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Брой 3, 15.02.2018 г. Година XII, брой 226

Празникът Трифон Зарезан е 
емблематичен и един от най-та-
чените празници в  Сунгурларе и 
общината. Още древните траки, 
населявали земите в нашия ре-
гион, създали своите божествени 
блага – лозята и руйното вино. И 
до днес тяхното отглеждане се е 
запазило като основен поминък 
на населението тук. За това и на 
14 февруари – Трифон Зарезан 
хората тук  отбелязват не само 
празника на лозята и виното, но 
и ритуално си спомнят за свои-
те корени и предци, от които са 
наследили една от най-древните 
традиции в света – лозарството и  
винопроизводството.

Дъждът не помрачи  празнич-
ното настроение на сунгурларци и 

техните гости.  Да почетат свете-
ца-лозар Свети Трифон в зимната 
градина в СУ „Христо Ботев” град 
Сунгурларе дойдоха много жите-
ли и гости на града. Празникът 
уважиха: негово преосвещенство 
архимандрит Димитрий, отец 
Ромил, зам.областеният управител 
Севдалина Туроманова, народ-
ният представител от ПП”ДПС” 
Селим Али, Стойко Танков – об-
ластен председател на БСП, кме-
тът на община Върбица Мердин 
Байрям, кметът Исмаил Осман и 
зам.кметът Мийрем Дервиш об-
щина Руен, г-н Димитър Здравков 
– кмет на Община Садово и  г-н 
Радньо Манолов – кмет на Община 
Брезово, област Пловдив;  Тодор 
Драганов – председател на РКС 
Сливен, представители на тре-
нировъчна база Ново село с 
капитан Ромеро, председателят 
и заместник председателят на 
Федерацията на изселниците от 
България от Орхан Гази, област 
Бурса, Р.Турция,  председателят 
на Общинският съвет Сунгурларе 
Халил Ахмед и заместник предсе-
дателите Ирена Водева и Валентин 
Славов, общински съветници. 
Жителите и гостите на празника 
имаха удоволствието да се насла-
дят на чудесните рисунки на млади-
те творци, както и на изложбите от 
вина на „Винекс” Славянци, Шато 
Сунгурларе, винарна „Зеланос” 
Славянци и Старата винарска 
къща Христови. 

Празникът започна по обяве-
ната предварително програма. 
Кметът на общината инж.Васил 
Панделиев тържествено откри  
церемонията по награждаване на 
призьорите в ХV-тия Национален 
конкурс за детска рисунка „Св.
Трифон Зарезан” – 2018година. 
„Уважаеми гости  и съграждани, 
днес имаме уникалния шанс да се 
насладим и оценим труда и таланта 
на участниците, сътворили над 2 
000 творби за поредното издание, 
част от творбите на които са изло-
жени тук, в зимната градина на СУ 
„Христо Ботев” гр. Сунгурларе...” 
каза той. 

След награждаването на при-
зьорите  се проведе  рекламна 
кампания предвидена по проекта: 

„Сунгурларска долина и европей-
ското председателство", под мо-
тото  „Раздай корени – продължи 
историята и виж бъдещето“. Бяха 
раздадени лозови насаждения 
с логото на българското предсе-
дателство и рекламни материали 
свързани с приоритетите зало-
жени в програмата  и по-важните 
събития от календара на предсе-
дателството, както и предстоящите 
събития  в гр. Бургас. В инициа-
тивата взеха участие ученици от 
СУ “Христо Ботев“ - партньор по 
проекта. 

Предвид дъждовното време 
празникът на лозаря и винаря, 
така обичан и тачен от сунгурларци 
не  продължи в музейната сбирка 
по „Лозарство и винарство”, а  в 
зимната градина на училището. 
Жителите и гостите на Сунгурларе 
се наслаждаваха на хубавата 
народна музика, изпълнявана от 
фолклорен ансамбъл „Тунджа” 
и чудесното греяно вино, което 
виночерпци в народни костюми 
щедро раздаваха на всички. С 
„Добре дошли” кметът на общината 
инж. Васил Панделиев приветства 
гостите и жителите на Сунгурларе. 
„Именно виното е това, което е 
прославило не само Сунгурларе, 
но и България по света”, с гордост 
сподели той. „Пожелавам здраве 
и берекет на трудолюбивите ло-
зари и винари от нашата община! 
Весел празник на всички!” И както 
повелява християнската традиция 
той напои земята с червено вино 
отправяйки  древната благосло-
вия: "Берекет да има и виното да 
прелива през праговете". 

Вълнуващ момент бе обявява-
нето на победителя в станалият 
традиционен конкурс „Най-добро 
домашно бяло вино”, който става 
Цар на лозята и конкурса, който се 
провежда за пети път под егидата 
на кмета на общината инж.Васил 
Панделиев „Най-добро домашно 
червено вино”. Комисия от спе-
циалисти-дегустатори от „Винекс” 
Славянци  определи най-добрите 

винопроизводители на бяло и 
червено домашно вино. 

Наградите – диплом-гра-
мота, продукция от „Винекс” 
Славянци, ”Шато Сунгурларе”, 
Винарна „Зеланос”, Винарна-къща 
Христови и предметни награди от  
фирма „Гери” Сунгурларе получиха 
винопроизводителите, класирали 
се на първите десет места.  

Специалният приз на кмета на 
общината за най-добро домашно 
червено вино – бъкел, бе отреден 
на Сашо Банов от Сунгурларе. За 
най-добър производител на бяло 
домашно вино комисията опреде-
ли  Иван Веселинов Вълков. Той 
беше коронясан за Цар на лозята.
Негови подгласници  станаха   Дяко 
Ангелов и Стефан Хрусанов. Те 
получиха от кмета на общината 
оригинална и функционална 
награда – буре с пожелание да 
ги напълнят с най-ароматните и 
омайни  вина.

След благословията на „Царя 
на лозята” за здраве, берекет и 
благоденствие празничното шест-
вие се отправи към владенията 
на Трифон Зарезан. В лозовите 
масиви архимандрит Димитрий  и 
отец Ромул извършиха водосвет 
за здраве, късмет и плодородие. 
Свещенниците първи благослови-
ха и поръсиха със светена вода 
лозите. Царят  заряза ритуално 
лозница, поля с червено вино, 
отчупи къшей от питата и благо-
слови, както повелява традицията. 
След него лози зарязаха кметът на 
общината инж. Васил Панделиев, 

заместник областния управител 
г-жа Севдалина Туроманова, 
Селим Али – народен представител 
от ПП”ДПС” и капитан Ромеро от 
тренировъчната база Ново село.

После празнуващите се от-
правиха към  местността Ичмята, 
където обикновено сунгурларци и 
техните гости продължават праз-
ника. Но поради проливният дъжд 
липсваха огньовете, мезетата на 
скара и виното, които обединяват 
цели фамилии, приятели и гости.

Организатори на празника бяха 
НЧ”Просвета-1882г.” и Община 
Сунгурларе. Те  изказват специ-
ални благодарности на спомоще-
ствователите на традиционния 
празник „Трифон Зарезан” за 
община Сунгурларе:

„ВИНЕКС” СЛАВЯНЦИ, ЕТ 
„ВИАТЕКС” ВАЛЕНТИН СЛАВОВ, 
ШАТО СУНГУРЛАРЕ, ВИНАРНА 
„ЗЕЛАНОС” СЛАВЯНЦИ, СТАРАТА 
ВИНАРНА КЪЩА ХРИСТОВИ 
СЛАВЯНЦИ, „ГЕРИ” ООД и ЕТ 
„АПО 2004”.

Празникът на Трифон Зарезан 
беше подобаващо празнуван и в 
селата на общината. 

Датата 14 февруари  е утвър-
дена за официален празник на 
Община Сунгурларе през 1992 
година с решение на Общински 
съвет Сунгурларе. От тогава  и 
досега, за двадесет и шести път 
Община Сунгурларе тържествено 
отбелязва този ден, утвърждавай-
ки традициите на лозарството и 
винопроизводството, наложени 
през вековете. 

14 февруари – празник на Община Сунгурларе, празник на лОзаря и винаря

... Високо, високо в небето          
кръжи над тебе Родино 
един благоок серафим 
род ен с душа на Апостол,
пребъднал с душа на Св етец.

Поклон!

на ТрифОн зарезан в Сунгурларе  
ТачаТ винОТО и предциТе Си

145 години 
от обесването 

на васил 
левски



Народният представител от ПГ на „БСП за 
България” инж. Петър Кънев проведе приемен 
ден с жители на град Сунгурларе. По време на 
срещите си с хората от общината му бяха  по-
ставени множество въпроси както по казуса с 
Истанбулската конвенция, така и по актуални 
теми. Той проведе срещи и с актива на БСП в 
района по тяхна покана.

Инж. Кънев се срещна и с кмета на Сунгурларе 
инж.Васил Панделиев. На срещата при кмета 

присъстваха и общинският председател на 
БСП-Сунгурларе Валентин Славов и неговата 
заместничка Диана Гурева. Събеседниците дис-
кутираха безработицата в региона и липсата на 
предприятия тук. Те коментираха и горския фонд 
на общината и това как в бъдеще ще бъде най-
полезно и икономически целесъобразно горите 
да бъдат отдавани – дали да се предложат на 
държавното горско лесничейство или да бъдат 
пуснати на търгове.

25-годишния Х.К. от село Лозарево излъга 
82-годишната пенсионерка жителка на село 
Прилеп, че и дава много ценен златен пендар. За 
него старата жена дава всичките си спестявания 
от 2 380 лева.

За това, месеци по-късно узнава внукът на ба-

бата, който подава сигнал в полицията и се стига 
до незабавния арест на измамника. Той е напра-
вил пълни самопризнания и разкрил, че монетата 
няма стойност, а е месингова. След намесата на 
полицията Х.К. възстановил сумата от 2 380 лева 
и същата вече е върната на 82 годишната жена.       

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Дирекция социално подпомагане 
Карнобат/ИРМ Сунгурларе

Ви Уведомява, че:

С Постановление на МС №305/19.12.2017Г. , обнародвано 
в държавен вестник №102/22.12.2017г. е определен нов месе-
чен размер на ГМД/гарантиран минимален доход / -75.00 лв., 
считано от 01.01.2018г.  

В тази връзка , считано от 01.01.2018г. месечната добавка 
за социална интеграция се променя както следва:

- по чл.25 от ППЗИХУ за транспортни услуги от 9.75лв на 
11.25 лв.

- по чл.26 от ППЗИХУ за ползване на информационни и 
телекомуникационни услуги  от 13.00 лв. на 15.00 лв. 

- по чл.27 от ППЗИХУ – за обучение от 13.00 лв. на 15.00 лв.
- по чл.28 от ППЗИХУ –при извършено балнеолечение и /

или рехабилитационни услуги – от 195,00 на 225,00 лв.
- по чл.29 от ППЗИХУ – диетично хранене и лекарствени 

продукти- от 9,75 ,00 лв. на 11.25 лв.
- по чл.30 от ППЗИХУ – за достъпна информация – от  

9,75 ,00лв. на 11.25,лв

По отношение добавката за диетично хранене и лекар-
ствени продукти  от 01.01.2018г. отпада изискването за пред-
ставяне удостоверение от личен лекар т. е. всички лица със 
71 и над 71 на сто намалена работоспособност имат право на 
нея. В случай на направено предложение за отпускането на 
добавката в действащата социална оценка от Консултатив-
ната комисия при ДСП е необходимо правоимащото лице да 
подаде заявление за получаване на добавката в Дирекция 
Социално подпомагане.

Дирекция социално подпомагане - Карнобат
Телефон за справка и контакти 
за общ. Карнобат-0559/2-48-26
Гр. Карнобат ул. „Ст. Чамурова „№51Б
Телефон за справка и контакти  
за общ. Сунгурларе-05571/50-65
Гр. Сунгурларе ул. „Георги Димитров „№ 2
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измамник излъга баба, че й дава злаТен пендар

 

СъОбщение
 
Община Сунгурларе на основание 

чл.128, ал.1 от ЗУТ (Закона за ус-
тройство на територията) съобщава, 
че в «Държавен вестник» брой 12 от 
06.02.2018г. е обнародвано обявление на 
Община Сунгурларе за  изработен про-
ект за изменение на ПУП-ПР (подробен 
устройствен план – план за регулация) 
и изработен ПЗ (план за застроява-
не) на стопански двор ПИ (поземлен 
имот) 501.1 по кадастралния план на 
с.Лозарево, квартали 1 и 3 по регула-
ционния план на с.Лозарево и квартал 
55 (нов), като се създават нови улици: с 
о.т. (осови точки) 200-201-202-203-205, с 
о.т. 203-204, с о.т. 2-206-207-208-209-210, 
с о.т. 3-211, с о.т. 209-211-212-214, с о.т. 
212-213 и с о.т. 214-215; в квартал 1 се 
обособяват самостоятелни УПИ (урегу-
лирани поземлени имоти): І-за жилищно 
строителство, ІІ-за жилищно строител-
ство, ІІІ-за контролно-диагностичен 
пункт за автомобили и ІV-за складова 
и производствена дейност; в квартал 3 
се обособяват самостоятелни УПИ: І-за 
жилищно строителство, ІІ-за жилищно 
строителство, ІІІ-за жилищно строител-
ство, ІV-за жилищно строителство, V-за 

жилищно строителство, VІ-за жилищно 
строителство, VІІ-за жилищно строи-
телство, VІІІ-за жилищно строителство, 
ІХ-за озеленяване, Х-за стопански двор, 
ХІ-за бензиностанция, ХІІ-за складова 
и производствена дейност, ХІІІ-за скла-
дова и произвоствена дейност, ХІV-за 
складова и производствена дейност, 
ХV-за озеленяване, ХVІ-за складова и 
производствена дейност, ХVІІ-за скла-
дова и производствена дейност, ХVІІІ-за 
складова и производствена дейност, 
ХІХ-за складова и производствена 
дейност и ХХ-за складова и произ-
водствена дейност; в новосъздадения 
квартал 55 се обособяват УПИ: І-за 
складова и производствена дейност, ІІ-
за складова и производствена дейност 
и ІІІ-за озеленяване с предвиденото 
свободно и свързано застрояване в но-
вообразуваните УПИ, при запазване на 
съществуващите сгради като елемент 
на основно застрояване. Проектът се 
намира в сградата на общинска адми-
нистрация, дейност „УТ”, ет.2, стая 3. В 
срок до 06.03.2018г. заинтересуваните 
лица по чл.131 от ЗУТ, на основание 
чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят 
писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската 
администрация.

 

СъОбщение
 
Във връзка с чл.175 от Закона за вете-

ринарномедицинската дейност(ЗВМД),  
Наредба за овладяване  на популацията 
на безстопанствени кучета на терито-
рията на Община Сунгурларе и Наредба 
за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Сунгурларе 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

уведомява жителите на Община 
Сунгурларе следното:

1. Собствениците на кучета, навър-
шили 6-седмична възраст, ги представят 
на ветеринарен лекар, който упражнява 
ветеринарномедицинска практика, за 
издаване на паспорт по образец, вак-
синация и обезпаразитяване;

2. Всеки собственик на куче в срок 
от 7(седем) работни дни след издаване 
на ветеринарномедицински паспорт 
на кучето, подава декларация за при-
тежание на куче по образец б отдел 
„Местни данъци и такси“ при Община 
Сунгурларе;

3.  Въз основа на подадената де-
кларация от собственика и представен 
ветеринарномедицински паспорт на ку-
чето , данните се въвеждат в „Регистър 
на домашните кучета в Община 

Сунгурларе“ и се заплаща съответната 
такса за притежание на куче;

4. Освобождават се от такса соб-
ствениците на:

- кучета на инвалиди;
-  служебни кучета в организаци-

ите на бюджетна издръжка;
-  кучета, използвани за опитни 

цели;
-  кучета, използвани от Българския 

червен кръст;
-  кастрирани кучета;
- кучета, които придружават или 

охраняват селскостопански животни, 
които се отглеждат в регистриран жив-
отновъден обект.

5. Всеки собственик на домашно 
куче, регистрирано/декларирано в 
общинска администрация Сунгурларе 
през предходни години, е длъжен в 
срок до 31 март на календарната 
година да заплати „такса за прите-
жание на куче“. Тези собственици на 
домашни кучета, които са освободени 
от такса са длъжни само да ги прере-
гистрират.
При установено не деклариране 

в съответния срок и при кон-
статиране на неплатени такси за 
притежание на куче, собствениците 
на съответните кучета ще бъдат 
санкционирани.

  БУРГАСКИЯТ ДЕПУТАТ ПЕТЪР КЪНЕВ СЕ СРЕЩНА 
С КМЕТА НА СУНГУРЛАРЕ И ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

ОБЯВА 
ЕТ„Танива-Таня Йорданова” уведомява 

населението на територията на землище село 
Терзийско и село Грозден, общ.Сунгурларе, обл.
Бургас, че има инвестиционно намерение за 
изграждане на капково напояване в засаден лозов 
масив с № 145 с обща площ от 464, 000 дка, находящ 
се в землището на село Терзийско, общ. Сунгурларе, 
обл. Бургас и засаден лозов масив с № 40 с обща площ 
от 66, 000 дка находящ се в  землище село Огнен, 
община Карнобат, област Бургас, чрез водовземане 
от Язовир находящ се в две землища – с кад. № 
000149 с площ от        36, 467 дка в землището на 
село Грозден, община Сунгурларе, област Бургас, 
и  кад. № 000103 с площ от 40, 361 дка в землището 
на село  Терзийско, общ. Сунгурларе, обл. Бургас.

ОБЯВА 
ЕТ„Биоплан - Николай Трифонов” уведомява 

населението на територията на землище село Лозица, 
село Грозден и село Терзийско, общ.Сунгурларе, 
обл.Бургас, че има инвестиционно намерение за 
изграждане на капково напояване в засаден лозов 
масив с № 320 с обща площ от 507, 779дка, находящ 
се в землището на село Лозица, общ. Сунгурларе, 
обл. Бургас чрез водовземане от Язовир находящ се 
в две землища – с кад. № 000149 с площ от 36, 467 
дка в землището на село Грозден, общ. Сунгурларе, 
обл. Бургас, и  кад. № 000103 с площ от 40, 361 дка 
в землището на село  Терзийско, общ. Сунгурларе, 
обл. Бургас.

ОБЯВА 
ЕТ„Агрокомерс – Жозеф Фегали” уведомява 

населението на територията на землище град 
Сунгурларе, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, бивше 
землище село Балабанчево, че има инвестиционно 
намерение за изграждане на капково напояване в 
засадените  лозови масиви  с № 108, 113, 116, 117, 
119, 155, 157, 158 с обща площ от 1 707, 500дка, 
находящи се в землището на град Сунгурларе, 
общ. Сунгурларе, обл. Бургас, бивше землище село 
Балабанчево, чрез водовземане от Язовир с кад. № 
000481 поКВС на село Скала, общ.Сунгурларе, обл. 
Бургас.



  
 
 

● тел.: 056 / 819 040 
● E-mail: burgas_pr@gerb.bg  

Бюджетът  на  Община 
Сунгурларе за 2018-та година 
бе приет с 16 гласа „За” и 
един глас  „Въздържал се” от 
всички 17 общински съветни-
ци, присъствали на редовното 
заседание  на Общински съвет 
– Сунгурларе на 05.02.2018 г. 
Съгласно финансовия документ 
Община Сунгурларе ще оперира 
с приходи в размер на 10 506 
921 лв.

Основната цел на бюджета 
на общината е намаляване на 
просрочените задължения, 
недопускане на рискове и по-
добра събираемост на собстве-
ните приходи, които трябва да 
постъпят в бюджета на общи-
ната през настоящата година, 
възстановяването и запазване-
то на фискалната стабилност на 
общината, за да изпълняваме 
основните общински дейнос-
ти, вменени ни със Закона за 
местното самоуправление и 
местната администрация.

През 2018 г. съгласно чл.52 от 
ЗДБРБ държавните трансфери 
от Централен бюджет /ЦБ/ за 
общината са, както следва: 
обща субсидия за делегираните 
от държавата дейности – 6 039 
269 лв.; обща изравнителна суб-
сидия за местните дейности – 1 
038 300 лева; трансфер за зимно 
поддържане и снегопочистване 
на общинските пътища –  131 900 
лева и целева субсидия за капи-
талови разходи – 746 400 лева.

Постъпления от местни да-
нъци и такси са прогнозирани 
в съответствие с планираните 
потоци за 2018 г. от Плана за 
финансово оздравяване на 
Общината, на база на просро-
чените вземания и реалната 
оценка за тяхната събираемост, 
определените от Общински 
съвет размери с Наредбата за 
определянето и администри-
рането на местните данъци и 
Наредбата за определянето и 
администрирането на местните 
такси и цени на услуги на тери-
торията на общината, както и 
на  Програмата за управление 
и разпореждане с имоти-общин-
ска собственост за 2018 г. и са 
в размер на 2 520 919   лв.,  от 

които: данъчни приходи –   572 
833 лв. и неданъчни приходи – 1 
948 086 лв.

Разходите по бюджета на 
общината за 2018 г. са в размер 
на 10 506 921  лв., от които: за 
делегирани от държавата дей-
ности  – 6 363 356 лв., за местни 
дейности –  3 500 801 лв. и за 
дофинансиране на държавни 
дейности – 642 764  лв.

Средствата за финансиране 
на делегираните от държавата 
дейности са определени в раз-
мерите на предвидените със 
ЗДБРБ за 2018 г. и преходния 
остатък от 2017 г. за съответ-
ната дейност. Разчетени са 
разходи за следните дейности: 
за образование – 4 242 487 лв., 
здравеопазване - 184 836 лв., 
социални дейности – 736 369 лв., 
читалища – 226 125 лв., отбрана и 
сигурност – 168 752 лв. и общин-
ска администрация – 802 300 лв.

Предложените разходи в 
местните дейности  осигуряват  
запазване равнището на разхо-
дите за образование, социални 
дейности, благоустройство и 
комунално стопанство /улично 
осветление, поддържане на 
уличната мрежа, озеленяване, 
дейности по опазване на окол-
ната среда и др/. 

При разпределение на сред-
ствата за местни дейности в 
бюджета с приоритет са раз-
четени средства за работни 
заплати и осигурителни пла-
щания, средствата за храна и 
горива на детските заведения, 
съобразно необходимите ко-
личества, ръста на инфлация и 
целевите разходи със социално 
предназначение.

В рамката на собствените 
приходи, общата изравнителна 
субсидия, преходния остатък 
в местните дейности и други 
средства,  е  предвидено да се 
финансират разходите в мест-

ните дейности, както следва: 
Издръжка на децата в детските 
градини –  444 802 лв.; за дейнос-
ти, свързани с функционирането 
на общинска администрация  –  
304 695 лв., от които за помощи 
по решение на Общински съвет 
–     5 000  лв., и   12 000  лв.  за 
членски внос на институции и 
организации; за дейността на 
Общински съвет – 128 200 лв.; за 
трудови разходи и издръжка на 
Домашен социален патронаж 
–   201 550 лв.;  Водоснабдяване 
и канализация  –  17 120 лв.; 
поддържане на чистотата –  311 
000 лв., улично осветление – 
ел. енергия и поддръжка на 
съоръженията – 140 400 лв.; 
озеленяване и поддържане на 
паркове и градини – 79 200 лв.; 
дейности по благоустрояване на 
населените места – 583 100 лв.; 
изграждане,ремонт и поддръж-
ка на улици и тротоари – 726 944 
лв.; поддръжка на спортната 
база и провеждане на спортни 
прояви –  77 720 лв., от които 
субсидии за спортните клубове 
–  35 000 лв., в т.ч. 6 000 лв. за 
провеждане на състезанието 
Крос-кънтри „Сунгурларска 
долина”; за провеждане на 
общоградски и с национално 
значение културни прояви – 18 
500 лв.; за ремонт на общински 
пътища –  157 350 лв.

Инвестиционната програма 
на общината за 2018 година е в 
размер на  2 221 293 лв.  Ще се 
финансират от целева субсидия 
от централния бюджет за 2018 
г. разходи в размер на  746 400 
лв., преходен остатък от целева 
субсидия за капиталови разхо-
ди за 2017 г. в размер на  301 
243 лв. и  от преходен остатък 
от целеви трансфери за 2017 г.  
в размер на 821 651 лв. 

При планирането на инвес-
тиционните разходи се взеха 
предвид ангажиментите за 

преходните обекти и нераз-
платените разходи от 2017 г. 
Направи се оценка на състоя-
нието на капиталовите активи 
и нуждата от основен ремонт 
на някои от тях.

По-големите обекти, включе-
ни в капиталовата програма са 
следните:

* Асфалтиране на улици: 
гр. Сунгурларе -  ул. "Д. Богданов" 
- 65 400 лв.; ул. "Пионерска" - 11 
500 лв.; с. Подвис ул. "Каменец" 
- 23 449 лв.; 

* Инженеринг -  про-
ектиране и извършване на 
СМР съгласно технически 
проект, в т.ч.: гр. Сунгурларе 
- ул."Васил Левски", с. Прилеп 
- ул. "Иван Вазов", с. Манолич 
- ул. "Светлина", с. Лозарево - 
ул."Иван Вазов",  с. Съединение 
- ул. "Шестнадесета", улица в с. 
Велислав, с. Костен - ул. "Осма", 
с. Славянци - ул. "Дружба", 
улица в с. Вълчин, с. Черница - 
ул."Републиканска", улица в с. 
Бероново – общо за 535 596 лв.;

* Изграждане на много-
функционална сграда с кмет-
ство в с. Съединение, Община 
Сунгурларе за 440 000 лв.;

* Изграждане на площад 
в с. Чубра за 91 000 лв.;

* Ремонт на училище в с. 
Манолич, Община Сунгурларе 
за 120 000 лв.;

* Ремонт на ДГ в с. 
Лозарево, общ. Сунгурларе за 
149 000 лв.;

* Ремонт на ОУ "Христо 
Ботев", гр.Сунгурларе  за 150 
000 лв.; 

* Ремонт кметства и други 
общински сгради:  с. Грозден 
- преустройство  на част от 
сградата на читалището за 
кметство - 29133 лв.; ремонт на 
кметство с. Садово- 7 110 лв.; 
ремонт на общинска сграда с. 
Славянци – 21 000 лв. и ремонт 
на кметство с. Ведрово – 23 000 

лв.
След като беше приет 

Бюджета на общината за 2018 
г. инж. Васил  Панделиев – 
кмет на Община Сунгурларе, 
сподели следното за вестник 
„Сунгурларска долина”:

„Бюджетът е приет и аз искам 
да благодаря на общинските 
съветници за подкрепата! 

За съжаление бюджета от-
ново не е най-добрия, който 
можеше да се предложи. И 
тази година приетия общински 
бюджет отново е ограничен, в 
предвид продължаващото теж-
ко финансово състояние в което 
се намира  Община Сунгурларе.

Бюджета беше съставен, 
разчитайки  финансовия ресурс 
с който разполагаме макси-
мално близо до реалността, 
съобразен със собствените 
приходи през последните 
години. Считаме, че това е по-
правилния подход, а не да се 
правят разходи „на зелено”, 
които после да не можем да 
покрием и да продължаваме 
да изпадаме в дефицит. За да 
задоволим всички желания и 
нужди на гражданите,  необхо-
димо е размерът на бюджета да 
бъде в пъти по-голям.

Ръководството на общината и 
общинската администрация по-
емаме отговорност да осигуря-
ваме и изпълняваме общинския 
бюджет така, че  финансово 
да се стабилизира общината, 
възможност за реализиране 
на приоритетните политики на 
общината и решаване на про-
блемите на гражданите. 

Резервите на бюджет 2018 г. 
са заложени в повишаване на 
събираемостта на местните да-
нъци и такси, мерките за нама-
ляване обема на просрочените 
задължения, оптимизиране на 
административните разходи и 
други.

Активно работим по евро-
пейските програми и проекти, 
влагайки  повече усилия за 
подготовка на качествени 
проекти с които общината да 
кандидатства за финансиране 
през  програмния период 2014-
2020 година.” 

Над 330 млн. лв. годишно са 
загубите за бюджета от неот-
читане на търговски обороти 
само в девет от най-рисковите 
браншове, чиято дейност НАП 
наблюдава. Инспекторите от 
приходната агенция разкриха 
нови схеми за укриване на 
приходи с използването на 
компютърни системи с фискал-
на памет в последните месеци. 

Сред тях са печатането на 
касови бележки, които не се от-
читат във фискалната памет, но 
приличат на истински фискални 
бонове (вижте примери на фал-
шиви бележки в прикачените 
файлове). Друга често разпрос-
транена практика е манипули-
ране на софтуери, чрез които се 
управляват фискалните устрой-
ства, което води до неотчитане 
на действителните размери на 
приходите от продажби на стоки 
и услуги.

По време на летните и зим-
ните контролни кампании на 
НАП са открити и софтуерни 
манипулации на фискални сис-

теми, при които устройствата 
са програмирани да отчитат 
например всяка втора или 
всяка трета продажба, вместо 
регистриране на целия оборот. 
Заради неиздаване на касови 
бележки, както и установени 
манипулации на фискални ус-
тройства, през миналата година 
са запечатани над 2000 търгов-
ски обекта.

С последните промени в 
законодателството, което ре-
гулира отчитането на продаж-
бите, са въведени нови изи-
сквания, според които всеки 
касов апарат трябва да предава 
по изградената дистанционна 
връзка и данни от всяка касова 
бележка към сървърите на НАП. 
На касовата бележка, която се 
предоставя на клиента, ще се 
отпечатва QR код. Чрез този код 

всяко лице ще може да провери 
отчитането пред НАП на издаде-
ната му касова бележка.

 За да изпълнят новите из-
исквания, регистрираните по 
ЗДДС фирми, с изключени на 
тези, които използват Интегри-
рани автоматизирани системи 
за управление на търговска-
та дейност (ИАСУТД), трябва 
да надградят софтуера на съ-
ществуващите си фискални 
устройства до края на 2018 г. 
А нерегистрираните по ЗДДС 
и тези, които регистрират и 
отчитат продажбите си чрез ИА-
СУТД – до 30 юни 2019 г. От НАП 
уточняват още, че измененията 
могат да доведат до подмяна на 
устройствата, но в зависимост 
от техническите и функционал-
ните параметри на използва-
ните фискални устройства, те 

ще могат и  да се преработят, 
така че да отговарят на новите 
изисквания. Освен това, всички 
разходи за надграждането или 
подмяната на съществуващите 
фискални устройства се при-
знават за данъчни цели.

В продължение на 2 години 
НАП провежда лотария с ка-
сови бележки с предметни и 
парични награди, в рамките на 
която са регистрирани близо 
над 60 млн. касови бележки на 
стойност 780 млн. лв. Вижте как-

ви са задължителните елементи 
на законната касова бележка 
на www.kasovbon.bg. С въвеж-
дането на QR код във всяка ка-
сова бележка регистрирането 
на фискални бонове в лотарията 
ще стане значително по-лесно, 
допълват от НАП.   

„Доброволното спазване на 
данъчните правила устойчиво 
се подобрява в последните го-
дини, но в някои браншове като 
заведенията за развлечения и 
хранене манипулирането на фи-
скалните системи продължава. 
Това налага промяна в зако-
нодателството, към която ще 
добавим и по-сериозен данъчен 
контрол“, каза директорът на 
„Контрол“ в НАП Васил Панов.    
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Издание на 
Община Сунгурларе

вСяка каСОва бележка ще Се ОТчиТа в нап

Уважаеми жители на Сунгурларе,
14 февруари - денят на свети 

Трифон неслучайно е избран 
за празник на Вашата община. 
Това е празникът на истински 
отдадените лозари и винари, 
пазещи една от най-древните традиции по нашите земи. Още 
траките почитали този ден с легендарните си тържества в чест 
на Дионис – бога на виното и веселието. 

В Сунгурларско, наследниците на тези стари винари про-
дължават да търсят благословията на Трифон Зарезан, която 
пази лозята, прави ги плодородни, а червеният мискет пълни 
бъчвите с благоуханно вино.

Празнувайки днес, редом със светеца почитаме трудолю-
бивите и сърцати хора на Сунгурларе, като им пожелаваме 
спорна година, здраве и берекет! 

Галя Василева - народен представител 
от ПП ГЕРБ Бургас

приеХа бЮджеТа на Община 
Сунгурларе за 2018 гОдина

Над 330 млн. лв. годишно са загубите за бюджета от неотчитане 
на търговски обороти в девет от най-рисковите браншове
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За 15 поредна година  през месец февруари 
2018 година се организира Национален кон-
курс-изложба за детска рисунка „Св.Трифон 
Зарезан”, който е включен  Националния ка-
лендар за извънучилищна дейност на МОН. 
Основен организатор на конкурса е Центърът 
за подкрепа за личностно развитие - ОДК гр. 
Сунгурларе със  съорганизатори Национален 
дворец на децата, Регионално управление на 
образованието и Община Сунгурларе.

Националният конкурс „Св.Трифон Зарезан“  
даде възможност и тази година на много та-
лантливи деца от  27 области от страната, при-
държайки се към тематичния обхват посочен 
в статута, да покажат своя талант и умения, 
като чрез своите творби да пресъздадат  пре-
данията и митовете, свързани с плодородието, 
с виното и винопроизводството.

Събитието е достоен пример за подкрепа на 

краСОТаТа на багриТе  
и вкуСъТ на винОТО върХу плаТнОТО

през пОгледа на децаТа

 

НОВООТКРИТ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР 
помещаващ се в Автогара гр. Сунгурларе 
ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ: 

 
 Спортен клуб за забавления с тонизиращи напитки; 
 Сключване на застраховки: Каско, Гражданска Отговорност, 
Зелена Карта, Застраховка живот и имущество, на всички 
застрахователни агенции; 

 Информация за екскурзии и почивки в страната и чужбина, 
както и  за закупуване на самолетни билети; 

 Каса ИзиПей - за разплащане на всякакъв вид сметки, 
получаване и изпращане на парични преводи. 

българските таланти, които заслужават светло 
бъдеще и място в най-престижните културни 
институти по света. Талант, красота, минало 
и настояще са сътворени в тези невероятно 
красиви рисунки, показващи бита и културата 
на българина .

Церемонията по награждаването  на отличе-
ните, която се състоя на 14 февруари в зимната 
градина на СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе 
беше открита от  кмета на Община Сунгурларе 
-инж. Васил Панделиев: „Уважаеми гости  и 
съграждани, днес имаме уникалния шанс да се 
насладим и оценим труда и таланта на участни-
ците, част от творбите на които са изложени 
тук, в зимната градина на СУ „Христо Ботев” гр. 
Сунгурларе. Благодарим на творците  и техните 
ръководители за топлината, красотата, коло-
ритността и енергията, която са пресъздали  в 
произведенията си. Благодарим на журито за 
упорития труд  и проявения професионализъм, 
както и за безпристрастното  оценяване.”

Приветствие към присъстващите поднесе и 
госпожа Виолета Илиева – началник РУО гр. 
Бургас.

Участие в Националния конкурс за детска 
рисунка  взеха ученици от три възрастови гру-
пи - от 7-10 години, от 11-14 години и от 15-18 
години. Получени бяха 2100 творби, които бяха 
селекционирани от компетентно жури в състав: 

Председател:Христо Петров Крушков-
художник и членове: Сашо Митков Казанджиев-
художник, Анастасия Тодорова Крушкова-
художник, Галина Милева-художник, Антоанета 
Алексиева - гл.експерт  ОУЗ в Община 
Сунгурларе.

Отличени бяха 90 творби от всички участници. 
Наградите връчиха кметът на общината инж.
Васил Панделиев, от г-жа Виолета Илиева – 
началник РУО гр. Бургас и от председателят 
на Общински съвет Сунгурларе Халил Ахмед..


