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СЪС СУРВАКАРИ ЗАПОЧНА
ГОДИНАТА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

За поредна година, в първия
работен ден на новата 2019 година, сурвакари-самодейци при
НЧ „Просвета 1882” навестиха
Община Сунгурларе. Облечени
в традиционни народни носии,
с ръчно изработени и богато
украсени дрянови сурвакници,
децата сурвакаха кмета и неговите заместници. С песни и танци
сурвакарите пожелаха на управниците да са здрави, да пълнят
общинската хазна и да мислят за
децата на града. И както повелява

народната традиция с дряновите сурвакници благославяха:
Сурва, весела година!
Да сте живи, да сте здрави!
Всеки работа да има!
Всяко зло да ви забрави!
Пълни шепи и хамбари,
бели агнета в кошари!
Нека всички земни дари
да се трупат на камари!
От името на целия екип кметът
инж.Васил Панделиев благодари
за чудесната програма на сурвакарите и техните ръководители.

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИНЖ. ВАСИЛ
ПАНДЕЛИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВАНЕ НА
ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СУ
“ХРИСТО БОТЕВ” СУНГУРЛАРЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РУСЕВ,
За мен е истинско удоволствие да Ви поздравя с патронния празник
на СУ „Христо Ботев“ град Сунгурларе.
Използвам случая, за да отправя своите благопожелания и към училищното ръководство, преподаватели, ученици и родители. Убеден
съм, че с гордост, но и с изключителна отговорност следвате заветите
на своя патрон, неговата любов към отечеството, чувството за справедливост и сърцат дух.
Днес, когато почитаме 171 години от рождението на великия блгарски поет и революционер Христо Ботев, иразявам своето уважение и
признателност към всички Вас за постигнатите през годините успехи и
постижения, които са плод на всеотдаен труд. Не случайно СУ „Христо
Ботев“ заема своето заслужено място, като едно от най-добрите училища в Бургаска област.
Приемете искрените ми пожелания за здраве, щастие, вдъхновение,
ентусиазъм, лични и професионални успехи, сили за преодоляване на
трудностите.
А Вие, скъпи ученици, бъдете смели, настойчиви и инициативни. Не
спирайте да трупате знания и опит, следвайте мечтите си и вярвайте
„Пожелавам ви да растете все в себе си!
така здрави, да сте щастливи,
да имате весели игри и верни
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
приятели, да бъдете най-умните
деца!“
С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Всяко сурвакарче получи
Кмет на Община Сунгурларе
торбичка с лакомства, а след
това си направиха общи снимки
пред елхата.
РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ХРИСТО БОТЕВ,
Сурвакарите обходиха и колекПАТРОН НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
тивите при фирми и предприятия
от града, за да им отправят своя
СУНГУРЛАРЕ, БЕ ОТБЕЛЯЗАН ПОДОБАсурвакарски благослов за здраве
ВАЩО ТЪРЖЕСТВЕНО НА 7.01.2019Г.
и успешна година.

КОЛЕДАРЧЕТА НАРИЧАХА ДОБРИ
ДУМИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
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На 21 декември малки коледарчета от детска градина
„Слънце“ в Сунгурларе посетиха и поздравиха общинската
администрация в Сунгурларе. С
традиционни коледарски носии,
калпаци и дървени геги, те внесо-

ха коледна атмосфера, празнично
настроение и позитивни емоции.
Весели, засмени, със стихчета и
песни, коледарчетата изрекоха
ведри пожелания за здраве, берекет и много успехи на община
Сунгурларе. В знак на благодар-

ност за атрактивното поздравление и отправените пожелания,
кметът на общината инж. Васил
Панделиев дари децата с вкусни лакомства и паричка, като им
пожела да бъдат здрави, палави и
все така усмихнати.

Рожденият ден на Христо Ботев, патрон на СУ „Христо Ботев“
Сунгурларе, бе отбелязан подобаващо тържествено на 7.01.2019г.
В салона на НЧ „Просвета-1882г.“ на 7 януари учениците от СУ „Христо
Ботев“ Сунгурларе тържествено отбелязаха 171 годишнината от рождението на своя патрон - на великият поет и революционер Христо Ботев.
Тържествено прозвуча химна на училището. Още встъпителните думи
на водещите припомниха кой бе Христо Ботев и как пътят му през живота
бе отдаден на народното дело. Със словото си директорът на училището,
г-н Николай Русев, напомни на питомците на училището, че сме длъжни
да имаме за пример всеотдайността на Ботев към родината и че нашият
синовен дълг още не е изпълнен.
Приветствени думи поднесе и кметът на Община Сунгурларе – инж.
Васил Панделиев.
Учениците танцуваха под звуците на патриотични песни, рецитираха
Ботеви стихове, представиха пиеса за живота на великия революционер.
Бяха обявени резултати от конкурси за есе, стихотворение и презентация на тема:
" Ботев живее в мен". Отличените получиха награди. Големи и малки
мажоретки допринесоха с изпълненията си за настроението в залата.
Всички вълнуващи думи и образи, свързани днес с Христо Ботев, припомниха как великите поети са като високите планини – имат многократно ехо. Оставайки там, на връх Вола, бунтовникът остана завинаги
в сърцата български.
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РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 20 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ № 394
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет
на Община Сунгурларе относно :Актуализация на бюджета на община
Сунгурларе за 2018г.
След проведеното поименно гласуване с 11 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ – 2 и
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „ -2, Общински съвет Сунгурларе, на основание чл.21,
ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси
РЕШИ:
1. Утвърждава промени в бюджета на общината за 2018 г., както следва:
По прихода
§ 62-02 Трансфери между бюджети и сметките от СЕС– било 0 лв., става
-17 342 лв., увеличение с -17 342 лв.
§ 36-19 Други неданъчни приходи – било 0 лв., става 954 977 лв., увеличение с 955 270 лв.z Увеличение на плана за приходите с 937 635 лв.
По разхода
Местни дейности Функция „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация” – било 307 395 лв., става 513
395 лв., увеличение с 206 000 лв.
Дейност 123 „Общински съвет” – било 128 200 лв., става 138 200 лв.,
увеличение с 10 000 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 524 „Домашен социален патронаж” – било 201 550 лв., става
216 550 лв., увеличение с 15 000 лв.Ф-я VІ “Жил. строителство, БКС и
опазване на околната среда”
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – било 140 400 лв., става
215 400 лв., увеличение с 75 000 лв.
Дейност 619 „Др .дейности по жил.стр., БКС” – било 803 100 лв., става
833 100 лв., увеличение с 30 000 лв.
По разхода
Местни дейности
Функция „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация” – било 307 395 лв., става 513 395
лв., увеличение с 206 000 лв.
Дейност 123 „Общински съвет” – било 128 200 лв., става 138 200 лв.,
увеличение с 10 000 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 524 „Домашен социален патронаж” – било 201 550 лв., става
16 550 лв., увеличение с 15 000 лв.
Ф-я VІ “Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда”
Д е й н о с т 6 0 4 „ О с в е тл е н и е н а ул и ц и и п л о щ а д и ” –
било 140 400 лв., става 215 400 лв., увеличение с 75 000 лв
.
Д ейно ст 619 „Д р . де й н о с ти
п о ж и л . с т р . , Б КС ”
–
било 803 100 лв., става 833 100 лв., увеличение с 30 000 лв
.
Дейност 622 „Озеленяване” – било 79 200 лв., става 98 200 лв., увеличение с 19 000 лв.
Дейност 623 „Чистота” – било 311 000 лв., става 341 000 лв., увеличение
с 30 000 лв. Ф-я VІІІ “Икономически дейности и услуги”
Дейност 829 „Др.дейности по селско и горско стоп.” – било 206 670 лв.,
става 746 670 лв., увеличение с 540 000 лв.
Дофинансиране
Функция „Образование”
Дейност 322 „Общообразователни училища” - увеличение с 12 635 лв.,
както следва: ОУ „Васил Левски” – Прилеп – 12 635 лв.
Общо увеличение на плана за разходите с 937 635 лв.
2. Общински съвет одобрява съфинансиране по проект „Солидарност” по
ОП „РЧР” – схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по процедура „Независим живот” в размер на 15 342 лв.
3. Общински съвет одобрява съфинансиране по проект „Обучения и
заетост на младите хора” по ОП „РЧР” в размер на 2 000 лв.
4. Общински съвет одобрява увеличение на средствата по §42-14
„Обезщетения и помощи по решения на общински съвет” с 10 000 лв.,
отразени в дейност 122 „Общинска администрация”.
5.Утвърждава промени в плана за капиталови разходи за 2018 г., съгласно
Приложение № 1 по дейности и параграфи.
6. Всички промени по дейности и параграфи по пълна бюджетна класификация да се извършат със заповед на кмета на общината.
РЕШЕНИЕ № 395
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на
Община Сунгурларе относно: Безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линейни обекти в гр. Сунгурларе от „Електроразпределение
Юг“ ЕАД гр.Пловдив през публична общинска собственост.
След проведеното поименно гласуване с 12 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1
Общински съвет Сунгурларе на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.67,ал.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, във връзка с
§1, т.24 от ДР на ЗЕ
Р Е Ш И:
Дава съгласие да бъде учредено на „Електроразпределение Юг” ЕАД
гр.Пловдив безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на следните
обекти :
1. Обект :„Кабелна линия 1 kV от въздушна мрежа ниско напрежение стълб
8, изв.2, ТП”Сунгурларе 4 ” и монтаж на ново електромерно табло( ЕТ) на

фундамент пред УПИ ХV-744,кв.54 , гр.Сунгурларе, община Сунгурларе,
обл.Бургас „, през улици и тротоари публична общинска собственост,
съгласно работни проекти и чертежи с дължината на трасето 1,25 м. надземно със сервитутна зона 0,5 м. от двете му страни спрямо оста на кабела.
2. Обект : „Разкъсване на съществуващ кабел ниско напрежение.Нов
кабелен разпределителен шкаф и ново електромерно табло, монтирани
пред УПИ VII -944, кв100. Кабел 1 kV от нов КРШ до съществуващо
електромерно табло; Кабел 1 kV от нов КРШ до ново електромерно
табло в , гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, обл.Бургас”, през улици и тротоари публична общинска собственост, съгласно работни
проекти и чертежи с дължината на трасето 54,64 м. надземно със
сервитутна зона 0,5 м. от двете му страни спрямо оста на кабела.
3. Обект : „Подмяна на стълбове и проводници на съществуваща въздушна
линия 1 kV , ТП”Сунгурларе 5” ,изв.1, от ст.1 до ст.9. Изграждане на нова
въздушна линия 1 kV , ТП”Сунгурларе 5” ,изв.1, от стълб 9-5 до стълбнов пред УПИ ХХVI,кв.2. Монтаж на ново електромерно табло ( ЕТ) на
стълб-нов пред УПИ ХХVI,кв.2, гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, обл.
Бургас”, през улици и тротоари публична общинска собственост, съгласно
работни проекти и чертежи с дължината на трасето 410,84 м. надземно със
сервитутна зона 0,5 м. от двете му страни спрямо оста на кабела.
РЕШЕНИЕ № 396
Относно:Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на
Община Сунгурларе относно: Безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линейни обекти в с.Бероново от „Електроразпределение Юг“
ЕАД гр.Пловдив през публична общинска собственост. След проведеното
поименно гласуване с 12 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1,
Общински съвет – Сунгурларе на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.67,ал.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, във връзка с
§1, т.24 от ДР на ЗЕ
Р Е Ш И:
Дава съгласие да бъде учредено на „Електроразпределение Юг” ЕАД
гр.Пловдив безвъзмездно право на прокарване /преминаване/ на линеен
обект на техническата инфраструктура на обект „ Въздушна линия 1
kV от съществуващ стълб № 7,изв.1 ТП”Бероново 1” и монтаж на ново
електромерно табло( ЕТ) на стълб-нов , пред УПИ VІ, кв.9, с Бероново ,
община Сунгурларе, обл.Бургас„, през третокласен път публична общинска
собственост, съгласно работни проекти и чертежи с дължината на трасето
30 м. надземно със сервитутна зона 0,5 м. от двете му страни спрямо оста
на кабела. Договорът за правото на преминаване да бъде сключен след
представяне на проект , заверен от пътното управление.
РЕШЕНИЕ 397
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на
Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение /съгласие/ за изменение
на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация / за УПИ / урегулиран поземлен имот I188 кв.28 и улица с о.т. /осови точки/ 87-88 ПУП с.Чубра,
обл.Бургас.
След проведеното поименно гласуване с 13 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при
Общината взето по т.2 на протокол №24/18.10.2018г.
РЕШИ :
Дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ І188 квартал 28 и улица
с о.т.87-88 ПУП с.Чубра, обл.Бургас, като отпадне придаваемото общинско
място и същата се проектира по съществуващата имотна граница, съгласно
приложена скица-предложение.
РЕШЕНИЕ № 398
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет
на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение /съгласие/ за
изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация /
за квартал 11 и улица с о.т. /осови точки/ 118-35 ПУП на с.Подвис, обл.
Бургас. След проведеното поименно гласуване с 13 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет - Сунгурларе на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и заключение на
ОЕСУТ при Общината взето по т.2 на протокол №29/06.12.2018г.
Р Е Ш И:
Дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за квартал 11 и улица с о.т. 11835 ПУП с.Подвис, обл.Бургас, като се обособи самостоятелен УПИ VІІІза
обществено обслужване в квартал 11 с площ 217 кв.м с цел определяне на
минимална прилежаща площ към сграда (казан за изваряване на ракия),
съгласно приложена скица-предложение.
РЕШЕНИЕ№ 399
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет
на Община Сунгурларе относно: Даване на разрешение /съгласие/ за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план-план за регулация / за
квартали 31,32 и улица с о.т. /осови точки/ 72-75 ПУП на с.Славянци, обл.
Бургас. След проведеното поименно гласуване с 14гл.- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0
и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.1 от ЗУТ и заключение на ОЕСУТ при Общината взето по т.3 на протокол №29/06.12.2018г.
Р Е Ш И:
Дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за квартали 31, 32 и улица с о.т.

Уважаеми граждани,

Дирекция „Социално подпомагане Карнобат Ви предоставя следната

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИНЕТНИ СТИКЕРИ
Наредбата не предвижда промяна в условията за освобождаване от заплащане на винетна такса. Правоимащи
са хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане и лица или семейства,
отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна
възраст и до завършване на средно образование, но не
по-късно от 20-годишна възраст.
Тези групи хора имат право да получат безплатно една
годишна винетна такса за един собствен или съпружеска
имуществена общност лек автомобилс обем на двигателя
до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).
Документите може да се подават лично в ДСП по
настоящ адрес, по електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне – обратна разписка.
До 1 април 2019 г. към заявленията лицата прилагат:
1. Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които
същото не е налично в ДСП и оригинал за справка;
2. Копие на пълномощно (когато заявлението се
подава чрез пълномощник);
3. Копие от свидетелството за регистрация на лекия
автомобил част I – лице и гръб и оригинал за справка;
От 1 април 2019 г. няма да се изискват копия от ЕР

на ТЕЛК/НЕЛК и от свидетелството за регистрация на
лекия автомобил, като проверката на тези документи ще
се извършва по служебен път.
Предоставените винетни стикери на лица с увреждания чрез ДСП през 2018 г. са валидни за срок от
една година, считано от датата на валидизирането им.
Препоръчително е лицата с увреждания да проверят срока
на валидност на предоставения им винетен стикер и да
подадат заявление-декларация в ДСП по настоящия си
адрес около 10 дни преди изтичането му.
В случай, че винетният стикер е със срок на валидност до месец февруари, март и т. н., не е необходимо
да се подава заявление през месец януари 2019 г., но
стикера не трябва да се премахва от предното стъкло
на лекия автомобил.
Лицата могат да извършват проверка за издадената
електронна винетка на място в ДСП, в Областните пътни
управления, в пунктовете за продажба, по електронен
път – чрез електронната страница на „Национално тол
управление“ и мобилно приложение, както и по телефон
на Центъра за обслужване на клиенти на „Национално
тол управление“.

72-75 ПУП с.Славянци, обл.Бургас, като отпадне улица с о.т. 72-75, като
двата квартала се обединят в един под номер 31 и се анулира (отпадне)
квартал 32, както и преномерирането на част от УПИ в новообразувания
квартал 31, съгласно приложена скица-предложение.
РЕШЕНИЕ № 400
Относно: Разглеждане на докладна записка от Халил Ахмед –
Председател на Общински съвет относно: Отчет за дейността на Общински
съвет и неговите комисии за периода от 01.03.2018г. до 20.12.2018г.
След проведеното поименно гласуване с 14 гл.- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе на основание
чл.21, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Приема отчета за дейността на Общински съвет – Сунгурларе и на
неговите комисии, приложен към настоящата докладна записка.
РЕШЕНИЕ № 401
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет
на Община Сунгурларе относно: Актуализация на общинска програма
за управление на отпадъците /ПУО/ 2015-2020.
След
проведеното поименно гласуване с 14 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе на основание
чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Приема Актуализация на Програма за управление на отпадъците на
община Сунгурларе 2015-2020 г., съгласно Приложение №1.
РЕШЕНИЕ № 402
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на
Община Сунгурларе относно: Вземане на решение за упълномощаване
на Кмета на община Сунгурларе да подпише „Запис на заповед”, като
обезпечение на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.0030030-C01, по Процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални
партньорства”, Финансирана ОП РЧР 2014 - 2020г. След проведеното
поименно гласуване с 14 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0
, Общински съвет – Сунгурларе
Р Е Ш И:
Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да подпише Запис
на заповед без протест , разноски и без удръжки от какъвто и да било
характер, платим на предявяване, в размер на 38 440,60 лв . ( тридесет
и осем хиляди четиристотин и четиридесет лева и шестдесет стотинки ) в полза на Министерството на труда и социалната политика.
Определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“., срещу бъдещи приходи за размера на аванса
по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.003-0030-C01 по Процедура №
BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, Финансирана
ОП РЧР 2014 - 2020г.
РЕШЕНИЕ № 403
Относно: Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – Председател
на Общински съвет гр.Сунгурларе относно: Одобряване на извършените
разходи за командировки на Кмета на Община Сунгурларе и Председателя
на Общински съвет за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. След проведеното поименно гласуване с 14 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 0 , Общински съвет – Сунгурларе на основание чл.21, ал.1, т.23 и т.21,
ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките
в страната и чл.6, ал.2, т.2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина
Р Е Ш И:
1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната
от Кмета на Община Сунгурларе за периода от 01.01.18г.-до 30.06.18 г. в
размер на 192,14 лв., съгласно приложения отчет.
2.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина
от Кмета на Община Сунгурларе за периода 01.01.18 до 30.06.18г в размер
на 96,63 лв., съгласно приложения отчет.
РЕШЕНИЕ № 404
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет на
Община Сунгурларе относно: Информация за изпълнение на бюджета
и сметките за средства от ЕС на Община Сунгурларе към 30.06.2018г.
След проведеното поименно гласуване с 3 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 5 и
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 6 , предложението не се прие.
РЕШЕНИЕ № 405
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет
на Община Сунгурларе за разкриване на паралелка с профил „Техниклесовъд“ в СУ“Хр.Ботев“ гр.Сунгурларе. След проведеното гласуване
с 15 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет
– Сунгурларе
Р Е Ш И:
Изразява положително становище относно намерението на директора на
СУ „Христо Ботев“ гр.Сунгурларе за разкриване на паралелка с профил
„Техник-лесовъд“ с прием след VIII клас.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Сунгурларе съобщава, че в «Държавен вестник» бр.3 от 08.01.2019г. е обнародвано Решение №392 от 29 ноември 2018г. на Общински съвет Сунгурларе, с което
същият е одобрил проекта за изменение ПУП – ПР (подробен устройствен план – план
за регулация) и изработения ПЗ (план за застрояване) на стопански двор ПИ (поземлен
имот) 501.1 по кадастралния план на с. Лозарево, квартали 1 и 3 по регулационния план
на с. Лозарево, община Сунгурларе, обл. Бургас и квартал 55 (нов).
Проектът се намира в сградата на общинска администрация, дейност „УТ” ет.2 стая
3. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30- дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник” (до 08.02.2019г. включително) чрез Община
Сунгурларе пред Административен съд – Бургас.

Данъчната кампания на
НАП започна на 10 януари
Физическите лица могат да подават годишната си декларация за облагане на доходите
за 2018 г. от 10 януари, съобщава Националната агенция по приходите (НАП). Декларацията
може да се подава чрез електронната услуга и на хартиен носител в офисите на НАП.
Подаването на декларации за облагане с корпоративни данъци за 2018 г. чрез електронната услуга на НАП също ще започне на 10 януари.
До 10 януари физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни
услуги, предоставяни от НАП, с няколко изключения.
По електронен път няма да може да се подава заявление за регистрация и дерегистрация
по Закона за ДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП
по регистрация. Няма да е достъпна и електронната услуга за потвърждаване на издаден
персонален идентификационен код (ПИК).
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ОБЩИНАТА ЩЕ РАБОТИ ЗА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ СЕМЕЙСТВА
В първият ден на ноември 2018г. Министерство на труда
и социалната политика и Община Сунгурларе подписаха
Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ
№ BG05M9OP001-4.003-0030 C01 ,по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , процедура №
BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”
До подписванена договора се достигна след като Община
Сунгурларе кандидатсва с проектно предложение №
BG05M9OP001-4.003-0030 „ Възможности за разнно дестко
развитие на ромските деца от Община Сунгурларе през месец май
2018г. , като същото беше оценено и класирано на второ място ,
от подадените общо 50 проектни предложения.
Проектът цели да засили транснационалното сътрудничество
между Община Сунгурларе, България и "Център за експертиза за
социалните грижи в югоизточно 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.
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.
Бюджет на проекта 192 203.00 лв.
Продължителност 22 месеца – от 01.11.2018г. – 01.07.2020г.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Е ГОТОВА ЗА ЗИМНОТО
ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА
Община Сунгурларе ще осигури заетост
европейски съюз
европейски
социален фонд

На 29 ноември кметът на общината инж. Васил
Панделиев организира среща с кметовете и кметските
наместници във връзка с подготовката за зимното поддържане на общинските пътища.. На срещата присъстваха и представители на РУ „Полиция” гр. Сунгурларе,
на Дирекция „ПБЗН”, както и фирма „МССУ” ЕООД, със
седалище на управление гр. Сунгурларе, ул. „Акация”
№3, с която на 13.12.2018г. бе сключен договор №243
за снегопочистване, опесъчаване и почистване на храсти в общинските пътища. Обсъдиха се и се уточниха,
следните възникнали въпроси:
1. Ангажиментите на договорените институции.
2. Наличната техника за снегопочистване и базите,
в които ще домува.
3. Предварителните огледи на пътищата при създадена
зимна обстановка и начините за сигнализиране, като се
наблегне на участъците в които най-често възникват

проблеми „навявания/заледявания”.
4. Контрол по изпълнение на дейностите от кметовете, попълване своевременно на първичните документи
за машините от изпълнителя и изготвяне на актове за
съответното дейност – ежедневно.
5.Уточни се редът за комуникация между задължените
институции, най-вече с РУ „Полиция”.
Кметът на общината закри срещата, изразявайки
увереност, че фирмата-изпълнител има необходимата техника и опит в тази дейност и при навременна
комуникация и отговорни действия, ще се постигнат
желаните резултати които са: да няма бедстващи хора,
да са снабдени селата своевременно с продукти от първа
необходимост, да се превозват болни, ако има такива до
болничните заведения.
Всички участници, на база богатия опит изразиха
становище, че община Сунгурларе е готова за зимата.

Уважаеми граждани,
Дирекция „Социално подпомагане“- Карнобат Ви
предоставя следната

сформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен
институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова
подкрепа, ще засегне около 336 хил. пенсионери. Считано
от 01.01.2019 г., този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на
всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера
на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този
ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от АСП, като размерът
ѝ не може да бъде по-нисък от размера на прекратената
социална пенсия.
Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия
на лицата.
Важен момент е текстът, който дава право на едно
лице да получава по- благоприятния размер на финансовата помощ, но до изтичане срока на социалната оценка
изготвена от Дирекция
„ Социално подпомагане“ до 31.12.2018г. След
01.04.2019г. при изготвяне на индивидуалната оценка
на потребностите, по желание на лицето, размерът на
финансовата помощ ще бъде променен и съобразен
само с линията на бедност за съответната година т. е.
финансовата помощ ще бъде променена и сумата може
да бъде намалена.
Хората, които към момента получават месечна добавка
за социална интеграция, ще получават новата финансова
подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления
в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП).
Лицата, които са получавали прекратената от
01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана
към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за
социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в
ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019
г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова
подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.
Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва
да подадат и лицата, които получават месечна добавка за
социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй
като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата
на целева помощ и ще се превежда директно на общините.
Повече информация, свързана с предстоящите промени,
гражданите могат да получат в дирекциите „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес, пощенските клонове и
териториалните поделения на НОИ, съобразно тяхната
компетентност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВАТА
ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ ОТ 01.01.2019Г
От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания,
които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна
финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия
Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на
Държавен вестник от 18.12.2018 г., и ще замени досега
изплащаните на лицата добавки за социална интеграция,
както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата
се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще
се определя и актуализира спрямо линията на бедност в
България, определена с Постановление на Министерския
съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност
в България е 348 лв.
Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от
Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на
месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания
от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков
път. Очакванията са, че тя ще се получава от над 600 000
души – с около 100 000 повече в сравнение с тези, които
към момента получават добавки за социална интеграция.
За хората със степен на увреждане от:
- 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7%
от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г.
- За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв.
- За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв.
- За хората с над 90% степен на увреждане с определена
чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност
поради общо заболяване или поради трудова злополука
или професионална болест новата помощ ще е равна на
30% от линията на бедност или 104,40 лв.
- Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават
хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда
помощ, които получават социална пенсия за инвалидност.
За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е
57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.
Предвидената в Закона за хората с увреждания тран-
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Издание на
Община Сунгурларе

на 27 лица с трайни увреждания

През месец септември 2018г. Община Сунгурларе подаде заявка в ДБТ
град Карнобат за включване на общината в проект BGО5М90PО01-1.010-0001
„Обучения и заетост” Компонент II, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси
Проектът цели да се осигури трудова заетост на лица с трайни увреждания.
Заявката беше одобрена през м. ноември и Община Сунгурларе беше поканена да сключи с Агенцията по заетостта ДОГОВОР № 03-ХУ-02-05-1485#3,
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ ПО ,ПРОЕКТ " ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ".
Съгласно договора Община Сунгурларе ще осигури заетост на 27 лица с
трайни увреждания за срок от 24 месеца , за следните длъжности; - Работник
озеленяване – 18 души , Пазач- сътрудник по опазване на обществен ред – 7
души и Архивар – 2 души.
Oбща стойност на Договора 399 908,88лв.

„ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
На 16 октомври 2018 г Кметът на Община Сунгурларе – инж. Васил
Панделиев подписа Договор с Държавен фонд „Земеделие“ №02/07/2/0/00603
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на
водопроводната мрежа на територията на Община Сунгурларе” по подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за
развитие на селските райони.
Стойността на първоначално одобрената финансова помощ по проекта е 5
787 376.59 лева (пет милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди триста
седемдесет и шест лева и петдесет и девет стотинки).
Проектът включва реконструкция на водопроводната мрежа в с. Грозден,
с. Лозарево и с.Чубра, община Сунгурларе.
Общата цел на проекта е да се осигури подходяща инфраструктура,
допринасяща за устойчивото развитие на населените места на територията
на Общината.
Изпълнението на проекта ще подобри жизнената среда и качеството на
живот на с. Грозден, с. Лозарево и с.Чубра, община Сунгурларе.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

ПРЕДСТОИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ
ДА УТВЪРДИ НОВАТА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2019
ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТА
На предстоящото заседание и първо за 2019г. Общински съвет Сунгурларе
предстои да утвърди План-сметката за годишния размер на приходите и необходимите разходи на Община Сунгурларе за дейностите по управление на
отпадъците за 2019г.
Плануваните приходи в План-сметката за 2019г. са в размер на - 490 300
лв., като от такса „Битови отпадъци” се очаква да постъпят средства в размер
на - 380 500 лв. и от собствени приходи със сумата от 109 800 лв. общината
ще дофинансира дейностите по чистота със 109 800 лв.
Разчетените разходите са за извършване на следните дейностите:
- За събиране /вкл.разделно/ на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци в размер
на - 195 200 лв., от тях: отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците -34 200 лв. и за съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация
на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в землище-Балабанчево”80 146 лв.
-За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други
територии, предназначени за обществено ползване - 110 800 лв.
- За осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - 50 000 лв.
През 2019г. размера на таксата за битови отпадъци за физическите и юридическите лица не се променя /запазва се размера на промилите/, не се променя
и основата за нейното определяне /данъчната оценка на недвижимите имоти/.
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КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ ЩЕ
ОСИГУРИ ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРАТА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
"Добре е да даваш, ако те
помолят, но дваж по-добре е да
даваш сам, разбрал нуждата на
ближния."
Джубран Халил Джубран
Всяка година на Коледа се ражда човешката надежда в бъдното,
в доброто, във възвишеното и
красивото. Това е време когато
отваряме душите си, преоткриваме добродетелите и истинските
човешки ценности съхранени
във всеки от нас. В навечерието на най-светлия християнски
празник Рождество Христово и
настъпващата Нова 2019 година
в Сунгурларе се проведе Коледен
благотворителен концерт под
надслов „Коледа в сърцата ни“,
организиран от НЧ „Просвета1882г.” Сунгурларе.
В празнично украсеният салон
на читалището сунгурларци влязоха с нагласата да помогнат да
бъде изградена достъпна- среда
за хората в неравностойно положение. Посрещна ги Коледен
базар от сувенири и картички.
В концерта взеха участие самодейците при читалището: Детска
вокална група, ЮТС ”Зорница”,
КРБНХ „Настроение”, ТК
„Искрица”. Техните изпълнения
публиката награди с бурни апло-

дисменти.
За да подпомогнат каузата взеха
участие и дечицата от ДГ”Слънце
град Сунгурларе, чиито коледарчета благословиха публиката,
ДГ”Ален мак”село Славянци,
чийто танц на джуджетата и Дядо
Коледа завладя всички с веселият
си ритъм, а танцът на малките
балерини от ДГ „Зорница“ село
Грозден дари с нежност и красота всички. Камерната група
от НУФИ”Филип Кутев ”град
.Котел пък накара публиката
да се наслади на българските

РАБОТИЛНИЦА НА ДЯДО
КОЛЕДА В БИБЛИОТЕКАТА
На 14 декември в 11 часа ученици от ІІІ-те и ІV-те класове от СУ
„Христо Ботев“ Сунгурларе дойдоха в библиотеката при НЧ „Просвета1882г.“ където беше отворила врати Работилницата на Дядо Коледа.
В Коледната работилница малките приятели на книгите влязоха в ролята на
изобретателни помощници на Дядо Коледа. Те майсториха бляскави украси
за елхата, гирлянди, направиха новогодишни картички на които написаха
празнични послания.. Имаше много смях, песни и игри. Коледният дух бе
завладял всички.

народни песни.
Благодарение на милосърдието на всички участници и
гости от входни билети и други
дарения беше събрана сумата
от 1 261 лева, която ще бъде
използвана за изграждането на
достъпна среда, така че хората
в неравностойно положение да
могат да ползват услугите, които
предоставя читалището.
Концертът завърши. Но всеки
отнесе със себе си настроение и
вяра в доброто.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР
ОБЕДИНИ ЖИТЕЛИТЕ НА
БМЧК-СУНГУРЛАРЕ "ПОДАРИ КОЛЕДА" НА
СУНГУРЛАРЕ
ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Български младежки Червен
кръст / БМЧК/ Сунгурларе с
радост се включи в Областната
фондонабирателна кампания на
БЧК- Бургас „ПОДАРИ КОЛЕДА“ в подкрепа на деца от социално слаби семейства. Преди
Коледа с желание и грижа за
децата, младите доброволци продаваха коледни картички на БЧК.
Младежите не спестиха усилия

и време и посетиха всички държавни и общински институции,
много фирми, за да ги направят и
съпричастни с благотворителната
си кауза. Със събраните средства
те зарадваха с коледни подаръци децата от социално слаби
семейства в Сунгурларе. В зимната градина на СУ „Христо Ботев“ те организираха тържество ,
на което Дядо Коледа им раздаде

подготвените подаръци. Развълнувани, децата благодариха на
добрият старец. За благодарност
му изпяха песнички и рецитираха стихчета. Развълнувани
бяха и младите червенокръсци.
Майка Тереза е безусловно права
в твърденията си, че истинската
радост е да даряваме радост на
другите и да правим света покрасив чрез делата си.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ ЗА 2019 ГОДИНА
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На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.6 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 отправя покана
към местната общност за участие в публичното
обсъждане на Проекта на Бюджет 2019 година.
Публичното обсъждане на проекта на бюджета
на Община Сунгурларе е важна част от бюджетната
процедура и има за цел не само да информира, а
и да ангажира местната общност за съставянето,
приемането и изпълнението му.

Заинтересованите лица могат да направят
своите предложения относно проекта на бюджет
и инвестиционната програма, които ще бъдат
включени в протокола приложен като неразделна
част от проекта на бюджет при внасянето му от
кмета на общината за разглеждане от Общински
съвет Сунгурларе.
Публичното обсъждане ще се състои на
14.01.2019 г. /понеделник/ от 14.00 часа в ритуалната зала на Община Сунгурларе.
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

Коледен благотворителен базар се проведе в Сунгурларе. Той
бе подкрепен от структурата на ГЕРБ в общината, а събраните
средства бяха дарени в подкрепа на клуба по борба „Сунгурларска долина“. Събитието се проведе в „Пицария 33“ в центъра
на града. Сред главните организатори на инициативата бяха общинските съветници Мария Димитрова и Рени Водева, както и
Марийка Генчева - член на ръководството на ГЕРБ и Десислава
Кабакова. Много жители предоставиха за нуждите на базара коледни декорации, украса, сувенири, кулинарни изкушения. Майки
ГЕРБ от Бургас също се включиха в каузата и дариха различни
изделия за щандовете. Коледният благотворителен базар 1164 лв.
Спортният клуб бе зарадван с ново чучело за провеждане на тренировки и подготовка за състезания, както и с изработени рекламни
материали от спонсори.
В клуба тренират деца на различна възраст, носители на медали
от различни републикански надпревари.
В рамките на благотворителния базар бе открита и метална конструкция за събиране на пластмасови капачки. Подвижната конструкцията е изработена и спонсорирана от симпатизанти на клуба
по борба по идея на ГЕРБ-Сунгурларе. Това е поредният подобен
обект на територията на област Бургас, след като през януари тази
година от клуб „България за младите“ стартираха инициативата.
Конструкцията е поставена пред офиса на партията в града, всеки
ден от 9.00 - 18.00 ч. Капачките ще се събират, като средствата от
тяхното предаване ще бъдат в подкрепа на спортните клубове на
град Сунгурларе.

БЛАГОДАРЯ ВИ, МИЛИ ХОРА!
Месец декември е месец за подготовка на Коледа и Нова година,
празници, които чакаме с нетърпение и надежда. Но точно в еуфорията
на празниците, на 20 декември избухна голям пожар в село Костен.
Огнената стихия започна в 18.45 часа. Събраха се много хора от
селото, тук бе и кметът г-н Ахмед Мустафа.
След подаденият сигнал за пожара, колата на РУ „Полиция“
Сунгурларе пристигна много бързо и дежурният екип беше до полунощ тук. Не се забави и пожарната. Веднага започна борбата с огъня.
Пожарът бе потушен до малките часове на нощта.
Студът не уплаши дежурните екипи на пожарната и полицията,
които работиха неуморно и експедитивно , презареждаха с вода и
угасиха огнената стихия.
Чрез вестник „Сунгурларска долина“ искам да изкажа моята огромна
благодарност на тези достойни и неуморни мъже, които съвестно изпълниха служебният си дълг: началник смяна Станислав Данев, водач
на специализиран автомобил, Пенчо Пенев, на старши пожарникар
Айдън Байрамали от Пожарната в Карнобат, на дежурният екип при
РУ „Полиция“ Сунгурларе - Пожелавам на тези смели мъже много
здраве, щастие и нови трудови успехи!
Благодаря Ви мили хора!
Гинка Т.Стаматова – най-близката съседка до изгорялата къща.

