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Брой 6, 15.03.2019 г. Година XII, брой 251

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Отчетът за дейността на Община Сунгурларе за третата година от управлението, който пре-
доставям на Вашето внимание обхваща периода от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. и е изготвен в 
изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Като кмет на Община Сунгурларе и през третата година от мандата продължавам да живея с 
проблемите и тревогите на всеки гражданин и потребностите на различните институции, това 
изисквам и от ръководената от мен общинска администрация. Отчитайки свършеното през изми-
налата година навлизаме в последната година на мандата, и от нас се очаква в максимална степен 
при ограничени бюджетни средства да постигнем голяма част от целите, които бяхме начертали 
в началото на мандат 2015-2019 година.

Годината не беше лека, твърде динамична, година наситена с емоции, година  в която последо-
вателно и систематично изпълнявахме редица дейностит от местно значение, предоставени като 
наша компететност, в сферата на:  финансите, данъците и таксите, общинската администрация, 
общинското имущество, устройството и развитието на територията на общината и на населените 
места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дей-
ности, социалните услуги, опазването на околната среда, поддържането и опазването на културни, 
исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха итуризма. 

 Оценявайки трите години от мандат 2015-2019 година мога да отчета, че през цялото време 
упорито и последователно работихме и устоявахме заедно на предизвикателствата. Реализирани 
бяха голяма част от поетите ангажименти за постигане на основните приоритети в управлен-
ската ми програма, а именно: подобряване на жизнения стандарт на населението; изграждане и 
поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура и 
опазване на околната среда; подкрепа за стабилна и просперираща местна икономика; съхраня-
ване на духовността. 

Не бяха малко реализираните инициативи и проекти, начертахме смели планове за предстоящата 
2019-та година. Проблеми имаше и има много, и постоянно възникват нови, но ние сме за това да 
правим необходимото, за да ги преодоляваме.

Направеното през 2018 година, е още една крачка към по-доброто бъдеще на Община Сунгурларе. 
Убеден съм, че ни чака година, в която с разум, отговорност и единомислие ще преодоляваме из-
питанията и всичко, което ни предстои! През 2019 година пред общинската администрация стоят 
отговорности и ние имаме готовност и смелост да се изправим срещу тях и да покажем резултати, 
отговарящи на потребностите на жителите от Община Сунгурларе.

I. ДОБРОТО  ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ Е ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ. 
И през третата година от мандата основен приоритет, който стоеше пред ръководството на 

Община Сунгурларе, беше въпросът за възстановяването и запазването на финансовата стабил-
ност на общината, която е гарант за осигуряване на средства за нормалното функциониране на 
най-важните и основни дейности в общинския бюджет. Изплащане на заплатите и осигуровките 
на заетите, финансово осигуряване на дейностите на детски градини, социалните услуги, из-
дръжката на всички звена на общината, подобряване на инфраструктурата и благоустрояване в 
града и населените места, извършване на ремонти по общинската пътната мрежа и общинската 
собственост за подобряване и поддържане на състоянието им. 

При съставяне и изпълнение на общинския бюджет за 2018г. бяха поставени реално изпълними 
цели, съобразени с одобрените проекти, с които  да допринесем за намаляване на равнището на 
безработицата в селищата, а с изграждането на инфраструктурни обекти, да подобрим условията 
на живот на хората от града и населените места, да запазим общинската собственост в добро 
състояние.

Съгласно данните от отчета за касовото изпълнение на бюджета 
към 31.12.2018 г., общината продължава да се намира в затруднено 
финансово положение, като съотношението на наличните към края 
на годината просрочени задължения към отчетените за годината 
разходи е 6% при допустими 5%, съгл. чл.130а, ал.1 от Закона за 
публичните финанси, като в по-голямата си част те са наследство 
от предходния мандат. 

Изпълнението на бюджета за 2018г. на приходите и разходите, 
спрямо уточнения годишен бюджет е 85,34%, изпълнението спрямо 
отчета за 2017г. е 83,92%, а спрямо отчета за 2016г. е 93,92%.

Изпълнението на собствените приходи за 2018г. е 2 674 142 лв. 
спрямо уточнения годишен план /3 478 065/ е 77%, спрямо отчета 
за 2017г. – 176% /1 519 070 лв./ и спрямо отчета за 2016г. 163% /1 
634 520 лв./.

През годините относителния дял на собствените приходи в общия размер на приходите трайно 
нараства от 17% до 21% през изминалата година.

Средствата за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2018г. заемат 11,58 % /1 363 
330лв./  в размера на общите разходи, за 2017г.-10,25% и за 2016г. – 21,42%. 

Към отчетния период бюджета на общината е в размер на 11 773 878 лв. по прихода и е с 1 
336 498 лв. в повече от този за 2017г. /10 437 380 лв./,    в т.ч.: местните приходи са в размер на 
2 674 142 лв., към 1 519 070 лв. за 2017г. от тях: с по-голям относителен дял са - имуществени и 
други местни данъци в размер на 539 142 лв., завишени с 32 238 лв. спрямо същите за 2017г. /506 
904лв./; приходи и доходи от собственост в размер на 375 321 лв., завишени с 42 341 лв. спрямо 
2017г. /332 980лв./; общински такси в размер на 578 319 лв., в намаление с 2 625 лв. спрямо 2017г. 
/ 580 944лв./; от глоби, санкции и наказателни лихви в размер на 82 118 лв., завишени с 15 890 лв. 
спрямо същия период на миналата година /66 228лв./; постъпления от продажба на нефинансови 
активи  в размер на 120 596 лв., завишени с 62 574 лв. спрямо 2017г. /58 022лв./. 

Основен дял от приходната част на бюджета заемат бюджетните взаимоотношения с Централния 
бюджет (ЦБ), които са в размер на  9 903 703 лв., същите са завишени с 1 303 336 лв. спрямо 
2017г. /8 600 367лв./, от тях:  обща субсидия за държавни дейности в размер на 6  446 842 лв., 
завишена с 898 890 лв. спрямо същата за 2017г. /5 547 952лв./;  обща изравнителна субсидия за 
местни дейности в размер на 1 170 220 лв, завишена спрямо 2017г. /1 147 000лв./ с 23 220 лв.; 
целева субсидия за капиталови разходи първоначално в размер на 746 400 лв. към 628 780 лв. за 
2017г. За отчетната година тя е в размер 373 200лв., тъй като 50% от нея с решение на общински 
съвет е трансформирана в други вид трансфер.  Други целеви трансфери в размер на 1 913 461 лв., 
които спрямо 2017г. са завишени с 636 826 лв. спрямо целевите трансфери за 2017г. /1 276 635 лв./.  

Към 31.12.2018  г.  изпълнението на общинския бюджет по разхода е в размер на 11 773 878 
лв. при план 13 796 001 лв., или 85,34 на сто, за сравнение изпълнението на бюджета за 2017г. 
беше в размер на 10 437 380лв. при план 12 436 525лв., или 83, 92%. За 2016г. изпълнението на 
бюджета беше в размер на 10 386 475 лв. при план 11 058 177лв., или 93,92 %. Като абсолютна 
сума се отчита изпълнение в повече с 1 336 498 лв. спрямо 2017г. и с 1 387 403лв. спрямо 2016г. 
и с 37 068лв. спрямо 2015г. 

За държавни дейности са изразходени средства в размер на 6 718 790 лв., при 5 873 717лв. за 
2017г., за местни дейности  4 466 126 лв. при 4 207 001лв. за 2017г. и за дофинансиране на държав-
ните дейности с местни приходи изпълнението е 588 962 лв. при 356 662лв. за 2017г. За капиталови 
разходи изразходените средства са в размер на 1 363 330 лв. при изпълнение за 2017г. - 1 069 579лв.  

Най-висок относителен дял в разходната част на бюджета заема функция „Образование” с 5 
194 798 лв., или 44,12 на сто при 4 325 217лв. за 2017г. или 41,44 на сто спрямо общите разходи. 
Втора по относителен дял е функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 
с 2 133 870 лв., което представлява 18,12 на сто спрямо общия бюджет., при 1 859 706 лв., или 
17,82 % за 2017г.  В тази функция се отчитат разходите по озеленяване, сметосъбиране, улично 
осветление, благоустрояване и опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътната 
инфраструктура. С относителен дял спрямо общите разходи 14,07  на сто следва функция „Общи 
държавни служби” при изпълнение 16, 96 на сто за 2017г. и т.н.

На основание чл. чл.130а, ал.1 и чл.130д, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
 НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

НАПРАВЕНОТО и ПРЕЗ 2018 ГОДиНА, Е ОЩЕ ЕДНА КРАЧКА 
КЪМ ПО-ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА ОБЩиНА СУНГУРЛАРЕ

Нов площад в с. Чубра

Ремонт на ОУ " Св. Св. Кирил 
и Методий" село Манолич
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публичните финанси от 2017г., 2018г. и последната година от мандата сме в режим на финансово 
оздравяване, в резултат на което стриктно съблюдаваме и изпълняваме заложените показатели в 
приетия от Общински съвет Сунгурларе План за финансово оздравяване на Община Сунгурларе.   

Местни данъци и такси
Служителите от „Местни данъци и такси” извършват дейности по администрирането на мест-

ните данъци и такси, като приемат и обработват данъчни декларации по ЗМДТ, изготвят и издават 
удостоверения за данъчна оценка и други. Събират и отчитат постъпленията по видове данъци и 
такси - Данък недвижими имоти, Данък върху превозните средства, Патентен данък, Данък при 
придобиване на имущество, Туристически данък  и Такса битови отпадъци.

Към отчетния период са събрани общо данъчни приходи в размер на 539 142 лв., при план 572 
833 лв., или изпълнението е 94,12  на сто спрямо годишната задача, а спрямо предходната 2017 г. 
/494 363 лв./ постъпленията са с 44 779лв. в повече. От  тях по задължения за минали години са 
събрани приходи в размер на 190 472 лв. Общината предприема мерки за доброволно и прину-
дително изпълнение на общинските вземания по ЗМДТ. Съставените актове за установяване на 
задължения по декларации са 54 бр. на стойност 97 802 лв. Актовете  за неплатени данък върху 
недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и др. През 2018 г. 
на държавен съдебен изпълнител са предадени 164 бр. актове на стойност 154 707 лв. за прину-
дително събиране по реда на ГПК.

Приетите  патентни декларации са 89 бр, събраната сума от тях  е 7 164 лв. при годишен облог 
- 11 009лв.,  или изпълнението е 65,07 на сто.

По - добра е  събираемостта на данъка върху превозните средства, която се дължи на факта, 
че и през 2018 г. превозните средства се регистрират ежедневно по файлове от КАТ и на обсто-
ятелството, че при  извършване на годишен технически преглед се изисква квитанция за платен 
данък върху превозните средства. Регистрираните превозни средства са 345 бр. и са с 108 бр. в 
повече от 2017г. Събраните приходи са в размер на 310 445 лв. при годишен облог 466 307лв., 
изпълнението е 66,58 на сто. Събраните приходи са с 27 811лв. повече спрямо същия период на 
2017 г. /282 634 лв./.

Изпълнението на  данък върху недвижимите имоти е 47,45 на сто при годишен облог 271 441лв., 
събраните вноски са в размер на 128 801 лв. Приети  са 1 661 бр. декларации за имоти, собственост 
на физически и юридически лица. 

От  такса битови отпадъци през отчетния период са събрани 354 203 лв., от които от минали 
години – 81 315 лв. При годишен облог 716 564 лв., изпълнението е 49,43 на сто.

В резултат на сделки с движимо и недвижимо имущество приходите от данък при придобиване на 
имущество по дарения  и  възмезден начин са в размер на 91 787 лв., или с 15 734  лв. повече спрямо 
същия период на 2017 г. /76 053 лв./. При план 128 000 лв., изпълнението на плана е  71,71 на сто.

Изготвени са 3 052 бр. удостоверения за данъчна оценка, в т.ч.: удостоверения за декларирани 
данни и удостоверения за липса на задължения. Събраните суми за административни услуги са 
на стойност 17 076 лв. 

Несъбрани вземания и натрупани задължения през годините са част от причините, които обославят 
не до там доброто финансово състояние на общината. С цел максимално изпълнение на бюджета, 
както по прихода така и по разхода, през трите години на мандат 2015-2019г.  ръководството на 
общината е принудено да продължава да прилага  мерки свързани с увеличаването на събирае-
мостта на местните данъци и такси. Една от тях е чрез изпращане на Актове за установяване на 
данъчни задължения /АУДЗ/ на  всички юридически лица със задължения /недобор/ над 500 лв. 
и за физически лица със задължения /недобор/ над 100 лв.

Голямо значение за събираемостта на местните данъци оказва и влошената икономическа 
обстановка в региона – увеличаваща се безработица и намаляване на платежоспособността на 
гражданите и фирмите, което води логично до намаляване на процента на доброволно платилите 
си задължения граждани.

ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ В 
ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБЩИНА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ  ПРЕЗ 2018г.:
-Наименование на проекта: „Солидарност“ процедура за БПФ „Независим Живот“.
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Обща стойност: 499 996,00 лв.
Период на изпълнение: 24 месеца  
Основни дейности: Предоставени интегрирани социални услуги – за лична помощ, комунално 

битови дейности и подкрепа за социално включване в домашна среда на потребителите. По проекта 
имаше назначени  49  домашни помощници и лични асистенти, същите предоставяха социални 
услуги на 63 деца и възрастни с увреждания и хора над 65 години с ограничения и невъзможност за 
самообслужване, живеещи на територията на Община Сунгурларе. За цялостното функциониране 
на центъра бе нает персонал – здравен асистент и социален работник. Със закупеното специали-
зирано транспортно средство се предоставят услуги по транспортиране на лица с невъзможност 
за придвижване до  специализирани болнични заведения и при явяване на ТЕЛК комисии.

Статус на проекта: приключил 31.12.2018г.
Регионална програма за заетост
Източник на финансиране: „Агенция по заетостта”– чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.
Обща стойност: 23 592,00лв
Период на изпълнение: 6 месеца
Основни дейности: назначени 12  лица.
Статус на програмата: приключила 31.11.2018г.

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/РЕАЛИЗАЦИЯ 2018 – 2019 ГОДИНА:
Наименование на проекта: „Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на Община 

Сунгурларе”, Договор за БФП №02/07/2/0/00603/16.10.2018г.
Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , мярка -7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
, Приоритетна ос.1 „Околна среда”.

Обща стойност: 5 864 690лв. без ДДС
Период на изпълнение: 36 месеца  
Основни дейности: Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на Община Сунгурларе, 

с.Лозарево, с.Чубра и с.Грозден
Статус на проекта: в процес на реализация
Наименование на проекта: „Обучение и заетост на хора с увреджания“
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Договор за БФП № 03-ХУ-02-05-1485#3
Обща стойност: 399 908,88 лв.
Период на изпълнение:  26.11.2018 г. – 26.11.2020 г.
Основни дейности: През целия срок  на действие на проекта ще бъдат назначени общо 27 бр. 

лица с увреждания.
Статус на проекта: в процес на реализация
Наименование на проекта: „Съвместни действия за борба с пожарите на териториите на общи-

ните Сунгурларе и Юскюп, РТурция”.
Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-

2020 г., Приоритетна ос.1 „Околна среда”.
Обща стойност: 468 918,20 евро
Период на изпълнение: 24 месеца  
Основни дейности: Закупуване на 4 бр. високо проходими специализирани автомобила с въз-

можности за гасене на горски пожари, изготвяне на риск анализ от възникване на горски пожари, 
изготвяне на технически проект за 2 бр. пожаронаблюдателни кули.

Статус на проекта: в процес на реализация
Наименование на проекта: „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община 

Сунгурларе”, Договор за БФП  № BG05M9OP001-4.003-0030-C01
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Обща стойност: 192 203 лв.
Период на изпълнение:  01.11.2018 г. – 01.07.2020 г.
Основни дейности: Проучване и анализиране на опита от три иновативни за България прак-

тики, прилагани във Финландия. Адаптиране  и пилотно прилагане на  иновативните практики. 
Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни. Оценка на постигнатите 
резултати от гледна точка на приложимостта на иновацията. Разпространение на постигнатите 
резултати.

Статус на проекта: в процес на реализация.
Наименование на проекта:  „Трапезария надежда “ , ОП „Oперативна програма за храни и/

или основно материално подпомагане „  , процедура "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020" , 
Договор за БФП  № № BG05FMOP001-3.002-0081-C08

Източник на финансиране: Оперативна програма „Храни и/или основно материално подпома-
гане 2014-2020“.

Обща стойност: 1 792 120.69  лв.
Период на изпълнение:  01.07.2016 г. – 31.12.2019 г.
Основни дейности: Осигуряване на топъл обяд на 800 потребителя, предоставяне на съпът-

стващи мерки.
Статус на проекта: в процес на реализация
Наименование на проекта: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на социални политики в Община Сунгурларе”  № BG05SFOP001-2.009-
0055-С01

Обща стойност: 89 858.82 лв.
Период на изпълнение:  19.12.2018 г. – 19.12.2019 г.
Основни дейности: Проучване, оценка, анализ и мониторинг на нормативна база, политики и 

практиките за гражданско участие в социалната сфера. Проучване на добри национални и между-
народни практики за гражданско участие и мониторинг при формиране и изпълнение на общински 
политики. Разработване и въвеждане на механизъм за граждански мониторинг и контрол в про-
цеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги. Повишаване на капацитета 
за гражданско участие и мониторинг на процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 
общински политики и законодателство в социалната сфера в Община Сунгурларе. Повишаване на 
обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, 
изпълнение и мониторинг на общински политики и законодателство в социалната сфера. 

Бенефициент по проекта е Сдружение „Равновесие“ гр. Бургас, Община Сунгурларе е партньор.
Статус на проекта: в процес на реализация
Национална програма: „Помощ за пенсиониране“.
Източник на финансиране: „Агенция по заетостта” – чл.31 от Закона за насърчаване на заетостта.
Период на изпълнение: до навършване на пенсионна възраст на лицата, но не повече от 24 месеца
Основни дейности: назначени 2  лица.
Статус на програмата: в процес на реализация
Национална програма: „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“. 
Източник на финансиране: „Агенция по заетостта” –чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.
Период на изпълнение: 24 месеца
Основни дейности: назначени 2  лица.
Статус на програмата: в процес на реализация.
Наименование на проекта: „Ръка за ръка към интеграцията“ ДГ„Щастливо детство“ с. Лозарево 

– Община Сунгурларе, финансираща орган „ЦОИДУЕМ“
Стойност на проекта: 21 038,10лв.
Период на изпълнение – 24 месеца 
Статус на проекта: в процес на реализация.

ІІІ. АКТИВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, СОЦИАЛНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРАТА И СПОРТА, В Т.Ч. ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ  НА 
МАТЕРИАЛНАТА БАЗА.

Училища и детски градини 
Цялостната дейност на Община Сунгурларе в областта на предучилищното и училищното 

образование през отчетния период бе насочена към осъществяване на активна политика за оси-
гуряване на качествено образование.

Дейностите се осъществяваха  в съответствие с  нормативната уредба в сферата на образова-
нието, на Община Сунгурларе и Решенията на Общински съвет Сунгурларе.

 Равнището на образование на населението определя облика на всяка съвременна община и иг-
рае важна икономическа и социална роля в настоящето и бъдещето. Системата на предучилищно 
и училищно образование на територията на Община Сунгурларе  включва следната общинска  
мрежа: 7- детски градини, 5 - основни училища, 1- средно училище и 1- център за подкрепа за 
личностното развитие-ОДК.

Мрежата от учебните заведения за учебната 2018/2019г. съответства на демографските и соци-
ално-икономическите промени в общината. Отчитайки средногодишното намаляване на броя на 
децата и учениците, наличния капацитет на детските градини и училищата  и обхвата на децата, 
наличната база е достатъчна за пълното обхващане на желаещите да ги  посещават. Няма недостиг 
на свободни места, тъй като в ДГ „Щастливо детство“ с. Лозарево се разкри трета група, като по 
този начин се обхванаха всички желаещи деца от населените места: Лозарево, Костен, Климаш, 
Прилеп, Подвис, Вълчин, а от училищата недостига за класни стаи се очертава в  средното учи-
лище в град Сунгурларе.

Ремонт на СУ " Христо Ботев" 
Сунгурларе
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Към 10.12.2018г. -  1084 са учениците, които посещават училищата на територията на Община 
Сунгурларе. От тях 705 са в общинския център, а 377 са в останалите основни училища – Лозарево, 
Грозден, Прилеп, Съединение и Манолич. Осигурен е безплатен  транспорт на всички учащи, не 
само на  подлежащите на задължително обучение до 16 год. Всички училища участват в нацио-
нална схема „Училищен плод” и „Училищно мляко” към ДФ „Земеделие”, Национална програма 
”Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно 
образование”, Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул 
“Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“. 

Общия брой деца, посещаващи детските заведения, към 10.12.2018г. е 385. От тях 269 посеща-
ват детските градини в селата –Лозарево, Съединение, Чубра, Славянци, Грозден и Манолич, а 
119 детското заведение в гр. Сунгурларе. За децата подлежащи на задължително предучилищно 
обучение е осигурен безплатен транспорт и безплатни учебни помагала. 

Участието на училищата на територията на общината с проекти за средства от европейските 
фондове и разработването на експертни програми, насочени към подобряване на качеството на 
образователния процес.

През  учебната 2018 година две са детските заведения, работещи по проекти – „Към едно спо-
делено бъдеще”- ДГ с. Грозден, който продължи до края на учебната година  и  „Ръка за ръка към 
интеграцията” ДГ с. Лозарево, стартирал през октомври 2017г. Всички детски градини участват 
в национална схема „Училищен плод” и „Училищно мляко” към ДФ „Земеделие”. ДГ с. Манолич 
има спечелен проект по ПУДООС на стойност 5 000 лв.

През отчетната година ПУДООС и МОСВ одобриха  и проектното предложение на ДГ „Зорница“ 
с. Грозден – „Класна стая на открито“, благодарение на което днес детското заведение разполага 
със съвременни, функционални и естетически издържани съоръжения за организиране престоя 
на децата на открито.  

Класирани  детски градини по Дейност 2.Закупуване на интерактивно мултимедийно оборуд-
ване или иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование по 
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 
предучилищното и училищното образование“ са ДГ „Славейче“ с. Чубра, ДГ с. Манолич и ДГ 
с. Съединение.  

На територията на общината работи и един център за подкрепа за личностно развитие - об-
щински детски комплекс, в който функционират 19 групи с общо 305 деца и ученици. В него се 
предлагат различни форми и занимания, съобразно предпочитанията на децата и учениците, за да 
се постигне максимално удовлетворяване на техните потребности и интереси в областите спорт, 
изкуства и наука. 

През 2018 година в сферата на образованието се извършиха следните дейности:
-Проведено бе обсъждане и приемане на формулите за разпределение на средствата, получени 

по ЕРС за 2018г. между училищата и детските градини на територията на общината;
-Предложение до МОН за включване на детската градина в село Манолич  в Списък на сре-

дищните детски градини и училища  в Република България. С Рeшение № 845 на Министерския 
съвет от 22 ноември 2018 година, детската градина фигурира в списъка на средищните детски 
градини и училища; 

-Внесени и гласувани бяха предложения за формиране на самостоятелни или слети от два класа  
паралелки с не по-малко от 10 ученици и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване 
на учебния процес извън определените по ЕРС;

-Разработен и приет от Общински съвет гр.Сунгурларе Доклад за младежките дейности за 
изминалата 2017г;

-Разработен и приет от Общински съвет гр.Сунгурларе План за Младежта за 2018година;
-Разработен анализ на потребностите за приобщаващо образование;
-Извършено беше оценяване на постигнатите резултати от труда на директорите на общинските 

детски градини и ЦПЛР-ОДК;
-Представител от общината участва  в комисия но РУО на МОН за оценяване труда на дирек-

торите на общинските училища от Община Сунгурларе;
-Изплатени бяха всички договорени плащания по КТД на отраслово ниво – увеличение на 

възнагражденията на педагогическите кадри, директорите на детските градини и ЦПЛР-ОДК, 
работно и представително облекло;

-Допълнително материално стимулиране за работа с деца от уязвими групи за всички педаго-
гически специалисти и непедагогически персонал;

-Осигурени бяха дърва за огрев /течно гориво/ за всички детски заведения и училища;
-От 19 септември 2018г. започна работа Механизъм за осигуряване обхват на децата. Целта на 

механизма е да се подобри между институционалното взаимодействие и да се определят функциите 
и задълженията на всички отговорни страни. Бяха обходени над 200 адреса.

-През 2018 година бяха издадени 7 наказателни постановления във връзка с чл.347, ал.2 и чл.8, 
ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование;

-През декември 2018г Общински съвет Сунгурларе прие решение за разкриване на паралелка с 
профил „Техник-лесовъд“ в СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе, прием след VII клас за учебната 
2019/2020г.

Основната функция на учебните заведения  е те да бъдат благоприятна среда, в която да се 
откриват, насочват и развиват способностите на децата и учениците и да се изграждат уменията 
им за живота. Като  звена в образователната система детските градини и училищата  в Община 
Сунгурларе са доказали своята функционалност. 

Материалната база на училищата е добра и се поддържа в рамките на делегираните бюджети. 
Сградите на детските градини са в относително добро състояние, като за поддържането им всяка 

година се осигуряват средства  с държавен характер и от местни  приходи. Изпълняват се всички 
предписания на контролните органи.

През летния период  на детска градина „Щастливо детство“ село Лозарево бе направена цялостна 
реконструкция, която включва саниране, подмяна на дограмата и покривната конструкция, ново 
обзавеждане и оборудване в новооткритата група и кухненския блок, обновяване на санитарните 
възли. 

Детската градина се посещава от 73 деца в четири възрастови групи от селата Лозарево, Костен, 
Климаш, Вълчин, Подвис и Прилеп.

Направени бяха и няколко частични ремонта на сградите, на покривните конструкции /Славянци 
и Грозден/, канализацията за отпадни води в ДГ„Зорница“ с. Грозден, вътрешни козметични ре-
монти в почти всички детски заведения. 

По данни на директорите на детските градини са получени следните дарения: 
-ДГ „Ален мак” с. Славянци – мебели/ модулни маси, дидактични шкафове, секции, пейки/, 

постелен инвентар;
-ДГ с. Манолич –телевизор, хладилник;
-ДГ „Слънце” гр. Сунгурларе – радио-плеър, климатични системи – 2 броя, лаптоп. 
През цялата 2018 година продължи да се работи за засилване контрола в детските градини и 

подобряване на диалога с ръководствата и служителите от образователните институции.

ПОДПОМАГАНЕ И  РАЗВИТИЕ  НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  В ОБЩИНАТА
Правомощията на общината и възможностите пряко да влияе на здравната политика и на ка-

чеството на медицинското обслужване, са значително ограничени от законодателна гледна точка. 
В общината функционира център за спешна и неотложна медицинска помощ и 9 индивидуални 
практики, в дейността на които приоритетна роля има превантивната профилактична медицина 
при рисковите групи – деца, бременни, сираци и безработни. Всички те имат сключени договори 
с Районната здравно осигурителна каса. Общината е предоставила помещения под наем необхо-
дими за извършване на съответната дейност, който месечен  наем е минимален – 0,25 лв. на кв.м. 
в града и 0,17 лв. за практиките в населените места в общината.

В по-голямата част от учебните заведения на територията на общината са разкрити и действат 

здравни кабинети, в които медицинските специалисти оказват първа долекарска медицинска помощ 
на децата и учениците и работят по Национални програми за промоция на здравето и профилак-
тика на болестите. В годишните планове за работа на същите особено внимание е отделено за 
насърчаване за здравословен начин на живот и на превантивните мерки, по-специално по отноше-
ние на сексуалната активност, злоупотреба с алкохол, използване на наркотици, тютюнопушене, 
хранителни разстройства, затлъстяване, насилие, хазартни игри. 

Трима са здравните медиатори в общината, които работят за отстраняване възникнали проблеми 
и затруднения между институциите и хората от малцинсктвените групи /попълване на деклара-
ции - за доход, детски надбавки, личен лекар, и др./. Същите са добре квалифицирани, тъй като 
през отчетната година преминаха през няколко обучения в Бургас, Сливен и София. Съвместно с 
експерти от РЗИ Бургас ежегодно изнасят лекции на учениците относно здравословния начин на 
живот и хранене. Във връзка с превенция на тютюнопушенето  и употребата на алкохолни и нар-
котични вещества и през 2018г. бяха проведени различни информационни кампании, включващи  
раздаване на листовки, брошури и прожекция на филми.

 
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Грижа за възрастните хора и хората с увреждания
За никого не е тайна демографската картина, включително възрастовата структура на населе-

нието на общината. Логично е голяма част от усилията ни да са насочени към тази група хора, 
която представлява по-голямата част  от населението.

В тази връзка на територията на Община Сунгурларе е изградена и непрекъснато се развива 
добра система от социални услуги, осигуряващи грижа за хората в неравностойно положение, 
предоставяни в общността и в специализирани институции. Част от услугите се финансират от 
държавния бюджет, а други с общински средства.

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да 
водят самостоятелен начин на живот. Развитието на социалните услуги в общината е от особена 
важност за преодоляване на социалната изолация и за осигуряване на достоен начин на живот 
на определените рискови групи от населението. В изпълнение на своята социална политика 
Община Сунгурларе активно работи за осигуряване на по-добри и достойни условия на живот 
и възможности за социално включване на групите в социален риск, като мобилизира всички 
ресурси – човешки и материални. 

През отчетния период в социалната сфера бяха извършени  следните дейности:
Общински съвет Сунгурларе през м. март прие “Общинска програма за закрила на детето на 

Община Сунгурларе за 2018 г.” Същата беше изготвена  от комисия създанена със заповед на кмета 
на общината в съответствие със Закона за закрила на детето, Националната стратегия за закрила 
на детето 2008-2018г. и Конвенцията на ООН за правата на детето.

През същия месец  /март/ Общински съвет Сунгурларе прие „Плана за развитие на социални-
те услуги в Община Сунгурларе за 2019 г.” Планът беше изготвен от общинска работна група, 
сформирана със заповед на кмета на общината в съответствие със заложените приоритети, цели, 
мерки и действия, залегнали в Общинската стратегия за социалните услуги, Общински план за 
развитие на Община Сунгурларе и Закона за социалното подпомагане. В него са  включени соци-
алните услуги, функциониращи на територията на общината, както и социални услуги, които се 
предлагат да бъдат разкрити и/или преструктурирани.

През 2018 година на територията на общината функционираха следните видове социални услуги:
Дневен център за стари хора гр. Сунгурларе 
„Дневен център за стари хора” е социална услуга в общността с капацитет 12 места. Потребителите 

на услугата са хора в пенсионна възраст, живеещи на територията на Община Сунгурларе. В 
Дневният център се предоставя коплекс от социални услуги в общността, които създават условия 
за цялостно обслужване на възрастните хора през деня. Услугите са свързани със задоволяване на 
ежедневните здравни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време 
и лични контакти. Основният акцент е гарантиране равноправното положение и преодоляване на 
изолираността на възрастните хора, чрез създаване на интегриране в обществото. Дейностите 
съответстват на желанията, възможностите и здравословното състояние на всеки потребител. 
Организират се занимания по интереси и подкрепа на хоби, чествания на различни  национални, 
религиозни и лични празници.

През 2018 година  потребителите от Дневния център за стари хора осъществиха множество 
посещения в съседни центрово, където проведоха незабравими срещи с приятели и съмишленици. 
Дневния център беше домакин и посрещна през годината много гости от  пенсионерски клубове 
и  центрове от страната. 

Домашен социален патронаж
Успешно функционира услугата „Домашен социален патронаж”. При капацитет 200 потреби-

тели, към края на отчетния период 127 е броят на потребителите. Като териториалният  обхват на 
тази услуга е 23 населени места от общо 27 . Не се предоставя услугата само в селата Дъбовица, 
Садово, Камчия и Босилково. Цялостната издръжка на ДСП е местна дейност. Общо разходите за 
дейността са в размер на 201 550 лв. / в това число от събрани такси - 73 742,30 лв. /.

През 2018 г. се извършиха ремонтни дейности, свързани с измазване на част от коридорите в 
сградата на Домашния социален патронаж.

До м. февруари Община Сунгурларе доставяше топъл обяд на 500 потребители от уязвимите 
групи. След изтичане на срока, общината сключи с Агенцията за социално подпомагане Анекс 
към договора по Проекта Трапезария „Надежда” с който се осигурява топъл обяд на  вече 800 
потребители, като продължителността на проекта е до 31.12.2019 г. и общата стойност на бюджета 
на същия е в размер на  1 792 120,69 лв.

Целевите групи са следните -  Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, 
установени от Дирекция  “Социално подпомагане” Карнобат; Самотно живеещи лица и семейства, 
получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени 
пенсии и пенсии, свързани с нетрудова дейност; Лица и семейства на месечно подпомагане по 
реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. След проведена  
процедура по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, доставката на топлия 
обяд осигурява фирма „Кей Енд Ви” гр. Сливен, с която имаме сключен договор. 

Дом за пълнолетни лица с деменция с.Славянци
Отговорност на Община Сунгурларе е и грижата за пълнолетните лица с деменция в дома 

с.Славянци. „Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци е комплексна услуга, след изчерп-
ване на всички възможности за извършване на услуги в общността.

Капацитетът на дома е 40 потребители и всичките 39 места са заети към края на м. декември 2018 г.
През месец май в дома се извърши двудневен мониторинг от Инспектората към Агенцията за со-

циално подпомагане, включващ комплексна годишна проверка, като  не са констатирани нарушения.

Дом за стари хора с. Лозарево 
„Дом за стари хора” с. Лозарево е 24 часова комплексна услуга за предоставяне на социални 

услуги в общността. В институцията се приемат стари хора със затруднения в самообслужването, 
които имат нужда от резидентна грижа.

Ремонт покрив на административна сграда - 
кметсво с. Ведрово
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Капацитета на дома е 45 потребители, заетите места към края на м. декември са 44 потребители.
През месец ноември и в дома с.Лозарево се извърши двудневен мониторинг от Инспектората 

към Агенцията за социално подпомагане, включващ комплексна годишна проверка, като не са 
констатирани нарушения.

Пенсионерски клубове
Основната цел на създадените клубове на пенсионера на територията на общината е грижата за 

по-добър живот на лицата в пенсионна възраст и лица с увреждания. Една от основните задачи е 
осигуряване на достоен живот на  нашите родители и близки, чрез съдействие за поддържане на 
социални контакти и активно дълголетие.

 На територията на Община Сунгурларе функционират 17 клуба с около 740  члена. През 2018г. 

на пенсионерските клубове бяха предоставени  
средства в размер на 2000 лв., приетите с решение на Общински съвет  Сунгурларе, разпределени, 
както следва: за Пенсионерски клуб гр. Сунгурларе – 400 лв., и за всички останали клуба по 100 
лв. Тези средства са крайно недостатъчни за реализиране на техните годишни програми. Като 
имаме предвид това, че през 2018 г. клубовете  участваха в  различни музикални форуми, честване 
на празници, екскурзии, обмяна на опит с други клубове и т.н.

КУЛТУРА
Грижа за съхраняване и развитие на културните традиции в общината
Община Сунгурларе провежда активна политика за развитие на културата, като фактор за 

устойчиво развитие. Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния про-
цес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалищата – средища на 
култура и просвета в българските градове и села. Читалищата се оповават на своите корени, като 
национални, социални, културни, образователни и информационни организации и отговарят на 
предизвикателствата на днешния свят. 

Читалища
В Община Сунгурларе има регистрирани и работят 18 на брой читалищни организации. Именно 

чрез техните дейности и форми на работа се реализираха по голямата част от мероприятията, 
които бяха заложени в Общинския културен календар и Общинската програма за развитие на чи-
талищната дейност. Субсидираната численост за читалищата  е 27 /без промяна през последните 
години/. Общият размер на  субсидията за дейността и издръжката на читалищата е държавна 
дейност и за 2018г. беше в размер на 22 6125лв./при стандарт–8375 лв. за една субсидирана бройка/. 
Разпределението на субсидията се осъществява при стриктно спазване на законовите изисквания 
и разработения механизъм от Министерството на културата. Една от най-важните констатации 
за читалищната дейност са успехите на художествените формации в местните, общински и ре-
гионални прояви, което е доказателство, че читалищата са тези, които съхраняват традициите и 
особеностите на етнографската област. Нестихващия ентусиазъм и изявеното благородно сърев-
нование на читалищата от общината ни задължава, въпреки недостатъчните общински средства, 
да търсим начини да ги подпомагаме. 

Културни събития и дейности
Отчета за работата в сферата на културата през изминалата 2018 г. бе изцяло отражение на това, 

как бяха организирани и проведени дейностите и мероприятията заложени в приетите от Общинския 
съвет Сунгурларе - Общински културен календар и Общинска програма за развитието на чита-
лищната дейност. В изпълнение на целите  на тези два основни документа, годината бе изпълнена 
с многобройни мероприятия, сред които театрални и музикално-танцови постановки, изложби, 
концерти, чествания на юбилейни годишнини и тържества. По своеобразен начин в зависимост от 
своята специфика бяха проведени тържествени чествания за: Националния празник на България 
-03 март; празника на общината 14 февруари; годишнината от обявяването на Сунгурларе за град 
- 04 септември, който отбелязахме за 44-та поредна година;  Деня на славянската писменост и 
българската просвета и култура-24-ти май. Много красота и оживление донесе и 46-то издание на 
фолклорния празник „Долината на лозите пее и танцува” в което взеха участие над 350 самодейци 
организирани в 32 самодейни колектива и индивидуални изпълнители от общината и региона. За 
Деня на детето 01 юни - беше подготвена  богата програма, която  зарадва най-малките жители от 
нашата община. С много широк спектър от културни събития бе отбелязан за първи път празника 
на град Сунгурларе заедно с храмовия празник „Св. Архангел Михаил” на осми ноември, обявен 
като такъв с решение №368 на Общински съвет от 17 август 2018г. С решение на Общински съвет 
Сунгурларе, във връзка с 40 годишнината от обявяването на гр. Сунгурларе за център на Община 
Сунгурларе бяха именувани с името „Св. Св. Кирил и Методий”  - площада, находящ се пред 
сградата на начален курс на СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе, сградата на читалище „Просвета 
1882” и православния  храм „Св. Архангел Михаил” в града и парка, находящ се между улиците 
„Христо Смирненски”, „Христо Ботев”  и „Кооперативна”. 

По много атрактивен начин бяха организираха традиционните Великденски концерт, бла-
готворителния Коледен концерт и посрещането на Новата година на площада в Сунгурларе с 
Новогодишен празничен хоровод.

Като най-значими културни събития организирани от Община Сунгурларе и през 2018 г. се 
откроиха Националния конкурс за Детска рисунка на тема „Св. Трифон Зарезан“ и  Националния 
фолклорен конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”. И двата конкурса са част от 
Националния културен календар. Три годишни стипендии бяха защитени за участниците в конкурса 
за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов” през 2018 г. по приетата Национална Програма от 
мерки за закрила на деца с изявени дарби. Констатацията на представители от Министерството 
на културата за много високото ниво на организация и провеждане на конкурса през 2018г. ни 
позволи да кандидатстваме за още три стипендии, като имаме уверението, че те ще бъдат одобрени 
за неговото Тринадесетото издание през 2019г.

За разширяване на културния календар на общината и привличане на гости от страната и чуж-
бина допринесоха организираните в много населени места атрактивни събори, които внесоха 
разнообразие и родолюбиви пориви сред населението в селата: Лозарево, Велислав, Дъбовица, 
Везенково, Черница, Подвис, Бероново, Славянци, Чубра и в гр. Сунгурларе. Много празници, 
родови и землячески срещи и вълнуващи събития се състояха през 2018 г. във всички населени 
места в общината, голяма част  от които вече се наложиха като традиция. 

Паметници на културата
-През 2018 бяха изградени и открити два военни паметника /паметни плочи/ село Скала и село 

Дъбовица. Предстои регистрацията им в Националния регистър на Военните паметници. 
-През същата година кандидатствахме пред Министерство на отбраната и ни бе осигурена фи-

нансова подкрепа, с която през настоящата 2019г. ще извършим ремонт на военните паметници в 
Сунгурларе, Везенково, Завет, Подвис, Вълчин и Грозден. 

-В изпълнение на решение на Общински съвет Сунгурларе беше поставена паметна плоча на 
къщата, където е живял и творил от 1936г. до 1968г. – учителят, общественик и почетен гражданин 
на Община Сунгурларе Добри Великов Келеведжиев. 

Общинско радио
През 2018г. успешно функционираше и общинското радио, което с  ежедневните си предавания 

дава възможност на слушателите си да получат точна, достоверна и навременна информация за 
събития от обществения, културния и спортен  живот  на града и общината. Своевременна  ин-
формация за работата на Общинския съвет и взетите от него решения и приети наредби, както и 
обяви, съобщения и заповеди от името на кмета на Общината.

Вестник „Сунгурларска долина”
Друга възможност за получаване на актуална информация за изминали и предстоящи събития 

и други, жителите на общината имат и от общинският вестник „Сунгурларска долина“, който е 
изцяло на общинска издръжка. През 2018г. бяха издадени 23 броя на вестника за сумата от 10 
687 лв.  Основните задачи на вестника по принцип са: да обнародва решенията и наредбите на 
Общинския съвет Сунгурларе; да информира читателите за събития, свързани с общината; да 
отразява проблемите на жителите й; да подхранва любовта на населението към родния край, 
българските  традиции, бит и култура; да информира хората за промените в законодателството на 
РБ, като разяснява техните права и задължения.

Всички значими събития в Община Сунгурларе през отчетния период бяха отразени в местния 
и регионални печатни и електронни медии.

СПОРТ 
Община Сунгурларе и през 2018г. продължи своите усилия в посока  развитие на физическото 

здраве и активен спортен живот на младите хора и спортните им умения. 
Спортни клубове 
Регистрираните Спортни клуба на територията на Община Сунгурларе са 6 /шест/. Към на-

стоящия момент спортно-състезателна дейност развиват 3 /три/ спортни клуба, това са: ОСКЛА 
„Шампион Сунгурларе”, СК по Борба „Сунгурларска долина”  и ОФК „Манолич” с. Манолич. В 
спортните клубове са обхванати около 80 картотекирани състезатели.

През 2018г. на основание чл. 59 от Закона за физическото възпитание и спорт, СК бяха под-
помогнати със средства в размер на 25 000 лв. от бюджета, след  решение на Общински съвет 
Сунгурларе. Преведената субсидия на клубовете се изразходва, съгласно Правилника за условията 
и реда за субсидиране дейностите на спортните клубове в Община Сунгурларе. С тези средства  
спортните клубове организираха и провеждаха плануваните състезания в програмите си, като 
участваха и в състезания от календара на съответната Федерация.

Проведени значими спортни събития
- По традиция за 6-та  година на 18 март 2018г. Община Сунгурларе отново бе домакин на със-

тезание от спортния календар на Българска Федерация по лека атлетика с наименование ,,Крос 
кънтри Сунгурларска долина‘‘. В него участваха около 200 любители и картотекирани състезатели 
от цяла България от 21 клуба разпределени в осем възрастови групи.

-Общината за пореден път беше достойно представена в Държавните игри на спортистите от 
малките селища, проведени от 09.07.до13.07.2018г. в Община Марица-Маноле, където  отбора по 
баскетбол - юноши /ученици от СУ „Христо Ботев”/,  завоюваха почетното 3-то място

-На 27 октомври Община Сунгурларе за първи път в своята история достойно домакинства 
Националния Шампионат на България по Крос кънтри. Шампионата беше организиран и проведен 
съвместно с местния спортен клуб по лека атлетика „Шампион-Сунгурларе”. В него участваха 
единствено състезатели с картотеки в БФЛА. На старта бяха  повече от 170 състезатели от 37 клуба 
в страната, разпределени в 10 възрастови групи.

 По повод 17 май -  Ден на Българския спорт, Община Сунгурларе организира  традиционните 
инициативи:

-на 4 юни се проведе футболния турнир за деца до 7 клас,  в този турнир взеха участие 60 деца 
от училищата на територията на общината;

-на 7 юни се проведе турнира по лека атлетика, в него участваха  40 деца до 7 клас от всички 
училищата;

-на 8 юни се  проведе турнира по тенис на маса във физкултурния салон на ОУ ,,Христо Ботев‘‘ 
с. Лозарево. В  турнира участие взеха  32-ма  ученика от училищата в общината.

„Експозиция на спорта и спортните постижения в Община Сунгурларе” 
Във връзка с 40 годишнината от обявяването на гр. Сунгурларе за център на Община Сунгурларе 

по решение на Общински съвет Сунгурларе беше обособена „Експозиция на спорта и спортните 
постижения в Община Сунгурларе”  и именуван стадиона в гр. Сунгурларе с името  „Сунгурларска 
долина”.

РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СУНГУРЛАРЕ:

През 2018г. освен целевата субсидия за Капиталови разходи получихме и целеви средства в размер 
на 1 350 000лв. по постановения на МС,  които останаха като преходен остатък от 2018г., същите 
ще усвояваме през 2019г. за ремонтиране на обекти в голяма част от населените места в общината.

Асфалтиране на  улици 
С целеви бюджетни средства в размер на 635 194 лв. асфалтирахме по една   улица в следните 

населените места – Прилеп, Манолич, Лозарево, Велислав, Костен, Вълчин, Подвис и Съединение. 
В града асфалтирахме три улици „Васил Левски“, „Димитър Богданов“ и „Пионерска”. През 
2019г. приоритетно ще продължим с асфалтирането на улици в Сунгурларе, Манолич, Славянци, 
Черница, Бероново, Садово и в други населени места. 

Ремонтиране на сгради на кметства 
Според финансовия ресурс, с който разполагахме поетапно и приоритетно през годината ремон-

тираха за 114 326 лв. сградите на  кметствата в следните села: Вълчин, Садово, Ведрово, Грозден 
и Терзийско. През 2019 г. належащ е ремонта на основната сграда на общината, както и сградите 
на кметствата в селата: Завет, Черница, Велислав, Подвис, Босилково, Прилеп, Бероново, Пчелин, 
Дъбовица, Ведрово, Славянци, Камчия.

Ремонтиране на училища и детски градини за 430 857лв.
Ремонтирахме средното училище в гр.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.

Изградени, ремонтирани, оборудвани 
-Изградихме площад в с. Чубра;
-Изградихме нова сграда на кметството и многофункционална зала в с. Съединение;
-Ремонтирахме зала за 100 места в с. Славянци, в която да се провеждат различни събития;
-Оборудвахме ритуалната зала в гр. Сунгурларе, така, че тя да отговаря за провеждане на засе-

данията на общинския съвет.

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
През 2018г. Община Сунгурларе е сключила 18бр. договори по Закона за обществените поръчки. 

Нямаме регистрирани жалби по нито една от тях, което е доказателство за ефективната работа по 
прилагане на разпоредбите на закона, осигуряване  на публичност и прозрачност.

-Обществена поръчка ОП-22/22.11.2018г. Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с 
предмет: „Ремонт на СУ „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе и ДГ с. Манолич“, изпълнител:  „МАКС 
СТРОЙ 05“ ЕООД.          

-Обществена поръчка ОП-20/2.11.2018г.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с 
предмет: "Извършване на ремонтни работи на сгради, собственост на Община Сунгурларе" , 
изпълнител:  „МАКС СТРОЙ 05“ ЕООД.          

-Обществена поръчка ОП-18/12.10.2018г.Зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища на територията на Община Сунгурларе през 2018 - 2019 г., изпълнител:   „МЕССУ ЕООД“.

 -Обществена поръчка ОП-15/3.7.2018г.Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултации, свързани с изготвяне на 

Нова многофункционална  
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заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект, във връзка с канди-
датстване на Община Сунгурларе по мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските територии и 
подобряване на жизнеспособността на горите" от ПРСР 2014 - 2020 г.", изпълнител:  „ЮТИЛИТИС 
СЪРВИСИС“ ЕООД.   

-Обществена поръчка ОП-13/27.6.2018г.Открита процедура с предмет: "Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на ДПЛД - с. Славянци, ДВХ - с. Лозарево, ДСП - гр. Сунгурларе и детските 
заведения на територията на община Сунгурларе по обособени позиции" изпълнител: КАРИСТО 
2015 ЕООД , действаща. 

 -Събиране на оферти с обява ОП-12/13.6.2018г. Избор на изпълнител за осъществяване на кон-
султации, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане 
на проект за инвестиционно намерение "Изграждане на комбинирана спортна площадка за мини-
футбол, баскетбол и волейбол в с. Славянци, Община Сунгурларе", изпълнител: "КСБВ" ЕООД.             

 -Публично състезание ОП-11/31.5.2018г.Публично състезание за възлагане на обществена по-
ръчка с предмет: "Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г." изпълнители: 
AГPO CAM EOOД - по позиция 4, БУЛПЛACT БГ ЕООД – по позиции 1,2, и 3.           

-Публично състезание ОП-9/23.4.2018г.Ремонт на улици на територията на Община Сунгурларе, 
изпълнител: "БГНОВА” АД.            

 -Обществена поръчка ОП-6/12.3.2018г.Избор на изпълнител за осъществяване на консултации 
за нуждите на Община Сунгурларе, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последва-
щото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения, изпълнители "Дженерис" 
AД по позиция №2 , "KCБB" EOOД по позиция№1              

-Обществена поръчка ОП-5/27.2.2018г.Доставка чрез покупка на специализирани метални 
съдове за събиране на битови отпадъци, изпълнител:  “РИЛА СНМ“ - ООД.                

-Публично състезание ОП-4/12.2.2018г.Публично състезание за възлагане на обществена по-
ръчка с предмет: "Изграждане на многофункционална зала - с. Съединение II етап и ремонт на 
детски градини в с. Лозарево и в с. Манолич, Община Сунгурларе" изпълнители: „Инвест Билд 
2010 „ЕООД по позиции №1 и №2, ,,Хидрострой-БГ 63" EOOД - по позиция № 3.          

  -Обществена поръчка ОП-3/12.1.2018г.Избор на доставчик на активна нетна електрическа енер-
гия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Сунгурларе 
изпълнител: „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД. 

-Обществена поръчка ОП-2/8.1.2018г.Предоставяне на електронни съобщителни услуги за 
нуждите на Община Сунгурларе, изпълнител: Българска телекомуникационна компания ЕАД.                

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА 
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ КЪМ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

Община Сунгурларе съвместно с органите на: „Образование”, РУ „Полиция” на МВР  
гр.Сунгурларе и дирекция „Социално подпомагане“ гр. Карнобат, организират и координират 
своите действия относно малолетните и непълнолетните лица на територията на общината в две 
основни направления:

1. Превенция и борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 
и противодействие на непълнолетната престъпност. 

 2. Социално-превантивната дейност, като издирват и установяват малолетните и непълнолетните, 
които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
към Община Сунгурларе /МКБППМН/ е орган на местната изпълнителна власт за ръководство, 
организация и контрол на цялостната дейност по превенция и противодействие на асоциално 
поведение на малолетни и непълнолетни на местно ниво. Местната комисия се състои от 9/девет/ 
члена определени със заповед на кмета на Община Сунгурларе.

 През 2018г. в Местната комисия бяха разгледани 33 възпитателни дела. Деянията, които са 
извършени от малолетни и непълнолетни са противообществени прояви, престъпления и админи-
стративни нарушения, като от общия брой възпитателни дела,  1 е за противообществена проява, 
22 са за престъпления и 10 са за административни нарушения. Съотношението по възраст и пол 
е следното: 14 деяния са извършени от малолетни, като 13 са извършени от момчета и едно от 
момиче. Съответно 19 деяния са извършени от непълнолетни, като 18 са извършени от момчета 
и едно от момиче. Най-голям дял от извършените престъпления са тези срещу собствеността - 
кражбите и по-точно така наречените домови кражби.

В началото на всяка календарна година, Местната комисия приема План-програма въз основа, 
на която осъществява своята превантивна дейност на територията на Община Сунгурларе.

През отчетния период бяха организирани следните мероприятия: „Днес избираш своето утре“, 
„Урок по родолюбие“, „ЖП релсите не са място за игра и снимки“, „Заедно против агресията“ и 
„Ден на розовата фланелка“. 

На основание: чл.7, ал.2 от Закон за борба срещу противообществени прояви на малолетните 
и непълнолетните, Местната комисия ежегодно отчита дейността си пред кмета на общината, 
Общински съвет Сунгурларе и пред Централната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните /ЦКБППМН/. Годишния отчет на МКБППМН към Община 
Сунгурларе е разработен и структуриран върху унифицирана рамка по определени показатели от 
ЦКБППМН към Министерски съвет.

ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ
Обществен транспорт
Една от основните грижи и отговорности на общинската администрация е транспортното об-

служване на населението. И през 2018г. транспортното обслужване продължаваше да се извършва 
по утвърдените маршрутни разписания от квотата на общинската, областната и републиканската 
транспортна схема, по сключените договори. Имаме сключени петгодишни договори със следните 
фирми: „М-БУС” ООД гр. Бургас, „РИК-2009” ООД гр. Сливен, „НАЗИ ТРАНС -2010” ЕООД 
с.Манолич, „ЕКСПРЕС Г.К” ЕООД гр. Карнобат и „КОМФОРТ-828” ЕООД гр. Карнобат, които 
обслужват населените места от общината и правят връзка с градовете: Бургас, Ямбол и Сливен, 
но въпреки това по-голямата част от пътникопотока в общината намалява и фирмите отчитат зна-
чителни финансови загуби, което в бъдещ период, най-вероятно ще се отрази при разработването 
на новата транспортна схема. Общината не разполага с финансов инструмент за да направи тези 
линии ефективни и привлекателни за превозвачите. Независимо от тези обстоятелствата фирмите 
си изпълняваха договорните отношения през изтеклата година. Поддържахме и продължаваме да 
поддържаме постоянна комуникация с превозвачите от общината за разрешаване на  възникнали 
проблеми. А такива в транспортното обслужване има в по-малките и отдалечени населени места: 
Климаш, Костен, Дъбовища, Пчелин в които автобус минава само в понеделник и петък. 

Комфортни условия за чакащите и преминаващите пътници в града осигурява отдадената под 
наем „Автогара” Сунгурларе, която работи без прекъсване, а по населените места изградените и 
поставени спирки за това.

Търговия и туризъм
През отчетния период, съгласно Закона за потребителите бяха извършени проверки  в магазините, 

кафе-аперитиви, ресторанти и други търговски обекти в града и населените места на територията 
на общината от служители на администрацията съвместно с  РУП гр.Сунгурларе по отношение  
спазването на изискванията по Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за тютюна и 
тютюневите изделия и други нормативни документи.

Изпълнявайки разпоредбите на Закона за туризма и поднормативните документи през 2018 
год. за срок от пет години, бяха категоризирани  нови питейни заведения и  средства за подслон 
на територията на общината, както следва - 1 бр.къщи за гости и 2 бр. питейни заведения. През 
година тези обекти могат да извършват  прекатегоризация или прекратяване на категоризацията 
си. Таксите за категоризация на обектите са еднократни и са определени с нормативен документ.

Собствениците на обектите, заплащат туристически данък, който е определен в Наредбата 
за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе  приета от 
Общински съвет Сунгурларе. Средствата от този данък постъпват в местния бюджет.

Позволителни за бране на билки, както на юридически така и на физически лица Община 
Сунгурларе  издава на  основание Закона за лечебните растения и  Програмата за опазване на 
околната среда на Община Сунгурларе 2016-2020 година. На голяма част от населението в общи-
ната фирмите осигуряват препитание. Във връзка с контрола те са задължени да  предоставят в 
Община Сунгурларе списък с лицата, които берат билки, като са инструктирани по какъв начин да 
се извършва брането с цел да не се унищожават находищата. Община Сунгурларе контролира тази 
дейност, като извършва периодични проверки  с РИОСВ гр. Бургас и РУ ”Полиция”  Сунгурларе.

На основание Закона за движение по пътищата в периода на мандата беше извършена регистра-
ция на 54 броя превозни средства с животинска тяга. С моя Заповед  №806/12.12.2018г. въведохме 
забрана на движението на каруци в тъмната част на денонощието,  в изпълнение на разпоредбите 
на Закона за опазване на селско стопанското имущество и на Наредбата за опазване на обществения 
ред на територията на Община Сунгурларе. 

С цел предотвратяване на незаконни действия в личната собственост на жителите от града и 
населените места, в изпълнение на Закона за опазване на селскостопансктото имущество, Закона за 
биологичното разнообразие, Наредбата за опазване на селскостопанското имущество и във връзка 
с чл.11 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Сунгурларе, със 
заповед №406/26.07.2018г. забранихме брането на зелено грозде и плод шипка в лозовите масиви. 

ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 
-В изпълнение на нова транс Европейска директива през 2019г. предстои да бъде актуализиран  

Плана 2018/2019г. за действие при кризи и бедствия и намаляване на последиците от тях, така, че 
да е уеднаквен с този на МВР, и Областно управление Бургас;

-През 2018г. инвентаризирани бяха всички налични предпазни средства. По експертно решение 
№793 р-4369/12.12.2018г. на Областно управление по пожарна безопасност и защита на населението 
се установи, че голяма част от личните предпазни средства, се налага през настоящата 2019 г. да 
се подменят с нови, отговарящи на съвременните изисквания за годност и употреба. Планираме 
през 2019г. да се възстановят пунктовете за управление при военновременни ситуации;

-Във връзка с провеждане на националната тренировка за електронно симулативни събития и 
дейности поставени от Министерството на отбраната  беше извършена  проверка за готовността 
на Община Сунгурларе. Планираните тренировки бяха две за годината и се проведоха на  01.04. и 
на 01.10.2018г., с електронно текстово съобщение и ПИН и с електронно ситуационно съобщение 
U1 /за колективна група, в която участват всички 265 община от страната/; 

-По отношение на  охраната на лозовите масиви разположени на територията на населените 
места от Община Сунгурларе, съвместно със служителите от РУ „Полиция” на МВР Сунгурларе и 
жандармерийско поделение Бургас  по време на гроздоберната кампания - 2018г. се осъществяваше 
контрол по спазване на обявения график, така също се следеше и за нарушения;

-С доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в Община Сунгурларе, регистрира-
но със Заповед на Министерството на вътрешните работи от 22.05.2017г., през м.август 2018г. в 
продължение на три последователни седмици  16 доброволци успешно преминаха и придобиха 
задължителна професионална квалификация за пожарогасене, водно спасяване /работа при на-
воднения/ и издирване;

-Спокойна беше пожарната обстановка в Община Сунгурларе през 2018 г. Регистрирани бяха само 
локални пожари в урбанизирани територии, които възлизат на 7 събития, проявени в различните 
населени места от общината. Тяхното овладяване е резултат  от пряката намеса на доброволното 
формирование и служителите от общински горски територии в общината.

-По отношение на дейностите по поддържане на пътната инфраструктура при зимни условия на 
територията на Община Сунгурларе и през 2018 г. бяха организирани пунктове за оказване помощ 
при нужда и изготвени пакети с храна за бедстващи по линия на БЧК Бургас. Към настоящия 
момент не се е наложило тяхното използване.

-Организирани бяха работни  срещи с кметовете и кметските наместници, във връзка с подготов-
ката за зимното поддържане на общинските пътища. На които присъстваха и  представители на РУ 
„Полиция” гр. Сунгурларе, на Дирекция „ПБЗН”, както и фирма „МЕССУ” ЕООД, със седалище на 
управление гр. Сунгурларе,  с която общината има сключен договор за снегопочистване, опесъчаване 
и почистване на храсти в общинските пътища. Фирмата-изпълнител има необходимата техника и 
опит в тази дейност и при навременна комуникация и отговорни действия от всички ангажирани 
в този процес, надявам се и през 2019 г. да няма бедстващи хора, да са снабдени селата с продукти 
от първа необходимост, да се превозват болни, ако има такива до болничните заведения. В тези 
срещи се обсъждаха и възникнали въпроси, касаещи ангажиментите на договорените институции; 
наличната техника за снегопочистване и базите, в които тя домува; начина за сигнализиране и 
предварителните огледи на пътищата при създадена зимна обстановка; участъците в които най-
често има проблеми „навявания/заледявания”. Обърнато бе внимание на кметовете и кметските 
наместници за  упражняване на контрол, като ежедневно да попълват първичните документи за 
машините от изпълнителя и да се  изготвят  актовете за извършените дейностите. 

ОПАЗВАНЕ  И СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА
Община Сунгурларе провежда политика и мерки в областта на управлението на отпадъците на 

основата на добре разработени, ясни и детайлни стратегически и програмни документи, одобрени 
от Общински съвет Сунгурларе. 

За плановото осигуряване на този приоритет са разработени: Общинска програма за опазване 
на околната среда за периода 2016-2020 г. и Програма за управление на отпадъците с период на 
действие 2016-2020г., приети от Общински съвет Сунгурларе, които са публикувани на интернет 
страницата на общината. 

Подобряване на управлението на отпадъците
И през 2018 г., сметосъбирането и сметоизвозването, както и почистването на териториите за 

обществено ползване се извършваше от  общината.
Дейностите по битовите отпадъци се осъществява с необходимата техника - два  специализирани 

сметоизвозващи автомобили, обработваща контейнери тип „Бобър” – 1100 л и кофи тип „МЕВА” 
с обем 120л., със същите се извозваха отпадъците до Регионално депо Братово.

Във всички населени места в общината е въведено организирано сметосъбиране. За оптимизи-
ране на системата по сметосъбиране през отчетната година бяха закупени  545 броя нови съдове 
за битови отпадъци  на стойност  27 318 лв. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците на територията на Община Сунгурларе в града 
има въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, която включва 9 точки с 
разположени цветни контейнери тип „Ракла” и „Иглу” сини контейнери – за събиране на хартиени 
и картонени опаковки; жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални опаковки и 
зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки, като дейността се извършва от „Екопак 
България” АД, подизпълнител „Евро импекс - Бургас”  ЕООД  и цели увеличаване на количествата 
отпадъци от опаковки, годни за рециклиране и намаляване на количествата отпадъци, които се 
депонират. Основната цел е намаляване на масово разпространените отпадъци, които замърсяват 
околната среда.

И през изтеклата 2018 г. остава проблемът с нерегламентираните сметища, за който Община 

Реновирана зала с 100 места с. 
Славянци



6

c

m

y

k

       

Сунгурларе търпи санкции от РИОСВ гр. Бургас, като контролиращ орган.
Със средства осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда /ПУДООС/ през 2019 г. предстои да  изпълним  проекта за реколтивация на закритото вече 
депо-Балабанчево.

Извършена беше обработка на обществените места за ползване, както и на детските градини 
двукратна дезинфекция, дезинсекция и дезакаризация /ДДД/, съгласно сключения договор с Фира 
„ЕМ ДЖИ КОНСУЛТ” ЕООД гр. София.

 По традиция общината отново се включи в националната кампания “Да изчистим България”, 
събраните  отпадъци бяха – 6 760 тона. 

Зелена система
През годината бяха подкастрени и оформени короните на дърветата по основните улици в града 

и на част от населените места, които не са кастрени от години. Според наличния финансовия 
ресурс, общината ще продължи поетапно да извършва тази дейност.

Зелените площи /стадиони, паркове, детски и спортни площадки/ се поддържат, като периодично 
се окосяват, поливат и  почистват.

Градска среда
За подобряване условията на живот и на градската среда, общината реализира съвместна ини-

циатива с „Хабитат България”, по проект на стойност 3 100 лв. По този проект бяха извършени 
следните дейности: укрепена, пребоядисана и освежена беше оградата на парк „Св. Св. Кирил и 
Методий” в гр. Сунгурларе. Закупени бяха 3 броя детски съоръжения /люлка/, които предстои да 
бъдат монтирани в няколко паркови пространства на територията на общината.

 В рамките на национална кампания за „Чиста околна среда 2018г.”, на тема „Обичам природата 
и аз участвам”, към ПУДООС са реализирани два проекта за облагородяване на ДГ в с.Манолич 
и с.Грозден. За ДГ с. Манолич бяха закупени и монтирани детски спортни съоръжения, а за ДГ 
с.Грозднен беше обособена „класна стая” на открито. Целта и на двата проекта бе повишаване на 
екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, създаване на навици 
и изграждане на екологична култура в обществото и подрастващото поколение.

V.ПОДКРЕПА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ, 
СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА 
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БАЗРАБОТИЦАТА 
И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ.

Подкрепа на местния бизес
С цел подкрепа на местния бизнес и постигане баланс на интересите между бизнеса и общината, 

дейностите през годината са съобразени със стратегическите документи на общината - Общинския 
план за развитие на Община Сунгурларе  2014 -2020г. и др.

Местната инициативна група „Котел-Сунгурларе-Върбица”, която през 2017г. сключи 
Споразумение за изпълнение на Стратегия по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. Чрез изпълнението на тази стратегия 
в която Община Сунгурларе е партньор по подготовката и изпълнението на същата на територията 
на трите общини за периода от 29.11.2016 г. до 30.09.2023 г. ще бъдат инвестирани 5 775 000 лева, 
средствата са безвъзмездна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020г.

По този начин ще се допринесе за осигуряване на адекватни условия за живот и заетост и 
ефективно и интегрирано развитие на местната икономика.

В стратегията са предвидени възможности за финансиране на бизнеса: на селското стопанство-
животновъдство и растениевъдство, на неземеделския бизнес - производство, търговия и услуги.

Финансов ресурс е отделен и за подобряване условията на живот на територията - ремонт на 
улици, ремонт и подобряване на културни, спортни и други обществени сгради, туристически 
обекти и други.

Одобрената Стратегия на „Местна инициативна група Котел-Сунгурларе-Върбица” осигурява 
още една възможност за предприемчивите граждани на територията на Община Сунгурларе да 
реализират своите идеи и развият бизнеса си. В резултат на това ще се намали безработицата и 
ще се увеличат доходите. 

Развитие на селското стопанство
Територията на Община Сунгурларе е с обща площ от 732 452 дка, което я нарежда на трето 

място сред 13-те общини от Бургаска област. Най-голям дял от площта заемат имоти от горски 
фонд – 392 936 дка. С малко по-малка площ, в размер на общо 336 389 дка са имотите, които по 
предназначение са за нуждите на селското стопанство. 

Предвид характеристиката на общината селскотостопанство е развито във всички населени 
места и има водеща функция по отношение на цялостното социално-икономическо развитие, 
като отрасъл-източник на доходи и поддържа част от промишлеността в общината, най-вече 
хранитело-вкусовата. 

Преобладаващата част от имотите са с начин на трайно ползване „ниви”. С най-голям дял в 
отглежданите едногодишни култури са пшеница – 35 800 дка,  слънчоглед – 30 800 дка, рапица 
– 13 500 дка и ечемик – 10 560 дка. Поддържат се и площи с грах, нахут, сорго, соя, царевица, 
ръж, ориенталски тютюн и шипка. През последните години се отглеждат и нови, нетрадиционни 
култури за нашата община – теф, лимец, спелта в с.Дъбовица, бял трън и памук в с.Везенково. 

В Община Сунгурларе не е развито зеленчукопроизводството, поради липсва на  поливни пло-
щи. На територията на общината съществува едно регистрирано съгласно Закона за сдруженията 
за напояване Сдружение „Права река” в с.Грозден. Регистрираната напоявана площ е в размер 
на 1 722,680 дка. Регистрирани са площи с оранжерии в размер на едва 3 дка в урбанизираната 
територия на с. Горово.  

Не малка част от общината е заета и с имоти, представляващи трайни насаждения. Лавандула 
се отглежда в землищата на с.Есен и с.Дъбовица. През последните години се наблюдава тенден-
ция за създаване на нови трайни насаждения, предимно лозя. Цели масиви с площи се засаждат 
с нови лозя от „Винекс – Славянци” АД и фирмите на Винпром Карнобат в землищата на град 
Сунгурларе, село Терзийско и село Лозица.

Релефът и климатът на общината благоприятства и за създаването и отглеждането на овощни 
насаждения от праскови, череши и сливи. В по-малък мащаб, предимно в по-планинските землища 
се засаждат и нови насаждения от орехи, лешници и бадеми. 

От октомври 2017 година започна приемът на Анкетни карти и Анкетни формуляри за заверка 
на същите за стопанската 2017/2018 стопанка година.

През последните три години се наблюдава тенденция за поддържане броя на регистрираните 
земеделски стопани с площи и животновъдни обекти на територията на Община Сунгурларе. Това 
се дължи предимно на изискването на чл.7 от Закона за подпомагане на земеделските произво-
дители, с което кандидатите по схеми за Директни плащания са длъжни да бъдат регистрирани 
по Наредба № 3 от 1999 г. Изискването за регистрация като ЗС е задължително и за участие във 
всички други програми и мерки  на ДФ „Земеделие”, както и за кандидатстване на стопаните 
за предоставена помощ de minimis – за изхранване на животни,  Държавна помощ „Помощ под 
формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван при първичното селско-
стопанско производство”, възстановяване разходи по схемата „Помощ за компенсиране разходите 
на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол 
на вредителите в трайните насаждения”. 

Част от земеделските стопани се регистрират, за да се осигуряват за трудов стаж, както и за да 
извършват продажби на пазари на произведената от тях продукция. От общо регистрираните 499 
ЗС за стопанската 2017/2018 година 429 бр. са регистрирани с животни и земя, 68 бр. са реги-
стрирани само с животни, 42 бр. са регистрирани само с пчелни семейства, 1 бр. с риби – с.Скала 
и 1 бр. със зайци – с.Камчия.

2015/2016 стопанска 
година

2016/2017 стопанска година
2017/2018 стопанска година
брой ЗСплощ в дкаброй ЗСплощ в дкаброй ЗСплощ в дка
500208 226,300521218 604,470499201 530,130
За стопанската 2018/2019 година са приети и обработени 252 броя декларации по чл.69 от 

собственици на имоти за 25 278,465 дка и 686 бр. заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за 202 960,565 
дка от ползватели. В програмния продук Ферма „Ползване на земеделските земи” – FPZ 2 са 
регистрани всички представени нови договори за наем и аренда с начало 2018/2019 стопанска 
година с обща площ от 242 919 дка. Съгласно изискването на чл.41 от Закона за подпомагане 
на земеделските стопани относно заявяване на площи за Директни плащания, собствениците и 
ползвателите регистриха частни, общински и държавни имоти на правно основание и участваха 
в процеса по създаване на масиви за ползване. 

За всички землища с подадени заявления и декларации с „желание за участие в масиви за полз-
ване” в срок бяха изготвени и предадени на ползвателите предварителните регистри на имотите, 
както и карти с определените територии на масиви за ползване. Земеделските спопани от нашата 
община не желаят и не наемат външни фирми за изготвяне на споразумения. И през 2018 година 
с помощта на софтуерния продукт Кадис-споразумения от Общинска служба земеделие град 
Сунгурларе се изготвиха всички доброволни споразумения и служебни разпределения за общо 27 
землища. Само в две землища от общината – село Манолич и село Пчелин се запазва тенденцията 
за ползване на имотите в реални граници. За имоти, обработваеми земеделски земи са изготвени 
общо 27 споразумения. За имоти, трайни насаждения „лозя” са изготвени 2 споразумения и 4 
разпределения по правилата на чл.72а от ППЗСПЗЗ – с участието на един ползвател.

Във връзка с влезли в сила заповеди на директора на ОД „Земеделие” по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ 
за одобряване на сключени споразумения, с които са създадени масиви за ползване за стопанската 
2018/2019 година, всички ползватели са уводемомени за дължимите суми за ползване на имоти 
с НТП „полски пътища”, включени в масивите за ползване и за сумите за имоти с НТП „напо-
ителни канали”, които не функционират и са обработваема площ. Дължимата сума за ползване 
на проектираните в плановете за земеразделяне полски пътища са в общ размер на 51 133,95 лв. 
Сумата, дължима за напоителни канали, които не функционират е в общ размер на 2 195,09 лв. За 
ползването на имотите, представляващи нефункциониращи канали са сключени договори между 
Община Сунгурларе и съответните ползватели. Сумите се внасят по банкова сметка на Община 
Сунгурларе.

За територията на Община Сунгурларе  е входирано едно единствено заявление по реда на 
чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, 
мери и ливади за землище на село Скала за календарната 2019 г. Тъй като в законоустановения срок 
не са постъпили други такива заявления за землището, както и за територията на цялата община 
и описаните в заявлението два имота нямат гранични точки помежду си и не граничат с други 
частни свободни имоти с НТП пасища, мери и ливади, заявителят е уведомен писменно, че им

отите му остават за ползване в реални граници. Въз основа но получения от службата отговор, 
заявлението е оттеглено.  

За изминалата 2018 година се констатира рязко намаляване броя на личните животновъдни сто-
панства. Ниските изкупни цени на млякото и нередовното изплащане на дължимите от мандрите 
суми са причина за затварянето на 2 млечни ферми и в края на 2018 г. в общината останаха само 
10 действащи ферми. В семейна ферма в с.Терзийско на ЕТ «Милк – Радостина Манева» започна 
производство на краве сирене и кашкавал. В част от обектите с месодайно направление, освен 
местни животни, се отлеждат и говеда от породата “Българско сиво говедо” и от елитните месодайни 
породи „Galloway” и „Абердин ангус” – с.Везенково, с.Камчия и с.Съединение. Постепенно се 
увеличава броя на стопаните, които закупуват и елитни породи с цел подобряване на качеството 
и количеството на отглежданите животни за по-високи добиви от месо. Все повече стопанства 
регистрират животните си и под селекционен контрол и кантидатстват по схемите за обвързано 
подпомагане по Директни плащания. Четири стопанства от нашата община, отглеждащи овце и 
кози на територията на с.Вълчин, с.Есен, с.Камчия и с.Бероново кандидатстваха за първа година 
и по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР 2014 – 2020 г.

На територията на Община Сунгурларе няма регистрирани мандри и млекосъбирателни пун-
ктове. Регистрираната кланица за птици в село Чубра прекрати дейността си поради липса на 
суровина – угоени патици. Двете птицеферми за угояване на патици в с.Вълчин бяха затворени 
от РИОСВ гр.Бургас, поради неспазване на екологичните изисквания за работа – нефункциони-
ращи лагуни за пречистване на отпадъчни води. Фермите за отглеждане на патици в с.Подвис и в 
с.Горово работиха с намален капацитет поради усложнената епизоотична обстановка в страната. 

По данни от официциалните лекари към ОД «БХ» Бургас, през 2018 г., животновъдите са вак-
синирали всички налични говеда и биволи против «Заразен нодуларен дерматит». Против «Син 
език» са ваксинирани всички говеда и овце. На територията на общината нямаше регистрирано 
нито едно огнище на заразно заболяване по селскостопанските животни и птици. 

Привличане на инвестиции
В сферата на привличане на инвестиции от първостепенно значение е наличието на добре развита 

инфраструктура. Общината разполага с база от готови технически проекти, като същевременно е 
в непрекъснат процес на подготовка на нови такива с цел при откриване на схема за финансиране 
да се реагира бързо и адекватно.  
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 Системно и последователно използваме всички инструменти за осигуряване възможности за 
заетост и получаване на доходи, чрез подкрепа на бизнеса, ефективно управление на общинската 
собственост, поддържане на оптимален брой услуги и участие в програми за осигуряване на за-
етост. Чрез подписани договори за участие в различните програми, финансиращи осигуряването 
на временна заетост, през 2018 г. бяха разкрити -  18 работни места в гр. Сунгурларе и селата: 
Манолич, Чубра, Грозден, Съединение, Лозарево, Прилеп и Босилково. Със сключения договор 
в края 2018г. с Агенцията по заетостта и одобрените средства в размер на 400 хил. лв. общината 
ще  осигури работни места за 27 лица с трайни увреждания за срок от 24 месеца.

Продължава своята дейност открития  през 2016г. изцяло оборудван със съвременна техника 
шивашки цех в с. Манолич на фирма: „Грация мода” ООД. Цеха е с намерение през новата 2019 
г. да увеличи работните места до 60 бр.

 Разчитаме и на сериозна инвестиция в размер на 3 мил. евро за строителство на завод за фура-
жи за домашни любимци с инвеститори „МЕССУ” ЕООД гр.Сунгурларе и норвежки партньори. 
С решение на  Общински съвет Сунгурларе е даден ход на инвеститорите, които ще започнат 
изграждането на завода през м.май 2019г., като се предвижда към края на годината да заработи 
с 25 работни места. 

През 2018г. имат одобрени проекти, разрешение за строеж и към настоящия момент чакат фи-
нансиране от ЕП за реализиране на инвестиционите си намерения, следните фирми:

-Фирма „Вангелис” ЕООД гр. Карнобат, предстои да изгради Фабрика за пилете в с. Вълчин;
-Фирма „Компания за агроинициатива” ЕООД гр.София ще изгражда Агропроизводствена база 

за маслодайни култури и зеленчуци в землището на с. Вълчин; 
- Проект „Амболатории за индивидуална практика, за първична медицинска помощ и индиви-

дуална дентална практика” на „Д-р Бисер Атанасов и синове” ЕООД гр. Сунгурларе;
-Фирма „КалинаТрейд” ЕООД с. Чубра - проект за обект „Център за спортни дейности, свързани 

с отдих /йога център/”;
-Сливенска митрополия гр. Сливен проект - за обект „Манастир „Свети 26 мъченици Зографски”” 

в землището на с. Садово;
-Министерството на здравеопазването - има одобрен проект за обект: „Филиал за спешна ме-

дицинска помощ - вътрешно преустройство на част от съществуваща двуетажна сграда, с навес 
за линейки, козирка, дизел генератор и паркинг”;

-Община Сунгурларе има проект и разрешение за строеж за обект: „Реконструкция и оборуд-
ване на терен за озеленяване в с.Грозден”  и проект за обект „Ремонт на площад в с.Прилеп”. 
Финансирането и за двата проекта е осигурено с целеви средства по ПМС №165 – предстои да 
бъдат  реализирани през 2019г.

Промишлеността в общината е представена от основните производители и износители на вино 
от района: „Винекс Славянци“ ЕАД, с. Славянци; Винарна „Зеланос“ с. Славянци; „Агро вин” 
ООД - „Шато Сунгурларе“, гр. Сунгурларе; Винарна „Христови“ с. Славянци и др.; 

 „Виатекс” гр. Сунгурларе - месопреработване; ЕТ „Тодор Байнашев“  и ЕТ „Руси Андреев” за 
производство на метли; Дървообработващите фирми  -  „Картал – 55” ЕООД и Дружество с огра-
ничена отговорност „Салкъм” с. Манолич, ЕТ „К.Бозов” с. Лозарево; Фирма „Булкарбон” ЕООД, 
гр. Пловдив за производство на дървени въглища в с. Бероново, които  успяват да функционират 
в сегашните условия.

Фирма „Биотерра” ЕООД, гр.Добрич  в с. Есен, която създава лавандулови насаждения; ЕТ 
„МИЛК - Радостина Манева“- по проект изгради мандра от малък тип в с. Терзийско;  Фирма 
„КОЙ” ЕООД гр. Сунгурларе с новоизградения „Комплекс за отдих”.

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Продължава практиката да се извършва ежегоден преглед на общинската собственост. Общинската 

собственост се използва по предназначение и в интерес на населението. Разпоредителните дейст-
вия, които са предприети, са в съответствие с изискванията на съществуващото законодателство. 
Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост е съобразен 
с чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите 
за нейното управление. 

През 2018г. са съставени 66 броя актове за общинска собственост /частна и публична/, които 
са регистрирани и вписани в съда. 

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост 
на общината се извършва с решения на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Приетата Стратегия за 
управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 2015-2019 г. и Програмата 
за съответната година за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

За отчетния период  са извършени следните разпоредителни сделки и услуги:
- 27  действащи договора за наем на язовири, от които са постъпили приходи в размер на 25 690 лв.;
-15 броя язовири са в процес на предаване на Министерството на икономиката - Държавно 

предприятие за управление и стопанисване на язовири;
-Постъпленията от приходите от отдадени общински имоти - жилищни и нежилищни  за 2018 

г. - 41 817 лв.
-Обекти дадени под наем през 2018г. - 10 броя обекти.
-От общински поземлен  фонд  през 2018г. са отдадени под наем и аренда земеделски земи :
   1. пасища и мери   - 24 637 дка, като приходите от тях са -  188 669 лв.
   2. Ниви и полски пътища  - 6 750 дка, приходите  са в размер на 109 367 лв.
 -Продадени са: 1 имот  в гр.Сунгурларе,  1 имот  в с. Скала, 2 имота в с.Костен, 1 имот в с.Ведрово, 

1 имот в с.Лозарево и продаваеми места на територията на общината, от които приходите през 
2018 г. възлизат на  21 861 лв.

-Продадени земеделски земи, а именно: имот №000232 в землището на с. Съединение на стойност 
1 365 лв. и имот  № 075002  в землището на с. Везенково  на стойност 97 240 лв. Общо приходите 
от продажба на земеделски земи е 98 605 лв.

  Опазване на селскостопанското имущество
Опазването на селскостопанското имущество винаги е стояло на вниманието на общинската 

администрация и Общински съвет Сунгурларе. Обективно оценяваме предпоставките за посега-
телства върху собствеността: застаряване на населението, висок процент безработица, компактно 
ромско население в някои населени места. Разчитаме на съвместни действия с РУП-Сунгурларе. 
По време на кампаниите се провеждат работни срещи, на които се набелязват конкретни действия 
на двете институции с цел снижаване на посегателствата върху селскостопанското имущество. 

ОБЩИНСКИ  ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 
Горските територии в общината се стопанисват и управляват съгласно изискванията на Закона за 

горите и подзаконовите нормативни актове, в т.ч. и Горскостопанския план на общинските горски 

територии, който е за 10 годишен период. Служителите от дирекция „Общински горски терито-
рии и местни приходи” съвместно с общинска администрация, работят активно за ефективното 
стопанисване и управление на горските територии. 

През 2018г. по отношение на общинските горски територии са извършени следните дейности:
-Изпълнението на лесофонда за  2018г., към 31.12.2018г. е 25 446,98 м3 лежаща маса. Издадени 

са 116 бр. позволителни за сеч;
-През 2018 г. са заявени  дърва за местното население за сезон 2018 - 2019г. - по одобрените 

списъци за 28 521,00 пр.м3,  от които са извозени до момента 24 165,0 пр.м3;
-Съставени са 48 бр. констативни протоколи и 70 бр. актове през годината, във връзка с неза-

конно съхраняване на дърва за огрев, без контролна горска марка и документ доказващ законния 
им произход, за незаконно отсечени дървета, за неспазване на технологичен план;

-За  отчетния периода е извършено маркиране от фирми изпълнители с общо количество  26 
404,0  пл.м3  -  лежаща маса; 

През 2018г. приходите от добитата дървесина /иглолистна и дърва за огрев/ възлизат на 1 155 
385 лв., или изпълнение 120,99 на сто спрямо плана /954 977лв./. От добитите дърва за огрев са 
снабдени всички детски градини, училища, читалища и кметства, административните сгради на 
общинска администрация и сградите на останалите дейности. Осигурени са на 100 % дърва за 
огрев на населението в селата: Велислав, Манолич, Везенково, Есен, Терзийско, Садово, Бероново, 
Пчелин, Дъбовица, Ведрово, Босилково, Завет и Есен. Останалите населени места, към края на 2018г. 
са снабдени на 80-90 %. В началото на 2019 г. ще бъдат доставени и останалите количества дърва.

Контрол върху дейностите в горите 
За осъществяване на ефективен контрол върху дейностите в горските територии бяха извършени 

от Регионална дирекция по горите /РДГ/ Бургас една комплексна проверка  и 14 тематични проверки.
Опазване и защита на горските територии от пожари
Година беше спокойна по отношение на пожарите. Имахме само един пожар възникнал на 

31.08.2018г. в отдел 98“г“, в землище Пчелин, като засегнатата площ беше  10 дка широколистна 
гора. В погасяването на пожара  участваха 8 служители от дирекцията, 12 доброволци и служители 
на ГДПБЗН Карнобат.

На 25 октомври в гр. Сунгурларе бяха представени новозакупените противопожарни автомобили 
по Трансграничния проект България-Турция 2014-2020г., с наименование: „Съвместни действия 
за борба с пожарите“ между Община Сунгурларе и Община Юскюп.

С новите 4-ри високо проходими автомобили за гасене на пожари с които вече разполагаме,  ще 
се подобрят  нашите действия при попушаване на възникнали пожари.

Констатирани нарушения
През 2018 година са издадени 160 бр. Наказателни постановления, наблюдава се увеличение на 

установените нарушения спрямо 2017г. /96 бр./ с 64 бр., или със 60 на сто.
 -Най-голям дял от съставените актове са тези свързани с нарушения по Закона за горите. Общият 

брой на издадените Наказателни постановления е 114 бр. спрямо 38 бр. през 2017г. Отчита се 
завишен контрол, в резултат на който е регистрирано нарастване на констатираните нарушения 
свързани с незаконна сеч в горските територии. Събираемостта на наложените наказания - глоби 
е затруднена, тъй като нарушителите са основно  от малцинствата, не работят и не притежават 
имущество. По-голямата част от тях са лица от с. Градец, Община Котел и околните населени 
места. Същите трудно се откриват на регистриран постоянен и настоящ адрес, поради което голяма 
част от Назакателните  постановления не могат да бъдат връчени лично.

-Издадени са и 42 бр. Наказателни постановления по Наредбата за опазване на обществения 
ред на територията на Община Сунгурларе, които са с 4 по-малко от 2017г. Наказателните по-
становления са издадени предимно за управление на пътно превозно средство - конски каруци, 
управлявани без поставен предпазен чул. Глобите са в размер от 20,00 лв. Събираемостта е трудна 
поради изложените по-горе причини свързани с личността на нарушителите.

-По Закона за опазване на селскостопанското имущество издадените наказателни постановления 
са 4 бр. и те са с 8 по-малко от издадените през 2017г.

VI. ПРОЗРАЧНА, ЕФЕКТИВНА И ДОСТЪПНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Принципите които спазваше общинската администрация и през третата година от мандата 

бяха: вземане на законосъобразни решения, професионализъм на служителите, прозрачност и 
ефективност в работата на администрацията на всички нива, защита интересите на гражданите 
и отчетност пред тях.

 Гарантиране на достъпност на администрацията, бързина и ефикасност в работата й. Гъвкава 
политика по отношение на определяне на местните такси и цени на услуги в интерес на гражданите 
и принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, 
създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, 
постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и ефек-
тивно разпределение на общинските ресурси. Услугите се извършват в законоустановения срок, 
във формата и начина на предпочитание на гражданите. Предоставят се всички административни 
и технически услуги, така че да бъдат удовлетворени исканията на гражданите. 

Достъп до услугите на администрацията се извършва, чрез Центъра за информационно и адми-
нистративно обслужване/Фронт офиса в Община Сунгурларе, където се заявяват и предоставят 
услугите. Общия брой извършени административни услуги за отчетния период са 2 820 бр. и 
приходите от изпълнение на административните услуги за този период да в размер на  48 797 лв. 

През  периода са заведени 6 314 документа, от които 3 829 входящи и 2 485   изходящи, без да 
са включени вътрешните документи.

Като част от общото административно обслужване на гражданите са издадени 39 удостовере-
ния за осигурителен стаж  и доход и 221 удостоверения и служебни бележки  за получен доход.

В Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и човешки ресурси” се 
издават удостоверения на граждани с постоянен адрес на територията на Република България, тъй 
като на всяко работно място има осигурен достъп до Национална база данни /НБД/ „Население”, 
както и на бивши и настоящи жители на гр. Сунгурларе.

В административното обслужване и гражданската регистрация през 2018г.  значително е завишен 
броя на издадените документи за извършване на административна услуги спрямо предходната 
година. Издадени са: 869 бр. удостоверения въз основа на регистъра на населението, 219 бр. 
удостоверения за раждане, 31 бр. удостоверения за сключен граждански брак, 34 бр. преписа на 
актове за смърт, съставени са  328 бр. -  актове по гражданско състояние и техните електронни 
еквиваленти /49 бр. акта за раждане, 117 бр. акта за брак и 162  бр. акта за смърт/, 6 броя удосто-
верения за идентичност на административен адрес, 2 броя решения за възстановяване на имена 
по чл.19а, 28 броя вписвания в регистъра на населението  на чужди граждани с разрешение за 
пребиваване в страната от Областна дирекция  на МВР отдел  „ Миграция“, отразени са  35 бр. 
промени в актове по гражданско състояние, окомплектовани са и са направени  52 бр.  запитвания 
за наличие на българско гражданство, 246  бр. легализации на документи за чужбина, 878  бр. 
нотариални заверки на подпис и дата, заверки на съдържание и препис на документи, 127 бр. 
други удостоверения по искане на граждани, водена е кореспонденция   - 65 бр.  с МВР, съд и 
прокуратура,  други органи на държавната власт и местното самоуправление, като са изпращани 
служебно искани документи. Непрекъснато се правят записи на починали лица в НБД /национална 
база данни/, тъй като общината е с много пропуски в това отношение и тези пропуски се навакс-
ват с бързи темпове, работи се по въвеждането на актовете за раждане на всички лица, родени в 
общината, ежедневно се актуализира ЛБД /локална база данни/. 

За отчетния период беше закупена нова фотокопирна техника за фронт-офиса. Компютърната 
техника  и периферните устройства в общината се поддържат в добро състояние, ползват се ефек-
тивно. Всеки служител има достъп до актуална правно-информационна система, поддържат се 
актуализирани версии на използваните от администрацията програмни продукти.

Ежедневно се извършва обработка в  Национална база данни “Население”.

Ремонт на читалищна сграда 
с. Грозден
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Приети са и се спазват задължителните стандарти за административно обслужване, Харта 
на клиента, Правила за работа по Закона за достът до публична информация. С влезлите в сила  
промени в Административно процесуалния кодекс /ДВ.бр.27/25.03.2014 г./ започна въвеждане 
на комплексно административно обслужване. От 25.03.2015 г. и към настоящия момент админи-
стративните услуги се предоставят, без да е необходимо заявител да предостави информация или 
доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създадени в Община Сунгурларе. 

В съответствие с изискванията на ЗМСМА в Общински съвет Сунгурларе са внесени 92 броя 
докладни записки и предложения, свързани с дейността на общинската администрация. 

Системно се поддържа и актуализира сайта на общината, където се публикуват обявените общест-
вени поръчки, новини, обявления, решения на ОбС и т.н. Освен това се предоставя информация 
за размера на данъчните задължения и начините за погасяването им.

Продължава добрата практика да се провеждат периодични заседания на кмета с кметовете и 
кметските наместници, заедно с ръководителите на държавни  структури и организации.

През отчетния период  Обществения съвет, създаден към кмета на общината, заседава пери-
одично и разглежда  въпроси, касаещи конкретни предложения на кмета на общината относно 
развитието на града и населените места.

На добро ниво е координацията с областния управител, областната и общинска служба „Земеделие“ 
и дирекция „Социално подпомагане“, дирекция „Бюро по труда“, както и отдела за „Закрила на 
детето”, гр. Карнобат.

 Постигнато е добро взаимодействие със структурите на РУП гр. Сунгурларе, Областна дирекция 
на МВР гр. Бургас, звената на РИОСВ, ВиК, EVN и други.

Системни и ефективни са връзките с централните ведомства, вследствие на които се осигуря-
ват допълнителни средства от републиканския бюджет за по-успешно реализиране на проекти 
и програми.

Постоянни са контактите с Националното сдружение на общините в РБългария /НСОРБ/, 
Регионалната асоциация на общините „Тракия“, Асоциация на общините-собственици на гори, 
неправителствени организации и др. за решаване на проблемите на общината.

ДЕЙНОСТИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ДЕЙНОСТ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ

-През отчетния период  бяха проведени 30 бр. заседания на Общински експерт съвет по устройство 
на територията /ОЕСУТ/ на които бяха разгледани преписки и проекти 72 бр.;

-Издадени разрешения за строеж - 36 бр., разрешения за поставяне на преместваеми обекти - 2 бр., 
удостоверения за въвеждане в експлоатация - 12 бр., регистрирани технически паспорти - 15 бр., изда-
дени разрешения за възлагане, изработване на ПУП и изменения на ПУП - 19 бр., издадени скици - 520 
бр., издадени удостоверения за търпимост на сгради - 159 бр., удостоверения по Закона за кадастъра 
и имотния регистър /ЗКИР/ - 19 бр., визи за проектиране - 50 бр., открити строителни площадки - 15 
бр., издадени удостоверения по устройство на територията -33бр., обработени и приключени преписки 
за изменения на ПУП - 61 бр., обработени преписки по незаконно строителство - 4 бр. и обработени 
преписки за самосрутващи се сгради - 2 бр.

В заключение бих искал да обобщя, че свършеното през 2018 г. е резултат от последователната и 
задълбочена управленска програма. В Отчета са посочени  част от многобройните дейности, които 
изпълнява общинската администрация. Благодарение на строгата бюджетна дисциплина, ефективното 
разпределение на разходите и максималното използване на финансовите възможности на външното 
финансиране, систематични и последователни усилия за подготовка на нови проектни предложения 

за предстоящи важни инвестиции.
Дейността на общинската администрация заедно с кметовете и екипите им по места, през третата 

година от мандата е доказателство,  че,  чрез подобряване на инфраструктурата и подобряване на 
жизнената среда,  инициативите в земеделието и туризма, на одобрените европейски, трансгранич-
ни и национални проекти, стремеж към усъвършенстване ефективността в управлението, Община 
Сунгурларе  върви по верния път към по-добро бъдеще. 

Всичко което постигнахме през отчетната година е благодарение на добрата съвместна работа на 
Общински съвет Сунгурларе и общинската администрация. Със задоволство мога да определя, вза-
имоотношенията Общински съвет – общинска администрация, като конструктивни и коректни, като 
важен аспект в реализирането и изпълнението на заложените цели в мандатната програма. Тази оценка 
не е пресилена, напротив тя е направена след отчитане на реалностите и при игнориране на тясно 
партийните и търсещи политически дивиденти действия на отделни съветници, които понякога стават 
дори лични. Аз съм реалист, с почти 20 години опит в местното самоуправление и мога да направя 
трезва преценка на мястото и ролята на Общинския съвет за развитието на общината. Определям го, 
като изключително важен, водещ орган на местното самоуправление, давам си сметка, че от доброто 
взаимодействие между общинския съвет и кмета, включително общинската администрация, зависи 
как ще се развива общината.  Именно затова правя необходимото за добрите отношения с Общинския 
съвет, защото никой няма право да вреди на онези, които са му дали доверието си, а с това и място в 
местното самоуправление.

За да се осъществява качествено  местното самоуправление не е достатъчно само неговите органи да 
работят добре. Необходимо е активно, изискващо, контролиращо гражданско общество, с общи усилия 
да привличаме все повече гражданите, фирми и отделни специалисти  извън администрацията, както и 
неправителствени организации при съставяне на наредби, програми и др. на общината. В тази насока 
следва още по-вече да работим, защото само по този начин максимално ще защитим обществения 
интерес на  жителите от общината. Очаквам и Вие да се включвате в този  задължително двустранен 
процес, чрез изразяване на градивна критика, отправяне на мнения и препоръки по отношение на 
цялостната ни работа в този  публичен управленски процес.

Уверявам Ви, че и през последната година от мандат 2015-2019 общинска администрация и аз лично 
ще работим усърдно, за да постигнем основната си цел, а именно: извеждане на общината от финан-
совата криза в която се намира и към  настоящия момент - запазвайки нейната финансова стабилност 
и устойчивост, с вземане на целесъобразни и законосъобразни управленски решения, за да имаме 
реална и своевременна възможност за подобряване условията за живот на жителите на общината. 

Завършвайки този отчет, искам да благодаря на всеки един от Вас за проявената активна позиция 
и добронамерена съпричастност към общите ни усилия да направим нашия град и нашата община 
едно по-добро място за живеене. 

Нека вярваме в доброто, оценяваме постигнатото и всички заедно да продължим да работим за 
Община Сунгурларе, с надеждата, че утре ще бъде по-добре от днес. 

Изразявам благодарност на Обществените съвети в града и кметствата и на всички, които по един 
или друг начин, допринасят за утвърждаване на местното самоуправление в Община Сунгурларе. 

Благодаря Ви за доверието! 
С уважение, 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

м.януари 2019 година

НАЦИОНАЛНИЯ  КОНКУРС - ИЗЛОЖБА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „СВ.
ТРИФОН ЗАРЕЗАН”, ПОСВЕТЕН НА ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА ЛОЗАРЯ 

И ВИНАРЯ – ТРИФОН ЗАРЕЗАН!

ЗА 15-ТИ ПЪТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦАТА  БЪЛГАРСКИЯТ НАРОДЕН ОБИЧАЙ, БИТА 
И КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИНА БЯХА ПРЕДСТАВЕН, ЧРЕЗ КРАСОТАТА НА БАГРИТЕ 
И ВКУС НА ВИНО ВЪРХУ ПЛАТНО. 

Талант, красота, минало и настояще сътворени в повече от 2000 невероятно красиви рисунки /
графика и живопис/, скулптори и творби на приложното изкуство, дело на деца на повече от 30 града 
в страната. Достойно събитие, пример за подкрепа на българските таланти, които заслужават светло 
бъдеще и място в най-престижните културни институти по света.

„СВ. ТРИФОН ЗАРЕЗАН”, ПРАЗНИК НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ, ПРАЗНИК НА 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

За двадесет и шести път Община Сунгурларе тържествено отбеля своя празник, утвърждавайки 
традициите на лозарството и винопроизводството, наложени през вековете. 

3 МАРТ – 140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, 
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ПАДНАЛИТЕ ЗА 

БЪЛГАРИЯ – ПОКЛОН!

Подвигът на този ден е неизмерим, неподвластен на времето,защото са живи чувствата на призна-
телност пред светлата саможертва на цял един народ, нетърпелив да измие с кръвта си позора на робс 
твото. Поклон пред величието на всички страдалци, загинали за свободата на България! Нека помним, 
нека бъдем единни и носим в сърцата си гордия български дух!

СУНГУРЛАРЕ СЕ ПРЕВЪРНА В ЦЕНТЪР НА КРОСОВИТЕ БЯГАНИЯ

С тържествена вечер, филм и концерт на 17 март в Сунгурларе бе дадено официалното начало на 
поредното издание на Кроскънтри „Сунгурларска долина“ и на новата верига бягания „Рън България“ 
(Run Bulgaria), първото състезание от която бе масовото трейл бягане „Сунгурларе рън“.

ТОВА, КОЕТО НАПРАВИХМЕ И ПРЕЗ ТРЕТАТА ГОДИНА 
ОТ МАНДАТ 2015-2019, Е ОЩЕ ЕДНА КРАЧКА КЪМ 
ПО-ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
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С БОГАТА ПРОГРАМА И МНОГО НАСТРОЕНИЕ СУНГУРЛАРЕ ОТПРАЗНУВА 
ПРАЗНИКА НА ГРАДА

През 2018 година за първи път празника на града се чества на 8 ноември заедно с  храмовия празник 
на църквата „Св.Архангел Михаил”, на основание решение на Общински съвет Сунгурларе.  

НЕЗАБРАВИМ И ВЪЛНУВАЩ 24 МАЙ С ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА 
СУНГУРЛАРЕ 

ДГ С.СЪЕДИНЕНИЕ ИЗПРАТИХА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

 НА 1 ЮНИ В ДЕНЯ НА ДЕТЕТО - „ДА ЗАБЪРКАМЕ ПРИКАЗКА” В СЕЛО 
СЛАВЯНЦИ

ПОД ЗВУЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ ФОЛКЛОР  ДОЛИНАТА НА ЛОЗИТЕ ПЯ  И 
ТАНЦУВА

На 2 юни за 46-ти път  Сунгурларе се превърна в пъстра музикална арена, където се срещнаха даро-
вити музиканти, гласовити певици, грациозни танцьорки и танцьори от населените места в общината. 

И екна площада  огласен от кръшни мелодии и заслужени аплодисменти.
50 ГОДИНИ ЗАЕДНО - ЗЛАТНА СВАТБА

Във връзка с честванията на 40-годишнината от обявяването на град Сунгурларе за център на 
Община Сунгурларе  на 19 октомври в ритуалната зала на общината, за първи път се проведе това съ-
битие.  Инициативата да бъдат поканени на среща семействата от град Сунгурларе, които са сключили 

граждански брак през 1968 г. и на които съдбата им е дала възможността да празнуват своята златна 
сватбата през 2018г. е на  кмета на Община Сунгурларе - инж. Васил Панделиев.

ПАМЕТНА ПЛОЧА  ЩЕ НАПОМНЯ ЗА ДЕЛОТО НА ДОБРИ КЕЛЕВЕДЖИЕВ В 
СУНГУРЛАРЕ
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По идея на инж. Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе, след  решение на Общински съвет 
Сунгурларе на 12 октомври бе открита паметна плоча, поставена на фасадата на Дома  на учителя и 
общественик Добри Великов Келеведжиев в Сунгурларе.

 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ИМА НОВИ ДВАМА ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ 

Общински съвет Сунгурларе удостои  през 2018 г. със званието „Почетен гражданин на Община 
Сунгурларе”:  д-р Христо Христо  Иванов - лекар и  посмъртно Добри Великов Келеведжиев - учител 
и общественик.

ПРАЗНИЧНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ЗАСЛУЖИЛИ 
ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНАТА 

Във връзка с 40-годишнината от обявяването на град Сунгурларе за център на Община Сунгурларе, 
за първи път на 12 октомври на тържествено заседание на Общински съвет Сунгурларе се състоя праз-
нична церемония по награждаване на заслужили дейци и граждани от Община Сунгурларе, удостоени 
с  отличието „Почетен знак на Община Сунгурларе”.

ЕКСПОЗИЦИЯ НА СПОРТА И СПОРТНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ БЕ ОТКРИТА НА 
26 ОКТОМВРИ  

Всеки посетил Експозицията в гр. Сунгурларе ще има възможността да се запознае с развитието 
на спортната кариера на шампиона Шабан Мустафа от старта му и към настоящия момент, както  и 
с  неговите  постижения и отличия. Експозицията  разполага и със секции - леката атлетика, борба, 
баскетбол, волейбол и футбол. 

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА С ИМЕТО „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА”  Е ИМЕНУВАН 
СТАДИОНА В ГРАДА

Със  счупването на бутилка шампанско и пожелания за много спортни успехи на 31 октомври - инж. 
Васил Панделиев официално оповести името на стадиона в града.

ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД И ПАРКА В ГРАД СУНГУРЛАРЕ НОСЯТ ИМЕТО „СВ.
СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
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На празника на гр.Сунгурларе  8 ноември - „Св. Архангел Михаил” официално бе обявено името 
на централния площад и парк в града. 

„…..Убеден съм, че именувайки днес площада и парка на името на Светите братя Кирил и Методий 
това няма да остане незабелязано

ще придобива все по-голям смисъл с годините, нещо повече, ще гради самочувствието ни като народ, 
който помни своите корени, език и минало, но гледа напред към своето бъдеще. ….”, из словото на  
инж. Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ  ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ 
АВТОМОБИЛИ

На  25 октомври на площад „Св.Св.Кирил и Методий“ в гр. Сунгурларе бяха представени новозаку-
пените противопожарни автомобили по Трансграничния проект България-Турция 2014-2020г., с наи-
менование: „Съвместни действия за борба с пожарите“ между Община Сунгурларе и Община Юскюп.

ФОЛКЛОРЕН КОНКУР ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ТАМБУРА „РУСКО 
СТЕФАНОВ”

За дванадесети пореден път на 27 октомври в град Сунгурларе се проведе Националният фолклорен 
конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”. Талант, красота, минало, настояще и бъдеще 
сътворени в една чудна феерия от звуци, ритми и цветове! Така премина  ХІІ-ят национален конкурс 
за тамбура „Руско Стефанов” град Сунгурларе. Конкурсът показа, че е жива традицията за свирене 
на тамбура и че България има подрастващи таланти, носители и посланици на древната култура на 
предците ни. 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ДОСТОЙНО ДОМАКИНСТВА НАЦИОНАЛНИЯ 
ШАМПИОНАТ НА БЪЛГАРИЯ  ПО КРОСКЪНТРИ 2018 ГОДИНА НА 27 

ОКТОМВРИ
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Предизвикателство и изпитание  за Община Сунгурларе, тъй като-за първи път в историята на 
общината в областта на спорта се проведжа национален шампионат.

 
ВИКТОРИНА „ЗНАЕТЕ ЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”

На 20 ноември  в град Сунгурларе за  поредна година се  проведе викторина „Знаете ли български 
език?“. Целта на викторината е да даде възможност за изява  в нетрадиционна обстановка на знанията 
и уменията на учениците, придобити чрез обучението по български език и литература. Организирана 

от ЦПЛР-ОДК Сунгурларе със съдействието на РУО гр. Бургас и Община Сунгурларе. Участваха 6 
отбора от училищата в общината, които се бореха за престижното първо място.

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово и настъпващата Нова 2019 

година в Сунгурларе се проведе Коледен благотворителен концерт под надслов „Коледа в сърцата ни“, 
организиран от  НЧ „Просвета- 1882г.” Сунгурларе. Благодарение на милосърдието на всички учас-
тници и гости от входни билети и други дарения беше събрана сумата от 1 261лв., която се използва 

за изграждането на достъпна среда, така че  хората в неравностойно положение да могат да ползват 
услугите, които предоставя читалището.

 НАЙ-ГОЛЯМАТА ГЛОБАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ЖИЛИЩНИ ПРАВА 
СТЪПИ В СУНГУРЛАРЕ

Работна среща се проведе на 26 октомври в гр. Сунгурларе. По време на срещата г-жа Ася 
Добруджалиева - мениджър проекти в Хабитат България запозна присъстващите с възмож-
ностите за обновяване на бедните квартали - а именно, подобряване на условията на живот 
и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В следобедните часове се проведе 
доброволческа акция  за подобряване на градската среда, в която се включиха служители на 
общинската администрация, ученици от  СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе. 


