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Брой 20, 16.11.2018 г.

С БОГАТА ПРОГРАМА И МНОГО НАСТРОЕНИЕ В
СУНГУРЛАРЕ ОТПРАЗНУВАХА ПРАЗНИКА НА ГРАДА
Празненствата в града започнаха със Света литургия в чест на Св.Архангел Михаил

Много и различни бяха мероприятията предхождащи празника на град Сунгурларе и посветени на него. Събития, белязани
с ентусиазъм и предпразнично
оживление. Кулминацията на
всички мероприятия разбира
се, бе самият ден – 8 ноември,
Архангеловден. За първи път с
решение № 368/17.08.2018г. на
Общински съвет Сунгурларе,
честването на празника на града
съвпадна с големият църковен празник. А Св.Архангел
Михаил е покровител на град
Сунгурларе. Неговото име носи и
местният църковен храм. За това
и празничната света литургия,
отслужена от Негово Високо
Преосвещенство Сливенският

Митрополит Иоаникий събра
много хора там, дошли да запалят свещ и да се помолят
за благоденствието на града.
Много граждани и гости на
Сунгурларе бяха на площада
пред храма в центъра на града –
усмихнати и с много настроение.
Времето също беше благосклонно – есенното слънце приятно
сгряваше деня и създаваше илюзия за позакъсняло лято. Сергиите
на продавачите примамваха
купувачите и особено децата
– с различни стоки, лакомства,
играчки. Особено примамлив бе
базарът „Красота и вкус се раждат
изпод ръцете“, който предлагаше
кулинарни изкушения и био
продукти произведени от реги-

она и жители на Сунгурларе.
Празничната програма започна с
поетично встъпление на водещата Стефка Дучева. Прекрасните
мажоретки от СУ „Христо Ботев”
гр. Сунгурларе облечени в стилизирани костюми в синьо и бяло,
отново бяха най-атрактивни и
колоритни. С техния великолепен
марш под звуците на песента по
Вазовите стихове "Питат ли ме
дей зората, мен огряла първи
път" внесоха свежест и младост,
бодрост и празнично настроение,
още красота в празничния ден.
Под звуците на химна на
РБългария кметът на общината
инж. Васил Панделиев издигна
общинското знаме.
/продължава на стр.3/

ОФИЦИАЛНО БЕ ОБЯВЕНО ИМЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ
ПЛОЩАД И ПАРК В ГРАД СУНГУРЛАРЕ
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На 8 ноември - „Св. Архангел Михаил” на празника на
гр.Сунгурларе официално бе обявено името на централния
площад и парк в града. Те ще носят името „СВ.СВ.КИРИЛ
И МЕТОДИЙ”.
В своето предложение до Общински съвет Сунгурларе, инж.
Васил Панделиев – кмет на Община Сунгурларе е посочил
следните мотиви за това: „ … Настоящата 2018 г. ще остане
паметна за Община Сунгурларе с това, че преди 40 години
с Указ №2295/1978г./Дв.бр.101/26.11.1978г./ на Държавния
съвет на Народна Република България гр.Сунгурларе е определено за център на Община Сунгурларе /център на селищна
система/ в състава на която са включени 31 населени места.
Считам, че това е най-подходящия момент за именуване
на площада и парка в центъра на гр. Сунгурларе, които до
сега нямаха име.
Именуването на улици, площади, паркове, инженерни
съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и
други обекти с общинско значение попада в правомощията
на Общински съвет Сунгурларе, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18
от ЗМСМА.
По инициатива на общинската управа с кмет Иван Христов,
на училищното настоятелство с председател Божил Вълков и
касиер Вълчо Костов и будните селяни общественици Еню
Петров Келеведжиев, Тодор Дойнов Скендеров, Слав Хаджи

Стефанов, Съби Тодоров Гошата, Господин Христов и др.,
които вземат решение да се построи училище. Сградата е
построена през 1894 г. и е първата обществена сграда в селото
/тогава/. Строена е по план, но не е запазена никаква документация. Майстор-строител е Стоян Н. Пранджата. Заради
барелефа от камък с образите на Св.Св. Кирил и Методий,
изработен от него на южната страна на сградата, училището
е именувано на тях. /източник: стр.160, раздел „Общество
и частно строителство”, от „Страници от историята на град
Сунгурларе” на Добри Келеведжиев/.
Преди 124 години е имало будни българи, които са оценили
делото на двамата братя Кирил и Методий, като изграждат
барелеф и именуват училище на славянските първоучители.
Убеден съм, че именувайки днес площада и парка на името на
Светите братя Кирил и Методий това няма да остане незабелязано и 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. Всяка година в Деня на славянската писменост и на
българската просвета и култура – 24 май почитаме двамата
братя Кирил и Методий, които преди повече от 11 века са
се заели с нелеката задача да съставят чисто нова и различна писменост от съществуващите по това време - гръцка и
латинска и са дали възможност на една-трета от Стария свят
да има своя азбука.
И нека в този ден под звуците на химна на Светите братя
Кирил и Методий, всички учители, хора на перото, словото
и културата, читалищни деятели, ученици, деца и граждани
от Община Сунгурларе, няколко поколения - събрани всички
заедно да празнуват със своите учители и със своите деца и
гордо да крачат на площад „Св.Св. Кирил и Методий” в града.
Да изпълват улиците на Сунгурларе с много цветя, балони,
знамена и най-вече с празнично настроение и усмивки!”
С Решение № 371 от 27.09.2018./ Общински съвет
Сунгурларе: Именува площада, находящ се пред сградата
на начален курс на СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе,
сградата на читалище „Просвета 1882” и православния храм
„Св. Архангел Михаил” в града, с името „Св.Св.Кирил и
Методий” и именува парка, находящ се между улиците:
„Христо Смирненски”, „Христо Ботев” и „Кооперативна”
с името „Св.Св. Кирил и Методий”.
Инж. Васил Панделиев – кмет на Община Сунгурларе и г-н
Халил Ахмед – председател на Общински съвет Сунгурларе
официално обявиха името и откриха специално изработените
надписи с името на площада и парка.

СЛОВО НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ–
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО
СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАДА

Ваше високопреосвещенство,
Уважаеми свещенници от Епархията,
Почетни граждани на Община Сунгурларе
Гости, уважили нашия празник,
Скъпи съграждани,
Позволете ми, днес, когато за първи път празнуваме празника на град Сунгурларе
заедно с храмовия празник „Св. Архангел Михаил“ да Ви поднеса поздравления
от името на ръководството на Община Сунгурларе и лично от свое име.
Отбелязваме 44 години откакто с Указ на Държавния съвет на Република
България на 4 септември 1974 година официално селището Сунгурларе става
град и 40 години от обявяването на града за център на Община Сунгурларе.
Няма по-добър повод да изразя благодарност към всеки един от Вас, затова,
че обичате родния град, че тук градите домовете си и отглеждате децата си!
Благодаря Ви за трудолюбието и привързаността към Сунгурларе, за подкрепата
Ви и доверието към местната власт. Община Сунгурларе е нашият общ дом –
територията, на която все по-свободно и открито говорим за проблемите си и
се радваме на всяка стъпка по пътя към тяхното решаване. Вземаме си поуки
и умножаваме усилията си. Заедно вървим към целите, които Вие поставяте.
/продължава на стр.3/
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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ АВТОМОБИЛИ
На 25 октомври тази година от 10:30 часа
на площад „Св.Св.Кирил и Методий“ в град
Сунгурларе бяха представени новозакупените
противопожарни автомобили по Трансграничния
проект България - РТурция 2014-2020г., с наименование: „Съвместни действия за борба с пожарите“ между Община Сунгурларе и Община Юскюп.
От РТурция бяха дошли партньорите по проекта
начело с кмета на Община Юскюп, експерти от
администрацията и огнеборци и от наша страна
общинското ръководство, експерти по горите,
кметове и кметски наместници. Инж. Васил
Панделиев приветства гостите с „Добре дошли“:
„Уважаеми г-н Касап и гости от Община Юскюп,
кметове на населени места, огнеборци от двете
общини, колеги. Позволете ми да приветствам с
добре дошли партньорите от Р.Турция, които са
тук за участие в двудневното обучение на тема
„Добри практики за борба с пожарите” по нашия общ проект „Съвместни действия за борба
с пожарите” по Програмата за трансгранично
сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.
Вече сме към края на изпълнението на проекта и
се надявам, че със съвместните усилия и на двете

Община Сунгурларе
ЗАПОВЕД
№ 721 / 07.11.2018 г.

На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА ,, чл. 40 ал. 1 от Закона за горите , чл.35 ал.1 от ЗОС , чл.71 от НРПУРОИ , протоколно решение № 383
прието на 44-то заседание на Общинския Съвет гр.Сунгурларе , проведено
на 27.09.2018 г.

ЗАПОВЯДВАМ

I.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община
Сунгурларе, обл.Бургас,както следва:
1. Недвижим имот, находящ се в землището на с. Терзийско, общ. Сунгурларе, а именно: имот № 000078, с начин на трайно ползване горска територия
, с площ 959,284 дка, ЕКАТТЕ 72299, в който попадат отдел 304, подотдели/1/
- 72,931 дка – поляна, /2/ -39,178 дка – поляна, /3/ -15,336дка –поляна, /4/ - 5,161
дка – поляна, „а” – 3,632 дка – широколистна гора, „б” -66,704 дка – широколистно гора, „в” – 248,460 дка – широколистна гора , отдел 305, подотдели /1/ - 8,283
дка – поляна, /4/ - 0,581 дка – поляна, /5/ - 20,938 дка – просека, „а” -82,804
дка – широколистна гора , „б” – 53,878 дка – широколистно гора, „в” – 2,503
дка – широколистна гора , „г” – 75,882 дка – широколистна гора , „д” – 96,647
дка – широколистна гора , „е” – 168,363 дка – широколистна гора . Имотът се
актуван с АЧОС № 1221/ 28.05.2004 г. и се намира в местността „Калето” при
граници и съседи на имота : имоти № 000299 – гор.стоп тер. на км. Терзийско,
№ 000073 – пасище,мера на Общ.Сунгурларе, № 073003 – нива на Димитринка
Пенева Кунева , № 000071 – пасище, мера на Общ.Сунгурларе , № 112001 – нива
на насл на Йордан Ганев Митев, № 000074 – пасище , мера на Общ.Сунгурларе,
№ 000075 – гор.стоп.тер. на км. Терзийско , № 000074 – пасище,мера на Общ.
Сунгурларе, № 000069 – полски път на Общ.Сунгурларе, № 000076 – ливада
на Общ.Сунгурларе, № 000079 – пасище ,мера на Общ.Сунгурларе, № 000067 –
полски път на Общ. Сунгурларе, № 000066 – пасище,мера на Общ.Сунгурларе
, при начална тръжна цена 575570,40 лв./ Петстотин седемдесет и пет хиляди
петстотин и седемдесет лева и четиридесет стотинки/
2. Недвижим имот, находящ се в землището на с. Терзийско, общ. Сунгурларе,
а именно: имот № 000116, с начин на трайно ползване залесена територия , с
площ 2022,027 дка, ЕКАТТЕ 72299, в който попадат отдел 306, подотдели/1/ 39,981 дка - поляна, /2/ - 29,877 дка - поляна, /4/ - 3,821 дка - поляна, /5/ - 12,973
дка – поляна, /6/ - 2,404 дка – просека, /7/ - 9,835 дка – поляна, ”а”- 41,683
дка - широколистна гора, „б” – 294,544 дка - широколистна гора, „в” – 27,698
дка – широколистна гора, „г” – 6,702 дка – широколистна гора „д” – 17,693 дка
– широколистна гора; отдел 307, подотдели /1/ - 58,438 дка - поляна, /2/ - 4,209
дка – поляна, /3/ - 194,515 дка – поляна, /7/ - 11,459 дка – поляна, „а” – 236,904
дка – широколистна гора, „б” – 21,701 дка – широколистна гора, „в” – 212,837
дка – широколистна гора, отдел 308, подотдел /1/ - 8,763 дка – поляна, /2/ 7,006 дка – поляна, /3/ - 8,109 дка – поляна, /4/ - 2,171 дка – поляна, /5/ - 5,429
дка – поляна, /7/ - 3,100 дка – поляна, „а” – 180,722 дка – широколистна гора,
„б” – 122,490 дка – широколистна гора, „в” – 44,872 дка – широколистна гора,
„г” – 175,013 дка – широколистна гора, „е” – 72,454 дка – широколистна гора,
„ж” – 164,621 дка – широколистна гора. Имотът се актуван с АЧОС № 3978/
20.07.2018 г. и се намира в местността „Калето” при граници и съседи: имоти
№000299 – гор.стоп.тер. на км.Терзийско, №000073 – пасище мера на Общ.
Сунгурларе, №000300 – изот.тр.нас. на Общ.Сунгурларе, №000302 – полски път
на Общ.Сунгурларе, № 000197 – пасище, мера на Общ.Сунгурларе, № 000301 –
изост.тр.нас. на Общ.Сунгурларе, № 000197 – пасище ,мера на Общ.Сунгурларе,
№ 000201 - пасище мера на Общ.Сунгурларе, №000305 – изост.тр.нас. на Общ.
Сунгурларе, № 000306 – гор.стоп.тер. на км.Терзийско, №000249 – пасище мера
на Общ.Сунгурларе, № 000264 – полски път на Общ.Сунгурларе, № 000266 –
гор.стоп.тер. на км.Терзийско, № 000115 – природна забел на км.Терзийско,
при начална тръжна цена 1213216,20 лв. /Един милион двеста и тринадесет
хиляди двеста и шестнадесет лева и двадесет стотинки/.
II. Утвърждавам тръжна документация съдържаща : заявление за участие,
Декларации , проекто – договор, копие от скица, копие от акт за собственост,
копие от лицензирана оценка, копие от заповедта за търга и копие от решение
на Общинския съвет.
III.Определям цена на един комплект тръжни документи 0,2% от стойността
на началната тръжна цена на обектите, не по-малко от 50 лв. , платими в касата
на Общината на ул. Г.Димитров № 10 и се получават в сградата , находяща се
на ул. Г.Димитров № 2 , 2-ри етаж, Дирекция „ ОГТМП”.
IV.Депозитна вноска за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на
всеки обект и се внася в касата на Общината или по банков път по сметка BG
86 UNCR 70003321757314 , Уникредит Булбанк АД :UNCRBGSF
V. Оглед на имотите – предмет на търга се извършва всеки работен ден с
Представител на общината или кметствата, след закупуване на тръжната
документация.
VI.Търгьт ще се проведе на 05.12.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала
на Общината , по реда на обявените имоти.
VII.Тръжната документация и заявления за участие в търга се приемат
до 12.00 часа на 04.12.2018 г. в деловодството на Община Сунгурларе ,
партерен етаж.
VIII.Собствеността върху предмета на търга се прехвърля след окончателното
заплащане на предложената цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 2
от НОРМДТ на Община Сунгурларе , стойността на разходите , направени от
Общината за изготвянето на оценките, платими в едномесечен срок от влизане
в сила на Заповедта на Кмета на Общината, с която е определен участник за
спечелил търга.
IХ. Организацията по провеждане на търга възлагам на Димитър Гавазов Директор дирекция „ОГТМП” при Община Сунгурларе.
Препис от Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение
и изпълнение, да се публикува на сайта на Община Сунгурларе, във вестник
„Черноморски фар”, да се залепи на информационното табло на общината.
ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

Община Сунгурларе
ЗАПОВЕД
№ 701 / 26.10. 2018 г.

общини, изпълнявайки плануваните дейности в
дните на обучението всеки един от присъстващите
ще обогати своите знания, ще придобие нови
умения за справяне с горските пожари, които
са проблем и за двете общини. Ново закупените
4-ри високо проходими автомобила за гасене на
пожари, които са пред нас днес и с които вече
разполагаме и усвоените техники, сигурен съм,
че ще подобрим и укрепим трансграничния ефект
между двата района в борбата с пожарите. За мен
е привилегия да работим заедно, заявявам своята
готовност за бъдещи съвместни проекти и сътрудничество. На гостите пожелавам да изживеят
незабравими дни, за което не се съмнявам, че ще
е така на територията на Община Сунгурларе.
Благодаря Ви!” Кметът на Община Юскюп
г-н Касап, също приветства домакините: „С г-н
Панделиев изградихме едно приятелство, благодаря за топлото посрещане преди и сега. Искам
да благодаря на жителите на Сунгурларе, на г-н
Панделиев и на неговите служители за приятното
посрещане като се надявам такива проекти да
има и занапред и приятелството ни да продължи.
/продължава на стр.4/

Община Сунгурларе
ЗАПОВЕД
№ 722/07.11.2018 г.

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 14 ал.2 и ал.3 от ЗОС
На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА ,чл.35 ал.1
ВЪВ ВРЪЗКА: чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разот ЗОС , чл.71 от НРПУРОИ, протоколно решение № пореждане с общинско имущество, Решение № 377/27.09.2018г. прието на 44-то
330 прието на 40-то заседание на Общинския Съвет заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе, проведено на 27.09.2018г.
гр.Сунгурларе , проведено на 30.05.2018 г. , протоколни решения № 375 и 379 приети на 44-то заседание
ЗАПОВЯДВАМ
на Общинския Съвет гр.Сунгурларе , проведено на
І.Да се проведе публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на
27.09.2018 г.
нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда
с метална конструкция от метални колони и греди, върху стоманобетонова основа със
застроена площ 117, 35 кв.м., находяща се в УПИ І – за автогара, кв.44 по ПУП на
ЗАПОВЯДВАМ
I.Откривам процедура за провеждане на публичен гр.Сунгурларе, целият с площ 2226 кв.м., при граници: север - УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, изток
търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – УПИ ІІ, юг – улица, запад – УПИ ІІІ”.
ІІ.Публично оповестения конкурс да се проведе при следните условия:
частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.
•Начална конкурсна месечна наемна цена: 273,25лв. без ДДС;
Бургас,както следва:
•Депозит за участие в конкурса: 273,25лв.;
1. Недвижим имот, находящ се в с. Грозден, общ.
• Срок за наемане: 5 /пет/ години;
Сунгурларе, а именно: терен с площ 517 кв.м., ведно с
•Допълнителни изисквания за сключване на договор за наем:
построена в него масивна сграда, съставляващи УПИ
1.Обекта на договора има предназначение «За автогара» съгласно одобрените строХІ-250 в квартал 20 по ПУП на селото, актуван с АЧОС
№ 3946/20.02.2018 г., при начална цена 8357 лв. без ДДС ителни книжа и документи. Наемателят може да извърши за своя сметка вътрешни
преустройства в източната част на срадата-«централна зала» (по проект) за търговски
/Осем хиляди триста петдесет и седем лева без ДДС/.
дейности, след одобряване на техническа документация съгласно нормативните изи2.Недвижим имот, находящ се в с. Грозден, общ. сквания. Наемателят няма право да променя и е длъжен да осигури използването по
Сунгурларе, а именно: терен с площ 1254 кв.м., ведно предназначение на част от сградата като чакалня– «вторична зала» (по проект) и санис построени в него сгради, съставляващи УПИ ХVIІ- тарни помещения към нея за обслужване на чакащи пътници. Наемателят е длъжен да
191 в квартал 14 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № осигури работа на обекта в рамките на определеното от община Сунгурларе работно
3958/18.04.2018 г., при начална цена 14763 лв. без ДДС време с начало – не по-късно от 15 минути преди заминаването по разписание на пър/Четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и три вия за деня автобус, и край – не по-рано от 15 минути след заминаването на последния
лева без ДДС/.
за деня автобус. Наемателят е длъжен да поддържа в добър вид местата за чакане на
3. Недвижим имот, находящ се в с. Лозарево, общ. пътниците и санитарните помещения. Наемателят е длъжен да поддържа в добър вид
Сунгурларе, а именно: терен с площ 113 кв.м., съставля- зелените площи в района на обекта и местата за спиране на автобусите.
ващ УПИ ХV за обществено обслужване в квартал 25
2.Наемателят е длъжен да развива търговска дейност свързана с подобряване на
по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 3962/25.04.2018 икономическата среда на територията на община Сунгурларе, със създаване и поддърг., при начална цена 427,00 лв. без ДДС /Четиристотин жане на работни места.
•Изисквания към участниците в конкурса:
двадесет и седем лева без ДДС/.
1.Да са регистрирани търговци по смисъла на Търговския закон и не са в процедура
4. Недвижим имот, находящ се в с. Съединение, между
двата квартала, общ.Сунгурларе, а именно: терен с площ по ликвидация и несъстоятелност.
2.Да нямат задължения към Община Сунгурларе и да са изправна страна по наемни
907 кв.м., съставляващ УПИ ХІХ кв. 24 по ПУП на селото, актуван с АЧОС № 2834/06.06.2012 г., при начална или други договорни отношения.
•Критерии и метод за оценка на предложенията:
тръжна цена 3583,00 лв.без ДДС/ Три хиляди петстотин
1. Предложена месечна наемна цена без ДДС -тежест 20 %
осемдесет и три лева без ДДС/
2. Бизнес план за ползване на обекта за целия период на наемане :
5. Недвижим имот, находящ се в гр.Сунгурларе, общ.
-търговска дейност спомагаща за подобряване на икономическата среда на теритоСунгурларе, а именно: терен с площ 2710 кв.м., съставлярията на община Сунгурларе – тежест 40 %, в това число : развиване на нова дейност
ващ УПИ IV за обществено обслужване и производстве- – 20 % , развиване на конкурентна дейност - 20 % ;
ни цели в квартал 73 по ПУП на града, актуван с АЧОС
-разкриване поддържане на нови работни места –тежест 20 %;
№ 1298/24.09.2018 г., при начална цена 27100,00 лв. без
-размер на инвестиция,която ще бъде вложена в обекта- тежест 10 % ;
ДДС /Двадесет и седем хиляди и сто лева без ДДС/.
-срок за изпълнение на бизнес блана не по-дълъг от 12 месеца от сключването на
II. Утвърждавам тръжна документация съдържаща : договор за наем- тежест 10 %;
заявление за участие,
Крайната оценка на всеки участник ще се определя съгласно заложените критерии
Декларации , проекто – договор, копие от скица, копие по следната формула:
от акт за собственост, копие от лицензирана оценка, копие
Р = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 + Р6
от заповедта за търга и копие от решение на Общинския
съвет.
Като :
Р1 = Р1 участник х 20 % ; Р2 = Р2 участник х 20 % ;
III.Определям цена на един комплект тръжни докуР1 макс
Р2 макс.
менти 0,2% от стойността на началната тръжна цена на
обектите, не по-малко от 50 лв. без ДДС, платими в касата
Р3 = Р3 участник х 20 % ; Р4 = Р4 участник х 20 % ;
на Общината и се получават в стая № 6, І-ви /над партер/
Р3 макс
Р4 макс.
етаж на Община Сунгурларе.
IV.Депозитна вноска за участие в търга е 10% от наР5 = Р5 участник х 10 % ; Р6 = Р6 участник х 10 % ;
чалната тръжна цена на всеки обект и се внася в касата
Р5 макс
Р6 макс.
на Общината или по банков път по сметка BG 86 UNCR
70003321757314 , Уникредит Булбанк АД :UNCRBGSF
Където :
V. Оглед на имотите – предмет на търга се извършва
Р – крайна оценка на участник;
всеки работен ден с
Р1-тежест на предложена месечна наемна цена;
Представител на общината или кметствата, след закуР2-тежест на предложена нова търговска дейност;
пуване на тръжната документация.
Р3-тежест на предложена конкурентна търговска дейност;
VI.Търгьт ще се проведе на 28.11.2018 г. от 10.00 часа
Р4-тежест на предложени за работни места за разкриване и поддържане;
в заседателната зала на Общината, І-ри /над партер/ етаж
Р5-тежест на предложен размер на инвестиция;
по реда на обявените имоти.
Р6-тежест на предложен срок за изпълнение на бизнес плана;
VII.Тръжната документация и заявления за участие
Р(1,2,3,4,5,6) участник- предложение на участника;
в търга се приемат до 12.00 часа на 27.11.2018 г. в
Р(1,2,3,4,5,6) макс.- максимално предложение от кандидатите ;
деловодството на Община Сунгурларе , партерен етаж.
ІІ.Утвърждавам конкурсна документация и определям цена за закупуване - 10,00 лв.
VIII.Собствеността върху предмета на търга се прех- без ДДС. Конкурсната документация да се получава от стая «Общинска собственост»
върля след окончателното заплащане на предложената на общината до 17:00 часа на 28.11.2018г.-включително, след заплащане на цената в
цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 35 ал. 2 от НОР- приходната каса на общината.
ІІІ.Предложенията на кандидатите за участие в конкурса, комплектовани съгласно
МДТ на Община Сунгурларе , стойността на разходите
, направени от Общината за изготвянето на оценките, изискванията на конкурсната документация се представят в непрозрачен, надписан и
платими в едномесечен срок от влизане в сила на Запове- запечатан плик в срок до 17:00 часа на 28.11.2018г. в деловодството на общината и се
дта на Кмета на Общината, с която е определен участник отварят от конкурсната комисия на 29.11.2018г. в заседателната зала на общината от
10:30 часа.
за спечелил търга.
ІV.Оглед на обекта от кандидатите, закупили конкурсна документация да се осигури
IХ. Организацията по провеждане на търга възлагам
на г-жа Хатидже Георгиева – Зам. Кмет на Община от общинската администрация след предварителна заявка на тел. 05571/52-95 от 15:00
до 16:00 часа на всеки работен ден, до 28.11.2018г.-включително.
Сунгурларе.
V.Организацията по провеждането на конкурса възлагам на г-жа Хатидже ГеоргиеваПрепис от Заповедта да се връчи на съответните
Зам.Кмет на Община Сунгурларе.
длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се пубКонтрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
ликува на сайта на Община Сунгурларе, във вестник
Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и из„Черноморски фар”, да се залепи на информационното пълнение, да се публикува на сайта на Община Сунгурларе, във вестник «Черноморски
табло на общината.
фар», да се залепи на информационното табло на общината.
ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

Кмет на Община Сунгурларе.
инж.Васил Панделиев/
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С БОГАТА ПРОГРАМА И МНОГО НАСТРОЕНИЕ В
СУНГУРЛАРЕ ОТПРАЗНУВАХА ПРАЗНИКА НА ГРАДА
Празненствата в града започнаха със Света литургия в чест на Св.Архангел Михаил
/продъление от стр.1/
Сред гостите уважили поканата на кмета на общината инж.
Васил Панделиев бяха: Негово Високопреосвещенство Сливенски
Митрополит Иоаникий и свещенници от Епархията, Архимандрит
Димитрий, проф.д-р Иван Върляков – изпълнителен директор на
Регионална асоциация на общините „Тракия”, г-н Шабан Мустафа,
д-р Христо Иванов, г-н Сава Михайлов – почетни граждани на
Община Сунгурларе, г-н Халил Ахмед – председател на Общински
съвет Сунгурларе и общински съветници, г-н Жельо Върдунски
- кмет на Община Камено, г-н Ешереф Ешереф – председател
на ОбС Руен, г-н Исмаил Осман – кмет на Община Руен, г-жа
Мийрем Дервиш - заместник кмет на Община Руен, г-н Емил
Узунов – началник на РУ „Полиция” гр. Сунгурларе, г-н Тодор
Драганов – председател на РКС гр. Сливен, г-н Цанко Иванов –
председател на Бургаската търговско-промишлена палата, инж.
Митко Порязов – началник на Областно пътно управление Бургас,
г-н Николай Русев – директор на СУ „Хр.Ботев” гр. Сунгурларе,
г-жа Катя Русенова – директор на ДГ „Слънче” гр. Сунгурларе,
кметове и кметски наместници на населени места от Община
Сунгурларе, членове на Обществения съвет.
Негово Високо Преосвещенство Митрополит Иоаникий отслужи
молитва за здраве и благоденствие на жителите и гостите на град
Сунгурларе. След думите му изпълнени с вяра и любов, вдъхващи
ни сила и надежда, кметът на общината инж. Васил Панделиев приветства присъстващите. Вълнуващо прозвуча словото му, наситено
с емоционалност. „ …. Горд съм, че споделям тези празнични дни
с всички Вас, жители и гости на Сунгурларе, защото ние, знаем
как да пазим постигнатото, но се стремим и към нови цели. И само
ако уважаваме традициите и миналото, ще можем да вървим към
бъдещето, удовлетворени от настоящето…
…Изключително съм удовлетворен и признателен на Негово

Високо преосвещенство Сливенски Митрополит Иоаникий, че
благослови и на Общински съвет Сунгурларе, че взе решение да
празнуваме днес заедно с празника на православния храм „Св.
Архангел Михаил”…”, заяви кметът.
С поздрав към множеството присъстващи на площада се обърна
и проф. д-р Иван Върляков. Той пожела още дълги години да се
чества Св.Архангел Михаил и сунгурларци да са все така родолюбиви и да тачат празниците си.
Водещата на празника, зачете Поздравителен адрес от името
на г-н Вълчо Чолаков - Областен управител на област Бургас.
Поздравителни адреси бяха получени и от кметовете на общините
Болярово, Поморие, Средец, Първомай, от областния съвет на

СЛОВО НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ– КМЕТ НА ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАДА
/продъление от стр.1/
Днес с привилегията и огромната отговорност да бъда начело
на тази уникална община, с вълнение се обръщам към Вас като
кмет сунгурларец. Благодаря на всички, които с упоритата си
работа градят просперитета и перспективата на нашата община.
На Общинския съвет, на тези ръководители, които всеотдайно са
работили преди нас: г-жа Димитрина Гугова, г-н Рачо Василев,
г-н Господин Радев, г-жа Софка Ангелова, г-н Ангел Батаков,
г-н Иван Узунов, г-н Стефан Стратев и д-р Георги Кенов. Вечна
да е паметта на тези които не са вече сред нас.
Много неща се случиха през последните години, които не
бяха никак лесни, но нашата малка община успява да продължи
своето развитие с общи усилия и упорита работа. Всички те за
по-доброто на града в посока осъвременяване на неговата визия.
Тържествен момент като този, винаги е повод да преосмислим
постигнатото и макар, че днес сме се събрали да празнуваме, ще
се изкуша да Ви припомня някои от нещата които постигнахме.
Всичко което правим в нашите села и в делника, и в празника,
има смисъл единствено, за да е в полза на хората в тях. С мисъл
за хората е насочен всеки аспект от всеобхватната ни дейност
на нашата община.
Успяхме да натрупаме опит в работата по европейските проекти
и да работим с по-голяма енергия за сунгурларци. Последователно
ремонтираме общински обекти, асфалтираме улици, имаме
много добра образователна система и добре работеща мрежа за
социални услуги, имаме работещи културни институции, които
продължават традициите, имаме младо поколение, с което се
гордеем – талантливи деца, отличници и танцьори, много спортисти с титли и медали. Имаме и Общински съвет, общинска
администрация, които са отговорни и всеотдайни.
С активното участие и ползотворните решения на Общински
съвет Сунгурларе, общинското ръководство и общинската администрация изпълнихме през последните три години сериозна
строителна програма за града и населените места от общината,
част от която са:
1.Ремонт на сгради на кметства и кметски наместничества,
детски градини, училища, читалища, сгради публична общинска
собственост и общински пътища в следните населени места:
Сунгурларе, Съединение, Чубра, Везенково, Велислав, Грозден,
Завет, Вълчин, Манолич, Лозарево, Ведрово и Славянци.
Асфалтираха се възлови улици в града и в следните населените места: Лозарево, Климаш, Прилеп, Есен, Съединение,
Манолич, Подвис, Вълчин, Костен и Велислав. В момента изграждаме Многофункционална зала в с. Съединение и усилено
се ремонтират улиците в града: Васил Левски, Димитър Богданов
и Пионерска.
Горе- посочените ремонти са на стойност над 3 млн. и 500
хил.лв.
2.Получени са средства по ПМС №165/07.08.2018г. в размер
на 530 хил.лв. за ремонт на улици, за които предстои да бъде
обявена обществена поръчка.
3.Закупихме 4 противопожарни автомобила за борба с пожарите по Трансграничния проект България-Турция 2014-2020г.
4.Спечелихме мащабен проект за близо 6 мил.лв. за реконструкция на водопроводната мрежа в три населени места от
общината – Чубра, Грозден и Лозарево.
5.Очакваме да бъде одобрен проект за Реконструкция и ремонт
на стадион „Сунгурларска долина” гр. Сунгурларе за близо 300
хил.лв.
6. В процес на одобрение е изготвения проект за урегулиране на движението и обособяване на паркинги в централната
градска част.
7. Ще насочим усилия по подготовка на проект за благоустрояването на гробищния парк в града.

8.Обособихме Експозиция по корабомоделизми и Експозиция
на спорта и спортните постижения в Община Сунгурларе.
9. Имаме нови двама почетни граждани и с тях почетните
граждани на общината са вече шест. С почетен знак на Община
Сунгурларе, Общински съвет Сунгурларе е удостоил 13 заслужили общественици.
10. Централните площад и парк са именувани с името „Св.
Св.Кирил и Методий”, а стадиона в града с името „Сунгурларска
долина“.
11.Поставихме паметна плоча на къщата в която е живял
и творил почетния гражданин, учителят и общественик Добри
Великов Келеведжиев.
12. Провеждаме утвърдените конкурси и събития, като надграждаме същите:
-Национален конкурс за детска рисунка на тема Трифон Зарезан
-Национален фолклорен конкурс за изпълнители на тамбура
„Руско Стефанов“
-За първа година достойно домакинствахме Националния
шампионат на България по кроскънтри – Сунгурларе 2018г.
-За шеста поредна година проведохме традиционното спортно
събитие кроскънтри „Сунгурларска долина“
-Мегданското увеселение „Долината на лозите пее и танцува“
-И не на последно място емблематичния за нашата община
- празник на лозаря и винаря „Трифон Зарезан“
-Разбира се и много други културни и спортни мероприятия.
Всичко това го казвам, защото провеждайки ги ежегодно,
общината потвърждава своята специфичност през всичките тези
40 години, запазила е културната самобитност на сунгурларската долина! Предава я на младите поколения и това е нашата
отговорност - нашият Завет. Привързаността към Сунгурларе
ни задължава, тя ни мотивира и вдъхновява да бъдем общност с
традиции, ценности и перспективи.
Имаме и достатъчно проблеми, но нека днес да ги загърбим и
да празнуваме. Всички еднакво мислим за нашия град и нашата
община. Затова заедно имаме силата и куража да посрещнем
бъдещето.
Изключително съм удовлетворен и признателен на Негово
Високо преосвещенство Сливенски Митрополит Иоаникий, че
благослови и на Общински съвет Сунгурларе, че взе решение да
празнуваме днес заедно с празника на православния храм „Св.
Архангел Михаил”.
Днес почитаме „Св.Архангел Михаил”, символизиращ тържеството на доброто, светлината и справедливостта.
Нека на Св. Архангел Михаил да си пожелаем да сме здрави
и задружни. Да постигаме успехите заедно с труд и разбирателство. Да са пълни сърцата ни с обич и човещина, да има
здраве и късмет всеки сунгурларски дом и нека опазим високия
си сунгурларски дух.
Горд съм, че споделям тези празнични дни с всички Вас,
жители и гости на Сунгурларе, защото ние, знаем как да пазим
постигнатото, но се стремим и към нови цели. И само ако уважаваме традициите и миналото, ще можем да вървим към бъдещето,
удовлетворени от настоящето.
ЧЕСТИТ ДА Е ПРАЗНИКА НА: ЦЪРКОВНИЯ НИ ДОМ И
НЕГОВИТЕ НАСТОЯТЕЛИ! НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОННО
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА ГР.СУНГУРЛАРЕ! НА
ВСИЧКИ ИМЕННИЦИ – НОСЕТЕ ГОРДО ИМЕТО СИ!
НЕКА СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ЗАКРИЛЯ ГРАДА НИ!
ЖЕЛАЯ ВИ ЗДРАВЕ, УСМИВКИ И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СУНГУРЛАРЦИ!
С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе
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Издание на
Община Сунгурларе

ПП „ГЕРБ“ Бургас. Последва връчване на почетни отличия от инж.
Васил Панделиев – кмет на общината:
-С Решение № 382/27.09.2918г. Общински съвет Сунгурларе
удостои със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ” д-р Христо Христов Иванов за изключителния
принос в областта на развитието и осъвременяването на здравеопазването в общините Сунгурларе и Карнобат. То е „израз на
признанието на сунгурларската общественост към дългогодишната
организационна и професионална дейност за поддържане на доброто здраве на населението от Община Сунгурларе и във връзка
с навършените 75 години от рождението му.
-С Решение №385/27.09.2018г. Общински съвет Сунгурларе удостои с отличието «ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ»
д-р Бисер Атанасов Атанасов за значими постижения в областта
на здравеопазването. Д-р Бисер Атанасов Атанасов – лекар, общественик, общински съветник от 1995г. до 2011г., председател
на ПК по Здравеопазване при ОбС, член на обществения съвет.
-Със заповед № 725/07.11.2018 г. на кмета на Община Сунгурларе
с отличието „ПЛАКЕТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ” е удостоено
Църковното настоятелство на православния храм „Св.Архангел
Михаил” гр. Сунгурларе за особени заслуги в укрепването и
съхраняването на Христовата вяра, пазена и разпространявана от
Църквата – гарант за развитието на духовния живот на жителите
на град Сунгурларе и общината. Отличието бе връчено на архимандрит Димитрий.
- Със заповед № 724/07.11.2018г. на кмета на Община Сунгурларе
с отличието „ПЛАКЕТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ” са удостоени
служителите от Районно управление „Полиция” гр. Сунгурларе за
особени заслуги при изпълнение на служебните задължения, значителни заслуги и проява на ежедневно висок професионализъм,
призвание и обществен дълг, за тяхната всеотдайна и високоотговорна мисия, гаранция за реда и спокойствието на гражданите на
Общината Сунгурларе. Отличието бе връчено на г-н Емил Узунов
и във връзка с професионален празник на българската полиция.
Във връзка с 40-годишнината от обявяването на град Сунгурларе за
център на Община Сунгурларе със свое решение № 371/27.09.2018г.
ОбС Сунгурларе именува площада находящ се пред сградата
на начален курс на СУ „Хр.Ботев“ град Сунгурларе, сградата на
НЧ“Просвета-1882г“ и православният храм „Св.Архангел Михаил“
в града с името „Св.Св.Кирил и Методий“, именува и парка, находящ
се между улиците „Хр.Смирненски“, „Хр.Ботев“ и „Кооперативна“
с името „Св.Св.Кирил и Методий“. Инж. Васил Панделиев – кмет
на Община Сунгурларе и г-н Халил Ахмед – председател на
Общински съвет Сунгурларе официално обявиха името и откриха
специално изработените надписи.
И като на всеки празник музиката, песните и танците бяха
елементите, допълващи „мозайката” на отличното настроение в
душите на хората.
Изпълненията на професионалния фолклорен ансамбъл
„Странджа“ град Бургас омаяха публиката. Накрая танцьори и публика се хванаха на кръшно българско хоро.
Във връзка с празника беше приготвен курбан, който се раздаде
за здраве и благоденствие на жителите и гостите на Сунгурларе.
Животните за него бяха дарени от Ангел Батаков, Цветан
Карабекиров, Тодор Драганов, Павел Павлев, Хатидже Георгиева
и Васил Панделиев.

РЕАЛНОСТ И ЦВЕТНА МАГИЯ

На 07 ноември от 17:00 часа в лапидариума на музейната сбирка по "Лозарство и винарство" в града бе открита
за първи път изложба на гоблени под наслов "Реалност и
цветна магия". Инициативата е на Община Сунгурларе и е
част от програмата за празника на град Сунгурларе - 08.11.
"Свети Архангел Михаил". В изложбата бяха показани
повече от 25 гоблена на пет дами-майстори на бродерията - Златка Желязкова, Антоанета Алексиева, Димитрина
Събева, Стефка Славова и Анюта Илиева. Изложените
гоблени изобилстваха от сюжети - библейски, пейзажни, натюрморти, лица и животни. Имаше и абстрактни.
Искрено се надяваме тази инициатива да продължи, да
се провежда всяка година и всеки, запален от гобленното
изкуство да я очаква с нетърпение. Да се радва на по-голяма
популярност и посещение, участниците да се увеличават,
да има участници жени, мъже и деца. Да има отличени в
различни категории, като "Най-прецизна изработка", "Найдобра визия", "Най-оригинален сюжет" и др. Община
Сунгурларе изказва дълбоката си благодарност за оказаната
подкрепа в реализирането на инициативата. Вярваме, че
и в бъдеще ще запазим отличните си взаимоотношения и
ще разчитаме на взаимна помощ в името на гражданите на
Община Сунгурларе.

4
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ АВТОМОБИЛИ
/продължение от стр.2/
Както каза и г-н Панделиев проекта е към своя край и ние очакваме да получим нашите
автомобили. Надявам се такова представяне да направим и на наша територия. Още веднъж
благодаря на жителите на: Община Сунгурларе, г-н Панделиев, служителите от общинската
администрация и на екипа по проекта. Благодаря Ви”. С прерязването на лентата символично бе дадено началото за ползване на новите автомобили със специално предназначение.
Гостите посетиха Експозицията на спорта и спортните постижения в Община Сунгурларе,
разглеждаха въодушевени спортните отличия на родните спортисти и изгледаха мултимедийната
презентация за най-голямото постижение за България в планинското бягане, а именно победата на
нашия състезател Шабан Мустафа на световно известния маратон Юнгфрау-Швейцария.
От 11:00 часа същия ден в заседателната зала на Общински съвет Сунгурларе започна и двудневното обучение на тема „Добри практики с борбата против пожарите“. Втория ден от обучението
Преди да отпътуват за РТурция нашите партньори посетиха и Музейната сбирка по лозарство
премина с провеждането на практически занятия. Представено бе оборудването на автомобилите и винарство в града.
и се извърши симулация на възникнал пожар. Приложени бяха усвоените техники за неговото
От състоялата се среща представителите от двете общини останаха удовлетворени от добрите
потушаване, като се използваха възможностите на специализираните автомобили.
взаимоотношения. Пожелаха си успехи на финала на проекта.

ДВАНАДЕСЕТИЯТ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА
ТАМБУРА „РУСКО СТЕФАНОВ” СЪБРА ОТНОВО НАЙ-ДОБРИТЕ МЛАДИ ТАЛАНТИ
РУСКО СТЕФАНОВ – ЕДИН ТВОРЕЦ,
ЧИЯТО ЛЮБОВ КЪМ МУЗИКАТА
ОСТАВА НЕУГАСВАЩА,
БЛАГОДАРЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

За дванадесети пореден път на 27 октомври в град Сунгурларе се проведе Националният фолклорен конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”. Организатор на събитието бе община
Сунгурларе с подкрепата на Министерството на културата, Министерство на образованието и
науката, Регионален инспекторат на образованието град Бургас, Национално училище за фол-

клорни изкуства „Филип Кутев” град Котел и Академията за музикално, танцово и изобразително
изкуство град Пловдив.
Конкурсът се проведе под патронажа на кмета на община Сунгурларе инж. Васил Панделиев.
Той беше открит от кмета на община Сунгурларе. „Радостен съм, че този конкурс расте и привлича
все повече млади хора. Защото само чрез Вас, младите хора, българският фолклор ще се съхрани и
предаде на идните поколения”. Инж. Панделиев приветства участниците и техните ръководители,
като им пожела успешно представяне, а на журито обективно и достойно оценяване. На младите таланти кметът пожела с изпълненията си да превърнат конкурса във вълнуващ и незабравим празник.
В конкурсната надпревара взеха участие изпълнители от НУФИ „Филип Кутев” град Котел,
АМТИИ град Пловдив, НМУ „Любомир Пипков“ град София, 144 СУ „Народни будители“ град
София, ОУ „Георги Бенковски“ село Черни Вит, ЦЛТРДБ град Благоевград, НЧ „Св.Св.Кирил и
Методий“ град Габрово и НЧ „Просвета-1882г.” Сунгурларе. Разпределени в категории и възрастови групи те бяха оценявани от жури в състав: председател - доктор по изкуствознание професор
Костадин Бураджиев и членове: Сава Тихолов – началник отдел „Култура“ при Община Балчик
и Цветан Радков - музикален педагог. Звучаха пиеси за тамбура от Румен Сираков, Йордан Цветков, Петър Цамбов, Осман Демов или Игнат Куков, както и пиеса със съвременен аранжимент.
След изявите на всички участници в конкурса журито извърши оценка и оформи класирането
по съответните възрастови групи и категории, съгласно статута на конкурса. Председателят на
журито Константин Бураджиев обяви резултатите. Излъчени бяха 11 първи места, 4 втори, 3 трети

Р у с ко П е т р о в
Стефанов е роден на
14 май 1924 година в
град Варна. Ранните си детски години прекарва
на село, където баща му е агроном. Талантът
си е наследил от своите родители. Баща му е
свирел на китара и е пеел много хубаво както
народни, така и градски песни. До 11 годишната си възраст е живял и учил в село Млада
гвардия, след което се връща във Варна. В
образцовата тогава прогимназия „Св.Климент
Охридски“ е приет в оркестъра на училището,
който е бил съставен от мундхармоники, но
мечтата на Руско била да свири на цигулка. Тази
негова мечта става реалност, когато постъпва
ученик във Варненската мъжка гимназия на
полукласическия отдел и неговият баща му
купува цигулка и той започва да взема уроци
при известния музикален педагог Младенов.
След цигулката Руско Стефанов се насочва към
изучаване уроци по цигулка при известния
музикален педагог Веселин Спиров. Сам се
учи да свири на китара, но му помага и баща му.
Така преминават детските и ученически години
на Руско Стефанов. В 1950 година той пристига в град Сунгурларе.Тук се среща с братята
Кольо и Диньо Вангелови, с които образуват
прочутата „Сунгурларска тройка“. Създават незабравимите „Сунгурларско хоро“, „Бероновска
ръченица“, „Жеравненско хоро“,“Кондоловско
хоро“, „Везенковско хоро“ и „Дайчево хоро“,
които се изпълняват и слушат и днес. През 1964

места. Отличените изпълнители получиха диплом и парични награди. Наградата „Румен Сираков“
получи дуетът Раиса Младенова Симеонова и Стефан Веселинов Аврамов от НУФИ „Филип
Кутев“ град Котел. Тази година годишна стипендия от Министерството на културата получиха:
Халил Еролов Молкочем, Стефан Веселинов Аврамов и Раиса Младенова Симеонова и тримата
от НУФИ „Филип Кутев” град Котел. Голямата награда на кмета на община Сунгурларе инж.
Васил Панделиев - тамбура заслужи Кирил Росенов Стоянов от ЦЛТРДБ град Благоевград. Наградата му бе връчена от кмета на община Сунгурларе инж. Васил Панделиев. Той пожела на
Кирил здраве и дълги години да радва публиката с майсторското си изпълнение.
Тези награди свидетелстват, че младите музиканти и техните преподаватели продължават
традицията за съхранението на българския фолклор – една от приоритетните задачи пред българската култура.

ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК, КОЙТО ОТНОВО
ОБЕДИНИ ЛОЗАРЕВЦИ
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Тази година на 26 октомври лозаревци
празнуваха двоен празник. Честваха 160
години от създаването на църквата „Свети Димитър“ в селото и традиционния
сбор на селото. Слънчев и празничен
беше тазгодишният Димитровден.
Стотици миряни се стекоха в църквата. Архимандрит Димитрий отслужи
празнична литургия. Той пожела на
всички много здраве и благоденствие.
Три огромни казана с осветен курбан
за благословената трапеза бе раздаден
в двора на църквата. Г-жа Елена Банчева – директор при ОУ „Христо Ботев“
село Лозарево запозна присъстващите
с историята на църквата.
След литургията жителите и гостите

се събраха на площада пред читалището. А във фоайето на читалището беше
подредена богата изложба със снимков
материал за църквата и бяха подредени
автентични лозаревски предмети от
бита. Да празнуват с лозаревци тук
бяха: г-жа Галя Желязкова-народен
представител на ПП“Герб“, г-н Тодор
Бойчев – народен представител от БСП,
кметът на община Сунгурларе инж. Васил Панделиев, зам.кметът на община
Сунгурларе г-жа Дияна Гурева, общинските съветници г-жа Ирена Водева,
г-жа Светлана Атанасова, г-жа Мария
Димитрова, г-н Валентин Славов, г-н
Костадин Василев, юристът на общината и председател на читалището в с.
Соколово г-н Теодор Трайков.
Кметът на селото г-н Благомир Чомаков откри празника и поздрави
присъстващите. На всички той пожела
здраве, обич и разбирателство във всеки
дом. Жителите и гостите на Лозарево
бяха поздравени и от кмета на община
Сунгурларе инж. Васил Панделиев,

година участват в първия събор в Копривчица
и печелят златен медал. Следват години през
които съпровождат изявените народни певци
Иван Кремов, Стайка Гьокова, Радка Кушлева
и други при турнетата им в страната.
Когато се учредява музикалното училище
в град Котел, Руско Стефанов е поканен да
стане преподавател в него. 15 години той
предава уменията и опита си на младите, за да
продължат народните традиции. Учителства
и в село Манолич, където създава добър тамбурашки състав. През 1976 година поставя
началото на школата по тамбура и китара към
НЧ „Просвета-1882г.“ град Сунгурларе, но за
съжаление съществуването и е кратко. През 1996
година школата е възстановена. През годините
в които я ръководи, той успява да предаде на
учениците любовта си към народната музика
и към този уникален инструмент – тамбурата.
През школата са преминали много самодейци,
някои от които са продължили образованието
си в НУФИ „Филип Кутев“ град Котел и след
завършването му са се реализирали като
музиканти. Такива са Сава Тихолов, Румен
Божидаров, Денислав Кехайов.
Руско Стефанов бе изключително ерудиран
човек, всеотдаен към своите ученици и отдаден
изцяло на музиката. Народната музика беше
изпълнила целия му живот, защото „…никой не
е в състояние да ме убеди, че народната музика
е нещо назадничево, както не е в състояние да
угаси любовта ми към нея.“

от народните представители Галя Желязкова и г-н Тодор Бойчев. Техните
пожелания бяха „жителите на Лозарево
да бъдат все така единни и в празник и в
делник“. Празничната програма започна
с изпълненията на танцов клуб „Светлина“ при читалището. Звучаха прекрасно
изпълнените български народни песни
на Минка Маркова, на Ганка Пенкова
и Теодора Тодорова. Богата палитра
от дарби и таланти представиха и
учениците от СУ“Христо Ботев“ село
Лозарево. Техните изпълнения бяха наградени с бурни аплодисменти. Изви се
и кръшно хоро, поведено от танцьорите
на танцовия клуб „Светлина“. До късно
площадът се огласяше от песни, танци и
хора. Специална благодарност на всички
дарители за предоставените средства и
за положения труд - г-н Антон Чолаков,
Нели и Живко Георгиеви, Събина и
Красимир Сиракови, Христо Бойков,
Наталия Чолакова, Културен клуб на
пенсионера с. Лозарево и др. жители
на селото.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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, Община
Сунгурларе съобщава на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:
“Стадион и спортна зала (съблекални) към него в гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе“.
Настоящото инвестиционно предложение включва подмяна на съществуващата
настилка на футболния терен и лекоатлетическата писта, подмяна на дренажната система, направа на нова поливна система, ремонт на седящите места на съществуващите
трибуни и оформяне на нова сграда за съблекални и обслужващи помещения към стадиона. Целта на проекта е да се създаде благоприятна жизнена среда чрез подобряване
достъпността и нивото на спортно - възпитателните услуги и културните мероприятия
за жителите и гостите на гр. Сунгурларе и Общината. Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ-1, кв.17А по ПУП на гр. 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" № 2.

Инж.ВАСИЛПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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, Община
Сунгурларе съобщава на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:
„ Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване в с. Грозден – УПИ I, кв.30
по плана на с. Грозден“. Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ I,
кв.30 по плана на село Грозден, община 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" № 2.
Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

