Година XI, брой 245

Брой 22, 17.12.2018 г.

ЗАСИЯХА СВЕТЛИНИТЕ
НА КОЛЕДНОТО ДЪРВО В
СУНГУРЛАРЕ

Магията на предстоящата Коледа е
отново наоколо. Тя витае във въздуха
с празничната си украса, в светналите
от вълнение и надежда очи, в очакването на предстоящите уютни семейни
празници, богати с присъствието
на най-любимите ни същества и с
онази истинска топлота, която лъха
от грейналите усмивки. Но какво е
Коледа без елха?
В 17:00 часа на площад „Св.
Св.Кирил и Методий“ се събраха
деца, родители, граждани , за да
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присъстват на запалването на коледната елха в Сунгурларе. По детски
чисто звучаха стихотворенията за
Коледа и Нова година, изпълнени
от Йоана Рускова и Виктор Грунов.
Вокалната група „Звездица“ при НЧ
„Просвета 1882г.“ изпълни коледни
песни. Кметът на общината инж.
Васил Панделиев поздрави всички
присъстващи, като им пожела: „Нека
посрещнем коледните и новогодишни празници с надежда за по-добър
живот, за повече късмет и радост във

всяко семейство, във всеки дом, за
благоденствие и плодородие.” След
като децата изпълниха площада
с празнично настроение настъпи
обратното броене и запалването на
светлините на Коледната елха, след
което небето се озари от празнични
фоерверки.
Със запалването на коледната
светлина бе даден старт и на празничните Коледни и Новогодишни
мероприятия организирани в община
Сунгурларе.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
"РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ" ПО
ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБ ИНФРАСТРУКТУРА“
ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА
СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
На 16-ти октомври тази година
кметът на Община Сунгурларе инж.
Васил Панделиев подписа Договор
с Държавен фонд „Земеделие“ №
02/07/2/0/00603 за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по
проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на
Община Сунгурларе“ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги

и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020г.,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони.
Проектът включва реконструкция
на водопроводна мрежа в селата
Грозден, Лозарево, Чубра, Община
Сунгурларе. Стойността на първоначално одобрената финансова помощ
е 5 787 376,59 лева /пет милиона
седемстотин осемдесет и седем

хиляди триста седемдесет и шест
лева и петдесет и девет стотинки/
Общата цел на проекта е да се осигури
подходяща инфраструктура, допринасяща за устойчиво развитие на
населените места на територията на
Община Сунгурларе. Изпълнението
на проекта ще подобри жизнената
среда и качеството на живот на селата
Грозден, Лозарево и Чубра, Община
Сунгурларе.
Срокът на изпълнение на проекта
е 36 месеца.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИНЖ.
ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО
СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ,
В дните преди светлите Коледни и Новогодишни
празници винаги правим равносметка на отминалото и живеем с надежда за всичко онова,
което ни предстои. Изминалата 2018-та година
не беше лека. Беше година наситена с емоции, работихме и устоявахме заедно на предизвикателствата. Не бяха малко реализираните инициативи
и проекти, начертахме смели планове за предстоящата 2019-та година.
Това, което направихме през отминаващата година, е още една крачка към
по-доброто бъдеще на Община Сунгурларе. Убеден съм, че ни чака година, в
която с разум, отговорност и задружност ще преодоляваме изпитанията
и всичко, което ни предстои!
Приемете сърдечни ми пожелания за здраве и благоденствие във всеки
дом, уют и разбирателство във всяко семейство! Нека 2019 година да бъде
година на много сбъднати мечти!
Нека изпълним душите си с любов, да ставаме все по-добри, да се раждат
красиви мечти, да е жива вярата в ценностите! Да си пожелаем повече обич
и топлина, толерантност и справедливост, човечност и добродушие!
Благословени и весели Коледни празници!
Мирна и щастлива Нова година!
С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

ПОЗДРАВИ
В-к „Сунгурларска долина“
Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова година!
Да бъде светъл празникът Ви,
Да бъдат щастливи дните Ви,
благословени да са всичките Ви желания
за здраве, мир и благополучие!

РУ „Полиция“ Сунгурларе
поздравява всички свои служители в системата на МВР,
както и жителите на Община Сунгурларе с настъпването
на Новата 2019 година.
Пожелава много здраве, радост, успехи и благоденствие!
Весела Коледа и честита Нова година на всички!

Управителният съвет на
Пенсионерския клуб Сунгурларе
поздравява всички членове на клуба с настъпващите Коледни
и Новогодишни празници.
Пожелава им изобилие от здраве, радост, късмет и дълголетие!
Весела Коледа и щастлива Нова година!
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ОТКРИХА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В СЕЛО БОСИЛКОВО
Жителите на село Босилково вече се
радват на нов пенсионерски клуб. Мечтата
да имат свой клуб, място, където да се събират вече е реалност. Помещението /стаята/
не е голямо, но за пенсионерите от селото
е достатъчно. Радостните лица на хората
говореха, че са доволни от това което са
направили. Много желание и организация
от страна на председателката на клуба са
били необходими, за да се направи обитаема
стаята. Положен е много труд от страна на
пенсионерите, лични парични средства и
помощ от общината.
Уютното помещение бе открито тържествено на 12 декември. Гости бяха: кметът на
община Сунгурларе инж. Васил Панделиев,

зам.кметът Дияна Гурева и Ганка Чолакова,
председател на ОБС на СП -2004 Сунгурларе.
В словото си председателката на клуба благодари на всички - на кмета на общината инж.
Васил Панделиев, на кметския наместник,
на своите близки и на всички пенсионери
в селото. Кметът на общината пожела на
пенсионерите да ползват със здраве клуба
и да му се радват. А скромните подаръци,
които получиха от гостите ще напомнят на
домакините за този ден.
И на празник като на празник. Имаше
богата трапеза подредена с вкусни туршии, къпана баница, пити, кексове и други
вкусотии, направени от сръчните ръце на
пенсионерите, смях, песни и хора.

КОЛЕДНИТЕ
БАСТУНЧЕТА
Историята за Коледното бастунче започва с един обикновен производител на бонбони, който вярвал в Бога и обичал децата. Той се
чудел как да разкаже историята за Иисус, така че всички да я чуят и
да се зарадват.
Решил
да направи вкусен бонбон във формата на J - първата буква от името
на Иисус ( на английски - Jesus).
Избрал бонбонът да бъде с два цвята - бял и червен. Белият да
символизира чистотата и безгрешността на Иисус, а червения кръвта му, пролята, за да измие греховете на хората. Занаятчията
си мислел, че формата на бонбона ще бъде разбрана от всички деца
по света, защото приличала на гегата на овчар, а в Библията Иисус
е описан като овчар на хората, който ги води в пътеките на доброто
и справедливостта.
Така, докато си хапвали сладкия бонбон на Коледа, децата слушали за раждането на Иисус.

КОЛЕДЕН
БАЗАР

Ко л е д н а и з л ож б а - б а з а р
беше подредена в фоайето на
НЧ“Просвета 1882г“ 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,
ПП „Герб“. 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.

БЧК – СУНГУРЛАРЕ
ОТЧЕТЕ СВОЯТА ДЕЙНОСТ
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
На 10 декември 2018 година , в навечерието на
Коледните и Новогодишни празници, Общинската
организация на БЧК - Сунгурларе проведе своето
годишно - отчетно събрание. Гости на мероприятието бяха: Златка Атанасова – специалист
организационни дейности към Областен съвет
на БЧК – Бургас, Анелия Григорова - специалист
„Водно спасяване и мениджмънт на бедствията“
при Областен съвет Бургас, Красимир Добрев
- специалист „Бедствия, аварии и катастрофи“
при община Сунгурларе, Цонко Цонев - кмет на
село Славянци, Дженка Банова - дългогодишен
червенокръстки деец..
Събранието се проведе съгласно утвърдените
правила и Устава на БЧК с избор на председател
и протоколчик. След приемането на дневния ред,
отчет за дейността на общинската организация

на БЧК-Сунгурларе направи Галя Раданчева.
Младите червенокръстци също споделиха своя
опит. Представени бяха плановете и насоките за
работа през 2019 година. Единодушно бяха приети
отчета за дейността на общинската организация и
плановете за работа през 2019 година.
Гостите поздравиха всички за добре свършената
работа през годината и за бъдещите идеи. Г-жа
Златка Атанасова изказа своята благодарност към
всички участници в благотворителните акции през
годината и им пожела здраве, щастливи мигове,
радост и никога да не омаловажават значението на
благотворителните инициативи, които са провели
и предстои да проведат. В заключение всички си
пожелаха да продължават с усилията си за намаляване и преодоляване на социалната уязвимост
на най-засегнатите общности в региона.
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ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ: През 2019 г., като основен приоритет
остава въпросът за възстановяването и запазването на
фискалната стабилност на общината, която е гарант за
осигуряване на най-важните и основни дейности

ИНТЕРВЮ С КМЕТА НА ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 2019 Г.

- Г-н Панделиев, края на годината е
време за равносметка. С кои проблеми
успяхте да се справите, какво остана за
следващата година?
В края на всяка година е време да обърнем поглед назад, да направим равносметка
на постигнатото и отчетем пропуснатото.
Време в което правим планове за новата
година и с надежда отправяме благопожелания за себе си и близките.
Проблеми има много и постоянно възникват нови, но ние сме за това да правим
необходимото, за да ги преодоляваме.
Решихме голяма част от тях през изтеклите
три години от мандата. За следващата година пред общинската администрация стоят
сериозни предизвикателства и ние имаме
готовност и смелост да се изправим срещу
тях и да покажем резултати, отговарящи
на потребностите на жителите от Община
Сунгурларе.
Това което се усеща най-пряко от хората
е промяната на инфраструктурата и благоустрояването. Нормално е да бъде така, защото
всички искаме да бъде хубаво и удобно.
- През настоящата година с целеви бюджетни средства извършихме асфалтиране
на улици в следните населените места
– Прилеп, Манолич, Лозарево, Велислав,
Костен, Вълчин, Подвис. В града асфалтирахме улиците „Васил Левски“, „Димитър
Богданов“ и „Пионерска“. През 2019г. приоритетно ще продължим с асфалтирането
на улици в селата Черница, Славянци и в
други населени места.
Според финансовия ресурс, с който разполагахме поетапно и отново приоритетно
ремонтирахме сгради общинска собственост и поддържахме изградените.
- Ремонтирахме сградите на кметствата в
селата: Вълчин, Садово, Ведрово, Грозден и
Терзийско. През 2019 г. належащ е ремонта
на основната сграда на общината, поликлиниката, както и сградите на кметствата
в селата: Лозарево, Славянци и Бероново.

- Ремонтирахме средното училище в
Сунгурларе, училището и детската градина в с. Манолич и детската градина в
с. Лозарево. На дневен ред е ремонтът на
основното училище в с. Лозарево и детската
градина в с. Грозден.
- Изградихме площад в с. Чубра.
- Ремонтирахме зала за 100 места в с.
Славянци, в която да се провеждат различни
събития.
- Приключваме с изграждането на нова
сграда на кметството и многофункционална
зала в с. Съединение.
- Оборудвахме ритуалната зала в гр.
Сунгурларе, така, че тя да отговаря за провеждане на заседанията на общинския съвет.
- Със спечеления мащабен проект ще
инвестираме близо 6 мил. лева за реконструкция и рехабилитация на водопроводна
мрежа в общината. Подобна инвестиция за
водоснабдяването не е правена със сигурност от няколко десетилетия. За подмяна на
уличната водопроводна мрежа са включени
селата – Грозден, Чубра и Лозарево. Найспешен е този проект за с. Грозден. Селото се
водоснабдява от един местен водоизточник,
чиито дебит последните години е драстично
намалял. През лятото в повечето случаи селото е на воден режим. Проблемът с липсата
на питейна вода е изключително сериозен
и чака решение от години. Паралелно с
подмяна на водопроводната мрежа ВиК гр.
Бургас подготвя проект за възстановяване
на водоизточник и резервоари на бившата
консервна фабрика с изпълнението и на този
проект селото ще има два водоизточника.
Село Чубра се водоснабдява от система
„Камчия“. Проблемът е, че водопроводната
мрежа е стара и тръбите са с малък диаметър.
По проекта изграждането на ВиК мрежата
ще се извърши с полиетиленови тръби с
висока плътност и съответния диаметър.
Ситуацията в с. Лозарево е аналогична.
Създаването и обновяването на ВиК мрежата ще подобри качеството и количеството

на водата в тези населени места, ще ограничи възможностите за аварии и загуби в
мрежата.
- От съществено значение е фактът, че
ще се асфалтират всички улици в тези три
населени места по които ще премине новата
водопроводна мрежа.
- През 2018 г. успяхме да изпълним основните си ангажименти и осигурихме средства
за нормалното функциониране на дейностите в Образованието, Здравеопазването,
Социалната политика, Култура и всички
останали дейности – местна отговорност.
- Какво не успяхте да направите?
- По редица обективни причини не успяхме да приключим окончателно с изплащането на задълженията от предходния мандат. В
резултат на това, общината не разполагаше
с финансов ресурс да реагира адекватно на
неотложни потребности, както и да насочи
средства по отношение на стимулиране на
заетите – увеличаване на работна заплата,
работно облекло, обучения и други.
- Не успяхме в определените срокове да
изпълним на 100 процента снабдяването на
населението с дърва за огрев. Основната
причина за забавянето беше липсата на
кандидати в обявените търгове за сеч и
транспорт на дървата до съответния адрес
през месеците юли, август и септември.
Кандидати не се явяваха най-вероятно заради ниската цена от 45 лв. на куб. м извозени
до адреса. През м. октомври сключихме
договори само за сеч и започнахме организацията по осигуряване на транспорта
за това. През м. ноември се договорихме
с превозвачи от съседни общини и преминахме към доставяне за всяко домакинство
по 5 куб.м дърва, след което ще се доставя
останалото количество дърва. Въпреки
че горепосочените обстоятелства които
доведоха до забавяне са обективни и задължителни, аз поднасям своите извинения, за
създадените притеснения и дискомфорт на
потърпевшите. Уверявам всички тях, че ще
вложим необходимите усилия макар и със
закъснение да бъдат снабдени със заявените
количества в най-близко време.
- Не успяхме да привлечем нови инвеститори за разкриване на работни места.
Единствената сериозна инвестиция в размер
на 3 мил. евро и разкриването на 25 работни
места е очакваното строителство на завод за
фуражи за домашни любимци с инвеститори
МЕССУ Сунгурларе и норвежки партньори.
- На какво ще разчита Община
Сунгурларе през 2019 г.?
- През 2019 г. общината ще разчита на добро финансово управление, което включва
стремеж към увеличаване на собствените
приходи и ограничаване на натрупване на
незаконосъобразни разходи.
Разчитаме на добрата съвместна работа
с Общинския съвет в Сунгурларе, тъй като
изпълняваме техните решения. Разчитаме
също така на добрата съвместна работа с

Редактори:
Йоана ГЮРОВА,
Дейност култура към Д "ОУЗКСДСТ",
Адрес: гр. Сунгурларе,
Читалище "Просвета 1882",

ioanamat@gmail.com sungurlarskadolina@abv.bg

Предпечат и печат: "Информа принт" АД
гр. Бургас, ул. "Транспортна"
зад МОЛ "Бургас Плаза"
тел.: 056/ 800 950, 056/ 833 075

Издание на
Община Сунгурларе

институциите и не на последно място – ще
продължаваме да разчитаме на подкрепата
на гражданите на общината.
- На допълнителни целеви средства за
продължаване на благоустрояването на
града и населените места – асфалтиране,
ремонт на сгради на кметства и други сгради
общинска собственост.
- Ще разчитаме на средства от спечелените проекти и тези които сме подали
за одобрение . Освен посочения по-горе
проект за „Реконструкция и рехабилитация
на ВиК мрежата в Община Сунгурларе“,
през следващата година ще реализираме
следните проекти:
- Със сключения договор с
Министерството на труда и социалната
политика одобрената ни безвъзмездна финансова помощ е в размер на около 200 хил.
лв. по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, Проект „Възможности
за ранно детско развитие на ромските деца
в Община Сунгурларе“ в партньорство с
община от Финландия.
- Със сключения договор с Агенцията по
заетостта и одобрени средства в размер на
400 хил. лв. общината осигурява работни
места за 27 лица с трайни увреждания за
срок от 24 месеца.
- С одобрения проект на стойност 800
хил. лева ще се рекултивира сметището
над с. Балабанчево.
- Одобрената стратегия за Местна инициативна група „Котел-Сунгурларе-Върбица“
осигурява още една възможност за предприемчивите граждани от територията на
тези общини да реализират своите идеи и
развият бизнеса си. В резултат на това ще
се намали безработицата и ще се увеличат
доходите.
- Кои според Вас са ключовите приоритети за развитието на общината през
2019 г.?
През 2019 г., като основен приоритет
остава въпросът за възстановяването и
запазването на фискалната стабилност на
общината, която е гарант за осигуряване
на най-важните и основни дейности, които
вече споменах. Изплащане на заплатите и
осигуровките, финансово осигуряване на
дейностите на детски градини, социалните услуги, издръжката на всички звена на
общината.
- Подобряване на инфраструктурата и
благоустрояване в града и населените места.
Извършване на ремонти по общинската
пътна мрежа.
- Търсене на взаимодействие с държавните институции и съдействие от страна на
общината за подобряване и поддържане състоянието на републиканската пътна мрежа.
- Какво си казвате в онзи много специален и много съкровен, личен момент в
полунощ, когато старата и новата година
се слеят в един миг?
Нека всеки един от нас да даде своя
малък принос към общата цел – мира и
благоденствието! Нека помним, че когато
се обединяваме за добро, то ще се случи!
Да бъде мир на земята ни и благослов в
домовете ни!
Нека сиянието на празничните дни ни
донесе здраве, успех и вяра в бъднините!
Здрава, мирна и благодатна 2019 година!
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