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Брой 2, 28.01.2016 г. Година X, брой 183

ПЛАНИРАНИТЕ 
26 ХИЛЯДИ КУБИКА ДЪРВА 

ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ

Във връзка с провеждането на общинския празник „Трифон Зарезан”, организаторите 
обявяват конкурси за „Най-добро домашно бяло вино” и „Най-добро домашно червено 
вино”.

Отдел „Култура” при община Сунгурларе и НЧ „Просвета-1882г.” Сунгурларе  при-
канват всички винопроизводители да участват в конкурсите. Пробите ще се приемат 
всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в сградата на  читалището на първия етаж до 
11.02.2016 година /включително/.                                                                                          

По традиция спечелилият първо място в конкурса се коронясва за Цар на лозята на 
14 февруари. Производителят на най-добро червено вино ще получи приза на кмета на 
община Сунгурларе инж. Васил Панделеев.

Резултатите от дегустацията ще бъдат обявени на 14 февруари в Музея по лозарство 
и винарство град Сунгурларе.            

Организаторите на празника пожелават успех на всички участници.

Общинската администрация в Сунгурларе, начело с 
кмета инж. Васил Панделиев, е на път да стори истинско 
чудо и да осигури предвидените непосилни 26 000 кубика 
дърва, включени в списъка за тази зима. Едва 800 кубика 
дървесина, която се събира в момента, дели кметството 
от това постижение.

Общината, която има много задължения, трупани през 
последните няколко години, изпитваше затруднения и с 
осигуряването на навременната доставка на огревния 
материал. „Списъкът за дървата още пролетта беше 24 
хил. кубика за населението, но старата администрация 
допусна грешка, надявам се да не е умишлена и е поз-
волила на кметовете на селата да пишат още хора да 
си резервират дърва. Така изведнъж количеството за 
доставката на дърва за огрев в общината е станала 26 

хил. кубика“, обясни кметът Васил Панделиев.
Първите 24 хил. кубика сунгурларци обикновено са 

получавали по време на традиционния за общината 
гроздобер през есента. Това не се е случило и една от 
причините е моментът на смяната на властта. Новото 
ръководство обаче  ускорява процеса и до Нова година 
25 хил. кубика вече са доставени. Само януарският сняг 
е попречил за доставката и на останалото количество 
дърва на населението.

В момента са останали около 800 куб. дърва, които жи-
телите на Лозарово, Съединение и Черница ще получат, 
гарантира кметът. Според него ако не са били изготвени 
допълнителните октомврийски списъци дърва, кампани-
ята за снабдяване с дърва за огрев на населението вече 
ще е била приключила.

В отговор на подаден сигнал 
от наша съгражданка за липсва-
щите скари на отводнителните 
шахти по ул ,,Георги Димитров“, 
Ви уведомявам, че проблемът е 
решен. Постъпката на госпожата 
е похвална, но доста закъсняла. 
Закъсняла е, защото  шахтите са 
в това състояние вече втора зима 
– след десетките кражби от както 
са поставени през 2008г.

Имайки предвид сериозността 
на проблема, още  в началото на 
месец декември наши работници 
започнаха изработка на скари, 
които трудно да се крадат. Оказа 
се обаче, че има заявени такива в 
местната леярна още от миналата 
година. През август 2015г. те са 
били готови, но не са платени и 
съответно не са получени, а шах-
тите остават отворени.След като 
разбрах това, се разпоредих да 
се платят и получат. На 13.01.2016г 
шахтите бяха почистени, а скарите 
поставени. Пазете ги!

Мисля, че всички искаме  
да има ред, чистота и по-
добра обстановка в нашата 
община.

Предлагам телефон на кой-
то можете да сигнализирате 
за нередности:
0878624451 
от 8.00 -17.00ч

Васил Панделиев
Кмет на община Сунгурларе

УВАЖАЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ

  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС

И е толкова гъст ароматът му,
и е толкова плътен,
уловил в себе си вятъра -
влажен, тежък, разпътен,
вплел мириса земен -
пръст със пот напоена,
пръстен около мене.
Виното е вселена,
виното е предчувствие,
виното е остатък,
чистата кръв на земята,
чистият див отпечатък,
светлите глътки лято,
резките нотки зима,
виното е очакване,
което в мига те има.

Потопило до дъно слънцето,
като златен печат за чудо,
виното е насъщо случване -
жива, красива лудост.

ОДА ЗА ВИНОТО
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В изпълнение на Оператив-
ната програма за храни и/или 
основно материално подпома-
гане по Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждае-
щите се лица (ФЕПНЛ), от 18 до 
31 януари 2016 г. Българският 
Червен кръст извърши поетап-
но раздаване на индивидуални 
пакети с хранителни продукти 
на най-нуждаещите се граж-
дани от община Сунгурларе. 
Раздаването на помощите се 
забави с няколко месеца и тази 
година ще стане на два транша.

Списъците с лицата, имащи 
право да получат хранителен 
пакет са предоставени от 
Агенцията за Социално подпо-
магане. Право на тази помощ 
имат лицата, които са получили 
енергийна помощ за отопление 
за сезон 2014/2015г.

Социално слабите  получиха 
по пет килограма брашно, 3 кг 

спагети, 2 кутии компот, 1 кг 
конфитюр и три килограма леща. 
Общото количество на проду-
ктите е близо 14 килограма. 
Пакети с хранителни продукти 
получиха  607 жители от община 
Сунгурларе.

Новото в тазгодишната кам-
пания е, че близките на хората, 
които не могат да отидат сами до 
пунктовете, могат да представят 
написано на ръка пълномощно. 
Упълномощеният се явява в 
пункта със своята лична карта, 
с пълномощното и с личната 
карта на лицето, включено в 
списъците.

Вторият транш на раздава- 
не на хранителните продукти, 
които се полагат на бедните, ще 
е през април. Тогава хората ще 
получат още 16 вида храни. Сред 
тях  са месни, зеленчукови и 
рибни консерви, лютеница, бис-
квити, вафли, захар, пчелен мед.

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
ОТ ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ 

ПОЛУЧИХА 607 ЖИТЕЛИ 
ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

1. Със заповед № ОХ-2/05.01.2016 г. на министъра 
на отбраната на Република България е разкрита 
процедура по обявяване на войнишки длъжности 
за приемане на военна служба на лица, завърши-
ли граждански, средни или висши училища, във 
военни формирования от Сухопътните войски, 
както следва: 

1.1. За 61 механизирана бригада, 220 длъжности.
1.2. За 2 механизирана бригада, 130 длъжности.
2. Кандидатите за посочените по-горе вакантни 

длъжности да подадат заявление до командира 
на 61-ва или 2-ра механизирана бригада, чрез 
структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) 
до 19.02.2016 г. с приложени към него: 

2.1. автобиография; 
2.2. копия от документи за придобита образо-

вателно-квалификационна степен, допълнителна 
квалификация и правоспособност, които се изис-
кват за длъжността; 

2.3. копие на документ, удостоверяващ про-
дължителността на професионалния опит (ако 
притежават такъв); 

2.4. свидетелство за съдимост; 
2.5. декларация за наличие на обстоятелствата 

по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ; 
2.6. декларация, че желаят да бъдат приети 

на военна служба с по-ниско военно звание от 
притежаваното от тях в запаса (ако имат такова); 

2.7. удостоверение от съответната структура на 
ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да 
е видно основанието за освобождаване от военна 
служба (при условие, че са служили); 

2.8. удостоверение от съответната структура на 
ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да 
е видно, че са на служба в доброволния резерв 
по Закона за резерва на въоръжените сили на 
Република България (при условие, че са сключили 
договор за служба в доброволния резерв); 

2.9. експертно решение, удостоверяващо 
годността за военна служба, издадено от 
Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) 
към Военномедицинска академия (ВМА). При пре-
минаване на медицински прегледи за издаване на 
експертното решение, кандидатите да представят 
лична амбулаторна карта с отразен актуален здра-

вословен статус и медицинско удостоверение от 
районния психодиспансер; 

2.10. копие от военноотчетната книжка (ако 
имат такава); 

2.11. копие от заповед за освобождаване от 
военна служба (при условие, че отговарят на из-
искванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили (ЗОВСРБ); 

2.12. други документи, свързани с изискванията 
за заемането на длъжността (копие от свидетел-
ството за правоуправление на МПС, за завършени 
курсове за военноотчетната специалност, за вла-
деене на английски език по STANAG 6001 и др.). 

3. Кандидатите да попълват заявленията четливо 
с печатни букви и да посочат актуален адрес за 
кореспонденция, ако той е различен от постоянния 
им адрес. По възможност да се посочва e-mail и 
телефон за връзка. 

4. В заявлението си кандидатите могат да посоч-
ват до три длъжности, само в една механизирана 
бригада. 

5. Конкурса ще се проведе, както следва: 
5.1. За 2-ра механизирана бригада от 16.05.2016 

г. до 07.06.2016 г., във в. ф. 24150 – Стара Загора. 
5.2. За 61-ва механизирана бригада от 16.05.2016 

г. до 07.06.2016 г., във в. ф. 34750 – Карлово. 3 

6. Конкурсът включва изпит по физическа под-
готовка, изпит-тест за обща култура и събеседване 
с кандидата. 

6.1. Изпитът по физическа подготовка на кандида-
тите ще се проведе чрез определяне на качествата 
им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина 
(бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 
м.) по нормативи определени в „Единен армейски 
тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на 
Република България. 

6.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, 
като за всеки правилен отговор на въпрос се дава 
по една точка. Времето за провеждане на теста е 
с продължителност до 60 минути. 

Телефони за контакт и информация: 
05571/5099, 0882003160

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане 

на военна служба на лица, завършили граждански средни 
или висши училища в страната и в чужбина, за времето 
от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана 

бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

СЪОБЩЕНИЕ 
Общинската  служба по земеделие град 

Сунгурларе уведомява всички  земеделски 
стопани, че ще се проведат информационни срещи 
за разясняване на изискванията за подаване на 
заявления за подпомагане, КАМПАНИЯ 2016 
ГОДИНА.

Срещите ще се провеждат по следния график:
1 февруари 2016 г. /понеделник/ от 14.00 часа 

в Ритуалната сграда на град Сунгурларе.
2 февруари 2016 г. /вторник/ от 13.30 часа в 

читалището на село Съединение.
3 февруари 2016 г. /сряда/ от 13.30 часа в 

ритуалната зала на село Манолич
4 февруари 2016 г. /четвъртък/ от 13.30 часа 

в читалището на село Лозарево.

Поканени са всички заинтересовани кандидати, 
бъдещи и настоящи бенефициенти по директни 
плащания.
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Издание на 
Община Сунгурларе

Община Сунгурларе ще кан-
дидатства по проект „Красива 
България” за ремонт на сградата 
и прилежащото външно прос-
транство на целодневната детска 
градина в село Съединение. Това 
решиха на 15 януари съветници-
те на своето пето извънредно 
заседание на Общинския съвет 
Сунгурларе.

Съгласно предварително напра-
вените количествено-стойностни 
сметки общата сума за финанси-
ране на проекта е 102 259, 29 лв., а 
съфинансирането, което трябва да 
поеме община Сунгурларе е от 51 
244 лв.  По проекта ще бъдат  напра-
вена топлоизолация на фасадата, 

топлоизолация на подпокривното 
пространство, подмяна на входна 
врата с ПВЦ, подмяна на настилка 
в прилежащото пространство и 
закупуване на пособия за игри.

Проектното предложение е във 
връзка с обявената процедура 
на Министерството на труда и 
социалната политика за набиране 
на проекти за финансиране по 
Програма „Красива България” 
Мярка 02: „Подобряване на соци-
алната инфраструктура“.  

На 6 януари в салона на НЧ 
„Просвета-1882г.” Сунгурларе 
преподаватели, възпитаници на 
СОУ „Христо Ботев” и граждани 
тържествено  отбелязаха 168-
мата годишнина от рождението 
на великият поет и революцио-
нер Христо Ботев и патронния 
празник на училището. Събитието 
бе уважено от кмета на община 
Сунгурларе инж.Васил Пандели-
ев, заместник кметовете на об-
щината  Дияна Гурева и Хатидже 
Георгиева. Гости на празника тук 
бяха г-жа  Антоанета Алексиева – 
директор на дирекция "Образова-
ние и училищно здравеопазване" 
и г-жа Катя Русинова директор 
на целодневна детска градина 
„Слънце” град Сунгурларе. 

Честването започна под зву-
ците на националния химн на 
РБългария. Тържествено обръще-

ние към всички присъстващи от-
прави Директорът на училището  
г-н Николай Русев. Той напомни 
светлото, героичното и драма-
тичното в същността на Ботев и 
пожела на своите преподаватели 
и възпитаници бъдещи творчески 
успехи и да бъдат достойни после-
дователи на своя патрон.    

Настроението приповдигнаха 
малките мажоретки със своя 
танц. Последваха рецитал „По 
стъпките на Ботев с гордост вър-
вя“ и драматизация по стихове на 
Ботев, представени от четвъртите 
класове. Интригуващо беше да 
чуем стихове на Ботев в превод 
на английски, поднесени от уче-
нички от 8 „а” клас. Вокалната 
група изпя с много ентусиазъм 
и майсторство песента „Тих бял 
Дунав“.

Г-н Николай Русев връчи на-

градите на победителите в кон-
курса за есе  и презентация под 
наслов „Кой за мен е Христо 
Ботев“. Награди бяха връчени и 
на победителите в конкурса за 
коледна украса на класните стаи. 
От името на учителския колектив 
Николай Русев връчи сумата от 
500 лева събрана като дарение на 
Златка Василева за издаване на 
втората и стихосбирка. Поздрав 
за всички наградени беше танцът 
на  децата от подготвителната гру-
па. Тамбуристи и  танцов състав 
„Зорница“ при читалище „Про-
света 1882г.“ също поздравиха 
всички за празника. 

Тържеството завърши с из-
пълнение на големия мажоретен  
състав при училището. Всички 
участници в празничната про-
грама събраха  много овации за 
достойното си представяне.

СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” СУНГУРЛАРЕ 
ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯТ СИ ПРАЗНИК

От 13.01.2016 г., Агенцията 
по заетостта обявява старта на 
схема за обучение и заетост на 
младежи до 29 годишна възраст 
– схема „Обучение и заетост за 
младите хора”, финансирана по 
Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014 – 
2020. Схемата ще се реализира на 
два етапа на територията на всич-
ки области и общини в страната:     

Първият етап: Стартира на 
13.01.2016 г. и ще осигури директ-
на заетост на младежи, които са 
регистрирани в бюрата по труда 
като безработни. За целта, в 
бюрата по труда в цялата страна 
започва прием на заявки, както 
от кандидат-работодатели, така 
и от младежи, които желаят да 
работят на обявени работни 
места от работодателите. Всички 
безработни младежи до 29 години 
включително могат да кандидат-
стват като подадат заявление за 
участие в схемата в бюрата по 
труда по постоянен или настоящ 
адрес, където са регистрирани.

Втори етап: Ще включва обу-
чение на младежите за професио-
нална квалификация и ключови 
компетентности, последвано от 
подходяща заетост.

Допустими по схемата са 

всички работодатели, като в 
сферата на публичната админи-
страция работодатели могат да 
бъдат само органи на изпълни-
телната власт съгласно Закона 
за местното самоуправление и 
местната администрация, както 
и общинските предприятия по 
чл. 52 от Закона за общинската 
собственост, с изключение на ра-
ботодателите, които не отговарят 
на изискванията за получаване 
на минимални помощи съгласно 
Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

Съгласно правилата на схема-
та работодателите се финансират 
за наемането на безработни мла-
дежи на длъжности, попадащи в 
обхвата на единични групи профе-
сии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 
г., за период до 6 месеца, като 
работодателят трябва да осигури 
наставник за наетите младежите 
за период до 3 месеца.

Всеки наставник отговаря за 
минимум 1 и максимум 7 души. 
Наставник може да бъде лице от 
същото предприятие, което при-
тежава професионален опит по 
същата или подобна професия, по 
която ще се провежда наставни-
чеството. Минимални изисквания 
за определяне от работодателя 
на наставници е припокриване 

на дейности и отговорности за 
заеманата от наставника длъж-
ност при работодателя и тези, 
заложени в длъжностната харак-
теристика на наетия по схемата 
младеж.

На работодателите, които 
осигуряват заетост на младежи 
по схемата, ще бъдат покрити 
разходите за:

• възнаграждения в раз-
мер на минималния осигурителен 
доход за съответната основна 
икономическа дейност и квали-
фикационна група професии за 
съответната година, към които се 
отнася разкритото работно мяс-
то, както и дължимите осигуровки 
за сметка на работодателя - за 
срок до 6 месеца;

• средства за наставници 
в размер на половин минимална 
работна заплата - за срок до 3 
месеца.

Подробна информация за ра-
ботодатели и младежи, търсещи 
работа, относно схема „Обучения 
и заетост за младите хора” може 
да бъде получена от бюрата по 
труда, както и от сайта на Аген-
цията по заетостта на следния 
адрес: http://www.az.government.
bg/pages/procedura-obucheniya-
i-zaetost-za-mladite-hora/.

Използвайте активно елек-
тронните услуги на Национал-
ната агенция за приходите, по-
давайте годишните данъчни  
декларации чрез персонален 
идентификационен код, така 
ще спестите време и средства, 
апелираха от териториална-
та дирекция на Националната 
агенция за приходите в Бургас 
на нарочна пресконференция 
по повод започналата кампания 
по деклариране на доходите на 
физическите лица за 2015 г. и за-
плащане  на дължимите данъци.  

Териториалният директор 
Татяна Кънчева гарантира, че е 
създадена добра организация 
за спокойното и безпроблемно 
протичане на кампанията. ”На-
ясно сме, че декларирането и 
заплащането на данъци не е 
приятно занимание, но нашата 
цел е да го направим по-лесно, 
по-бързо и с възможно най-
малко средства за клиентите 
ни”, коментира още директорът 
на НАП Бургас. Директорът на 
дирекция „Обслужване” Сияна 
Димитрова направи подробни 
разяснения за сроковете, въз-
можностите и начините за пода-
ване на декларации и заплащане 
на дължимите данъци. „Работим 
без обедни почивки, в салона за 
обслужване на клиенти на НАП 
Бургас има инспектори, които 
могат да направят необходимите 
разяснения в случай на нужда”, 
добави още Сияна Димитрова. 

Повече от 30 000 жители на 
областта вече се възползват от 
възможностите на персоналния 
идентификационен код. Само 
през миналата година са из-
дадени над 11 000 кода. С ПИК 
могат да се ползват повече от 20 
различни услуги – например да 
се направят справки за задъл-
женията към НАП, за данъка за 
колата, такса смет и данък сгра-
ди, да се подават осигурителни 
декларации. 

От тази година Годишните 
отчети за дейността (ГОД) на 
едноличните търговци ще могат 

да се подават по електронен 
път с ПИК от НАП до Нацио-
налния статистически институт, 
съобщи на пресконференцията  
директорът на Териториалното 
статистическо бюро „Югоизток” 
г-жа Калина Казанджиева.  

Срокът за подаване на данъч-
ните декларации за облагане на 
доходите за 2015 г. изтича на 3 
май 2016 г. (30 април е в събота, 
а 2 май е официален почивен 
ден - Великден). 

Ако подадат декларациите 
си по електронен път до 31 
март 2016 г., физическите лица 
могат да ползват и 5% отстъпка 
върху данъка за довнасяне по 
годишната данъчна декларация. 
Допълнително условие е и да ня-
мат подлежащи на принудително 
изпълнение публични задълже-
ния към момента на подаване на 
декларацията, както и да внесат 
целия размер на данъка за дов-
насяне в срок до 3 май 2016 г.

От НАП Бургас апелираха 
към хората, които са възстано-
вили здравния си статус през 
миналата година да не допускат 
той отново да бъде прекратен, 
защото при изпадане от осигуря-
ване вече трябва да се заплащат 
дължимите вноски за пет години 
назад. От приходното ведомство 
напомниха, че невъзползвалите 
се през работодател от новите 
две данъчни облекчения – за 
деца и за деца с увреждания, мо-
гат да направят това с подаване 
на годишната данъчна деклара-
ция до 3 май. 

Заплащането на данъците 
и осигурителните вноски става 
само по банков път, с пощенски 
запис за плащане към бюджета 
или по интернет, бе пояснено 
още на пресконференцията. 

 Информация за деклари-
ране и плащане на данъци и 
осигурителни вноски граждани 
и фирми могат да получат в 
работно време на телефона на 
Информационния център на НАП 
0700 18 700 на цената на градски 
разговор.

ПОДАВАЙТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 
С ПИК, ТАКА Е ПО-ЛЕСНО, ПО-БЪРЗО 

И БЕЗПРОБЛЕМНО, АПЕЛИРАТ ОТ НАП БУРГАС

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС 
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-СУНГУРЛАРЕ 

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка със зачестилите случаи на измами, в частност 

„Телефонни измами” на територията обслужвана от ОД МВР Бургас 
и с цел подобряване състоянието на средата за сигурност по линия 
„Измами” и превенция на този вид престъпления, се обръщаме към 
гражданите на община Сунгурларе да бъдат особено предпазливи 
при получаване на съмнителни телефонни обаждания, да не се 
поддават на провокация, като своевременно подадат сигнал на 
ЕЕН 112 или на телефон 05571 – 5073. Да търсят обратна връзка 
със своите познати или близки преди да предприемат каквито 
и да е действия от различен телефонен апарат / на съседи, на 
кмета и др./ Да не предоставят парични суми и други ценности на 
непознати лица по никакъв повод. Да не съхраняват в домовете си 
големи парични суми, като сумите за ежедневно ползване да се 
съхраняват на отделно място. При забелязване на непознати лица 
и автомобили, да се записват номерата на автомобилите и да се 
уведомява своевременно РУ-Сунгурларе на телефон  05571-5073 и 
на телефон 112. 

Всеки гражданин трябва да знае, че държавните органи 
и институции като полиция, прокуратура, следствие, съд, 
лекари и други не вземат пари и други ценности на ръка 
при оказване на съдействие.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - КАРНОБАТ
ОП „Развитие на човешките ресурси“ разпределя 30 млн. лв. за работодатели, 

които наемат безработни младежи до 29 г.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЩЕ ОБНОВИ И РЕНОВИРА 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА В СЕЛО СЪЕДИНЕНИЕ
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Верни на традициите, за втора поредна година читалищните 
служители при НЧ ”Просвета-1882г.” Сунгурларе отбелязаха 
Бабинден.  Облечени в народни носии, те пресъздадоха 
празничния ритуал в читалището. Бабата запретна ръкави, 
а младата булка й поля да измие ръцете си, дарявайки я с 
шарена кърпа. От своя страна бабата я благослови и закичи 
с китка от червена вълна, мед и просо.  Благословия и китки 
получиха и другите служители в читалището. От там бабата 
и нейните сподвижнички посетиха общината, магазините, 
и учрежденията, като навсякъде жените бяха закичвани и 
благославяни от бабата. С много радост и настроение те 
бяха посрещнати в пенсионерския клуб. Тяхното посещение 
бе придружено с песни, танци и твърде пиперливи закачки. 
Бабата и сподвижничките и  „рекетираха” всеки срещнат 
мъж, който им се изпречваше на пътя. Мъжете не отказваха 
да платят свободата си, защото знаеха, че в противен случай 
ги грози опасността да им събуят гащите.  

Празникът се превърна в истинско тържество с положител-
ни емоции, настроението и пожеланията за радост и късмет 
валяха от всички страни. А какъв по голям късмет всяка жена 
да получи голямото щастие да отгледа децата на своите деца.

Бабинден е един от големите народни женски празници, 
посветен на "бабите" - жените, които помагат при раждане, и 
на младите булки и невести, които са раждали. Обредността 
през този ден е подчинена главно на желанието да се засви-
детелстват почит и уважение към възрастните жени, които са 
"бабували" на родилките. Този празник е езически и идва от 
далечните праславянски времена, но се е запазил и по време 
на Възраждането е бил изключително почитан.

Днес Бабинден губи доста от обредните си обичаи, но пък 
се празнува и е свързан с много смях и веселие. 

Всички лица и семейства, на които в пе-
риода от 1 март 2015 г. до 28 юли 2015 г. са 
отпуснати месечни помощи за деца, са длъжни 
да уведомят писмено съответната дирекция 
„Социално подпомагане“ за всички промени 
на условията, при които са отпуснати детските 
надбавки. Заедно с това семейството трябва 
да посочи дали живее постоянно в страната.  
Графикът е следният:

1. До 31 януари 2016 г. – за лицата и семей-

ствата, на които са отпуснати помощи от 1 
март 2015 г.;

2. До 29 февруари 2016 г. – за лицата и 
семействата, на които са отпуснати помощи 
от 1 април и от 1 май 2015 г.;

3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семей-
ствата, на които са отпуснати помощи от 1 
юни и от 1 юли 2015 г.

Важно: Родителите, живеещи без сключен 
граждански брак, следва да подадат ново 
заявление-декларация с всички необходими 
документи, уточни пред репортер на СД дирек-
торът на Регионалната дирекция „Социално 
подпомагане” Тони Костова.

Тя поясни, че в срок до 30 дни от получава-
не на информация, свързана с промяна или 
отпадане на основанията за получаване на 
месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни 
помощи за деца, дирекция „Социално подпо-
магане“ извършва проверка, в резултат на 
която може да измени, да спре или прекрати 
помощта за всички или за част от децата в 
семейството.

Официална информация е публикувана на 
сайта на Агенция за социално подпомагане 
www.asp.government.bg, раздел Пресцентър.

С МНОГО ШЕГИ И ЗАКАЧКИ 
В СУНГУРЛАРЕ ОТБЕЛЯЗАХА БАБИНДЕН 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  ОТ ПП ГЕРБ – СУНГУРЛАРЕ 
ОРГАНИЗИРАТ ПРИЕМНИ ДНИ ЗА ГРАЖДАНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА В МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ 
ЩЕ СЕ СРЕЩАТ С ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ВСЯКА 
СРЯДА ОТ 17.00 Ч. ДО 18.00 Ч.

ПРИЕМНИТЕ ДНИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ОФИСА НА ПАРТИЯТА  
НА УЛ.”ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ”9.

ПРЕДВАРТЕЛНИ ЗАПИСВАНИЯ МОГАТ 
ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ НА ТЕЛ: 0884800568

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС
 ОБЯВЛЕНИЕ

№ 1 
от 18.01.2016г.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на тери-
торията) Община Сунгурларе, обл.Бургас обявява, че Общински съвет 
Сунгурларе е издал Решение №4.4/22.12.2015г. с което е разрешил:  

„САДОВО АКВА” ЕООД с.Садово, община Сунгурларе, обл. Бургас 
да възложи изработване на ПУП-ПРЗ (подробни устройствени планове 
– планове за регулация и застрояване) за ПИ (поземлен имот) №051046, 
местност „СРЕДЕН ДОЛ” и ПИ (поземлен имот) №051051, местност 
„КАМЪНИЦА” в землището на с.Садово, община Сунгурларе с цел промяна 
предназначението на поземлените имоти в горски територии за изграждане 
на рибовъдна ферма със собствено ел. захранване от ВЕЦ.

За справки и информация GSM 0878682081 - Д. Маринчева гл. спе-
циалист „УТ” (устройство на територията).  

ВИЖТЕ ГРАФИКА ЗА СОЦИАЛНИТЕ НАДБАВКИ


