобряване качеството на живот в нашата община.
Вярвайте в нашата обич и ни завещайте с любов
вековните традиции и човешки добродетели.
Желая много здраве на Вас и Вашите семейства.
Нека тяхната обич и признателност изпълват
дните Ви с радост и щастие.
Пожелавам на всички Ви най-доброто, което
заслужавате – достоен живот, житейска мъдрост,
дълголетие и спокойни старини. Бодрият дух и
светлата вяра не ви напускат никога!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Инж.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе,01.10.2018г.
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Уважаеми съграждани,
Общинското ръководство има
удоволствието да Ви информира, че
Общински съвет – Сунгурларе на 43-тото си редовно заседание е приел решение за обособяване на
„Експозиция на спортните постижения и спорта
в Община Сунгурларе”.
В тази връзка и за изпълнение на решението,
призоваваме спортните клубове и организации,
ветерани, настоящи и бъдещи спортни надежди,
които са били и са част от спортния живот на града
и населените места при желание да предоставят,
или да дарят своя архив, купи, медали, грамоти,
снимки, документи, спортни пособия, публикации
и други.
Целта на Експозицията е да се популяризират
успехите на спорта в общината, като се направи

една историческа равносметка.
Това ще е своеобразно огледало на
сунгурларската сила и спортен дух,
които за пореден път ще ни дадат повод за гордост.
Бъдете съпричастни на тази благородна идея и
оставете следа от Вашата спортна слава в историята на спорта в Община Сунгурларе!
За повече информация гражданите могат да се
обаждат на тел. 0878627114 или да донесат своите
експонати в Община Сунгурларе, главен експерт
„Спорт” – Шабан Мустафа.
Нека богатата спортна история на нашите селища вдъхновява младите, които да градят достойното бъдеще на Община Сунгурларе.
С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

За единадесети път се проведе
Националния детски и младежки
фолклорен фестивал „Орфей пее
с морето“. Фестивалът няма конкурсен характер и е благотворителен. Осъществява се със спонсорството на ПГА-тур ЕООД и
други организации. Идеята е да
се срещнат, изявят и обменят
творчески опит изпълнителите
на българския фолклор, както
и да се популяризира неговото
богатство сред подрастващото
поколение. За три дни от 07.09
-09.09.2018г. във фестивала взеха
участие 900 самодейци.
И тази година самодейците
към НЧ “Просвета 1882“ град
Сунгурларе взеха участие в него
и се представиха блестящо.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИНЖ.
ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ПО ПОВОД 05 ОКТОМВРИ
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА
УЧИТЕЛЯ
Уважаеми учители,

С чувство на особено признание, уважение и благодарност Ви
поздравявам с 5 октомври – Международен ден на учителя.
Международния ден на учителя се честна на датата - 5 октомври
от 1994 г. по инициатива на ЮНЕСКО. Към настоящия момент тя
се приема от над 100 държави. У нас макар, че честването на този
празник доби популярност неотдавна, денят не е случаен.
Днес в България повече от всякога имаме нужда от такива дни,
които да ни припомнят кои са истински важните и стойностни
неща. Дни, които да ни откъсват за миг от инерцията на ежедневието и да ни връщат към изконните ценности на нашето съществуване. Учителите са важна и чувствителна част в обществената
ни система. На Вашите плещи е легнала тежката отговорност да
възпитавате в морал и стойност, да изграждате образовани, умни
и инициативни хора, необходими за растежа и просперитета на
България и на Община Сунгурларе в едно все по-динамично променящо се общество.
Образованието не е подготовка за живота – то е самият живот и
учителят не е преносител на информация, той е връзката на младия
човек с реалността, която го очаква отвъд стените на школото.
Неведнъж сте чували, че учителството е призвание, а не професия.
Затова да днешния Международен ден на учителя, пожелавам на
всички Вас – призваните – да пазите винаги искрата, която Ви е
подтикнала към избора да бъдете учители, да съхраните обичта
към знанието и да не позволявате на вярата да Ви напуска.
Поклон пред труда, пред търпението, пред умението, пред обичта
Ви, УЧИТЕЛИ! Бъдете здрави, вдъхновени и творчески дръзновени!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе, 05.10.2018г.

