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КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН
КОНЦЕРТ В СУНГУРЛАРЕ

готворителният концерт
от входни билети и други
дарения беше събрана сума-

та от 750 лева, която ще
бъде приведена по банкова
сметка за Хитрино.

Екипът на в-к „Сунгурларска долина”

В

навечерието на найсветлия християнски празник Рождество
Христово и настъпващата Нова 2017 година
в Сунгурларе се проведе
Коледен благотворителен концерт организиран
от отдел „Култура” при
община Сунгурларе и НЧ
„Просвета- 1882г.”
Коледа е прекрасно време
да отворим душите си, да
преоткрием добродетелите
и истинските човешки ценности съхранени във всеки
от нас. Съдбата не винаги
е благосклонна еднакво към
всички. Тя не бе благосклонна към хората от Хитрино
в сполетялото ги нещастие.
Но съдбата ни дава възможност да бъдем по-добри,
по-милосърдни и човечни, защото доброто ражда добро.
Доказаха го гражданите на
община Сунгурларе, които
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съпричастни с болката и
страданието на пострадалите се присъединиха към
кампанията за набиране
на средства в помощ на
пострадалите. В празнично
украсеният салон на читалището дойдоха добри и милосърдни хора. Посрещна ги
Коледен базар от сувенири и
картички. А добрият Дядо
Коледа раздаваше подаръци
на децата. Концертът откриха най-малките танцьори при НЧ”Просвета-1882г.”
Сунгурларе.
С детско
очарование, непринуденост
и огромен ентусиазъм
те завладяха публиката.
Официален гост на коледният концерт беше кметът
на община Сунгурларе инж.
Васил Панделиев. Той поздрави присъстващите – гости и изпълнители и отправи
пожелание за здраве, щастие
и бъдещи успехи. „ Смисълът

на Коледа е в надеждата,
добротата, любовта и човечността. Нека живеем в
мир и любов. Нека бъдем
по-добри, да вярваме и да
се обичаме! Светъл празник
на всички Ви!". С магическо
обаяние на сцената се появиха млади коледари. Та какво
е Рождество Христово, ако
ги няма вестителите на
благата вест - коледарите!
И се заредиха благослови за
здраве, благоденствие, мир и
радост в семействата. След
тях танцьорите и певците
от НУФИ „Филип Кутев”
град Котел ни завладяха с
магията на народните песни, кръшните български хора
и музика. Те заредиха публиката с много емоции, усмивки и празнично настроение,
а тя ги награди с бурни
аплодисменти.Благодарение
на милосърдието на всички
участници и гости на бла-

Скъпи гости коледари
посрещна Община Сунгурларе
Малки коледарчета донесоха празнично
настроение на всички служители в общинска
администрация гр.Сунгурларе . Малчуганите от
детска градина „Слънце“ изненадаха приятно
кмета и екипа му. Песните и танците им
огласиха коридорите на административната
сграда. По стара българска традиция те наричаха
за благополучие, здраве, берекет и късмет.

Кметът на Общината благодари на всички
от сърце за прекрасната програма и изрази
увереност, че всички наричания догодина ще
се сбъднат. Пожела здраве и весели празници
на децата и заяви,че са винаги добре дошли
в „голямата къща”. Всички коледари получиха
торбички с лакомства и разбира се, голям
коледен кравай!

пожелава на своите читателите весели празници. Нека
сполуки съпътстват живота и труда Ви в непрестанен
прилив на сили и здраве!

Общински съвет Сунгурларе

Честити Коледните и Новогодишни празници на всички
жители на общината. Пожелава крепко здраве, успехи и
благоденствие, по-добро бъдеще на община Сунгурларе

Уважаеми колеги,

Весели Коледни и Новогодишни празници!
Пожелавам Ви много здраве, радост и щастие.
Успешна Нова година.
н-к РУ „Полиция” Сунгурларе

УниКредит Булбанк - Сунгурларе

Поздравява всички свои клиенти и служители с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, с пожелание
здраве, лични успехи и по-нататъшна съвместна работа.

УС на НЧ „ПРОСВЕТА”

Поздравява всички самодейци с предстоящите Коледни
и Новогодишни празници с пожелание за още по-големи
творчески успехи.
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ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ИЗБИРАТ КАК ДА СЕ
ОБЛАГАТ ДОХОДИТЕ ИМ ПРЕЗ 2017-А
Физическите лица, които са регистрирани като
земеделски стопани имат
право да избират реда за
облагането на доходите от
дейността им през следващата година. Декларацията се
подава лично от земеделския
стопанин или негов упълномощен представител в
местния офис на Агенцията
по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията
може да се подаде и чрез
пощенски оператор.
Вариантите за зе-

меделците
са
два:
1. Ако през 2016 г. са се облагали по общия ред, имат
право да изберат от 1 януари
2017 г. да се облагат по реда,
предвиден за едноличните
търговци (с данък върху годишната данъчна основа по
чл. 28 от ЗДДФЛ). Правото
на избор в този случай следва да се упражни с подаване
на декларация по чл. 29а, ал.
4 от ЗДДФЛ в срок до 31
декември 2016 г. Така избрания ред се прилага за срок
не по-кратък от 5 после-

дователни данъчни години;
2. Ако през 2016 г. са се
облагали с данък върху
годишната данъчна основа (по реда, предвиден за
едноличните търговци) и
вече е изтекъл 5 - годишния
период, за който задължително следва да се прилага
този ред на облагане, могат:
- да продължат да се облагат
по същия ред и след 1 януари
2017 г., като за целта не е
необходимо да подават нова
декларация по чл. 29а, ал. 4
от ЗДДФЛ; - да изберат да

се облагат по общия ред на
ЗДДФЛ (т.е. да формират
облагаемия си доход след
приспадане на нормативно
определения процент разходи за дейността). В този
случай, правото на избор
се упражнява в срок до 31
януари 2017 г. чрез подаване
на декларация по чл. 29а, ал.
4 от ЗДДФЛ. Образецът на
декларацията по чл. 29а, ал. 4
от ЗДДФЛ може да бъде намерен в рубрика “Документи
- данъци”.
Новорегистрираните земе-

делски стопани през 2016 г.
могат да изберат за същата
година да се облагат с данък
върху годишната данъчна
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
като изборът се декларира в
годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за
2016 г. В случай, че желаят
да продължат с този ред
на облагане през 2017 г. и
следващите четири години,
е необходимо да подадат
декларация по чл. 29а, ал.
4 от ЗДДФЛ в срок до 31
декември 2016 г.

НАШИ ПЕНСИОНЕРИ
ВМРО С ДАРЕНИЕ ЗА
ГОСТУВАХА В С. РАВАДИНОВО
ДЕТСКА
ГРАДИНА »СЛЪНЦЕ»
СУНГУРЛАРЕ

Пенсионерският клуб в град Сунгурларе
гостува на своите приятели пенсионери от
село Равадиново. Това беше една дългоочаквана среща, която премина с много танци
и весело настроение. Домакините показаха
и забележителностите на Равадиново – па-

метникът на Христо Фотев, паметникът
на загиналите мъже във втората световна война. С възхищение пенсионерите от
Сунгурларе разгледаха и най-голямата забележителност на Равадиново – замъка „Влюбен
във вятъра”.

ПОМОЩ ЗА ХИТРИНО
Жителите на село Костен, община Сунгурларе са съпричастни със нещастието на жителите
на село Хитрино. Част от тях изпратиха SMS –и. Друга част събраха парични средства.
Хората дариха по малки суми, но дадени от сърце. А Фатме Коджаисуф освен, че изпрати
10 SMS-а, дари и 100 лева.
Ганка Тодорова Стаматова – общественичка в селото, внесе събраните средства по
дарителската сметка за Хитрино и продължава кампанията по набирането на средства за
жителите на Хитрино.
„Мили хора, не сте сами!” казват жителите на село Костен.

На 16 декември по инициатива на д-р Султанка Петрова
– народен представител на ПК „Патриотичен фронт”,
председател на женската организация на „ВМРО” и член на
постоянните комисии по здравеопазване, земеделие и храни
и със съдействието на членове от женската организация на
ВМРО – Сунгурларе и общинското ръководство на ВМРО град
Сунгурларе децата от І-ва група на ДГ „Слънце” Сунгурларе
получиха топли шапки за Коледа. С песнички и стихчета
малчуганите благодариха за подаръците.

ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ
На 20 декември в ритуалната
зала на община Сунгурларе
се проведе последното за
годината 21-во извънредно
заседание на Общинския съвет
Сунгурларе.
Заседанието започна с полагане на клетва за встъпване
в длъжност - кмет на село
Вълчин на Кръстю Янев.
Церемонията бе водена от
заместник областния управител Владимир Крумов.
Съветниците разгледаха и
обсъдиха предложението на
кмета на община Сунгурларе
инж. Васил Панделиев за актуализация на Бюджет 2016
година. Инж.Панделие разясни,
че това се налага във връзка с
приключването на бюджетна-

та година и с извършените капиталови разходи по Проект
„Обзавеждане на стая за неподвижни и трудно подвижни
потребители и оборудване
на кухненски блок в „Дом за
стари хора” – с. Лозарево” и
общинските училища. След
разисквания общинските съветници решиха:
На основание чл.21, ал.1,
т.6 от ЗМСМА и чл. 124 от
Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Сунгурларе
1.
Утвърждава промени
в плана за капиталови разходи
за 2016 г., съгласно Приложение
№ 1.
2.
Всички промени по
дейности и параграфи по пълна
бюджетна класификация да

се извършат със заповед на
кмета на общината.
3.
Дава съгласието си
на Кмета на Общината да
прехвърля през месец декември
2016 г., икономии от средства
от едни функции, групи и
дейности по други функции,
групи и дейности, финансирани с приходи от общински
характер, без да изменя общия
размер на утвърдения от
Общински съвет бюджет.
4.
Дава съгласие при
възникване на недостиг на
бюджетни средства за финансиране на местни дейности,
да се осигури с временен безлихвен заем от сметките за
средствата от Европейския
съюз.

НОВ МАГАЗИН
Преди коледните и новогодишни празници в Сунгурларе
беше открит нов магазин в центъра на град Сунгурларе,
в сградата на битовия комбинат.
Магазинът предлага на достъпни цени перилни препарати, ароматизатори, козметика и сувенири.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0050-C001“СОЛИДАРНОСТ“
През 20016г. продъжава успешното изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9OP001-2.002-0050-C001“Солидарност“ по процедура за предоставяне на БФП
BG05M9OP001-2.002 „Независим Живот”.
От стартирането на дейноста по предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ през м.март до момента се обслужват в домашна среда 64 потребителя ( 33 потребителя на услугата личен асистент и 31 потребителя на услугата
домашен помощник) от 31 лични асистента и 19 домашни помощника. На потребителите
на социални услуги се предоставят здравни услуги в домашна среда от назначения здравен асистент и медицинска сестра. Също така се предоставят индивидуални и групови
психологически консултации, супервизии на потребителите на социални услуги, личните
асистенти, домашни помошници и на екипа по проекта. Със закупеното специализирано
транспортно средство по проекта се осигурява транспорт на потребителите на социални
услуги до лечебни заведения за извършване на рехабилитация и до ЛКК и ТЕЛК комисии.

3

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ:

ПРИОРИТЕТ В РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕШЕ
И ЩЕ БЪДЕ ГРИЖАТА ЗА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ХОРА В ОБЩИНАТА
Интервю на в-к "Сунгурларска долина" с Кмета на Община Сунгурларе

- Г-н Панделиев, текат последните
дни на годината. Как завършва тя
за Община Сунгурларе?
- Първо позволете ми да се обърна
към нашите съграждани и жителите
на община Сунгурларе.

Уважаеми жители на
Община Сунгурларе,
Скъпи съграждани !

Изпращаме в историята още една година! Пред прага сме на Новата 2017 година.
По стара традиция знаем, че това е повод
да обърнем поглед назад, за да оценим
дейността си, да направим равносметка
на постигнатото и пропуснатото през
отминаващата година. Време в което
правим планове за новата година и с
надежда отправяме благопожелания за
себе си и близките си. Обръщайки поглед
назад можем да кажем, че 2016 беше една
трудна година във финансово отношение,
година с интензивна подготовка на много
проекти за новия програмен период, в
който вече сме навлезли. Считам, че
като цяло общинската администрация
се е справила с предизвикателствата
през годината и резултата от това се
вижда. Доста неща сме направили - все
полезни и видими за хората.
- Кои са приоритетите, в които
бяха насочени усилията през годината?
- Приоритет в работата на общинската администрация беше и ще бъде
грижата за уязвимите групи хора в
общината. През февруари тази година
по ОП „Развитие на човешките ресурси”
приключи проект на стойност 98 711.11
лв. „Нови възможности за грижа” – на
Агенцията за социално подпомагане за
лица с трайни увреждания. Бяха обслужени 31 потребителя от 31 асистента.
Отново по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
общината има одобрен проект на
стойност 499 996.00 лв., който е в
процес на реализация. Това е Проекта
„Солидарност“, „Независим Живот”,
който в продължение на 21 месеца 50
лица ще обгрижват 64 нуждаещи се
граждани на територията на общината.
През 2016 г., както по-горе споменах бяха
разработени, одобрени и реализирани
множество проекти. Благодарение на
средствата от Европейските фондове, по Капиталовата програма и чрез
оскъдните местните приходи в общинския бюджет, успяхме да реализираме
следните обекти:
- Изградихме и открихме през месец
септември дългоочакваната нова сграда
на Автогарата в града;
- Ремонтирана беше и сградата в централния парк за нуждите по Проекта
„Независим живот”;
- Изградихме вътрешен санитарен
възел/тоалетни/ в ОУ в с. Манолич;
- Ремонтирахме Читалището в с.
Грозден; - Извършен беше основен
ремонт на детската градина в с.
Съединение; - Ремонтиран беше също
и покрива на читалището в с. Чубра;
- Рехабилитация на общински път
Везенково-Велислав;
- Направен беше ремонт и рехабилита-

ция на улични мрежи в следните населени
места: В град Сунгурларе улиците:
„Винпромска”, „Девети септември”,
„Изгрев”, „Гео Милев”, „Слънчев лъч”,
„Кирил и Методий”;
В селата: Лозарево - ул.„Чаню Димов”;
Климаш - ул.„Централна”;с.Прилеп ул.„Девети септември”; с.Есен - ул.
„Централна”; Съединение - ул.„Първа”
и ул.„Десета”; с.Манолич -ул.„Стара
планина”;
Закупени и монтирани бяха детски
съоръжения в детските градини и парковете в следните населени места: гр.
Сунгурларе и селата - Чубра, Славянци,
Манолич, с.Лозарево, Везенково, Климаш
и Костен.
Един от важните приоритети, който
изпълнихме своевременно, беше да бъдат
снабдени населените места и общинските заведения с дърва за огрев. Не малко
усилия бяха насочени за привличане на
инвеститори и откриване на работни
места. Открити бяха 28 работни места
в с. Манолич – шивашки дейности – от
българо-турска фирма.
2016 беше и година вълнуваща на събития за нас. Тя ни поднесе мигове, които
ще се помнят, и дела, гарантиращи
едно по-добро развитие на общината
ни занапред. Година бе наситена със
събития – както в обществено политическия живот на България, така
и в Община Сунгурларе, тя бе наситена и с богата културна дейност:
Тържествено посрещане на Новата
година в центъра на града с подаръци
за всички присъстващи и сурвакари;
Отбелязан подобаващо беше и Празника
на общината – Трифон Зарезан, съчетан
с неповторимите творби от млади
таланти участващи в Националния
конкурс за рисунка; Националния празник
3 март бе отбелязан тържествено;
Спортното събитие от Националния
календар на Българската федерация по
лека атлетика „Крос кънтри”, което се
проведе на 9 април събрало за пети път
изявени спортисти в леката атлетика
от 20 клуба от страната; Незабравим
за нашите най-малки жители ще остане и честването на Деня на детето,
а за самодейците от нашата община
и нейните гости деня на фестивала
„Долината на лозите пее и танцува”;
За 42-та поредна година отбелязахме
и празника на града ни, който остави
приятни вълнения за сунгурларци и
гости на града. Особено вълнуващи
бяха миговете за г-н Сава Михайлов и
нашият шампион по планинско бягане
Шабан Мустафа – удостоени с Решение
на Общинския съвет Сунгурларе за
почетни граждани на общината; И
още едно значимо събитие за нашата
община беше проведеният национален
конкурс за тамбура Руско Стефанов. За
пореден път нашите съграждани имаха
възможността да се насладят на великолепните изпълнения на талантливите
участници от цялата страна.
И в населените места от общината
течеше разнообразен културен живот:
атрактивните събори внесоха вълнения
и родолюбиви пориви сред населението в
селата: – Лозарево, Велислав, Дъбовица,

Бероново, Черница, Славянци, Чубра,
Везенково и др. Много празници, землячески срещи и събития се състояха, като
най-активни се открояват дейците на
Културните клубове на пенсионерите
от общината. Голяма част от тези
мероприятия вече се наложиха като
традиция. Като кмет на Община
Сунгурларе искам да отбележа, че дейността на общинската администрация
е многопосочна и трудна. И въпреки
трудностите които съпътстваха
работата ни през 2016 година, смея да
твърдя, че постигнахме успехи в различните аспекти на нашата дейност.
Това е част от основните дейности
извършвани от общината. Ние няма
да спираме дотук! Уверявам Ви, че и
занапред заедно с общинските съветници
и екипа на общинската администрация
ще работим за по-добри публични услуги,
за по-модерна инфраструктура, с мисъл
за хората в неравностойно положение,
за децата и младите хора, за нашите
възрастни родители.
- Какви са реализираните и подготвени нови проекти?
- През 2016 г. успяхме да подготвим
и реализираме следните нови проекти:
I. По оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“:
1. Проект № 2014BG05M9OP0012.2015.001-C0001 „Нови възможности
за грижа” – рeализиран, на стойност
98 711.11 лв./
2. Проект „Обучение и заетост на
младите хора“, процедура за предоставяне на БФП BG05M90P001-1.005-0001
„Обучение и заетост на младите хора”
– реализиран, на стойност - 215 334,00 лв.
3. Проект BG05M9OP001-2.0020050-С01 „Солидарност“ процедура за
БПФ BG05M9OP001-2.002 „Независим
Живот“ – в процес на реализация,
стойността на проекта е в размер на
499 996.00 лв.
4.Проект BG05M9OP001-2.005-0152
„Активен живот - щастливи хора“,
процедура за БФП BG05M9OP001-2.005
- Активно включване, подготвен в
процедура по оценка и класиране, на
стойност 391 129 лв.
5.Проект по процедура за БФП
BG05M9OP001-2.006 - Развитие на
социалното предприемачество –
„Обществена пералня“ в процес на
разработване.
6.Проект „Интегрирана концепция
за приобщаване на уязвими групи” – в
процес на разработване.
II.Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“
1.Проект BG05M2OP001-3.001-0084
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение в община Сунгурларе“ процедура за БФП
BG05M2OP001-3.001 -ПОДКРЕПА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ
И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ,
подготвен – в списък на резерви за
финансиране, на стойност 465 595.48 лв.
2.Проект BG05M2OP001-3.002-0283
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
в Община Сунгурларе“
процедура за БФП BG05M2OP001-3.002 ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ
ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА, подготвен, не одобрен за
финансиране, на стойност 998 156.26 лв.
IV.Оперативна програма „Oперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане“
1.Проект BG05FMOP001-3.002-0081
Трапезария - "Надежда" процедура за
БФП BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване
на топъл обяд - 2016", в процес на реализация, на стойност - 23 782.00 лв.
V.Оперативна програма „ Развитие на
селските райони“ – Мярка 7 „ Основни
услуги и обновяване на селата в селските
райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура.
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Издание на
Община Сунгурларе

1. Проект „ Подобряване качеството
на живот и създаване на оптимална
жизнена среда, чрез реконструкция и
рехабилитация на улици в населени
места, на територията на Община
Сунгурларе“ УРН 411274, подготвен
в процес на оценка и класиране, на
стойност – 1 293 318,59 лв.
2.Проект „ Реконструкция и рехабилитация на Общински път BGS2267/
II-73, Веселиново-Лозарево/Прилеп-жп
гара Завет-Завет-Съединение/ III-7305/”
, подготвен в процес на оценка и класиране , стойност – 5 736 273,08лв.
3.Проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа на територия на Община
Сунгурларе – с.Грозден , с.Лозарево и
с.Чубра“ , подготвен в процес на оценка
и класиране , стойност – 5 866 074,71лв.
4.Проект
№ CB005.1.11.162, по
програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020
, Приоритетна ос.1 „Околна среда,
специфична цел „Предотвратяване и
намаляване на последиците от природни
или предизвикани от човека бедствия
в трансграничния район“, подготвен,
одобрен за финансиране, предстои подписване на договор за БФП, стойност
468 918,20 евро.
5.Проект „Заедно можем повече“,
финансиран по КП 33.15-2016 от
Центърът за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към
Министерството на образованието и
науката, в процес на изпълнение, Договор
№ БС – 33.15-2-008/29.09.2016г. между
Община Сунгурларе и ЦОИДУЕМ,
стойността на проекта е 39 000 лв.
6.Проект по програма “”LADDER”„Насърчаване на културния обмен между
общините – Сунгурларе и Орестиада и
стимулиране развитието на изкуството и спорта, подготвен в процес на
оценка, стойност 7 770,00лв.
7. Проекти „Спорт на децата в свободното време“ , за ОФК Сунгурларе
и ОФК Манолич финансирани от
„Министерство на младежта и спорта“
, подготвени , в процес на оценка и
класиране , стойност 20 000лв.
8. Одобрена е Стратегията за Местна
инициативна група, в която участваме с общините Котел и Върбица.
Предстои подписване на договор с Фонд
„Земеделие” и определяне на финансовата рамки.
9.Национална програма „Помощ за
пенсиониране“ в процес на реализация
2 назначени лица
10.Национална програма „ Заетост и
обучение на хора с трайни увреждания“ в
процес на реализация – 2 назначени лица.
11.Регионална програма за заетост – в
процес на реализация – 8 назначени лица.
- А какво не успяхте да свършите
през 2016 г. и на какво ще наблегнете
през идващата 2017 година?

- По редица обективни причини /
Изплащане на част от старите задължения възлизащи на над 3,5 милиона
лева; недостатъчни собствени приходи/
останаха неизпълнени важни ремонти:
- Пътища – гара Завет- село Завет;
село Лозица –Терзийско; и разклона за
с. Дъбовица;
- Ремонт на сгради на кметства
непоглеждани десетки години; Но въпреки тези обстоятелства и оскъдните
финансови средства с които разполагахме през годината, не отстъпихме
в изпълнението на основните ангажименти. Ще продължим с дейностите в
социалната сферата на: Образованието;
Социалните дейности, Културата,
Спорта и Туризма.
Предимство ще се даде на:
Благоустрояването в населените
места – улици, зелени площи, гробищни
паркове, осветление улици. Ще наблегнем на организацията по извозването
на битовите отпадъци и чистотата
на територията на общината.Ще
направим всичко необходимо да организираме повече и по-интересни културни и спортни събития, за да стане
Сунгурларе още по-добър град за живеене
и все по-привлекателен за гостите от
страната и чужбина. Това е начинът
градът ни да се ползва с добро име,
което е една от предпоставките да
привлечем инвестиции в тези трудни
за всички времена.
- И за да завършим нашия разговор
с поглед, отправен напред към бъдещето, какви са мечтите на кмета инж.
Васил Панделиев?
- Нека живеем и занапред в съзвучие
с повелите на времето! Нека нашите
мечти и амбиции се трансформират
в градивна енергия, която упорито,
системно да превръща родния край в
привлекателно място за младите хора,
където биха се реализирали, като личности в професионален и нравствено-етичен план, водени от своето родолюбие.
Да благодарим смирено на Бог, че ни
запази от бедствия и катастрофи и да
се обърнем към Него с молба все така
да закриля града ни, селата и хората в
тях. Да отворим сърцата си за доброто
и да бъдем позитивни в помислите си,
скромни в желанията си и искрени към
околните. Да не спираме да мечтаем и
да се стремим към духовното и възвишеното, защото то е, което толкова
много ни липсва в днешния свят.
Нека си пожелаем градивна, добра и
успешна 2017 година, в която с лекота
и задружност ще преодоляваме изпитанията и предизвикателствата на
времето!
Бъдете здрави, щастливи, с воля и
оптимизъм преуспявайте в начинанията си!
Да е мирна, благодатна и плодородна Новата 2017 година!

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ С
ОДОБРЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА МИГ
ПО ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ
НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА
СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР”
Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.)
Община Сунгурларе съвместно с община Котел и Върбица подписаха споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие
на „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за
развитие на селските райони (2014-2020г.). Споразумението на МИГ- Котел,
Сунгурларе, Върбица е на обща стойност 5 775 000,00 лева и е финансирано със
средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез
ПРСР 2014-2020 г. Ще се финансират дейности, свързани с :
- Инвестиции за модернизация и механизация пряко свързана с намаляване на
производствените разходи и повишаване производителността на труда;
- Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на
Общността приложими за съответните стопанства
- Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на
стопанствата;
-Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
-Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
- Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях; -Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки,
улично озеленяване;
- Изграждане, реконструкция, ремонт на социалнаинфраструктура извън процеса
на деинституционализация на деца или възрастни,
- Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на: туристически информационни центрове; посетителските центрове
за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
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ПЪРВА КНИГА НА
ВАНЯ САВОВА

След многобройните признания за високата
стойност на таланта и, поетесата
Ваня Савова най-после има и първа книга
със стихотворения. Тя беше представена пред сунгурларската публика на 17-ти
декември. Организатори на събитието
са: Конфедерацията на българските
писатели, кметството на общината и
читалище „Просвета“-1882 г. Книгата
беше обстойно анализирана и поднесена
през погледа на Станислав Марашки,
председател на Конфедерацията на

българските писатели. Той връчи лично членските книжки на Ваня Савова
и Златка Христова. Топли думи и
цветя поднесе кметът на Общината
инженер Васил Панделиев. Модерна,
различна, мъдра и прозорлива, книгата
осъществява мечтата на читателите за полет на духа. Какво точно е
видяло „Третото око“ – оставяме на
четящия да разбере. Срещата завърши
със скромен коктейл. Стихосбирката
можете да на намерите в читалище
„Просвета“-1882г. Сунгурларе.

КОЛЕДА В
БИБЛИОТЕКАТА
Неусетно ни завладяват трепетните очаквания, свързани
с най-обичания, с най-магнетичния празник - Коледа. Духът
на Коледа завладява сърцата на хората, а децата вече
мечтаят за подаръците на добрия белобрад старец. И
тази година в библиотеката при НЧ”Просвета-1882г.” бе
празнично украсена в очакване на Коледа. На 22 декември
тук дойдоха учениците от ІІІ-б клас при СОУ „Христо
Ботев”, за да се включат в станалият вече традиционен
празник „Коледа в библиотеката”. Очакваше ги весел и
забавен празник. Учениците се запознаха с коледните обичаи
и наричания, посрещнаха Дядо Коледа, пяха и рецитираха.
А за верните отговори на гатанките Дядо Коледа им
раздаде много награди. Имаше много смях и настроение.
Коледното тържество завърши с музика, почерпка и
с призив: ”Скъпи приятели, да отворим сърцата си за
чудото на Коледа!”

НОВИ ПРИДОБИВКИ
ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ В
ОБЩИНАТА

Коледен базар

Община Сунгурларе предостави нови комбинирани детски съоръжения на осем населени места от общината. Съоръженията
отговарят на европейските стандарти за качество и безопасност при експлоатация.
Детските заведения и населените места, на които бяха
монтирани съоръженията са:
1.
ДГ „Слънце“ гр. Сунгурларе
2.
ДГ Манолич - с. Манолич
3.
ДГ „Щастливо детство“- с. Лозарево
4.
ДГ „Ален маг“ – с. Славянци
5.
ДГ „Славейче“ – с. Чубра
6.
село Климаш
7.
село Костен
8.
село Везенково
Средствата за новите детски площадки са осигурени от
капиталовата програма на община Сунгурларе.
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Коледна изложба-базар беше
подредена в музейната сбирка
в град Сунгурларе. Тук всеки
посетител можеше да се наслади на красиво подредените
експонати, изработени от
сръчните ръце на децата и учителките от детските градини

в Сунгурларе, Чубра, Грозден,
СУ”Христо Ботев”Сунгурларе
и доброволците от БМЧК.
Коледният базар бе изключително богат от страна
на артикули и се превърна
в своеобразна изложба на
въображението, сътворена

от празничния дух на Коледа.
Талантът, претворен в картички, коледни венци, украшения за елха и др. привличаха
вниманието на посетителите,
които избраха да подарят на
себе си и на децата си наистина
незабравима Коледа.

