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Брой 2, 31.01.2019 г. Година XII, брой 247

На  14 февруари  жителите на 
община Сунгурларе  почитаме 
празника на лозарите и вино-
то - Трифон Зарезан. Според 
съвременния календар той се 
отбелязва на 1 февруари, но на-
шите  лозари празнуват според 
по-стария обичай, а именно  на 
14 февруари . Това е денят в 
който лозите „проплакват”, де-
нят на лозата и самите лозари. 
И той е особено тържествен тук 
в долината на лозите, долината, 
която дава прочутото сунгур-

ларско вино и ракия.  А според 
народното поверие, колкото по-
вече вино се изпие и пролее на 
празника, толкова по-голям ще 
е добивът през новият лозарски 
сезон.   Лозарството и винопроиз-
водството се развиват по нашите 
земи още от древни времена. 
“Земя на хубавото вино” нарича-
ли от столетия страната ни. Вярва 
се, че с помощта на Св. Трифон 
се благославят лозята и те стават 
плодородни. Ето защо лозарите     
ритуално търсят и призовават 

светеца  като изричат заклина-
ния  да се роди толкова много 
грозде, че  да напълнят бъчвите 
си с  най-хубавото, ароматно и 
омайно вино.  И както е казал 
Едмондо де Амичис: „Виното е 
втората кръв на човешката раса. 
Да го почитаме и че¬стваме, 
благославяйки двете големи 
ползотворни сили, за които сме 
му длъжници – плодородието 
на земята и човешкият труд.“

Да ни е честит празника 
Трифон Зарезан.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
Приемете моите сърдечни благопожелания с настъпването на празника 

на лозаря и винаря – Трифон Зарезан! Щастлив съм да Ви поздравя 
с този обичан и почитан български празник, изпълнен с надежда за 
плодородие, спорна работа и добри дни за лозарите и винарите от 
Община Сунгурларе!

Празникът на нашата община се утвърждава във времето, обединява 
ни в обичта към родния край, към корените и заветите на старите ло-
зари! Гордост за нас са успехите на винарите от „долината на лозите”, 
доказали и доказващи своя професионализъм от края на XIX век и до 
наши дни! Това ни задължава да се трудим, да отстояваме доброто име 
и авторитета на Сунгурларе като лозарски и винарски район!

Да почитаме и честваме празника на Свети Трифон, благославяйки 
плодородието на земята ни и труда на хората от общината!

Пожелавам благодатна година, обилен плод и пълни бъчви за ло-
зарите! Нека Свети Трифон дарява плодородие, за да има в изобилие 
уханно вино, което да пътува по света и да разнася славата на тези, 
които го произвеждат!

Честит празник на всички лозари, винопроизводители, любители на 
виното, жители и гости на Община Сунгурларе!  Бъдете живи и здрави, 
носете славата на Сунгурларската долина, утвърдила се като самобитен 
район на гроздето и виното, подарен ни от Бог! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

За шестнадесета поредна година 
град Сунгурларе ще стане домакин 
на Националния конкурс за детска 
рисунка „Св. Трифон Зарезан“, 
иницииран от Националния дво-
рец на децата и Център за под-
крепа за личностно развитие 
- Общински детски комплекс 
- град Сунгурларе, организиран 

от Министерството на образова-
нието и науката, Регионално уп-
равление на образованието - град 
Бургас, с подкрепата на Кмета на 
Община Сунгурларе - инж. Васил 
Панделиев. Конкурсът – изложба  
за детска рисунка на тема „Св.
Трифон Зарезан“ е посветен на 
традиционния празник на лозаря и 

винаря – Трифон Зарезан и на Деня 
на град Сунгурларе - 14 февруари. 
Целта на конкурса е да се съхрани 
и популяризира българският наро-
ден обичай Трифон Зарезан. 

От цялата страна в ЦПЛР-ОДК 
пристигат прекрасни творби на 
малките художници, карикату-
ристи и приложници, което за 
пореден път показва таланта на 
българските деца. Във виното е 
истината, казва народната мъд-
рост, а децата и тяхното творчество 
са надеждата за утрешния ден. 
Организирането на такъв конкурс 
от национален мащаб допринася 
за популяризиране на името на 
град Сунгурларе, популяризира-
не на историята му, за неговия 
просперитет!  Щастливи сме да 
отбележим интереса към  конкурса 
за миналата година,  за който  бяха 
получени над 2500 творби от цяла 
България и  чужбина. Пожелаваме 
успех на всички участници! 

Стефка Славова 
директор на ЦПЛР-ОДК 

Сунгурларе 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

КОНКУРС РИСУНКА

КОНКУРСИ ЗА „НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО 
БЯЛО ВИНО” И „НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО 

ЧЕРВЕНО ВИНО”

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ИНЖ. ВА-
СИЛ ПАНДЕЛИЕВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО 

ПОВОД 14 ФЕВРУАРИ – ДЕН НА 
ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ И ПРАЗНИК 

НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

СУНГУРЛАРЦИ ОТНОВО 
ЩЕ ПОЧЕТАТ СВОЯ   
ТРИФОН ЗАРЕЗАН

От грозде виното се прави, 
да е пенливо, да искри, 
да буди радост и мечти!
На 14 февруари ще се проведе 

традиционният празник за общи-
на Сунгурларе „Трифон Зарезан”. 
На този ден лозарите зарязват 
лозята за богата реколта през 
годината, за да се пълнят бъчвите 
с руйно вино. 

Във връзка с празника се 
организират конкурси за „Най-
добро домашно бяло вино” и 
„Най-добро домашно червено 
вино”. Организаторите на общин-

ския празник „Трифон Зарезан“ 
отдел „Култура” при община 
Сунгурларе и НЧ „Просвета-
1882г.” Сунгурларе  приканват 
всички винопроизводители на 
бяло и червено  домашно вино да 
участват в конкурсите. 

Пробите ще се приемат всеки 
работен ден от 8.00 до 17.00 часа 
в сградата на  читалището на 
първия етаж. По традиция спе-
челилият първо място в конкурса 
„Най-добро бяло домашно вино“ 
се коронясва за Цар на лозята на 
14 февруари. Производителят на 

най-доброто червено домашно 
вино ще получи приза на кмета  
на община Сунгурларе инж.Васил 
Панделиев.  

 Всеки желаещ да участва в 
конкурсите може да предостави  
само по две проби от своите 
домашни бели и червени вина. 
Резултатите от дегустацията ще 
бъдат обявени на 14 февруари в 
Музея по лозарство и винарство 
град  Сунгурларе.            

Организаторите на празника 
пожелават успех на всички учас-
тници. 

Уважаеми г-н Панделиев, 
Уважаеми жители и гости на Сунгурларе, 
Уважаеми лозари и винари, 
Отново посрещаме 14 февруари – празник в чест на Трифон Зарезан, 

на труда и веселието, изпълнен с вяра и надежда за плодородна година.                   
 Жителите на Сунгурларе носят непреходния дух на своите предци – 

винари и лозари не само по професия, но и по душа. Вашата община е 
пример за това как традициите и занаятът продължават да се предават на 
поколенията. Богатството на земите Ви, закриляни от Трифон Зарезан, 
трябва да бъде пазено, а обичаите все така да Ви сплотяват.                               

Пожелаваме на тези, които се занимават с лозарство, да се радват на една 
успешна и плодородна година, а трудът им да бъде щедро възнаграден!  

На всички жители на Сунгурларе - винаги да намират това, което търсят, 
домовете им да бъдат изпълнени със здраве, спокойствие и благоденствие. 

Весел и незабравим празник!

Народните представители от ПГ
На ПП ГЕРБ в 44-ото НС

Димитър Бойчев
Ивелина Василева

Диана Саватева
Иван Вълков

Галя Желязкова
Ася Пеева
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 БЧК - Сунгурларе започва 
раздаването на хранителни 
продукти на уязвими  граж-
дани в общината. Акцията е 
в изпълнение на Оперативна 
програма за храни и под-
помагане на нуждаещите 
се и се съфинансира от ЕС. 
Оперативната програма се 
управлява от Агенцията за 
социално подпомагане и се 
осъществява със съдействи-
ето на местните власти.  

 Право на помощта имат 
лица и семейства, подпо-
магани с целева помощ за 
отопление (2016 г.– 2017 г.); 
такива получили еднократна 

помощ за ученици в първи 
клас (за учебната 2017/2018), 
лица с трайни увреждания, с 
определено право на чужда 
помощ, които имат ниски 
лични доходи, както и лица 
и семейства, които полу-
чават месечни помощи за 
отглеждане на дете с трайно 
увреждане.“    

Раздаването се извърш-
ва от доброволци на БЧК 
Сунгурларе  със съдействи-
ето и подкрепата  на община 
Сунгурларе и ще продължи 
до 28 февруари.  

639 човека от общината  
получават по 24, 070 кг хра-

нителни продукти. Това са 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 сте-
рилизирани – 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. 

 Всеки правоимащ полу-
чава съответните хранителни 
продукти срещу документ за 
самоличност и подпис. 

На  14.01.2019 г. на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за 
публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредбата за услови-
ята и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета, се проведе публично об-
съждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. на Община 
Сунгурларе.     Присъстваха кметове и кметски наместници  на 
кметства, специалисти от Община Сунгурларе и представители 
на обществени организации на територията на общината, които 
активно се  включиха в обсъждането на Проекта за бюджет на 
община Сунгурларе за 2019 г. 

Представени бяха основните моменти от  Проектобюджета 
на общината, а именно:

  - Бюджет 2019 г. е планиран да достигне 12 милиона, като 
увеличението спрямо първоначалния бюджет на миналата година 
е с близо 2 милиона лв.; 

- Собствените приходи са определени на базата на постигна-
тите през последните години резултати и тенденциите в тяхното 
развитие и са съобразени с Плана за финансово оздравяване; 

- Запазва се обема на финансираните дейности и предоста-
вяните на населението публични услуги. 

Във връзка с изпълнението на Плана за финансово оздравя-

ване, капиталовата   програма на общината включва средства от 
целевата субсидия за капиталови разходи, преходни остатъци от 
2018 г. и европейски средства и бе представена от г-жа Хатидже 
Георгиева – зам. кмет на общината.  

По време на обсъждането на проекта на Бюджет 2019 постъ-
пиха следните въпроси и предложения: 

Цонко Беев – кмет на село Грозден  предложи   една от ста-
ите в кметството да се отремонтира и да се ползва за Младежки 
клуб със създадена в него спортна секция, където младите хора 
да се събират и да развиват своите интереси и способности. „ 
Необходими са само средства за  шпакловка и боядисване, а в 
почистването ще се включат и децата от селото, които вече са 
изявили желание. Същата зала може да се ползва и за други 
мероприятия в селото“  каза той. 

Диян Данков - представител на Местна Активна Група – 
Програма РОМАКТ попита  дали в бюджета за 2019 г. са пред-
видени средства за създаване на общински фонд за осигуряване 
на стипендии за подкрепа на младежи в уязвимо социално-ико-
номическо положение за записване във висши учебни заведения. 
Това беше предложено с  писмо до Председателя на Общински 
съвет и Кмета на общината, но във връзка с финансовото оздра-
вяване на общината през 2019 г. не е възможно да се осъществи

Диню Иванов – кмет на село Чубра  предложи  да започне 
поетапно снабдяването на всички населени места в общината 
с кошчета за смет, за да се създадат условия и да се стимулира 
населението да пази чистота. Относно обявяването на списъ-
ците за неплатени данъци, той предложи  да продължи тази 
дейност, тъй като има ефект за изпълнението на приходната 
част на бюджета.  Представителят на МДТ в общината Венелина 
Катърджиева обясни, че това ще стане един месец след кампа-
нията за плащане на местните данъци, когато отново ще бъдат 
обявени публично списъците с неплатилите.   

Тончо Тончев – гл. експерт „Култура” – предложи в бюджета 
на общината за 2019 г. да се предвидят средства за дофинан-
сиране на текущата дейност на читалищата в общината. Той 
обясни, че стандарта за читалищата е увеличен, но още повече 
не достигат средствата. За 2018 г. след като са заделили сред-
ства за заплати и осигурителни вноски са останали 18 х.лв. за 
дейност, а за 2019 г. остават само 3 х.лв. Това означава, че ще 
има назначени хора в читалищата, а няма да има средства за 
издръжка, ще има читалища, които няма да могат да си платят 
тока и водата, няма да могат да си купят нито една книга или 
вестник и не може да се осъществи никаква дейност по селата. 

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с писмо Вх.№24-00-6/04.01.2019г. на Басейнова дирекция 

Черноморски район(БДЧР) гр. Варна, относно Преходни и заключителни 
разпоредби(ПЗР) към Закона за опазване на околната среда-ЗООС(обн. ДВ, 
бр.98 от 2018г., в сила от 27.11.2018г.), отнасящи се до регистриране на во-
довземните съоръжения за подземни води и кладенците за задоволяване на 
собствени потребности, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СУНГУРЛАРЕ  
информира жителите на общината, че съгласно разпоредбата на § 41, ал.1 от 
ПЗР към Закона за изменение и допълнение(ЗИД) на ЗООС, е предвидена въз-
можност собствениците на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 
2016г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани 
в регистър по чл.118г, ал.3, от Закона за водите(ЗВ), в срок до две години от 
влизането в сила на закона(до 27.11.2020г.), следва да подадат в съответната 
басейнова дирекция заявление за вписване.

Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал.2 от ПЗР към 
Закона за изменение и допълнение на ЗООС.

Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за 
подземни води – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратис-
ния период, е налично на официалната интернет страница на БДЧР, в секция 
„Формуляри и заявления“ – http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Всеки собственик на кладенец за задоволяване на собствени потребности, 
може да извърши проверка , дали е вече вписан в Регистърът по чл.118г, ал.3,т.5 
от (ЗВ) на официалната интернет страница на БДЧР, в секция „Регистри“ - 
https://www.bsbd.org/bg/register.html.

Съгласно разпоредбите на чл.118г, ал.6 от ЗВ, нерегистрираните кладенци 
в определените срокове(27.11.2020г.) подлежат на ликвидиране.

При възникнали въпроси, жителите на община Сунгурларе могат да полу-
чат повече информация в сградата на Общинска администрация, на адрес: гр. 
Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ №10, лице за контакт: Ирена Ангелова – мл. 
експерт еколог.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
 Кмет на Община Сунгурларе

ОБЯВА
„Партньори –АТ“ ЕООД , Булстат 1022814066 с адрес на управление: 

гр.Карнобат, ул.“Бачо Киро“ №6, общ.Карнобат  представлявано от Тодор 
Събев Атанасов 

Съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за своето 
инвестиционно намерение. В УПИ ХІ 159 , кв. 29, по плана на село Бероново, 
община Сунгурларе, област Бургас, собственост на Тодор Събев Атанасов, 
се предвижда изграждане на  ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ДО 30 KW=

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

БЧК РАЗДАВА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  НА УЯЗВИМИ 
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА

ОБСЪДИХА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2019 
НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Със Заповед  № 034 /21.01.2019г. на кмета на 
община Сунгурларе е обявен конкурс  за заемане на 
длъжността Директор на „Дом за пълнолетни лица  с 
дименция“ с.Славянци

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 
ДЛЪЖНОСТТА

Кандидатите трябва да отговарят на следните изи-
сквания:  

-  да са български граждани 
-  да имат завършено висше образование с об-

разователно-квалификационна степен „бакалавър“ 
по една от следните области на висше образование: 
„Социални дейности“, „Психология“, „Социални 
услуги“, „Социални, стопански и правни нау-
ки“, „Здравеопазване, Педагогически науки“.                                                                                    
-  да имат минимален професионален опит за заемане 
на длъжността – 1 година 

-  да не са осъдени    на лишаване от свобода с 
влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да 
не са лишени от правото си да упражняват професията 
и да не страдат от заболявания и отклонения, които 
застрашават живота на персонала и потребителите на 
услугата 

-  да познават нормативните документи, регламен-
тиращи дейността в специализираните институции

-  да притежават умения за работа в екип, за плани-
ране, организиране и контролиране на дейността

-  да притежават компютърна грамотност  
-  за предимство се счита: кандидат със специал-

ност „Социални дейности“, „Социални услуги“ и 
„Психология“ 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
1. Заявление до кмета на община Сунгурларе – по 

образец 
2. Професионална автобиография – европейски 

формат
3. Декларация от кандидата, че не е поставен под 

запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление 
от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен 
по съответния ред от правото да заема длъжността за 
която кандидатства – по образец 

4. Копие от документ за самоличност 
5. Копие от документи, удостоверяващи продъл-

жителността на професионалния опит /трудова или 
служебна книжка, осигурителна книжка или друг 
документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж 
в чужбина/ 

6. Свидетелство за съдимост
7. Медицинско удостоверение за здравословното 

състояние на кандидата
8. Други документи, удостоверяващи квалификаци-

ята на кандидата, ако притежава такива
Копията от представените документи следва да 

са ясни и четливи. Копията на документи, удостове-
ряващи трудов,  служебен и/или осигурителен  стаж  
следва да съдържат всички попълнени страници от 
тях и да са оформени до датата на подаване на доку-
ментите.  

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА 
ДОКУМЕНТИТЕ 

Заявлението с необходимите документи се подава:  
1. В община Сунгурларе, ул.“Г.Димитров“ №   10, 

фронт-офис, деловодството 
2. Определям длъжностно лице за приемане на 

документите – Марияна Петкова - мл. експерт АОД 
Документите се приемат до 17.00 часа на 19.02.2019 

година. Длъжностната характеристика и информация 
за длъжността ще бъде предоставена за запознаване на 
кандидатите при подаване на документите. 

За справки и допълнителна информация се обръ-
щайте на тел. 05571 51-12 
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Издание на 
Община Сунгурларе

Съгласно план-график за начална военна подготовка на учениците 
в средните училища на 7.01.2019г. деветите и десетите класове от 
нашето училище заедно с класните си ръководители пътуваха до по-
деление  48940 в град Бургас. Там те наблюдаваха оглед за откриване 
наркотични вещества и оръжие, който бе осъществен със специализи-
рана апаратура. Присъстваха на нагледно обискиране на „заловен враг“, 
показно  разглобяване и сглобяване на пистолет и автомат, поставяне 
на бронежилетка и предпазна каска. 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ 21 ЯНУАРИ ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА 
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

Договор BG05SFOP001-2.009-0055-С01
Проект „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

НА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ”
Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ 

НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО” 
финансирана по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОРО УПРАЛЕНИЕ”

Договор BG05M9OP001-4.003-0030 C01
Проект „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе”

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ ,финансирана по 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси”

 Община Сунгурларе 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 
информация за инвестиционно предложение:

„Закупуване на нови машини и оборудване, включително и на компютърен 
софтуер, предназначени за: преработка на грозде; контрол на ферментацията;  
обработката на вино и гроздова мъст; контрол на температурата; преместване на 
виното в избените помещения; бутилиране, етикетиране, опаковане; съхранение, 
смесване, грижа и стареене на виното; резервоари от неръждаема стомана за 
винопроизводство и съхранение на вино- стационарни и подвижни; избено поме-
щение за ферментация, съхранение и стареене на виното- стелажи, контейнери, 
хумидизатори; модулна система за позициониране на бъчви.“  с  инвеститор : 
„АГРОВИН“ООД, гр. Сунгурларе.

Местоположение на инвестиционното предложение: Шато Сунгурларе, по-
падащо в УПИ I - 00269, местност „Кайка дере“, землище 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" № 10.

инж.Васил Панделиев
кмет на Община Сунгурларе 

дата: 21.01.2019г.

  От 21 януари започна кампанията за плащане на мест-
ни данъци и такси в Община Сунгурларе. Данъкът върху 
недвижимите имоти, такса битови отпадъци и патентният 
данък за 2019 година вече могат да бъдат платени. 

В община Сунгурларе няма промяна в размера на тези 
налози от миналата година. 

Плащането на данъка върху недвижимите имоти и 
такса битови отпадъци може да се извърши на две равни 
вноски: първата - до 30.06.2019г., а втората - до 31.10.2019г. 
До 30-ти април предплатилите за цялата година ползват 
5% отстъпка. 

Патентният данък се заплаща на четири равни внос-
ки, както следва: до 31.01.2019 г., до 30.04.2019 г., до 
31.07.2019 г. и до 31.10.2019 г.

Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са 
подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили 
пълния размер на патентния данък, определен съгласно 
декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто. 

 Относно туристическия данък - данъчно задължените 
лица подават в общината декларация по образец до 30-ти 
януари на всяка година, за облагане с данък за предход-
ната календарна година. Налогът се внася до 15-то число 
на месеца, следващ месеца, през който са предоставени 

нощувките.      Задълженията към общинската хазна могат 
да се платят по следните начини:  

 На касата на „Местни данъци и такси” – гр. Сунгурларе, 
ул. "Г. Димитров" № 2 и всички кметства на територията 
на Община Сунгурларе от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. 
до 16:30ч.             Чрез банков превод по банковата сметка 
на Община Сунгурларе:

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД клон - Сунгурларе
IBAN: BG89CR70008421757106
BIC: UNCRBGSF
Код за вид плащане
Патентен данък: 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
Такса за битови отпадъци: 44 24 00
Данък върху превозните средства: 44 23 00
Туристически данък: 44 28 00 
 В офисите на ИЗИПЕЙ АД;  
В офиси на Банка ДСК;  
В клонове на Български пощи.
Информация за размера на задълженията Ви може да 

получите в „Местни данъци и такси" гр. Сунгурларе на те-
лефон 05571/5703, както и на следната интернет страница:

https://mdt.sungurlare.org/OnlineReportWSClient/

Настоящият проект е насочен към повишаване на граждан-
ското участие в процеса на формиране и контрол на изпълне-
нието на политики на местно ниво, като акцента е поставен на 
социалната сфера. 

ЦЕЛИ: 
1. Повишаване на гражданско участие в процеса на форму-

лиране, изпълнение и мониторинг на социалните политика и 
програми в община Сунгурларе. 

2. Открито, отговорно и ефективно управление на социалната 
политика в община Сунгурларе чрез въвеждане на механизъм за 
граждански контрол и партньорско управление с НПО и бизнеса. 

3. Подобряване на процесите по предоставяне на социални 
услуги на територията на община Сунгурларе. 

Целите и дейностите на проекта са планирани, така че да от-
говорят в максималната степен на нуждите на идентифицираните 
целеви групи – администрацията на община Сунгурларе, членове 
на Консултативния съвет по социални въпроси, представители 
на обществеността, включително общински съветници, НПО, 
сред които и членовете на Сдружение „Равновесие“, както и 
бизнеса.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
В рамките на проекта е планирано да се повиши капацитета на 

заинтересованите страни за активно участие в процеса на форму-
лиране и изпълнение и мониторинг на политиките в социалната 
сфера чрез обучения и информационни кампания и обсъждания. 

В резултат на проекта ще бъдат идентифицирани пропуските и 
проблемите както по отношение на включването на партньорите 
(граждани и бизнес) в процеса на формиране и мониторинг на 

социалните политиките на ниво община, така и в процеса на 
предоставяне на социалните услуги на територията на общината 
и степента на удовлетвореност на потребителите. 

На община Сунгурларе ще се предложат ефективни и рабо-
тещи решения и практики за гражданско участие, идентифици-
рани от опита на национални и международни местни власти, 
които ще бъдат систематизирани в сборник с добри практики. 

Чрез разработването и въвеждането на механизъм за граж-
дански мониторинг и контрол в процеса на формиране и из-
пълнение на социалните политики и услуги в общината ще се 
въведе на практика модел за открито и отговорно поведение в 
социалната сфера, като по този начин ще се повиши взаимо-
действието и ще се насърчи партньорското взаимоотношение 
между администрацията, гражданите и бизнеса. 

Повишаването на капацитета и информираността на за-
интересованите страни, както и въвеждането на механизма 
за мониторинг ще допринесе и за подобряване на качеството 
на предлаганите социални услуги, което от своя страна ще 
доведе и до подобряване на социално-икономическата среда 
в Сунгурларе. 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Целевите групи, към които е насочено настоящото проектно 

предложения са следните: 
Общинска администрация на Община Сунгурларе, кметове 

на кметства и кметски наместници на населените места на 
територията на община - Сунгурларе; 

Общественост, включително членове на Консултативен съвет 
по социални въпроси при община Сунгурларе 

Граждани на община Сунгурларе, явяващи се потребители 
на социални услуги и техните близки; 

Представители на неправителствени организации, бизнеса и 
социално-икономическите партньори, осъществяващи дейност 
на територията на община Сунгурларе, включително членове 
на екипа на кандидата – Сдружение „Равновесие“.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Дейност 1: Проучване, оценка, анализ и мониторинг на 

нормативна база, политики и практики за гражданско участие 
в социалната сфера;

Дейност 2: Проучване на добри национални и международни 
практики за гражданско участие и мониторинг при формиране 
и изпълнение на общински политики;

Дейност 3: Разработване и въвеждане на механизъм за 
граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на 
социалната политика и услуги;

Дейност 4: Повишаване капацитета за гражданско участие и 
мониторинг на процесите на формулиране, изпълнение и мони-
торинг на общински политики и законодателство в социалната 
сфера на община Сунгурларе;

Дейност 5: Повишаване на обществената осведоменост и 
насърчаване на гражданското участие в процесите на форму-
лиране, изпълнение и мониторинг на общински политики и 
законодателство в социалната сфера.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 
12 месеца: от 19 декември 2018 до 19 декември 2019 г.
ОБЩА СТОЙНОСТ:
89858.82 лв.

 Проектът цели да засили транснационалното сътрудничество 
между Община Сунгурларе, България и "Център за експертиза за 
социалните грижи в югоизточно Финландия", град Лааперанта, 
в усилията им да създадат повече възможности за социално 
включване на семейства с малки деца в сходна социална ситуация. 
Конкретно в България, проектните дейности ще подпомогнат 
местните власти и семействата да посрещнат нуждите от ранно 
детско развитие на децата на възраст 0-6 години от семейства на 
етнически малцинства и маргинализирани общности.

ЦЕЛИ: 
1. Да се подобрят съществуващите услуги в общината  и те 

да станат по-достъпни и включващи за децата от уязвимите 
етнически групи. 

2. Да се подобрят родителските умения на младите майки , както 
и да се увеличат възможностите за тяхното социално включване  

Проектът ще подобри сътрудничеството между организации 
от България и Финландия, които търсят партньорски подход за 
адресиране на социалното включване на семейства от уязвими 
и маргинализирани общности и осигуряване на възможности за 
ранно детско развитие на децата им . В този смисъл, проектните 
цели съответстват на Тематична цел 9, Инветиционен приоритет 
7 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 
общности като ромите”, Специфична цел „Насърчаване на транс-
националното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, 
добри практики и модели за осигуряване на социално-икономи-
ческа интеграция на маргинализираните общности.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Проучени 3 практики и подходи за работа с представители 
на уязвими общности

2. Изготвени  доклади с изводи и препоръки
3. Сформиран експертен екип за адаптиране и прилагане на 

иновативните подходи- проведени работни срещи.
4. Изграден Фамилен център- провеждане на дейности в центъра
5. Подобрена среда в детските градини за прилагане на нов 

подход за работа с деца на базата на "Деца рисуват"
6. Създаден мултидисциплинарен екип за ранно детско развитие
7. Издадена брошура с иновативни практики
8.Проведени три обучения за по 20 учители от общинските 

детски градини.
9. Проведено обучение за повишаване на компетентностите 

мултидисциплинарните екипи.
Очаква се трансферираните социални иновации да създа-

дат подходящо социално пространство, със   структурирани и 
адаптирани на специфичните нужди на ромските деца и техните 
родители подходи за разрешаване на съществуващите проблеми. 
Това ще подпомогне преодоляването на социо-културните факто-
ри, ограничаващи социалното включване на ромските деца чрез 
осигуряване на подходяща среда за развиване на техните способ-
ности. Това ще подпомогне и техните родители за повишаване 
на социалните им умения и ориентация, което ще им отвори път 
за живот в макрообещството без това да застраши отношенията 
им със семействата и общностите им.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Целевите групи, към които е насочено настоящото проектно 

предложения са следните: 
Основна целева група са семейства с малки деца, представители 

на ромската общност и други маргинализирани групи от територия-
та на община Сунгурларе със сходни характеристики и нужди.  ; 

Деца в предучилищна възраст от маргинализирани етнически 
малцинства и техните родители, живеещи на територията на 
община Сунгурларе 

Учители- педагози от детските градини на територията на об-
щината, в които се обучават деца от маргинализирани семейства

Представителите на държавни, общински и неправителствени 
организации на територията на общината , овластени да прилагат 
Закона за закрила на детето и политики, насочени към децата, 
семейството и социалното включване.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Дейност 1 Проучване и анализиране на опита от три иновативни 

за България практики, прилагани във Финландия;
Дейност 2: Адаптиране и пилотно прилагане на иновативните 

практики;
Дейност 3: Повишаване на капацитета на партньорите и заин-

тересованите страни;
Дейност 4: Оценка на постигнатите резултати от гледна точка 

на приложимостта на иновацията;
Дейност 5: Разпространение на постигнатите резултати;
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 
20 месеца: от 01 ноември 2018 до 01 юли  2020 г.
ОБЩА СТОЙНОСТ:
192 203.00 лв.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СДРУЖЕНИЕ „РАВНОВЕСИЕ”  
ПАРТНЬОР: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ : ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
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НА  ГОСТИ  В БЕРОНОВО

Бабинден в Сунгурларе събра 
жените - майки и баби, които има 
на кого и за какво да благодарят

Жената раждаше.
В посивелите  и устни  се 

криеше болезненият вик.
О, този вик - с величието си 

пленява!
Та този вик на подвиг се рав-

нява!
И тази година с много смях 

и  настроение пенсионерите от 
пенсионерския клуб в Сунгурларе 
отпразнувахме Деня на родилната 
помощ - този тъй хубав празник 
на живота. За този ден дълго се 
готвиха жените от певческата 
група. Те пресъздадоха ритуала 

по посрещането, поливането на 
бабата да си измие ръцете, а тя от 
своя страна да ги посрещне в своя 
дом с питка и пожелания за много 
деца, за повече радост в домовете. 
Браво жени! А после… празник, 
като празник, музика, хора и песни. 
Много смях и весели шеги предиз-
вика сценката „При гинеколога“. 
А гинекологът /Георги Колев/ и 
Айшето /Венета Григорова/ се 
справиха много добре с ролите си. 
Беше приет и гласуван  „Правилник 
на бабите за 2019 година“ изготвен 
от „младите семейства“. Самият 
правилник  беше написан върху 
розови килоти   с дантели по кра-
чолите. Бяха раздадени и награди: 

„Най-млада баба“, „Най-възрастна 
баба“, „Баба с най-много правну-
ци“. Много шеги предизвика и 
драматизацията на песента „Мари 
бабо гърбава“. Христо и Данчето 
ни накараха да се смеем от сърце                                                                                                                            
Така в песни, смях и музика мина 
този празничен ден на благодар-
ност към хората в бяло – лекари, 
акушерки, сестри.

Раждането на детето! От този 
миг, когато чуеш  плача, писъка  на 
новороденото, светът запролетява, 
светът цъфти, ухае и музика излъчва.                                                                                                  
Сред празниците сътворени от 
нашия народ и оцелели до днес е 
„Бабин ден“. В миналото, в зимни-
ят януарски ранен час, по пъртина-
та прокарана в дълбокия сняг, във 
всеки дом е влизала весела, засмяна 
гостенка.  Всички я посрещали на 
крака, целувайки  сбръчканата и 
десница. Това била  бабата, която 
първа  е поемала в ръцете си но-
вите човешки същества раждани 
в къщи, бабата, която изтръгвала 
писъка на живота из гърдичките 
им, отсичала пъпната връв с острия 
сърп, къпала зачервените им телца 
в дървеното коритце.

Наричали я просто „Бабата“.
Така е било някога.  А днес- 21 
януари  е празник на родилната 
помощ, ден взет от миналото, доне-
сен в настоящето, за да се предаде 
на бъдещето.  

На този ден най-възрастната 
баба към клуба  Недка Добрева 
навърши 90 години.  „Честит юби-
лей“ от името на всички пенсионе-
ри в клуба. „Бъди жива и здрава!“

ПО-МАЛКО БЕБЕТА 
ПРОПЛАКАХА В ОБЩИНАТА 

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

НЕДКА ВАНГЕЛОВА  
ЧЕСТВА 90 ГОДИНИ

ПЕНСИОНЕРИТЕ В СУНГУРЛАРЕ 
ОТПРАЗНУВАХА ДЕНЯ НА 

РОДИЛНАТА ПОМОЩ

На 21 януари /Бабин ден/  в 
Дневния център за стари хора в 
град Сунгурларе  Недка Вангело-
ва чества своя 90 годишен юби-
лей.  Да празнуват с нея тук бяха 
нейните другарки-потребителки-
те на Дневния център за стари 
хора. Лично да поздравят рож-
денничката тук бяха кметът на 
общината инж. Васил Панделиев 
и Ганка Чолакова-председател на 
ОБС на СП-2004  Сунгурларе.                                                                                                                                      

   „За мен е голяма чест и удо-
волствие да Ви посрещна в кръга 
на моите приятели и заедно да 
отпразнуваме 90-ят ми рожден 
ден. Все още не вярвам, че на-
вършвам толкова години. Но 
не ги крия, защото те са моя 
живот. Продължавам да мисля за 
бъдещето и се радвам на своето 
прекрасно семейство. Бъдете ми 
живи и здрави, мили гости!“

Панайотка Щерева, социални-

ят  работник в Дневния център 
за стари хора приветства юби-
лярката, като и пожела да бъде 
здрава, все така усмихната и 
енергична. Поздрави и поднесоха 
и кметът на общината инж.Васил 
Панделиев и Ганка Чолакова. 
Рожденничката получи  много 
цветя и подаръци.

И както подобава на рожден 
ден имаше почерпка, торта, мно-
го песни, смях и веселие.

През октомври 2005, иранският 
палеонтолог Джебал Барез е направил 
изумително откритие в безпощадната 
пустиня! Мащабна пясъчна буря е 
отвяла дюните и разкрила останките 
на невиждано до сега чудовище – 
летящ дракон с дължина 120 метра!                                                                                                                                           
 Тук е момента да отбележим, че най-
голямото праисторическо животно 
откривано до сега аргентинозавърът е 
едва 39 метра, а летящите екземпляри 
са с дължина едва по няколко метра. 
Това чудовище буквално преобръща 
вижданията ни за историята на света! 
Още от най-дълбока древност, леген-
дите на почти всички култури по све-

та разказват за гигантски летящи вле-
чуги. От десетилетия алтернативните 
изследователи спекулират, че това 
може да са истински същества, които 
са се „засекли“ във времето с първите 
хора, което е зародило легендите.                                                                                      
Според учени чудовището, открито в 
иранската пустиня може да е едва на 
няколко хиляди години, което значи, 
че е възможно хора да са съжителст-
вали с него!

По стара традиция иранското пра-
вителство потулва изумителното 
откритие и снимките, но те изплува-
ха в интернет  и са предоставени от 
disclose.tv. 

122 са новородените в община Сунгурларе за 2018 година. Това 
показва справката изготвена от звено  ГРАО  при общината. В град 
Сунгурларе  са се родили  общо 36 деца. В другите населени места в 
общината най-много новородени има в село Грозден -14 деца, следвани 
от село Съединение – 11 новородени и село Манолич с 8 новородени. 
От новородените през 2018 година 53 са момичета, а момчетата са 69.

Родените деца за същият период, но през 2017 година  са били 125, 
като от тях 47 са момичета, а 78 са момчетата. За последните две години 
се наблюдава спад  на броя на новородените. 

Последното дете родило се през 2018 година  е на 31 декември 2018 
година. А първото  дете за 2019 година  е родено на 2.01 януари 2019 
година. 

 Бероново е малко село в нашата община. В него живеят хора, които 
умеят да се радват на живота. Пенсионерският клуб е мястото, където 
жените се събират, за да избягат от самотата, да споделят своите ра-
дости и тъги. И въпреки всичко те са оптимистки, които умеят да се 
справят с нерадостите на старостта. Сплотява ги председателката на 
пенсионерския клуб Марушка, която е амбициозен, добър организатор, 
отзивчива, внимателна, за което жените в клуба я обичат и уважават. 

Почти винаги те са гости на нашите срещи и празници в Сунгурларе, 
заедно ходим и на екскурзии. Често се шегуваме, че те са също чле-
нове на нашия пенсионерски клуб в Сунгурларе.  

И нали са хора - гостоприемни  балканджийки, ни поканиха на тех-
ния „Бабинден“ който отпразнуваха на  22.01.2019 година.  С радост 
група пенсионерки от клуба на пенсионера  в Сунгурларе  уважихме 
поканата им.  Стаята в която се помещава клубът им не е много го-
ляма, но за сметка на това  е много уютна. Женският усет за красота 
си е казал думата  - постарали са се да им е приятно, топло. Имат 
още битови  проблеми / нямат вода и тоалетна/, но този въпрос вече 
е задействан и с настъпването на пролетта се очаква разрешаването 
му. А те наистина го заслужават. 

А срещата бе  среща между приятели. Масата бе отрупана с какво 
л и не: точена баница, бухти, различни мезета, сокове, сладкиши. 
Добрата обстановка  предразположи към весели истории и спомени. 
Колко песни се изпяха само - при тях има добри певици и при съпро-
вода на акордеона на Георги Колев , пяхме от сърце. Не усетихме кога 
минаха три часа, но така е когато си сред приятели.

Благодарим Ви, скъпи жени,  за гостоприемството, за хубавите 
мигове! Благодарим! 

Ганка Чолакова

ПУСТИННА БУРЯ ОТВЯ ДЮНИТЕ И РАЗКРИ 
НАЙ-ГОЛЯМОТО ЧУДОВИЩЕ НА ПЛАНЕНАТА


