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Брой 21, 03.12.2018 г. Година XI, брой 244

СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В 
СУ „ХРИСТО  БОТЕВ“

Поредното отбелязване на седмицата на 
четенето в СУ „Христо Ботев“ Сунгурларе 
премина с различни интересни  инициативи, 
в които взеха участие ученици и учители. 
Участниците в състава за творческо писане 
„Перо и муза“ изготвиха табло със снимки 
на корици от нашумели книги и анотации 
за тях. Таблото носеше заглавие „Прочети  
книга – събуди заспалото си въображение!“. 
В същия ден протече и традиционното за-
нимание „Големи  четат на малки“. Четири 
дванадесетокласнички влязоха в начален 
курс и четоха басни, приказки, стихчета, 
след което обсъдиха прочетеното с малките.  
Г-жа Надежда  Димитрова покани в своя 
час по литература с шестокласници  автор-
ката на книги и колежка  Златка Христова. 
Беседата беше за възникване на българската 
писменост и книжнина, книгопечатане, зна-
чението на книгите и завърши с литературно 
четене на стихове от авторката. А  г-н Васил 
Алексиев, учител по БЕЛ, проведе анкета/ 
с осведомителна цел/ сред  учениците за 
ученето, четенето в къщи, в училището, в 
живота на децата.  Петите класове имаха 
среща със  Златка Христова и Галина Милева 
, художник – илюстратор на детски книжки 
и колежка. Децата зададоха много въпроси 
във връзка с книгите и получиха любопитни 
отговори. Проведени бяха  петминутки в  
часовете по литература в училището, пред-
назначени за реклама на най-четени  книги. 
Анотациите бяха представени от учениците 
и от учителите по БЕЛ. В края на седмицата  
бе изготвено и представено табло с рисунки 
на тема „Моят любим приказен  герой“.

Уважаеми съграждани,
Международният ден на хората с увреждания – 3 декември, се отбелязва по 

инициатива на Генералната асамблея от 1992 година и има за цел да се да обе-
динят усилията за подобряване живота на хората в неравностойно положение и 
за пълноправното им  участие в обществото. Трети декември е ден за подкрепа 
на човешкото достойнство, правото на лична изява и пълноценно съществува-
не.                                                                                                                                    

Нека да използваме този специален ден като повод да изразим активната си 
гражданска позиция, да изпратим своята топлина и съпричастност на всички 
наши съграждани в затруднено положение. Да засвидетелстваме нашето вни-
мание и човешка топлина към всички хора в неравностойно положение, които 
със силен дух и стремеж да направят живота си по-пълноценен и по-радостен, 
преодоляват препятствията в трудните си делници! 

Уважаеми дами и господа,  
Скъпи приятели в неравностойно положение,
Приемете дълбокото ми уважение и възхищение за достойнството и реши-

телността, за неугасващия Ви порив към пълноценен живот! 
От сърце Ви желая здраве, щастие и повече поводи за усмивки! Нека всеки 

ден Ви носи надежда и вяра за по-добър живот! 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

На 20.11.2018г. в ритуалната  зала  
на Община Сунгурларе се проведе  
общинската викторина  „Знаете ли 
български език?”. Тя се организира 
и проведе  от ЦПЛР Сунгурларе 
със съдействието на РУО І Бургас. 
Участници бяха отбори от всяко 
училище в общината,  в които са 
включени по един ученик от V,  VІ 
и VІІ клас.  А това бяха отборите 
на училищата в град Сунгурларе, 
Л о з а р е в о ,  С ъ е д и н е н и е , 
Манолич,  Грозден и Прилеп.                                                                                                                           
Гости на състезанието бяха:  г-жа 
Венета Иванова – експерт по бъл-
гарски език   към РУО град Бургас, 
кметът на община Сунгурларе инж. 
Васил Панделиев, директорите на 
учебните заведения, учители. 

Състезанието протече  на 3 
етапа. Учениците отговаряха на 
въпроси свързани с правилата на 
българския книжовен език, откри-
ваха правописни и пунктуационни  
грешки в текст, решаваха задачи с 

изучавани художествени творби. 
Надпреварата бе много оспорвана, 
но в същото време  изпълнена с 
емоции и весело настроение.

Участниците се представиха 
много добре с всички задачи. 
Компетентното жури  класира 
на първо място отборът на СУ 
„Христо Ботев“ град Сунгурларе, 
на второ място отборът на ОУ 

„Отец Паисий“ село Съединение, 
а на трето място отборът на ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий“ село 
Манолич. 

 Всички участници в състеза-
нието получиха  книги, грамоти, 
медали  и лакомства. За отличната 
подготовка  ОДК Сунгурларе изне-
нада участниците във викторината 
с еднодневна екскурзия.

ОБЯВА
НЧ „Просвета 1882г.“ организира Коледен благотворителен концерт. 
Концертът ще бъде от 18.00 часа на 18.12.2018 година/вторник/ в теа-

тралния салон на читалището. Дарените средства ще бъдат използвани 
за изграждане на достъпна среда за хората в неравностойно положение 
в читалището. 

Заповядайте на това благотворително събитие и помогнете за осъщест-
вяването на тази кауза. 

КОЛЕДНО  НОВОГОДИШНА   
ПРОГРАМА 2018 ГОД.

ЗНАЕТЕ ЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИНЖ. 
ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ – КМЕТ 

НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО 
ПОВОД МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН 
НА  ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

11.12.   -  ЗАПАЛВАНЕ СВЕТЛИНИТЕ НА ЕЛХАТА
17.00ч. -   на площада

03-20.12.  -  РАБОТИЛНИЦА НА ДЯДО КОЛЕДА В БИБЛИОТЕКАТА

13.12.  -  КОНЦЕРТ НА ТФ”ПЕТЛИТЕ”
18.00ч.  -  в салона на читалището

18.12.  -  БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
 „КОЛЕДА В СЪРЦАТА НИ”   18.00ч. - в салона на читалището

18.12.  -   КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРЕ ИЗРАБОТЕНА СУРВАКНИЦА

18.12. -  КОЛЕДЕН БАЗАР  във фоайето на читалището

19.12.  -  ПОСРЕЩАНЕ НА КОЛЕДАРИ – БИБЛИОТЕКАТА  11.30ч.

24.12.  -   КОЛЕДУВАНЕ  по домакинствата

31.12.-01.01. -  НОВОГОДИШЕН ХОРОВОД   23.30ч.  -   на площада

02.01.  -    НОВОГОДИШНО СУРВАКАНЕ  ПО ФИРМИ  И 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Издание на 
Община Сунгурларе

За поредна година преди Коледа доброволците от БМЧК Сунгурларе органи-
зира своята благотворителна кампания. Тя бе предшества от време, посветено 
за изработването на коледни картички.Чаровни и  усмихнати , момичетата и 
момчетата ги раздаваха на гражданите и ги информираха ги за своята идея да 
помогнат на деца в неравностойно положение и се радваха, когато срещаха 
одобрението на възрастните. Набирането на средства отново е за деца от града 
в неравностойно положение и нуждаещи се от лечение. Жест, който младите 
червенокръстци правят с огромно желание, доброта и милосърдие.

Десислава Тодорова от БЧК 
– Бургас, проведе обучение 
за членовете на БМЧК от ОУ 
„Христо Ботев“ Сунгурларе на 
в края на ноември.  Те се запоз-
наха с моменти от историята и 
с принципите на организацията 
Червен кръст. Беше избран 
нов координатор за местната 
организация и това е Даяна 
Луканова. Неин помощник е 
Нели Станкова. Следващо съ-
брание  червенокръстците ще 
имат след  един месец. 

БЛАГОДАРИМ
От името на пенсионерите  записали дърва към Клуба на пенсионера 

град Сунгурларе  искаме да благодарим на Ирена Водева. Всички знаем, че 
тази година снабдяването с дърва за населението бе силно затруднено.  Г-жа 
Водева  дойде лично в Клуба на пенсионера  и обясни, че има трудности по 
добиването и извозването на дървата. Но тя  обеща, че ще направи всичко 
възможно, макар и със закъснение да получим дървата. И наистина по нашият 
списък пенсионерите   са снабдени с дърва.

Благодарим Ви, г-жо Водева!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Община Сунгурларе

 РЕШЕНИЕ № 386
Относно: : Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – 

Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на годишна про-
грама за развитие на читалищната дейност в Община Сунгурларе. 
След проведеното поименно гласуване с 16 гл.-„ЗА“, „ПРОТИВ“ 
– 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „  -1, Общински съвет Сунгурларе,  на 
основание чл.21,ал1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за 
народните читалища

РЕШИ:    Приема годишната програма за развитие на читалищна-
та дейност в Община Сунгурларе през календарната 2019 година.

 

РЕШЕНИЕ № 387
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Кандидатстване на 
Община Сунгурларе, пред Сдружение „МИГ-Котел, Сунгурларе 
и Върбица“ МИГ с проект „Стадион и спортна зала/съблекалня/ 
към него в гр.Сунгурларе, община Сунгурларе“, по подмярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разши-
ряването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 
към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 
година. След проведеното поименно гласуване с 17 гл.-„ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  0, Общински съвет 
Сунгурларе                                                                                                                                        

Р Е Ш И :  
1.Дава съгласие Община Сунгурларе да кандидатства с 

проект за “ Стадион и спортна зала(съблекалня) към него в 
гр.Сунгурларе“  по процедура за първи прием на проектни пред-
ложения № BG06RDNP001-19.053 «МИГ Котел, Сунгурларе и 
Върбица: Подмярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия 
от възобновяеми източници и спестяване на енергия" и реше-
ние на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе 
и Върбица”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ 
и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ Котел, 
Сунгурларе и Върбица” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 гот Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г.        

2. Дейностите в горепосочения проект за “ Стадион и спорт-
на зала(съблекалня) към него в гр.Сунгурларе“ са заложени 
в Приоритет/ Мярка  4.2.3 Подобряване и модернизиране на 
културната и спортната инфраструктура“ от  Общинския план 
за развитие за периода 2014-2020

 3.Упълномощава Кмета на Община Сунгурларе да предприеме 
всички необходими действия при кандидатстването и реализи-
рането на  проекта.

РЕШЕНИЕ № 388
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – 

Кмет на Община Сунгурларе относно: Промяна в годишен план 
за ползване на дървесина от Общински горски територии. След 

проведеното поименно гласуване с 15 гл.- „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
1  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  1, Общински съвет Сунгурларе                                                                                                                              
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1, и 
ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии – държавна и общинска собстве-
ност и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

 Р Е Ш И:
 1.Дава съгласие за приемане на промяна в годишен план за 

ползване на дървесина от общински горски територии, собстве-
ност на Община Сунгурларе за 2018г. по видове сечи, с общ обем 
по лежаща маса, както следва:

- изключева отдели от ЛФ 2018 за район Карнобат – 1816 м3 
лежаща маса, 2230м3 стояща маса и допълнително включва отдели 
за район Карнобат – 610 м3 лежаща маса, 700 м3 стояща маса. 

- изключева отдели от ЛФ 2018 за район Сунгурларе – 205 м3 
лежаща маса, 230 м3 стояща маса и допълнително включва от-
дели за район Сунгурларе – 2364 м3 лежаща маса,745 м3 стояща 
маса./Приложени са описи на включените и изключените отдели/.

РЕШЕНИЕ № 389    
 Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев 

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на дру-
жествени дялове на Община Сунгурларе в „МЕЛ ФУРАЖ 
СУНГУРЛАРЕ“ООД. 

След проведеното поименно гласуване с 0 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
16  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  1, предложеното проекто-решение 
по предложение на Кмета на общината вх.№610/23.11.2018г., 
относно продажба на дружествени дялове на Община Сунгурларе 
в „МЕЛ ФУРАЖ СУНГУРЛАРЕ“ ООД  не се прие.

 РЕШЕНИЕ  № 390
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  

– Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на Наредба 
за именуване   и преименуване на общински обекти и за па-
метниците и другите възпоменателни знаци на територията на 
Община Сунгурларе. 

След проведеното поименно гласуване с 16 гл.- „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-  1,Общинският съвет 
Сунгурларе 

На основание чл.21, ал.1, т.18 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА      
Р Е Ш И: 

Приема Наредба за именуване и  преименуване на общински 
обекти, и за паметниците и другите възпоменателни знаци на 
територията на Община Сунгурларе.

РЕШЕНИЕ  № 391   
Относно: Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – 

Кмет на Община Сунгурларе относно: Даване на съгласие за поста-
вяне на спирка /заслон/ в тротоарната площ на на улица с о.т./осови 

точки/ 106-109 от север пред УПИ /урегулиран поземлен имот/ 
IX561, кв.49 по ПУП /подробен устройствен план/ на гр.Сунгурларе. 
След проведеното поименно гласуване с 16 гл.-„ЗА”, „ПРОТИВ”- 
0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Сунгурларе                                                                                                                                       
   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Наредбата 
за реда на разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения, 
елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни 
и монументално-декоративни елементи, и реда за тяхното пре-
махване на територията на Община Сунгурларе  и заключение на 
ОЕСУТ при Общината взето по т.5 на протокол №24/18.10.2018г   

Р Е Ш И: Дава съгласие за поставяне на спирка (заслон) в тро-
тоарната площ на улица с о.т. 106-109 от север пред  УПИ ІХ561 
квартал 49 по ПУП на гр.Сунгурларе, съгласно приложената схема.

РЕШЕНИЕ  № 392    
Относно:  Разглеждане на предложение от Васил Панделиев  – 

Кмет на Община Сунгурларе относно: Одобряване на проект за 
изменение на ПУП-ПР/подробен устройствен план – план за регу-
лация/  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 и кв.55 /нов/.

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0,Общински съвет Сунгурларе 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ
Р Е Ш И:

1.ОДОБРЯВА проекта за изменение на 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 и квартал 55 (нов).   

2. Настоящото решение да се изпрати в 7-дневен срок за обна-
родване в „Държавен вестник”. 

                                                                          

РЕШЕНИЕ № 393 
 Относно:  Разглеждане на предложение от Халил Ахмед – 

Председател на Общински съвет Сунгурларе, относно Приемане 
на Вътрешни правила  за организацията и реда за проверка на де-
кларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински 
съвет Сунгурларе. 

След проведеното поименно гласуване с 17 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 
0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Сунгурларе                                                                                                                                       
  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 60 ал. 1 предл. 2 
от АПК и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Наредбата за организацията и реда за

Р Е Ш И: 
Приема Вътрешни правила за организацията и реда за провер-

ка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 
Общински съвет Сунгурларе, съгласно приложение № 1, прило-
жено към настоящото решение и неразделна част от него. 

 Допуска предварително изпълнение на приетото Решение, 
като Вътрешните правила влизат в сила от днес. 

ПОДАЙ РЪКА! ОБУЧЕНИЕ НА  ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИТЕ

ЗЛАТНИТЕ МЛАДОЖЕНЦИ СЕ ПРЕДСТАВИХА 
В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    С У Н Г У Р Л А РЕ
РЕШЕНИЯ  ПРИЕТИ  НА  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ  ПРОВЕДЕНО НА  29  НОЕМВРИ 2018 Г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №РД 10-
192/28.11.2018г. на Областен управител на област Бургас,  съставен протокол 
от Общинска епизоотична комисия Сунгурларе от 03.12.2018г. и констатирано 
огнище на заболяването инфлуенца(грип) при птиците в с.Правдино, общ.
Стралджа, обл.Ямбол

Н А Р Е Ж Д А М :

1.Да се оказва съдействие при съвместни проверки от служители на ОДБХ, 
РИОСВ –Бургас, орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества на 
територията на община Сунгурларе, държавните горски и ловни стопанства за 
наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.

2.  Кметовете и кметски наместници по населени места да извършат преброява-
не на отглежданите птици в срок до 17.12.2018г., изготвената справка да бъде из-
пратена до Община Сунгурларе и Общинска ветеринарна служба гр. Сунгурларе.

3. Кметовете и кметски наместници  по населени места да разпоредят на соб-
ствениците на птицевъдни обекти:

- да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните;
- да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни 

птици;
- да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците;
- да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от 

други домашни птици;
- да уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на 

населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите 
птици или при завишена смъртност.

4. Да се извършва постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване мер-
ките за биосигурност в птицевъдните обекти и периодични клинични прегледи от 
служителите на ОДБХ- Бургас, и при съмнение за инфлуенца да се вземат проби 
от домашни и диви птици за вирусологично изследване.                                                           

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. кмета на Община Сунгур-
ларе Диана Гурева, д-р Тоню Иванов– Ветеринарен лекар към ОВС гр.Сунгурларе 
и РУП Сунгурларе .    

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете и кметските наме-
стници, Общинска ветеринарна служба гр. Сунгурларе ,РУП Сунгурларе, местния 
радиовъзел и вестник  за сведение и изпълнение.  

инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

21 НОЕМВРИ – 
ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО 

СЕМЕЙСТВО

ДОБРОТА И МИЛОСЪРДИЕ

Община Сунгурларе
ЗАПОВЕД

№ 790/05.12.2018г

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 инфор-
мация за инвестиционно предложение:  „Преустройство на 
базова станция БS3506 за глас и/или данни на „БТК“ЕАД“ 
с инвеститор: „БТК“ЕАД. Местоположение на инвести-
ционното предложение: УПИ I-797, кв.69 по ПУП на гр. 

Сунгурларе, общ. Сунгурларе“. 
В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтере-

сованите лица могат да подават писмени становища, възра-
жения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, 
ул.”Г.Димитров" № 10.

инж.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

Община Сунгурларе, „Местни данъци и такси” уве-
домява всички граждани и фирми, които не са заплатили 
задълженията си за местни данъци и такси, че ще пред-
приеме действия по чл.182, ал.3, т.1 от Данъчно осигури-
телен процесуален кодекс /ДОПК/ при непогасяване на 
задълженията в срок до 7 декември 2018г.

За всички длъжници, които до посочената дата не са 
изплатили задълженията си, ще бъде публикуван поименен 
списък на сайта на Община Сунгурларе и на информа-
ционното табло.

От 1 януари 2019 г. ще бъдат предприети действия по 
чл.209 от ДОПК.

 „В българският народен календар 21  ноември е отреден 
за ден на християнското семейство. От векове наред дедите 
ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата на-
учават най-ценните житейски уроци, усвояват важни знания 
за света.“ С тези думи г-жа Ганка Чолакова откри празника  
в клуба на пенсионера град Сунгурларе. А той беше прена-
селен  - много жени и мъже пожелаха да споделят празника 
на нашето голямо „пенсионерско семейство“. Заредиха се 
песни, стихотворения. Истински празник се получи, когато 
дойдоха учениците от ІІІ „б“ клас на г-жа Недка Христова. 
Децата рецитираха стихчета за баба, дядо, мама и татко, 
пяха.  А на хорото редом с децата се хванаха и бабите. Те 
бяха наградени с грамота „Танцуващи крачета“. Дядовците 
пък  бяха поканени да помогнат на внуците в играта „Готови 
сутринта за училище“. Имаше много смях, много радост 
за възрастни и деца. Буря от аплодисменти  предизвикаха 
китаристите-буфосинхронисти    с песента   „Прела баба, 
прела“.  А най-накрая, от децата всеки пенсионер получи  
сърце-честитка за 21 ноември.

Гостенчетата си тръгнаха, а празникът продължи с богата 
почерпка /обяд, сладки и  баници, приготвени от сръчните 
ръце на жените/.  

Много от традициите и обичаите, спазвани този ден   са 
останали в историята, но денят на християнското семейство 
е празник, който трябва да се почита и уважава.  21 ноември 
е прекрасен повод да покажем на близките си  колко много 
ги обичаме и колко много означават те за нас.  Семейството 
е ценност, съумяло да съхрани  народността и духовността  
ни през годините. За това   го посветете на  най-близките си 
хора и се заредете с много, много любов.

 Ганка Чолакова

На 21 ноември Българската православна църква отбелязва   
празника Въведение Богородично.  Този празник се чества и като 
Ден на християнското семейство и на православната младеж.

А какъв по добър ден за празнуване на  „златните сватби“ на 
16-те семейни двойки в село Лозарево.  Щастливото събитие бе 
събрало почти цялото село в празнично украсения читалищен 
салон.  След кратко представяне на всяка една от двойките, под 
звуците на сватбения марш на Менделсон, златните младоженци 
бяха поканени на сцената.  „Вече половин век сте заедно, делите 
трудното ежедневие, неразделни сте в радости и неволи. Бъдете 
живи и здрави, живейте в съгласие и подкрепа, остарявайте 
заедно!“ това им пожела  общинската съветничка Светлана 
Атанасова.  С насълзени очи и много вълнение юбилярите 
разчупиха празничната пита със сол и пипер. „Жената е солта, 
а мъжът пипера в един брак. Бъдете необходими един на друг, 
така както хлябът е необходим на хората“, отправи своя поздрав 
председателката на НЧ „Светлина1920г.“ Лозарево г-жа Боянка 
Радева и подари грамота и цвете на всяка семейна двойка.   А на 
всички гости на празника тя пожела: „Нека почитаме и уважа-
ваме ближните си, за да изградим силни и сплотени семейства, 
изпълнени с любов. Приемете моите пожелания за здраве, 
благополучие и успехи. Нека във всеки дом цари мир, любов 
и разбирателство.“   Звънът на чашите с шампанско и „Многая 
лета“  допълниха празничната атмосфера. Читалищните само-
дейки Минка Маркова и Ганка Пенкова поздравиха юбилярите 
с песни, а Гинка Русева им посвети авторско стихотворение. 
С емоционално слово юбилярката Ганка Жекова  благодари на 

организаторите в лицето на читалището и поздрави всички при-
състващи с подходящо за празника  стихотворение. Последваха 
прегръдки и цветя  от приятелите, след което заедно се хванаха 
на първото сватбено хоро. 

Празненството се пренесе във фоайето на читалището, 
където организаторите на празника бяха подредили за гостите 
изложба със снимки от миналото на младоженците и кът от 
бродирани възглавници, престилки и други предмети от старите 
им ракли.  Юбилярите получиха по парче от празничната торта.

За празника  имаше и ритуали свързани с християнските 
ценности, запазени като традиции в семейството. Жените от 
КК на пенсионера село Лозарево  изненадаха всички с греяна 
домашна  ракия и греено домашно  вино, които  вървяха с 
възгласа „Горчиво“ и разбира се трябваше да се подсладят с 
целувки. 

На празничната трапеза имаше изобилие от разнообразни 
ястия: ритуална пита,  плодове и други вкусотии приготвени от 
сръчните ръце на лозаревката.   Кметът на селото г-н Благомир 
Чомаков поздрави юбилярите и гостите и отправи пожелания 
за здраве,, сплотеност и щастие на техните семейства. Златните 
младоженци  обещаха „ Обичаме селото си, защото то е част от 
нас, защото сме горди  с корените си  и ще вървим стъпка по 
стъпка, с постоянство и любов  да градим, да пазим и милеем 
за нашият общ дом – нашето любимо село.“    

 Празникът продължи с много музика, песни,  хора, танци 
и веселие до късно вечерта.         

НЧ „Светлина 1920г.“ село Лозарево

БЧК започва 
раздаването на 

хранителни помощи
БЧК започва поетапното предоставяне на 

индивидуални пакети с хранителни продукти 
на общо 297 460 уязвими български граждани. 
Раздаването ще се извършва от служители 
и доброволци на БЧК в 309 раздавателни 
пункта в цялата страна и ще продължи до 28 
февруари 2019 г. 

Раздавателни пунктове отварят врати в 
областите Враца и Ловеч, а до края на ме-
сец  декември и в областите Благоевград, 
Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, 
Пазарджик, Разград, Русе, Сливен, Стара 
Загора, Търговище, Шумен, Ямбол и 
Софийска област. Всички останали области 
ще стартират раздаването през месец   яну-
ари  2019 г.

Всички правоимащи, включени в списъци-
те на Агенцията за социално подпомагане, ще 
получат по 24,070 кг от 16 вида хранителни 
продукти – спагети – 1,5 кг; говеждо в собствен 
сос - 0,300 кг; леща – 3 кг; захар – 3 кг; гювеч 
– 1,6 кг; зелен фасул – 2,4 кг; лютеница – 0,500 
кг; грах – 1,6 кг; домати стерилизирани – 1,6 
кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг; риба 
херинга – 0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; 
зрял боб – 2 кг; конфитюр – 0,500 кг; ориз – 2 
кг; олио – 3 л.

Продуктите ще се получават срещу доку-
мент за самоличност и подпис при спазване 
на всички изисквания на Регламента за защита 
на личните данни. 

Пенсионерите от клуба на пенсионера в село Славянци си имаме 
вече нови приятели. Това са пенсионерите от град Котел. Неотдавна 
им бяхме на гости.  Имахме възможност да посетим музеите в града 
им, да се запознаем с живота на видните им  възрожденци.  В края на 
месец ноември те  пък гостуваха при нас.

Посрещнахме ги в нашия клуб по стар български обичай, с пита 
и шарена сол. Почерпихме ги с вкусна баница  и кафе за ободряване. 
Гостите ни подариха икона  на Света Богородица. След почерпката  
ги заведохме в парка в центъра на селото. Показахме им паметника 
на загиналите за свободата на България жители на селото, както и 
паметника на Гани Ганев, загинал в първата фаза на ІІ-та световна 
война. С интерес гостите разгледаха и паметника-ракета, посветен 
на първия ракетен пуск, извършен на територията на страната. След 
като показахме забележителностите на селото ни, се отправихме към 
общинския център – град Сунгурларе.  Тук с гордост им показахме 
музейната сбирка по лозарство и винарство- единствена в България, 
изложбата по корабомоделизъм и експозицията на спорта и спортните 
постижения в община Сунгурларе. Благодарим на уредниците за инте-
ресните беседи, които ни изнесоха, благодарим на кмета на общината 
инж. Васил Панделиев за неговото съдействие  да можем да посетим 
в празничният ден тези прекрасни места. 

Веселата част продължи в ресторанта на Вальо Славов. Обядвахме, 
пяхме и играхме. На връщане се отбихме във винарната на Рени Славова 
„Зеланос“, където гостите си купиха  хубаво вино за коледните и но-
вогодишни празници. 

На раздяла  си пожелахме „До нови срещи! Да укрепва приятел-
ството ни!“

Величка Драгнева 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 по чл.182, ал.2,т.1 от ДОПК

ЕДИН 
НЕЗАБРАВИМ ДЕН

Питомците от начален курс и 
петите класове на СУ „Христо 
Ботев“ град Сунгурларе  имаха 
удоволствието на 12.11.18г. да се 
докоснат до изкуството на арти-
стите от Бургаската опера. Салонът 
на читалище „Просвета 1882г.“ бе 
препълнен от любопитни дечица, 
които гледаха оперета по приказ-
ката „Пинокио“. Удоволствието 
от ариите бе равно на поуката от 
съдържанието на текста. Събитието 
бе инициирано по идея на ръковод-
ството на училището.

 БУРГАСКАТА ОПЕРА НА ГОСТИ  
НА ДЕЦАТА В СУНГУРЛАРЕ
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ПЕТ ХРАНИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
ЗА БЪЛГАРСКАТА 

ПРАЗНИЧНА ТРАПЕЗА 

ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 
МОЖЕ ДА ПОЛЗВАМЕ 

ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ 

ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ РАБОТОДАТЕЛ
От тази година те могат да се ползват от двамата 

родители, ако доходите на единия са недостатъчни

В очакване на Деня на народните 
будители, ознаменуващ  делото на бъл-
гарските просветители, книжовници и 
революционери  НЧ „Пробуда-1931г.” 
село Чубра заедно с Пенсионерския 
клуб проведоха мероприятие, насоче-
но към подрастващите.  

Гости на това мероприятие бяха 
ДГ „Славейче“, ученици от на-
чалните класове и членовете на 
Пенсионерския клуб. Във фоайето 
на читалището бе организиран кът с 
ликовете на  най-видните будители 
и просветители. Тук  нашите малки 
приятели от ДГ „Славейче“ показаха 
завидни знания.   Мероприятието 
започна с  химна на Народните бу-
дители и кратък рецитал. Изнесена 
бе  презентация свързана с дей-
ността на конкретните  личности. 
Председателят на Пенсионерския 
клуб с.Чубра , дългогодишен учител 
и бивш директор „Дирекция образова-
ние и училищно здравеопазване“ към 
община Сунгурларе г-жа Радостина 
Божикова прочете слово в чест на 
народните будители. По инициатива 
на настоятелството на  НЧ“Пробуда-

1931г.“ село Чубра бяха направени 
благодарствени грамоти  за принос 
към съхраняване на националния дух 
и стремеж  към култура,  с  които гра-
моти  бяха наградени Йовка Иванова 
Пенкова- най-възрастната  читалищна  
деятелка, Стоянка Филипова Костова 
- една от първите библиотекари на   

НЧ „Пробуда -1931г., Радостина 
Тодорова Божикова - за приноса и 
в образователната дейност, Златка 
Илиева Желязкова - директор на 
ДГ“Славейче“ и детските учители 
Мария Русева Иванова, Димитринка 
Михайлова Пахова и Радина Савова 
Иванова. 

НАЙ-ВКУСНИТЕ НАПИТКИ ЗА КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ 

ЕДИН НЕЗАБРАВИМ ДЕН С ПРИЯТЕЛИ 
ОТ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ 

ЧУБРА ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ

На 18 ноември Сдружение „Зелена 
Странджа“ град Бургас и ОСКЛА 
„Шампион-Сунгурларе”  осъщест-
виха инициативата „Върви с Владо, 
бягай с Шабан”. Група  туристи от 
град Бургас и други градове бяха 
в град Сунгурларе. Към групата се 
присъединиха и служители от об-
щинската администрация, начело с 
кмета на Община Сунгурларе – инж. 
Васил Панделиев и заместник кмета 
- г-жа Хатидже Георгиева, Шабан 
Мустафа – главен експерт по спорта 
в общината и многократен шампион 
на България по маратон и планинско 
бягане. 

Организаторите бяха подготвили 
интересна програма за този ден, 
наситен с изненади, пък и времето 
беше хубаво. Денят започна с посе-
щение на новооткритата експозиция 
на спорта и спортните постижения 
в градСунгурларе, където гостите с 
интерес изслушаха презентацията на 
Шабан Мустафа  за постиженията му 
в Алпийските маратони. Последва 
преход по 10 километровия кръгов 
пешеходен маршрут от село Костен 
до връх Илийца – най-високият 
връх в Стара Планина на 684 м н.в. 
След това групата премина покрай 
останките на византийската крепост 
„Калето”. Посети се  и православния 

храм „Св.Архангел Михаил” в цен-
търа на село Костен, което се намира  
на 15 км. от град Сунгурларе. То е 
огнище на българщината векове на-
ред. Много популярна сред местните 
жители е историческата личност 
Софроний Врачански. В двора на 
православния храм от 2014г. е пре-
местен паметникът, който беше въз-
дигнат в близост до микроязовира на 
пътя към село Сигмен, до старинната 
чешма на поп Стойко Владиславов, 
по-известен като историческата лич-
ност Софроний Врачански – виден 
български народен будител, духов-

ник и пръв последовател на делото 
на Свети Паисий Хилендарски. Все-
отдайността му към обществените 
проблеми на българите го води през 
редица премеждия, едно от които 
– сагата с опита да бъде обесен на 
близка върба, описана написаната от 
него в  първата му  автобиографична 
българска книга „Житие и страдания 
на грешния Софроний“, но и чрез 
този паметник. 

      Походът се  превърна в незабра-
вим ден с приятелите от Сдружение 
„Зелена Странджа“.

До края на декември работниците или служителите трябва да представят 
необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово 
правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез 
тях. Двете декларации - за ползване на данъчното облекчение за деца по 
чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), могат да бъдат 
намерени на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. 

Новото през тази година е, че вече не се изисква писмена декларация от 
другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност 
от тази година и двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се 
ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, 
за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да 
се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация 
по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако ро-
дителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение 
публични задължения, или че ще подава годишна данъчна декларация по чл. 
50 от ЗДДФЛ. Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като 
се направи справка на интернет страницата на НАП с безплатен персонален 
идентификационен код – ПИК, който може да се получи във всеки офис на 
НАП. Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2018 г. могат да 
се ползват по два начина. 

Първият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения за 
деца и за деца с увреждания, е чрез работодателя по основното трудово пра-
воотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите 
от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2019 
г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави 
на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното 
облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за да-
нъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими 
документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2018 г. 

Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2018 
г. – до 30 април 2019 г. Към нея трябва да се приложи и съответния образец 
на декларация: 

- Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното 
облекчение за деца (образец 2005) и/или

- Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното 
облекчение за деца с увреждания (образец 2006). 

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност 
сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на 
децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две 
ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили 
пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекче-
нието, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 
от ЗДДФЛ (образец 2005). 

Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава 
възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. 
за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. 
Условията, при наличието на които е възможно да се  прилага облекчението 
се декларират в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към 
формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до 
размера на сумата от годишните данъчни основи. Когато сумата на годишните 
данъчни основи е по-малка от размера на данъчното облекчение, разликата 
може да се ползва от другия родител с подаване на годишна данъчна декла-
рация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Когато данъчното облекчение за деца и/или за деца с увреждания е ползвано 
в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение, но 
физическото лице трябва да подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ за 2018 г., към годишната данъчна декларация не следва да прилага 
декларациите за данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания, както 
и останалите необходими документи. 

Важно: При ползване на данъчните облекчения за деца и/или за деца с 
увреждания с подаване на годишна данъчна декларация, физическото лице не 
трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Понеже вече е декември и мирише на Коледа през целия 
месец, решихме да допълним този незабравим аромат 
още малко. Какво е сняг, коледни песни, топли чорапки, 
хубава книга и уют без нещо топло и вкусно за пийване. 
Предлагаме ви няколко неустоимо  чаровни и много вкусни 
напитки, в които ще се влюбите от първата глътка.

Коледно капучино
Капучиното може да мирише на Коледа. Не вярвате ли?  
Ще са ви необходими:
2 чаши кафе (еспресо или от кафеварка),1 чаша горещо 

прясно мляко, 1/2 ч.ч. амарето
канела на прах, около 200 гр. ванилов сладолед или 

бита сметана, кардамон на прах
Приготвяне:
Смесете горещото кафе с горещото мляко и амарето 

ликьора, който най-добре да е на стайна температура. 
Добавете канела на вкус. Разпределете капучиното по 
чаши, като към всяка добавите ванилов сладолед. Поръсете 
всяко капучино с щипка кардамон. Това са продукти за 
4 чаши. Ако искате само за вас, ще трябва да намалите 
количеството на кафето, например 1 чаша, и на млякото, 
например половин чаша.

Снежно мляко с дъх на джинджифил и 
канела

За този снежен коктейл ще ви трябват:
мляко - 1 л, стафиди - 2 с.л., джинджифил - 2 с.л, мед - 

3-4 с.л., половин портокал, сметана и щипка канела
Приготвяне: 
Загрейте млякото. Добавете прясно смлян джин-

джифил, стафиди, мед и парченца портокал. След като 
млякото заври, трябва да се повари на слаб огън за около 
5 минути. След това се излива в чаши. Покривате с бита 
сметана и канела.

Най-вкусният домашен
 топъл шоколад

Кой не обича шоколад?! Има напитки, към които се 
пристрастявате. Опасяваме се, че това ще е една от тях.

Ще са ви необходими:
черен шоколад - 100 г, шоколад - 250 г млечен, прясно 

мляко - 700 мл, сол - 1 щипка
Приготвяне: 
Шоколадите се натрошават на парченца. Загрява се 1/3 

от млякото и към него се добавят двата вида шоколад и 
щипката сол. След като се разтопи шоколадът, се изсипва 
останалото мляко. Загрява се, като се разбива непрекъс-
нато с телена бъркалка. Може да го сервирате отгоре със 
сметана и какао или захарни пръчици. 

Меден пунш

И понеже сту-
дените дни трябва 
да станат по-топли, 
намесваме и малко 
алкохол. Но много 
лек и много арома-
тен, за да стане ко-
ледно и празнично. 

Ще са ви необ-
ходими:

коняк - 90 мл, лимонов сок - 40 мл, мед - 2 с. л., вода 
- 200 мл.,  

Приготвяне:
В чайник се налива водата, прибавя се медът и се 

нагряват до завиране. Снема се от огъня и се прибавя 
лимоновият сок. Напитката се налива в пуншови чаши, 
предварително загрети и се долива конякът. Пуншът се 
сервира горещ.

Наближават най-хубавите и чакани празници в годината - Коледа и Нова 
година. Дните преди тях са изпълнени с коледно настроение, трескаво търсене 
на подаръци, украсяване на дома и хубави моменти със семейство и приятели. 

Освен коледното настроение има още нещо, което по нашите ширини не-
минуемо свързваме с тези празници - а именно богатата българска трапеза и 
„обичайните заподозрени", които присъстват на нея, ето ги и тях: 

Баница 
Баницата е традиционно българско ястие, което се приготвя с повод и без 

повод. Баницата с късмети пък е сред най-очакваните  ястия на празничната 
трапеза. 

Сарми
Те са типично зимно ястие у нас. Има ги в постен вариант и с месо, в зави-

симост от вкусовете и спазването на постите.
Постните сарми са едно от любимите  ястия за празничната трапеза на 

Бъдни вечер.  
Свинско месо 

Печено прасенце или пържоли, поднесени с чаша червено вино, блазни почти 
всеки вкус. Ухае вкусно и може да нахрани обилно цялата компания. 

Тиква 
Печената тиква се смята за най-празничния десерт през декември. Поднесена 

с мед и орехи, с канела, с крем карамел или с други добавки, тя е любима за 
малки и големи.

Туршия
Това определено е най-типичната за декември салата, която е чудесно мезе 

към така обичаната българска ракия. Този вид зимнина има много разновид-
ности - зеле, краставички, карфиол, моркови и други зеленчуци.


