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Брой 4, 28.02.2019 г. Година XII, брой 249

3 март е най-големият национален праз-
ник на България - Освобождението 
на страната ни от османско вла-

дичество. Датата 3 март слага начало на 
Третата българска държава през 1878 г. след 
подписване на мирен договор между Русия 
и Османската империя, с което се слага 
краят на Руско-турската война от 1877- 1878 
г.  Трети март означава отговорност към 
историята, съвременноста и бъдещето на 
България.

За Освобождението на България заги-
ват десетки хиляди войници и офицери 
от руската армия. Заедно с изчезналите и 
ранените техният брой е 200 хиляди. Около 
7 600 са жертвите сред румънците. Десетки 
хиляди са загиналите в хода на военните 
действия българи. На 3 март - националния 
празник на България, почитаме паметта на 
всички, които са жертвали най-скъпото, кое-
то имат - живота си, за българската свобода.

Преди 141 години от този ден се правят 
първите стъпки към утвърждаването на 
България за суверенна държава. Тя има 
редица права да иска признаване и от други 
страни извън подписалите Сан Стефанския 
мирен договор, както и правото на между-
народни търговски отношения; да сключва 
финансови и административно-правни 
договори със съгласието и одобрението на 
сюзерена Турция или на попечителя Русия 
по време на преходния период, както и да 
има собствена войска и полиция.

С обединени сили държавата България 
е върната на границите на Европа. Това е 
начало за поставяне на държавна българ-
ска независимост. На 3-ти март се чества 
възкресението на един народ, чиято висока 
духовна и материална култура е била под-
ложена на унищожение. За нас, българите, 
3 март 1878 г. е въплъщение на едно начало 
- онази Трета България, на която историята 

е отредила да се намира на кръстопътя 
между Запада и Изтока, между Европа и 
Азия, там, където така сложно и съдбовно 
се преплитат интересите на великите сили.

Българите винаги са празнували този 

празник, а от 1990 г. с решение на 
Държавния съвет от 27 февруари и на 
Народното събрание от 5 март същата 
година, датата е обявена за Национален 
празник на страната.

Уважаеми самодейци от 
Община Сунгурларе,

Позволете ми в качеството си на кмет на Община Сунгурларе най-
сърдечно да Ви поздравя по случай 1 март - Ден на любителското 
художествено творчество! Приемете моите  най-искрени пожелания 
за здраве, професионални и творчески успехи.

Първи март е Вашият специален ден, отреден за празник на всички 
хора – представители на различни професии, с разнообразен социален 
статус, възраст и светоусещане, но обединени от любовта към тради-
ционното българско и съвременно изкуство. Благодарение на любите-
лите на песента и танца, на театъра и рецитаторското майсторство, на 
рисуването и писането на литературни творби, миналото ни на древен 
народ е съхранено в нашия фолклор – атрактивен, магичен и зареден 
с космическа енергия. Денят на самодееца е един чудесен празник за 
Вас, които не жалите време и сили, за да работите за запазването на 
българската традиция и култура. Няма по-искрено съпреживяване на 
изкуството от личното участие в сътворяването му, от представянето 
му пред обществото, от вписването му в ежедневието.

 Уважаеми самодейци, благодарение на работата на всички Вас, 
изкуството присъства в живота ни всеки ден. Вие, не само го изразя-
вате, Вие участвате в неговото популяризиране и правите жителите на 
Община Сунгурларе съпричастни с българската култура и творчески 
традиции. 

С гордост заявявам, че нашите самодейци от Община Сунгурларе 
развиват целенасочена културно-просветна дейност и постигат от-
лични резултати. Многобройни са участията на всички творчески 
колективи в концертни програми и спектакли на територията на 
Община Сунгурларе, във фестивали и конкурси в страната и извън нея.

Бъдете здрави, все така трудолюбиви, ентусиазирани и всеотдайни!  
На добър час по пътя към всяко ново творческо предизвикателство!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
С уважение,

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

Уважаеми съграждани, дами и 
господа, 

В историята на България има много събития 
и дати, които са поставили основата на нацио-
налното ни самочувствие и достойнство, но 3-ти 
март 1878 година е дата, която ярко се откроява 
в историческия ни летопис. Дата, която събира в 
едно родолюбието, възторга от дългожадуваната 
свобода и преклонението пред нашите освобо-
дители. 

Трети март е свещена дата за всички нас, защото 
на този ден  България възкръсва за нов живот. Една 
империя признава свободата на един малък, но 
силен народ. На 3 март 1878 г., преди 141 години  
е подписан Санстефанският мирен договор, с 
който  отбелязваме края на една война. 

На тази светла дата историята ни изправя пред 
поредното изпитание – да събудим духа си на 
българи и родолюбци и да си спомним онази 
мразовита зима на 1878 година, донесла изстра-

даното Освобождение на България. И ако трябва 
да прибавим само още няколко  думи към тези, то 
несъмнено те са: „Преклонение, признателност, 
чест и слава на загиналите за Освобождението - 
руски, украински, румънски, финландски войни 
и на българските опълченци”! 

Векове наред непреклонният български дух 
броди по хайдушките пътеки, калява се в бунтове, 
завери, въстания. Това е епоха на революционерите 
и просветителите. Ние се прекланяме пред това 
невероятно изобилие от личности и увековечаваме 
тяхната памет, защото те дадоха всичко от себе си 
за бъдещето и свободата на България. 

Честването на Трети март е безспорно дока-
зателство, че са живи чувствата на поклонение 
и признателност пред светлата саможертва на 
цял един народ, нетърпелив да измие с кръвта си 
позора на робството.

Нека в този тържествен ден, в който отбелязваме 
141-та година от Освобождението на България от-
дадем почит, прекланяйки глави пред паметниците 
на знайни и незнайни родолюбиви българи, които 
със своята саможертва подготвиха, проправиха 
пътя на нашето Освобождение и останаха до-
стойни граждани на своята Родина. Нека помним 
и реализираме техните идеи, завети, мечти за 
силна и свободна България! Нека с отговорност, 
постоянство и самочувствие да съхраняваме и за-
щитаваме европейската си принадлежност. Преди 
всичко нека продължаваме да бъдем достойни 
граждани на свободна България, предавайки на 
идните поколения  да тачат, да пазят и обичат 
Родината ни!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК! 
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ! 

С уважение,
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

СЛОВО НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ 
- КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО 
ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА 

БЪЛГАРИЯ - ТРЕТИ МАРТ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ 
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ – 

КМЕТ НА ОБЩИНА 
СУНГУРЛАРЕ ПО ПОВОД 
ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА  - 

ПЪРВИ МАРТ

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ 
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146-годишнината от гибелта 

на Васил Левски – Апостолът на 
българската свобода, отбелязаха в 
библиотеката при НЧ „Просвета 
1882г“ Сунгурларе  учениците от 
четвърти клас при СУ „Христо 
Ботев“ Сунгурларе. 

В памет на великият син на 
България  библиотекарките  бяха 
подредили изложба  с книги от 
живота  и делото му, както и със 
спомени за него от негови съвремен-
ници. Те представиха и презентация 
за живота и делото на Левски. 
Четвъртокласниците  рецитираха 
стихове за Апостола, негови мисли 
за свободата, родината и народа.

146 години 19 февруари е ден на 
преклонение, ден на благоговение 
пред живота и делото на една от 
най-великите личности в българска-
та история – Васил Левски.  

ЖЕНА
Осъзнаваш ли колко си хубава ?
И колко си истинска. Без да 

знаеш това!
Създадена до болка да бъдеш 

обичана….
Макар и понякога да си безкрайно 

сама.
От най-нежното цвете, с най-

красивите думи,
Творецът е в теб ЛЮБОВ въп-

лътил…
И пролетна свежест, с поглед 

чист на кошута.
Своя малка богиня чрез теб е 

открил..
Но си поела на съдбата си теж-

кото бреме,
да бъдеш любима и майка-ЖЕНА
Всички други да дирят у тебе 

утеха!
Да се радваш с децата си, а да 

тъгуваш сама…
И да страдаш обичайки, дори 

неразбрана,
но в живота си труден да не 

свеждаш глава!
Бъди просто ВЕЧНА, ДОБРА  и  

ЖЕЛАНА!
И ангелски хубава и СВЯТА 

ЖЕНА! 

От 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски 
(например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и 
не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи 
се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 22,40 лева, 
напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). От там уточняват, че със 
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. от 1 януари 
2019 г. е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход - 560 
лв. и на максималния месечен осигурителен доход - 3000 лв. Според Закона за 
здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху 
доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигури-
телния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната 
вноска се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 280 лв. и не повече от 
3000 лв. месечно.   

От приходната администрация напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски 
е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска 
за месец януари 2019 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2019 г. Освен 
това, всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните 
си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията 
по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е 
възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако 
от 1 януари 2019 г. трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то следва 
да подадете декларация Образец 7 до 25 февруари. Санкцията за неподаване на тази 
декларация е от 500 до 1000 лева. Здравноосигурителните права на гражданите, 
които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три 
дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото 
на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, 
платена от Националната здравноосигурителна каса. Здравноосигурителните 
права на гражданите, които са с прекъснати здравноосигурителни права се 
възстановяват, при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни 
вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане 
на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период. 

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, 
както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, 
чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg. Справка за здравния статус 
клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 
на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква 
само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата 
дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните 
здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 
дни в седмицата, 24 часа на ден.

Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистри-
рани по ДДС), използващи софтуер за управление на про-
дажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва 
да приведат дейността си в съответствие с изискванията 
на Наредба Н-18, ще бъде удължен до края на септември 
2019 г. потвърди министърът на финансите вчера. 

Всички търговци, независимо от това дали са или не са 
регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление 
на продажбите имат срок до края на септември 2019 г. в 
който трябва да приведат дейността си в съответствие с 
новите изисквания. Те ще могат да продължат да ползват 
старите си касови апарати до 30.09.2019 г., като от началото 
на октомври няма да се допуска едновременната употреба 
в един търговски обект на касов апарат и софтуер за про-
дажбите, ако те не са свързани, допълват от НАП. 

За лицата, които не използват софтуер за управле-
ние на продажбите, сроковете остават непроменени. 
Регистрираните по ДДС компании, които не ползват 
софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат, 
са длъжни да го сменят или модифицират до края на март 
2019 г. Фирмите без регистрация по ДДС и не ползващи 
софтуер за управление на продажбите трябва да сменят или 
модифицират касовите си апарати до края на юни 2019 г.

До 29 март 2019 г. е срокът, в който собствениците 
на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 
декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с 
банкови карти, трябва да подадат информация в НАП за 
електронните си платформи. 

Търговците на горива до края на март 2019 г. трябва 
да започнат  да отпечатват на всяка касова бележка данни 
за покупната цена, дължимия акциз, ДДС и продажната 
цена на горивата, които продават. До края на юни 2019 г. 
търговците на горива трябва да приведат в съответствие с 
изискванията и електронните си системи с фискална памет. 

В следващите дни предстои да бъде публикуван проект 
за изменение и допълнение на Наредба Н-18, в който ще 

бъдат регламентирани новите срокове. Проектът ще бъде 
предложен за обществено обсъждане, като междувременно 
продължават срещите на експерти на НАП и представители 
на бизнеса за изясняване на спорните моменти в наредбата. 

Важни крайни срокове по Наредба Н-18 (след предсто-
ящите промени)

29.03.2019 г.
Собствениците на електронни магазини, стартирали 

дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания 
в брой или с банкови карти, подават информация в НАП 
чрез портала за електронни услуги на агенцията.

31.03.2019 г.  
1. Смяна или модифициране на касовите апарати на 

регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
2. Бензиностанциите посочват данни за размера на 

ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във 
всяка касова бележка.

30.06.2019 г. 
1. Смяна или модифициране на касовите апарати на 

нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
2. Смяна на електронните системи с фискална памет 

на бензиностанциите.
30.09.2019 г.
Всички търговци - независимо от това дали са или не са 

регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление 
на продажбите, трябва да сменят или модифицират касо-
вите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер 
в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 
2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални 
устройства, намиращи се в търговския обект. 

31.12.2019 г. 
Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи 

за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често 
ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в 
съответствие с изискванията на наредбата

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
ЖЕНИ!

ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ!

СРОКЪТ ЗА ПОЛЗВАЩИТЕ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОДАЖБИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ

Безработните дължат 
22.40 лв. месечна здравна 

вноска, напомнят от НАП

/ПРОДЪЛЖАВА НА СТР.3/

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУНГУРЛАРЕ

/продъление от миналия брой/

РАЗДЕЛ ІІ
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по 

завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и 
имуществата в страната на чуждите граждани. 

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на българ-
ски граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследода-
теля движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите 
му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на 
наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай 
на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен 
от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задъл-
жение по закон.

Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон 
или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от на-
следниците по права линия без ограничения.

Чл.25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.25 или 
техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декла-
рация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното 
местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чуж-
бина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, 
се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, 
като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността 
на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.28. /измен. т.1 и т.2 с Прот.№18/30.01.2009г./  Данъкът се определя поотделно 
за всеки наследник или заветник, както следва:

1. /измен. с Прот.№18/30.01.2009г./  за братя и сестри и техните деца –  0,4 на 
сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. /измен. с Прот.№18/30.01.2009г./  за лица, извън посочените в т. 1 –  3,3  на 
сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в 
чл.38 и чл.39 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.30. /с Прот.№48/31.01.2019г. досегашният текст става ал.1 и се създава нова 
ал.2/ (1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник 
поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по 
ал.1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен 
данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.

Чл.31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

РАЗДЕЛ ІІІ
ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ
 И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
Чл.32. (1) /измен. ал.3 с Прот.№18/30.01.2009г./ Обект на облагане с данък са 

имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените 
вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден 
начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно 
придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване 
задължения.

(3) /измен. с Прот.№18/30.01.2009г./ Алинея 1 не се прилага за моторни превозни 
средства,  които не са регистрирани за движение в страната.

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение 
по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предос-
тавяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини 
по права линия и между съпрузи.

Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци 
и такси.

Чл.34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове 
към момента на прехвърлянето.

Чл.35. (1) /измен.т.1 и т.2 на ал.1 и ал.2 измен. с Прот.№18/30.01.2009г./; / имен. 
ал.2 с Прот. №32/27.01.2010 г./;/ с Протокол №45/28.01.2011 г., създава се нова 
т.”в”, към ал.1/;/ал.2 измен. с Прот.№4/22.12.2015г./   При дарение на имущество, 
както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът 
се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) /измен. с Прот.№18/30.01.2009г./   0,5 на сто - при дарение между братя и 
сестри и техните деца;

б) /измен. с Прот.№18/30.01.2009г./ 3,6 на сто - при дарение между лица извън 
посочените в буква "а".

 в) /нова с Протокол №45/28.01.2011 г./ при безвъзмездно придобиване на не-
движими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност се дължи данък 
в размер на – 3,6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество.

(2) /измен. с Прот.№18/30.01.2009г./;/имен. с Прот. №32/27.01.2010 г./; / ал.2 
измен. с Прот.№4/22.12.2015г./  При възмездно придобиване на имущество да-
нъкът е в размер 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при 
замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

    (3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се 
уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона 
за местните данъци и такси.

Чл.37. (1) /с Прот.№48/31.01.2019г. се изменя ал.2/  Данъкът се заплаща в 
общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - 
по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. 
Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) /ал.2 измен. с Прот.№48/31.01.2019г./ Данъкът се заплаща при прехвърля-
нето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и 
моторните превозни средства, а в останалите случаите по чл.44, ал.3 от Закона за 
местните данъци и такси – към момента на издаване на акта, удостоверя



ващ правото на собственост, който подлежи на вписване. 
РАЗДЕЛ  ІV

 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:
1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната 

мрежа в Република България;
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регис-

тър на Република България за гражданските въздухоплавателни 
средства.

Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните 
средства.

Чл.40. /с Прот.№48/31.01.2019г. се измен. текста на чл.40, 
създават се ал.1 и ал.2/ 

 (1) /нова с Прот.№48/31.01.2019г./ Собствениците на превозни 
средства декларират пред общината по постоянния им адрес, 
съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в 
двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона 
за местните данъци и такси, когато са ги придобили по едни от 
начините посочени в чл.54, ал.3 от Закона за местните данъци и 
такси, а именно:

-пътно превозно средство е придобито по наследство;
-пътното превозно средство е собственост на повече от едно 

лице;
-собственикът/собствениците на пътното превозно средство 

няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията 
на страната;

-са налице основания за предявяване за предявяване право на 
освобождаване от данък.

(2) /нова с Прот.№48/31.01.2019г./ За превозните средства, които 
не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок 
започва да тече от датата на регистрацията им за движение.    При 
придобиване на превозно средство по наследство декларацията 
се подава в срока по чл. 32.

Чл.41. /в чл.41-имен.ал.1,5,6 и ал.10 с Прот. №32/27.01.2010 г./;/
измен.ал.12 с Протокол №45/28.01.2011г./; /с Прот.№48/31.01.2019г. 
в чл.41, ал.1,2,4,6,8,9 и 12 се измен., създава се нова ал.14/ 

(1) /измен. с Прот.№48/31.01.2019г./ За леки и товарни автомо-
били с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 
т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и 
екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК, където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства 

за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална 
маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
 1.имущественият компонент се определя от стойността на 

данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с 
коефициент в зависимост от годината на производство на авто-
мобила, по следната формула:

ИмК = СkW х Кгп, 
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощ-

ността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя 
и размера на данъка, както следва:

 а) до 55 kW включително –                          0.55  лв. за 1 kW;
 б) над 55 kW до 74 kW включително –       0.55  лв. за 1 kW;
 в) над 74 kW до 110 kW включително –     1.65  лв. за 1 kW;
 г) над 110 kW до 150 kW включително -    1.90  лв. за 1 kW;
 д) над 150 kW до 245 kW включително -    2.00  лв. за 1 kW;
 е) над 245 kW –                                              3.00  лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на 

автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително 

годината на производство Коефициент
 Над 20 години 1,1
 Над 15 до 20 години включително 1
 Над 10 до 15 години включително 1,3
 Над 5 до 10 години включително 1,5
 До 5 години включително 2,3
 2. екологичният компонент се определя в зависимост от 

екологичната категория на автомобила, както следва:
Екологична категория
 Коефициент
 без екологична категория,
с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,10
 "Евро 3" 1,00
 "Евро 4" 0,80
 "Евро 5" 0,60
 "Евро 6" и "ЕЕV" 0,40

(2) /с Прот.№48/31.01.2019г. в ал.2 думите „леки автомобили” 
се заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима 
максимална маса не повече от 3,5 т./ Данъкът за ремаркета на  леки 
и товарни автомобили с технически допустима максимална маса 
не повече от 3,5 тона е в следните размери:

1. товарно ремарке –  10  лв.
2. къмпинг ремарке -  20  лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 15  лв., а за мотоциклети, 

както следва:
1. до 125 куб. см включително –  15  лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително –  30  лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително –  40  лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително –  60 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително –  90  лв.
6. над 750 куб. см –  120  лв.
(4) /с Прот.№48/31.01.2019г. измен. текста преди т.1/ Данъкът 

за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент 
(ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 
януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, 
три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 
2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013", на 
базата на общото тегло е в размер, както следва:

1. до 400 кг включително – 5  лв.
2. над 400 кг –  7 лв.

(5) /имен. с Прот. №32/27.01.2010 г./Данъкът за автобуси се 
определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача –  100 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача –  200 лв.
  (6) /имен. с Прот. №32/27.01.2010 г./;/ал. 6 измен. с 

Прот.№48/31.01.2019г./  Данъкът за товарен автомобил с техни-
чески допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 
т е в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя 
в зависимост от допустимата максимална маса на състава от пре-
возни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, 
посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке 
Допустима максимална маса на състава от превозни средства, 
посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): 
Данък (в лева)

равна или повече от по-малка от
задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за 

еквивалентно на пневматичното други системи за окачване 
на задвижващата ос/оси

А) с две оси -        18 10 34
 18 20 34 80
 20 22 70 162
 22 25 225 410
 25 26 410 720
 26 28 410 720
 28 29 390 480
 29 31 480 786
 31 33 786 1090
 33 38 1090 1655
 38 - 1107 1505
Б) с три и повече оси 36 38 768 1065
 38 40 1065 1475
 40 - 1475 2180

(8) /измен. с Прот.№48/31.01.2019г., като думите „специализи-
рани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари” 
се заличава/ Данъкът за специализирани строителни машини (бе-
тоновози, бетон-помпи и други), автокранове, и други специални 
автомобили, без тролейбусите, е в размер от  60 лв.

 (9) /в ал.9 с Прот.№48/31.01.2019г., думите „специализирани 
ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с това-
роподемност над 40 тона” се заличават/  Данъкът за автокранове 
с товароподемност над 40 тона, е в размер  120 лв.

  (10) /имен. с Прот. №32/27.01.2010 г./   Данъкът за трактори 
е в размери, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително –  15  лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 17 лв.
3. над 37 kW – 20 лв.
 (11) Данъкът за други самоходни машини е в размер  30 лв.
 (12) /измен. с Протокол №45/28.01.2011г./с Прот.№48/31.01.2019г. 

измен. ал.12, като думите „превозни средства от категория L7е по 
Закона за движение по пътищата» се заменят с «четириколесни 
превозни средства, определении в чл.4 от Регламент (ЕС) № 
168/2013»/ Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни 
средства, определении в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013  е в 
размер на 55 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална 
маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална 
маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средствоДопустима макси-
мална масаДанък (в лв.)

равна или повече от по-малка от задвижваща ос/
оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на 
пневматичното други системи за окачване на задвижващата 
ос/оси

А) с две оси 12 13 36 73
 13 14 73 200
 14 15 200 285
 15 - 285 643
Б) с три оси 15 17 73 125
 17 19 125 260
 19 21 260 335
 21 23 335 520
 23 - 520 810
В) с четири оси 23 25 335 345
 25 27 345 535
 27 29 535 850
 29 - 850 1260

(14) /нова с Прот.№48/31.01.2019г./ Когато в регистъра по чл. 
39, ал. 2 няма данни за екологичната категория на моторното 
превозно средство, се приема, че превозното средство е без еко-
логична категория.

Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както 
следва:

1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в бъл-
гарските пристанища и в регистрите на общините за корабите, 
плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река 
Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 2 лв. за всеки започнат 
бруто тон;

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, 
вписани в регистъра на големите кораби в българските приста-
нища - в размер   2  лв за всеки започнат бруто тон до 40 бруто 
тона включително и в размер   0,2  лв  за всеки започнат бруто 
тон над 40 бруто тона.

3. за един джет - в размер  200  лв.
4. за ветроходни и моторни яхти - в размер  40  лв.  за всеки 

започнат бруто тон;
5. за скутери - в размер 5 лв. за киловат;
6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,20 лв. за киловат;
7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 1 лв. за 

тон максимална товароносимост.
 Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства 

е в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна 
годност и за вертолети – 30 лв. за всеки започнат тон максимално 
летателно тегло;

2. за параплан – 15  лв.
3. за делтаплан – 15 лв.
4. за мотоделтаплан -   30  лв.
5. за свободен балон – 40  лв.
6. за планер - 40  лв.
Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 

от Закона за местните данъци и такси.
Чл.45. /В чл.45 с Протокол №29/18.12.2013г. измен.ал.1 и към 

нея нова т.1, измен.ал.2/; /с Прот.№48/31.01.2019г. в чл.45 - ал.1 
се отменя, измен. ал.2 и 3, създава се нова ал.5/ 

 (1)/сПротокол №29/18.12.2013г. измен.ал.1 и към нея нова 
т.1/;/с Прот.№48/31.01.2019г. ал.1  отменена/.  

 (2) /измен. с Протокол №29/18.12.2013г./;/ал.2 измен. с 
Прот.№48/31.01.2019г./ За мотопеди и мотоциклети с мощност на 
двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична 
категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 
съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 
60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 от Наредбата 
за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Сунгурларе.

(3) /ал.3 измен. с Прот.№48/31.01.2019г./ За автобусите, то-
варните автомобили, с технически допустима максимална маса 
над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, 
съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се 
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", 
"Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 
41, ал. 5, 6, 7 и 13 Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Сунгурларе.

(4) /нова с Протокол №29/18.12.2013г./ Екологичните категории 
„Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и «EEV” се удостоверяват 
чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието 
на превозното средство с определената от производителя еколо-
гична категория.

Чл. 46. (1) /измен. ал.1 с Протокол №45/28.01.2011г./ Данъкът 
върху превозните средства се плаща  на две равни вноски в след-
ните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, 
за която е дължим. На предплатилите  от 1 март до 30 април за 
цялата година  се прави отстъпка 5 на сто. 

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за 
движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен 
срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията 
им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки 
месец до края на годината, включително месеца на придобиването, 
съответно на регистрацията им за движение.

Чл.47. /измен. с Прот.№48/31.01.2019г./ Данъкът се внася в 
приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно 
седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона 
за местните данъци и такси  – в приход на общината по регистрация 
на превозното средство.

РАЗДЕЛ  V
ПАТЕНТЕН ДАНЪК
Чл.48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, 

което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава 
втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни 
дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези 
дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 
50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добаве-
ната стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно 
придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се 
облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физи-
ческите лица.

(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани 
при източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона 
за корпоративното подоходно облагане.

Чл.49. 
(1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно фи-

зическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало 
ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният 
оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последо-
вателни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага 
чл.48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното 
предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на 
лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона 
за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия 
ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година 
е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, 
през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.

(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, 
данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на 
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за 
дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се 
дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то 
се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица за цялата данъчна година.

Чл.50. За целите на патентния данък могат да се определят 
зони съгласно Приложение № 1 от тази Наредба.

Чл.51. /В чл.51 се създава нова ал.6, като досегашната ал.6 
става ал.7 с Прот.№18/30.01.2009г./ 

 (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните 
дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, 
раздел V от Закона за местните данъци и такси.

 (2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от 
един обект, дължат данък за всеки обект поотделно. 

 (3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през 
течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 
и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за 
местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на 
броя на тримесечията на извършване на дейността, включително 
тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на 
дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, 
раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на 
годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера 
на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително 
за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера 
на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
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ХVІ-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС - ИЗЛОЖБА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 
НА ТЕМА "СВ.ТРИФОН ЗАРЕЗАН" 2019Г. СУНГУРЛАРЕ

В  изпълнение на чл. 23, ал.1 
от Закона за народните читалища, 
чл.44 ал.1 т.5 и ал.2 от ЗМСМА 
и съгласно Заповед № 158 ОТ 
12.02.2019г. на Кмета на Община 
Сунгурларе инж.Васил Панделиев  
се проведе заседание на Комисията 
за разпределяне на субсидията на 
читалищата в община Сунгурларе. 
В заседанието взеха участие  Тончо 
Тончев – главен експерт Дирекция 
„ОУЗКСДСТ“, представител на об-
щина Сунгурларе и председател на 
комисията и представители на всяко 
от 18-те легитимни читалища.   На 
заседанието присъства и кметът на 
общината инж. Васил Панделиев.

Общата субсидия за читалищната 
дейност в Общината за 2019 година е 
в размер на 256 230лв.- за 27 субсиди-
рани бройки,  или с  30 115лв. повече 
в сравнение с 2018 година,  която е 
била 226 125лв. За 2018г. 8 375 лв. е 

бил  размерът на една субсидирана 
бройка, а в новия бюджет е разписано  
9 490лв., което значи, че една субсиди-
рана бройка се увеличава със 1 115лв. 
Г-н Тончев поясни, че в сравнение 
с миналата година субсидията  за 
читалищна дейност е увеличена, но 
независимо от увеличението, парите 
са недостатъчни, което налага допъл-
нително субсидиране на читалищата 
от общината. с 10 000 лева.  Това на-
лага председателите на читалищните 
настоятелства да сключват договори с 
кмета на общината за субсидираната 
сума на читалищата. „Трябва много 
внимателно да се преценя как да се 
използват средствата и за какви дей-
ности. Ето защо се налага по най-бърз 
начин  да се разпределят средствата 
в бюджетите на всяко читалище, за 
да се сключат договорите с кмета на 
общината.“ каза той. 

Инж.Васил Панделиев подчерта, 

че общината ще субсидира чита-
лищата, но изисква  всяко едно да 
има изрядна документация. Да има 
добри взаимоотношения с другите 
институции в селото-кмет, клубове 
на пенсионера и училища, както и да 
няма дублиране на мероприятия на 
читалищата с тези на пенсионерски 
клубове и училищата. „Общинските 
пари ще стигнат до Вас, когато сте 
изрядни“ каза той. 

Разпределението на  годишната 
субсидия бе направено въз основа на 
представените отчети за дейността 
на всяко читалище и изпълнението 
на показателите, включващи броя 
на културните мероприятия, библи-
отечни показатели, одобрени проек-
ти  и след техническа обработка на 
данните единодушно 18-те предста-
вителя  на читалищата от Община 
Сунгурларе одобриха тазгодишното 
разпределение на субсидиите си. 

РАЗПРЕДЕЛИХА СУБСИДИИТЕ НА 
ЧИТАЛИЩАТА ЗА 2019-ТА ГОДИНА

НОВИ КНИГИ В 
БИБЛИОТЕКАТА НА 

СЕЛО ПОДВИС

Зимата е още тук, но съвсем скоро 
ще дойде време за един красив праз-
ник. Един специален ден, когато си 
пожелаваме „да сме бели и червени, 
весели, засмени!“. Ще дойде най-
любимият ни предпролетен празник 
– Баба Марта!  

И тази година за пореден път  биб-
лиотеката при НЧ „Просвета 1882г.“ 
Сунгурларе  организира „Работилница 
на Баба Марта“. В мероприятието   
взеха участие   учениците от IV „б“. 
клас  с ръководител Гита Петрова. 
Истинско оживление настана в  биб-
лиотеката. Децата майсторски  увиваха 
и преплитаха белите и червени конци 
и под сръчните им ръце се появяваха 
красиви мартенички.  Всеки бързаше 
да покаже колко красива е неговата.. 
Учениците  предварително бяха запоз-
нати с техниките  за изработване на 
мартеници и традициите и обичаите 
свързани с 1-ви март. 

Мартениците изработени от чет-
въртокласниците ще бъдат дарени на 
децата от предучилищна група при СУ 
„Христо Ботев“ Сунгурларе. 

Народно читалище „Христо Ботев -1928г.” село Подвис прибави още 166 
нови книги, които получи от работата си по проект „Българските библиотеки-
съвременни центрове за четене и информираност” 2018 г. към Министерството 
на културата.

Проектът бе изготвен през юли 2018 г., одобрението бе получено през август, а 
в края на годината книгите бяха доставени. Всички те са обработени и включени 
във фонда на библиотеката. Така общият фонд  достигна 15 830 библиотечни 
единици.

При изготвянето на проекта бяха спазени редица условия. Трябваше да се 
търсят повече издателства и предимно от български автори. Така библиотеката 
се сдоби със справочна литература,книги по история, география, психология, 
библиотека за ученика, детска и художествена литература.

Интересна по оформление е поредицата от исторически романи на Токораз 
Исто. Ще може да се прочетат произведения на Георги Божинов, Недялко Славов, 
Десислава Денева, Теодора Бургуджиева и др. От чуждестранните автори има 
произведения на Джеймс Клавел,  Джон Гришам и др.

Гордост за библиотеката са „Моята първа книга за България”, „България-
природа, човек, цивилизация”, „Голяма книга-най-известните места в България”, 
„Български празници и обичаи”. Всички тези екземпляри са с твърди корици, 
богато илюстровани и с текст завладяващ и обогатяващ всеки, който се инте-
ресува от това.

Новите книги чакат своите читатели, а в селото ни има такива.

Николина Манчева

Община Сунгурларе за шестнадесета поредна година орга-
низира и провежда Националния конкурс - изложба за детска 
рисунка на тема „Св. Трифон Зарезан”. Тази проява, инициирана 
от Националния дворец на децата и Център за подкрепа за ли-
чностно развитие-ОДК гр. Сунгурларе, Регионално управление 
по образование гр. Бургас, под патронажа на кмета на Община 
Сунгурларе, е ярко доказателство за ангажираността на цялата 
общественост за запазване на българския дух, съхраняване 
на традициите и ценностите, които  се предават на бъдещите 
поколения. 

Официалната церемония по награждаването на участниците 
в конкурса се проведе в Зимната градина на СУ "Хр. Ботев" 
гр. Сунгурларе на 14 февруари 2019г. - Ден на лозаря и вина-
ря и празник на Община Сунгурларе. Подредени в изложба 
бяха наградените творби, които изпълниха със своя колорит и 
изящество сърцата на всички жители и гости на  празника на  
Община Сунгурларе.  

Инж. Васил Панделиев, кмет на Община Сунгурларе откри 
церемонията по награждаване и приветства гостите:

„Добре дошли в днешния празничен ден в град Сунгурларе!
За шестнадесети пореден път сме тук за кулминацията на 

Националния конкурс – изложба  за детска рисунка на тема „Св. 
Трифон Зарезан”, а именно връчването на наградите.

Горд съм, че Община Сунгурларе е домакин на това събитие, 

което ни дава възможност да се насладим на труда на младите 
творци, на техните произведения, част от които са изложени 
тук, в зимната градина на СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе.

Считам, уважаеми присъстващи, че е важно да отдадем 
дължимото на г-жа Пенка Петрова, която не е между нас, за 
нейната заслуга и приноса й да го има този конкурс.

Благодаря за партньорството и подкрепата на Министерството 
на образованието и науката, Националния дворец на децата и 
Регионално управление на образованието Бургас! Благодарност 
и признателност към творците, техните ръководители и роди-
тели!

Благодарност на журито за компетентно и своевременно 
свършената работа!

Успех на всички участници с пожелания за повече отличия!
Откривам церемонията по награждаването на отличените 

участници в 16-тия Национален конкурс за детска рисунка на 
тема „Св. Трифон Зарезан” – каза той.

С всяка изминала година интересът към конкурса расте. 
Средно се предоставят между 2000 -2500 рисунки (графика и 
живопис), скулптури и творби на приложното изкуство, дело 
на деца от всички  региони на страната. В тазгодишното изда-
ние  в конкурса участваха повече от 1500 творби на ученици 
от 50 града, от 28 области от всички региони на страната, за да 
се съревновават за оценката на журито.   Получените творби 
бяха журирани в четири жанра: живопис, графика, приложно 
изкуство и декоративно изкуство.  

 За излъчване на призьорите в Националния конкурс  работи 
компетентно и безпристрастно жури в състав: Председател: 
Христо Петров Крушков-художник и 

Членове: Анастасия Тодорова Крушкова - художник, Сашо 
Митков Казанджиев- художник, Галина Милева Милева-
преподавател по Изобразително изкуство в СУ „Христо Ботев 
“ гр. Сунгурларе, Антоанета Алексиева - главен експерт „ 
Образование и училищно здравеопазване“ Община Сунгурларе 
и Стефка Славова - Директор на ЦПЛР-ОДК-Сунгурларе.

 Станалият традиционен конкурс се организира от Община 
Сунгурларе и е посветен на традиционния празник на лозаря 
и винаря - Трифон Зарезан и  празник на Община Сунгурларе. 
Той има за цел да съхрани и  популяризира  българския народен 
обичай „Трифон Зарезан”, обреди и ритуали за „Св. Трифон 

Зарезан”, чрез детските рисунки от различни краища на 
България, както и предания и митове, свързани с плодородието, 
с виното и винопроизводството. Участници в него са ученици 
от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи: от 11 
до 14 години и от 15 до 18 години. 

Кметът на общината - инж. Васил Панделиев награди   с  
Първа  награда, Втора  и Трета награда  грамота и статуетка - 
31  участници. 

Г-н Халил Ахмед - Председател на ОбС Сунгурларе награди 
с медал Първо място и грамота   - 24 участници. 

Г-жа Хатидже Георгиева- зам.-кмет на Община Сунгурларе  
награди с медал Второ място и грамота - 24 участници. 

Г-жа Диана Гурева -зам.-кмет на Община Сунгурларе награди 
с медал Трето място и грамота - 24 участници.

За първа година бяха връчени Специални награди на център за 
подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс 
Сунгурларе от г-жа Стефка Славова -Директор -  3 участници. 

Г-н Николай Русев - Директор на СУ „Христо Ботев” гр. 
Сунгурларе награди с Поощрителни грамоти - 10 участници.

Всички участници от 83 училища и школи  в конкурса полу-
чиха грамота за участие. Националният конкурс се реализира с 
подкрепата на инж. Жеко Жеков  - Изпълнителен директор на 
„Винекс” Славянци АД и Национален дворец на децата  град 
София с директор Татяна Досева.

РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЧКИ 
В БИБЛИОТЕКАТА


