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Изпълненото през 2017 г. е част от една последователна и задълбочена управленска програма

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Работата на кмета на общината и на общинската 
администрация през 2017 г. бе насочена към изпълнение 
на поетите ангажименти, целите и задачите заложени в 
Програма за управление на Община Сунгурларе за мандат 
2015–2019 година приета от Общински съвет – Сунгурларе. 
Преди две години, в началото на мандат 2015-2019г., 
гражданите на Община Сунгурларе гласуваха доверие на 
мен и екипа ми, да поведем общината към един по-добър 
път за развитие и по-добър живот. Започнахме  мандата 
с желание и амбиция да направим така, че всички наши 
съграждани да живеят по-добре в Община Сунгурларе. 
Както първата така и втората година от мандата, за мен и моя 
екип, измина много бързо. В изтеклата 2017 година от самото 
и начало и до края на годината се сблъскахме с трудности 
– обективни обстоятелства, финансови затруднения, които 
разбъркаха пъзела на нашите приоритети. Но отново с 
общи усилия продължихме напред. Всичко направено си 
заслужава, защото то е в полза на Вас - гражданите. 

През този период работихме упорито и последователно 
за постигането на основните приоритети в управленската 
ни 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; създаване на 
модерна и просперираща местна икономика; съхраняване 
на духовността. 

Настоящия отчет за дейността на Община Сунгурларе 
за втората година от управлението, обхваща периода 
от 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. Документът е изготвен 
в изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 
съгласно който кметът на общината представя пред 
общинския съвет годишен отчет за изпълнението на 
Програмата за управление за срока на мандата.

I. ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ Е 
ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОБЩИНА 
СУНГУРЛАРЕ.

Основният  приоритет пред ръководството на Община 
Сунгурларе през изминалите две години бе възстановяване 
и запазване на фискална й стабилност, за да може да 
се осигурят най-важните и основни нейни дейности. 
Плащането на заплати и осигуровки, осигуряване на 
дейността на детските градини, социалните услуги и 
издръжката на всички нейни звена, беше сред главните 
цели на администрацията.

Ръководството на Община Сунгурларе следва ясна и 
прозрачна политика на целесъобразно и законосъобразно 
усвояване на ограничения финансов ресурс. Предприети 
бяха комплекс от мерки за ограничаване на бюджетните 
разходи и подобряване на контрола по разходване 
на бюджетните средства в т.ч. преструктуриране на 
бюджетните дейности и звена, преглед и актуализиране на 

структурата на общинска администрация и нормативите 
за нейната издръжка. Предприети бяха всички законови 
действия по събиране на просрочените вземания от 
физически и юридически лица. 

Кандидатстваме за средства по Оперативни програми 
за подобряване на инфраструктурата на общината. 
Кандидатстваме също така за средства по оперативни, 
национални и регионални програми за заетост, за 
повишаване квалификацията и уменията на гражданите, 
намаляване на младежката безработица, както и за 
осигуряване на заетост на хора с увреждания. Стремим се 
да изготвяме  адекватна инвестиционна програма. Не на 
последно място усилията ни са насочени за подобряване 
на качеството на обслужване на гражданите и фирмите и 
прозрачност в работата на общинската администрация.

Успоредно с това дейностите, финансирани с общински 
средства продължават да функционират, издръжката на 
детските заведения – ясли и градини, извънкласните 
дейности, социалния патронаж, дейностите по 
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 
и издръжката на другите местни структури, за които 
е необходим финансов ресурс. Този процесс не може 
да бъде спрян, защото общината няма да може да 
изпълнява вменените и функции със ЗМСМА, а именно – 
решаване ва всички въпроси в сферата на образованието, 
здравеопазването, културата, социалните дейности, 
комуналните дейности и др. Преустановяването на тези 
услуги дори и  временно би довело до ескалиране на 
социалното напрежение на гражданите, а от друга страна 
води до лавинообразно нарастване на просрочените 
задължения на общината.

Въпреки трудностите успяхме и през 2017 г. да осигурим 
необходимите средства за финансиране на дейностите  в 
Образование, Здравеопазване, Култура, Социална политика 
и останалите дейности местна отговорност, доколкото 
това е необходимо за тяхното нормално функциониране. 

Усилията за стабилизирането на финансите на Община 
Сунгурларе бяха подкрепени от  Министерството на 
финансите и след решение на Общински съвет – Сунгурларе 
беше одобрен Оздравителен план на общината и отпуснат 
временен безлихвен заем в размер на 1 мил. и 500 хил. 
лв., който получихме през 2017 г., като с него погасихме  
стари задължения по фактури за външни услуги, с което 
облекчихме притесненията на част от нашите кредитори 
в известна степен.

Въпреки тежката икономическа криза, увеличаващите 
се безработица и намаляване на платежоспособността на 
гражданите и фирмите, което води логично до по-ниската 
събираемост на  местните данъци и такси, общинското 
ръководство прецени, че има възможност и резерви за 
увеличаване събираемостта и намаляване  на разходите, 
за да не се товарят с допълнително увеличение данъците 
на сунгурларци. От 2017 г. и до сега размерът на данъците 
остават непроменени за гражданите на Община Сунгурларе.

Трябва да се отбележи, че остарялата материална база – 
сгради, съоръжения и др. изискват все повече неотложни 
текущи и основни ремонти. Ежедневно се повишават  
разходите за издръжка в детските градини и детските ясли, 
свързани с повишаване на цените на горивата и храните  и 
въвеждането на новите нормативни изисквания. 

Общинското ръководство се придържа към принципа 
за приоритетно финансиране на основните социални 
отговорности, на строга финансова дисциплина, на 
адекватно планиране и изпълнение на бюджета, за 
достигане на стабилно финансово състояние на общината, 
на осъществяване на инвестиционната програма, като по  
този начин се създават условия за подобряване качеството 
на живот в общината.

Основна дейност на общинската администрация в 
сферата на финансите е разработването, приемането, 
актуализирането на бюджета на общината и финансово 
счетоводното обслужване. За посоченият отчетен период 
всички отчети за касовото изпълнение на бюджета, 

счетоводни отчети и оборотни ведомости са изготвени 
в определените срокове съгласно указанията, дадени от 
Министерството на финансите (МФ) и представени в 
МФ и Сметна палата, извършена е инвентаризация на 
материалните активи.  За постигането на тези цели и за 
спазване на бюджетната дисциплина всички дейности по 
предоставянето на публичните услуги на населението се 
извършват в съответствие с приетата Система за финансово 
управление и контрол на Община Сунгурларе, разработена 
съгласно изискванията на Закона за финансово управление 
и контрол в публичния сектор.

Периодично на така утвърдените процедури се 
извършва анализ и при необходимост те се актуализират. 
За състоянието на системата за финансово управление и 
контрол се изготвя ежегоден доклад, който се изпраща до 
Министерството на финансите.

Към отчетния период бюджета на общината е в размер на 
10 437 380 лв. по прихода, в т.ч.: местни приходи в размер на 
1 519 070 лв. от тях: за имуществени и други местни данъци 
в размер на 506 904 лв.; приходи и доходи от собственост в 
размер на 332 980 лв.;общински такси в размер на 580 944 
лв.; от глоби, санкции и наказателни лихви в размер на  66 
228 лв.; постъпления от продажба на нефинансови активи  
в размер на 58 022 лв. и други. Основен дял от приходната 
част на бюджета заемат бюджетните взаимоотношения с 
Централния бюджет (ЦБ), които са в размер на  8 600 367 
лв., от тях:  обща субсидия за държавни дейности в размер 
на 5 547 952 лв.;  обща изравнителна субсидия за местни 
дейности в размер на 1 147 000 лв.; целева субсидия за 
капиталови разходи в размер на 628 780 лв. и  други целеви 
трансфери в размер на 1 276 635 лв.  

Към 31.12.2017  г.  изпълнението на общинския бюджет 
по разхода е в размер на 10 437 380 лв. при план 12 436 
525  лв., или 83,93 на сто, при 93,93 на сто изпълнение на 
бюджета за същия период на миналата година ( 10 386 475 
лв.), като абсолютна сума се отчита изпълнение в повече с 
50 905 лв. За държавни дейности са изразходени средства 
в размер на 5 873 717 лв., за местни дейности 4 207 001 
лв. и за дофинансиране на държавните дейности с местни 
приходи 356 662 лв. За капиталови разходи изразходените 
средства са в размер на  1 069 579 лв.  

Най-висок относителен дял в разходната част на бюджета 
заема функция „Образование” с 4 325 217 лв., или  41,44 
на сто спрямо общите разходи. Втора по относителен дял 
е функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда” с 1 859 706 лв., или 17,82 на сто спрямо 
общия бюджет.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 16,96 на сто следва функция 
„Общи държавни служби” и т.н.

Негативно влияние върху разходната част на бюджета 
за 2017 г.  оказаха  и продължават да оказват и високият 
размер на просрочени задължения и поети ангажименти 
за разходи. 

Просрочените задължения към 31.12.2017 г. са в размер 
на 756 680 лв., в т.ч.:  373 586 лв. отчисления по Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) за периода от 2012 г. до 
2015 г.Успяхме да намалим просрочените задължения  с 1 
220 415 лв., които към 31.12.2016 г. бяха в размер на 1 977 
095 лв., в т.ч.: отчисления по ЗУО – 373 586 лв. 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Друга значима дейност на общинската администрация 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
/МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА/
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е събирането и отчитането на местните приходи. 
Служителите от „Местни данъци и такси” извършват 
дейности по администрирането на местните данъци и 
такси, като приемат и обработват данъчни декларации по 
ЗМДТ, изготвят и издават удостоверения за данъчна оценка 
и други, събират и отчитат приходите по ЗМДТ.

 Към 31.12.2017 г. са събрани общо данъчни приходи 
в размер на 506 904 лв., при план 477 746 лв., или 
изпълнението е  106,10 на сто спрямо годишната задача, а 
спрямо предходната 2016 г. (494 363 лв.) постъпленията са с 
12 541 лв. в повече. От  тях по задължения за минали години 
са събрани приходи в размер на 192 550 лв. Служителите 
в тази дейност предприемат мерки за доброволно и 
принудително изпълнение на общинските вземания по 
ЗМДТ. Съставените актове за установяване на задължения 
по декларации са 234 бр. на стойност 208 715 лв. Актовете 
са за неплатени данък върху недвижимите имоти, такса 
битови отпадъци, данък върху превозните средства и др. 
През 2017 г. на държавен съдебен изпълнител са предадени 
159 бр. актове  на стойност 187 121 лв. за принудително 
събиране по реда на ГПК.

За отчетния период са приети 90 бр. патентни декларации. 
Събраната сума по тях  е 7 838 лв.  при план  10  600 лв. 
за 2017 г.,  или изпълнението е 73,94 на сто.

По – добра е  събираемостта на данъка върху превозните 
средства, която се дължи на факта, че и през 2017 г. 
превозните средства се регистрират ежедневно по файлове 
от КАТ и на обстоятелството, че при  извършване на годишен 
технически преглед се изисква квитанция за платен данък 
върху превозните средства. Регистрираните превозни 
средства са 237 бр.Събраните приходи са в размер на 282 
634 лв., от които 64 918 хил.лв. са задължения от минали 
години. При план 205 000 лв., изпълнението е 137,87 на 
сто. Събраните приходи са с 8 198 лв. повече спрямо същия 
период на 2016 г. (274 436 лв.).

106,72 на сто е изпълнението на плана  за данък върху 
недвижимите имоти. При план 131 000 лв., събраните 
вноски са в размер на 139 801 лв. Приети  са 1 640 
бр. декларации за имоти, собственост на физически и 
юридически лица. 

За такса битови отпадъци през отчетния период са 
събрани 372 989 лв., от които от минали години – 84 940 
лв. При план 354 000 лв., изпълнението е 105,36 на сто.

В резултат на по-малкия брой сделки с движимо и 
недвижимо имущество на територията на общината има 
спад на приходите от данък при придобиване на имущество 
по дарения  и  възмезден начин. Събраните приходи са в 
размер на 76 053 лв. или с 24 153  лв. по-малко спрямо 
същия период на 2016 г. (100 206 лв.). При план 125 000 
лв., изпълнението на плана е  60,84 на сто.

Изготвени са 3 014 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 18 496 лв.

Тежкото финансово състояние на Община Сунгурларе 
и натрупаните през предходните години неразплатени 
задължения и несъбрани вземания са причина ръководството 
да предприеме спешни мерки с цел максимално изпълнение 
на бюджетите през изминалите две години. Една от 
мерките  свързани с увеличаването на събираемостта на 
местните данъци и такси 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 влошената икономическа обстановка в 
региона – увеличаващата се безработица и намаляване 
на платежоспособността на гражданите и фирмите, което 
води логично до намаляване на процента на доброволно 
платилите задълженията си.

Сравнителна таблица
за предприети мерки от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г.

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

ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ:

* Наименование на проекта: „Обучение и заетост на 

младите хора“
Източник на финансиране: Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Обща стойност: 27 600,00 лв.
Период на изпълнение:  21.06.2017 г. – 21.11.2017 г.
Основни дейности: През целия срок  на действие на 

проекта бяха назначени общо 10 бр. младежи до 29 
годишна възраст.

Статус на проекта: реализиран/приключен
* Регионална програма за заетост
Източник на финансиране: „Агенция по заетостта” – чл. 

31 от Закона за насърчаване на заетостта.
Период на изпълнение: 6 месеца
Основни дейности: назначени 8  лица.
Статус на програмата: приключила 24.11.2017г.

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ / 
РЕАЛИЗАЦИЯ 2017 – 2018 ГОДИНА:

* 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 – до 31.12.2017 г. 
Основни дейности:  Предоставят се  интегрирани 

социални услуги – за лична помощ, комунално битови 
дейности и подкрепа за социално включване в домашна 
среда на потребителите. По проекта са назначени  
49  домашни помощници и лични асистенти, същите 
предоставят 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 цялостно функциониране на 
центъра е нает персонал – здравен асистент и социален 
работник. Със закупеното специализирано 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: в процес на реализация
* Наименование на проекта: „Съвместни действия за 

борба с пожарите на териториите на общините 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 възможности 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

* 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.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА:
Община Сунгурларе за отчетния период  е сключила 

18 бр. договора по Закона за обществените поръчки. 
Доказателство за ефективната работа по прилагане на 
материалните разпоредби на закона, осигуряване на 
публичност и прозрачност е ниският относителен дял на 
обжалваните актове във връзка с процедури по възлагане 
на обществени поръчки. Регистрирана е само една жалба 
по реда на чл. 120 от ЗОП, по която Община Сунгурларе 
е била ответник. Проведените  обществени поръчки са, 
както следва: 

1. „Изработване на проект на Общ устройствен план 
на Община Сунгурларе”. Процедура по чл.20, ал.2,т.1 от 
ЗОП, изпълнител: „Национална агенция териториално 
и селищно устройство”  ЕООД.  Действаща  срок за 
изпълнение 3 месеца. 

2. „Изготвяне на инвестиционни проекти във връзка с 
кандидатстване на община Сунгурларе пред „МИГ Котел-
Сунгурларе-Върбица” и ПРСР 2014-2020 г.". Процедура по 
чл.20, ал.2,т.1 от ЗОП, изпълнител:  „ТОБО ПРОДЖЕКТ”  
ЕООД. Приключена. 

Обособени позиции към договора по т.2
- „Реконструкция и рехабилитация на общинска 

образователна инфраструктура на територията на Община 
Сунгурларе”- 46 000 лв.;

- „Изготвяне на технически проект за обект „Стадион 
и спортна зала (съблекални) към него в гр. Сунгурларе, 
Община Сунгурларе”- 10 000 лв.;

-  „ И з го т в я н е  н а  т е х н и ч е с к и  п р о е к т  з а 
„Многофункционална зала - квартал Морава” в УПИ-І, 
кв. 10 по плана на с. Съединение, област Бургас” – 12 
000 лв.;

- „Изграждане на централен площад в УПИ-І-178 за 
площад, кв.27 по ПУП на с. Чубра, Община Сунгурларе, 
обл. Бургас”.- 4 000 лв.;

- „Обществена пералня в УПИ X за производствено 
складови дейности, кв.100 по ПУП на гр.Сунгурларе”-12 
000 лв.

3. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДВХД 
– с.Славянци, ДВХ – с. Лозарево, ДСП – гр. Сунгурларе и 
детските заведения на територията на Община Сунгурларе 
по обособени позиции”. Процедура по чл.20, ал.2,т.2 от 
ЗОП, изпълнител:  „КАРИСТО 2015” ЕООД, гр. Бургас. 
Действаща със срок за изпълнение 25.08.2018г.

4. „Ремонт на улици и  ІV – класна пътна мрежа на 
територията на Община Сунгурларе по обособени 
позиции” -  50 2016,67 лв. Процедура по чл.20, ал.2,т.1 от 
ЗОП, изпълнител: „БУРГАСПЪТСТРОЙ”  АД , гр. Бургас.  
Действаща, срок за изпълнение 20.12.2017г. 

Обособени позиции към договора по т.4.
- „Ремонт на част от уличната мрежа в населените места 

Изпълненото през 2017 г. е част от една последователна и задълбочена управленска програма

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 
НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

/МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА/
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на община Сунгурларе – гр. Сунгурларе, с. Манолич, с. 
Съединение, с. Прилеп и с. Лозарево“- 272 850 лв.;

- „Ремонт на ІV – класен път BGS – 1265 - /ІІІ-7306/- 
Сунгурларе – Грозден – Лозица – граница /Община 
Карнобат – Сунгурларе/ - Огнен – Искра-/І-6/ от км 0+000 
до км 12+000“ и ІV – класен път BGS – 2261 - 79 166,67 лв.;

- „Ремонт на общински ІV – класен път BGS – 2267 - /ІІ 
– 73/ - Прилеп – Ж. П. Гара Завет – Завет – Съединение - /
ІІІ – 7305/ от км 9+370 до км 11+770“, съгласно изготвен 
технически проект."-150 000 лв.

5. „Извършване на ремонтни работи на територията 
на Община Сунгурларе по три обособени позиции”. 
Процедура по чл.20, ал.2,т.1 от ЗОП, предстои сключване 
на договор. 

Обособени позиции към договора по т.5.
- „Изграждане на централен площад в УПИ-I-178, кв.27 

по ПУП на с. Чубра, общ. Сунгурларе, обл. Бургас“   - 66 
478,33 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общинска 
образователна инфраструктура на територията на Община 
Сунгурларе", подобект: Основно Училище "Св. Св. Кирил 
и Методий" - с. Манолич, общ. Сунгурларе - І етап   -  10 
000 лв.;

- „Изграждане Многофункционална зала - квартал 
"Морава" в УПИ-1, кв. 10 по плана на с. Съединение, 
област Бургас“ - 183 324 лв.

6. „Зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища на територията на Община Сунгурларе през 2017 - 
2018 г.“до 185 000 лв. Процедура по чл.20, ал.2,т.2 от ЗОП, 
изпълнител:   „МЕССУ” ЕООД, гр. Сунгурларе.Действаща 
със  срок за изпълнение 31.03.2018г. 

7. „Ремонт на кметство с.Садово, ЦДГ с. Манолич и 
изграждане на площад с. Чубра”. Процедура по чл.20, 
ал.2,т.1 от ЗОП. Тече процедура по избор на изпълнител.

Обособени позиции към договора по т.7.
- „Изграждане на централен площад в УПИ-I-178, кв.27 

по ПУП на с. Чубра, Община Сунгурларе, Област Бургас“  
- 72 268,83 лв.;

- „Ремонт на покрива на кметство в село Садово - УПИ 
I, в квартал 36 по плана на село Садово“ -  5 894,47 лв.;

- „Ремонт на Целодневна детска градина с. Манолич“ 
- УПИ с идентификатор 47096.501.326 по кадастралната 
карта на с. Манолич“  - 10 106,67 лв.

8. „Възлагане управлението на социалната услуга 
„Обществена трапезария”, по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) 
BG05FMOP001-3.002 8. „Осигуряване на топъл обяд – 
2016-2019”, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за 
определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната 
програма за храни и/или основно материално подпомагане, 
съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 
г. и последващите му изменения за определяне на реда и 
условията за изпълнение на ОП ФЕПНЛ”. Процедура по чл. 
18а, ал. 4от Закона за социално подпомагане. Изпълнител 
„КЕЙНДВИ” ЕОД гр. Сливен. Действаща, със срок на 
изпълнение  до края на 2019г. 

9. „Доставка  канцеларски материали и офис консумативи 
за нуждите на Община  Сунгурларе“. Процедура по чл.20, 
ал.4,т.3 от ЗОП, изпълнител: „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” 
АД , гр. София.  Действаща със срок за изпълнение 
09.10.2018г. 

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 изпълнение на задълженията й 
съгласно отменения, считано от 01.08.2016 г., Закон за 
народната просвета (ЗНП) и влизащия в сила нов Закон 
за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 
Закона за професионалното образование и обучение 

(ЗПОО) и Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА).

Равнището на образование на населението определя 
облика на всяка съвременна община и  играе важна 
икономическа и социална роля в настоящето и бъдещето. 
Системата на предучилищно и училищно образование на 
територията на Община Сунгурларе  включва следната  
мрежа от детски градини, училища и център за подкрепа 
за личностното развитие:

вид    брой      статут
Детски градини /ДГ/  7 общински
Основно училище /ОУ/  5 общински
Средно училище / СУ/  1 общинско
Център за подкрепа личностното развитие -ОДК  

    1 общинско
Мрежата от учебните заведения за учебната 2017/2018г. 

съответства на демографските и социално-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. От детските заведения 
единствено в ДГ с. Лозарево има недостиг на свободни 
места, тъй като обхваща децата от селата Лозарево, 
Костен, Климаш, Прилеп, Подвис, Вълчин, а от училищата 
недостига за класни стаи се очертава в  средното училище 
в гр.Сунгурларе.

1082 са учениците, които посещават училищата на 
територията на Община Сунгурларе. От тях 693 са 
в общинския център, а 389 са в останалите основни 
училища – Лозарево, Грозден, Прилеп, Съединение и 
Манолич. През тази учебна 2017/2018 година към СУ 
„Христо Ботев” е разкрита нова паралелка по физическо 
възпитание и спорт, в която са записани и ученици от 
Община Котел от селата Пъдарево и Мокрен - общо 21 
ученици. Осигурен е безплатен  транспорт на всички 
учащи, не само на  подлежащите на задължително 
обучение до 16 год. Всички училища участват в национална 
схема „Училищен плод” и „Училищно мляко” към 
ДФ „Земеделие”, Национална програма „Твоят час”, 
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 
01.12.2017г. е 365. За децата подлежащи на задължително 
предучилищно обучение е осигурен безплатен транспорт. 

През  учебната 2017 година две са детските заведения, 
работещи по проекти – „Към едно споделено бъдеще”- 
ДГ с. Грозден, който продължава и тази 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 „Слънце” гр. Сунгурларе има 
спечелен проект по ПУДООС на стойност 4 941,45лв.

На територията на общината работи и един център 
за подкрепа за личностно развитие- общински детски 
комплекс, в който функционират 19 групи с общо 300 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 2017 година в сферата на образованието се 
извършиха следните дейности:

* Проведено бе обсъждане и приемане на формулите за 
разпределение на средствата, получени по ЕРС за 2017г. 
между училищата и детските градини на територията на 
общината;

* Предложение до МОН за включване на детската 
градина в село Манолич и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
с. Манолич в Списък на защитените детски градини и 
училища  в Република България

* Предложение до МОН за включване на детската 
градина „Щастливо детство” в село Лозарево, СУ „Христо 

Ботев” гр.Сунгурларе, ОУ „Христо Ботев” с. Лозарево, ОУ 
„Васил Левски” с.Прилеп и ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” 
с. Манолич в Списък на средищните  детски градини и 
училища в Република България

* 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 

* Проведен конкурс и назначен трети здравен медиатор за 
град Сунгурларе с представители от Националната  мрежа 
на здравните медиатори

* Разработен и приет от Общински съвет гр.Сунгурларе 
Доклад за младежките дейности за изминалата 2016г;

* Разработен и приет от Общински съвет гр.Сунгурларе 
План за Младежта за 2017година;

* Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 
развитие;

* Извършено беше оценяване на постигнатите резултати 
от труда на директорите на общинските детски градини 
и ЦПЛР-ОДК;

* Представител от общината участва  в комисия на РУО 
на МОН за оценяване труда на директорите 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;

* Осигурени бяха дърва за огрев / течно гориво / за всички 
детски заведения и училища;

* От 1 август 2017 г. 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. В Община Сунгурларе бяха създадени 6 
екипа с представители от различни институции – полиция, 
дирекция “Социално подпомагане”, Закрила на детето, 
Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните  (МКБППМН), 
педагози, представители от общината, кметове на 
населените места. Основна задача на екипите е  
идентифициране на децата и учениците в задължителна 
училищна и предучилищна възраст в три целеви групи: 
първо - деца, които не са обхванати в образователната 
система, второ - ученици, които са отпаднали от училище 
и трето - ученици в риска от отпадане от училище.

За периода септември –ноември са обработени  над 
300 протоколи, като 260 от тях са от  I-ви район /обхваща 
следните населени места- гр.Сунгурларе, с.Славянци 
и с.Чубра/. Основните причини за отпадане на децата 
и учениците  са свързани със социално-икономически 
фактори,  миграция, фактори на местоживеенето и 
жилищната среда, етнокултурни фактори.

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 
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състояние, като за поддържането им всяка година се 
осигуряват средства  с държавен характер и приходи от 
местни данъци и такси. Изпълняват се всички предписания 
на контролните органи.

През летния период са направени няколко частични 
ремонта на сградите, на покривните конструкции и на 
дворните пространства – /облагородяване и заграждане ДГ 
гр.Сунгурларе- филиал/,  вътрешни козметични ремонти 
в почти всички детски заведения. Изградено беше видео 
наблюдение в ДГ с.Чубра и в ДГ с.Грозден. Обособени са  
медицински кабинет в ДГ с.Лозарево и  ДГ с. Съединение. 
През октомври завърши ремонта на ДГ в с. Манолич - 
обновена  изцяло е  покривната конструкция, външни и 
вътрешни ремонтни дейности и обновяване на МТБ. 

По данни на директорите на детските градини са 
получени следните дарения: 

* ДГ „Ален мак” с. Славянци - мултимедия, компютър, 
проектор,  двуетажно легло, олекотени завивки;

* ДГ с.Манолич –маси , столчета, пердета, кухненски 
прибори;

* ДГ „Слънце” гр. Сунгурларе – телевизор, килим;
* ДГ „Славейче” с. Чубра – матраци, спално бельо, 

възглавници, играчки 
* ДГ с.Съединение -  детски столчета
През цялата 2017 година се работи за засилване контрола в 

детските градини и подобряване на диалога с ръководствата 
и служителите от образователните институции. 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
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 2017 година на територията на общината 
функционираха следните видове социални услуги:

1. 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 2017 година  потребителите от Дневния център за 
стари хора осъществиха множество посещения в съседни 
центрове, където проведоха незабравими срещи с приятели 
и съмишленици  в съседни центрове. Дневния център 
беше домакин и посрещна през годината много гости 
от  пенсионерски клубове и  други дневни центрове от 
страната. 

На 15 август бе проведен „Ден на отворените врати”, в 
който гражданите на общината имаха възможност да се 
запознаят отблизо с  дейността на центъра.

През м. септември потребителите на центъра взеха 
участие във Фестивал на изявата, провел се в с. Ветрен, 
Община Мъглиж, където се представиха подобаващо.

2. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
При капацитет 200 потребители, към края на отчетния 

период 126 е броят на  потребителите. Цялостната издръжка 
на ДСП е местна дейност. Общо разходите за дейността 
са в размер на 230 063 лв. / в това число от събрани такси: 

80 786,20 лв. /.
Актуализиран беше Правилника за вътрешният трудов 

ред в ДСП във връзка със структурни промени в началото 
на годината.

През 2017 г.се извършиха ремонтни дейности, свързани с 
измазване на кухненското помещение и част от коридорите 
в сградата на Домашен социален патронаж.

До м. април Община Сунгурларе доставяше топъл обяд 
на 50 потребители от уязвимите групи. След изтичане 
на срока,  през м. май общината сключи с Агенцията за 
социално подпомагане Анекс към договора по Проекта 
Трапезария „Надежда” с който да се осигурява топъл 
обяд на  вече 800 потребители, като продължителността 
на проекта е до 31.12.2019 г. и обща стойност на бюджета 
на същия е в размер на  1 237 907,00 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.

Проведена бе процедура по Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане и за изпълнението 
се сключи договор с фирма „Кей Енд Ви” гр. Сливен за 
доставка на топлия обяд. 

3. ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ 
С.СЛАВЯНЦИ

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

Капацитетът на дома е 40 потребители и всичките 40 
места са заети към края на м. ноември 2017 г.

През 2017 г., предвид промяна в нормативното 
определение на специализираната институция, след 
решение на Общински съвет – Сунгурларе бе променено 
наименованието от „Дом за мъже и жени с деменция” 
с. Славянци в „Дом за пълнолетни лица с деменция” с. 
Славянци.

През месец април в дома се извърши двудневен 
мониторинг от Инспектората към Агенцията за социално 
подпомагане, включващ комплексна годишна проверка, 
като за резултатите бе изготвен констативен протокол. 

Извършени бяха неотложни ремонтни дейности в: 
столовата, всекидневната и коридора на първи етаж в дома 
от собствени приходи.

4. 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. 

Капацитета на дома е 45 потребители, заетите места към 
края на м. ноември са 43 потребители.

През отчетния период се извършиха ремонтни дейности, 
свързани с подмазване на кухненския блок и миялното 
помещение в дома.

5. 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 има действащи 17 
клуба с общ брой членове повече от 740 души. През  2017 
г. на Пенсионерските клубове бяха предоставени приетите 
с решение на Общински съвет – Сунгурларе средства в 
размер на 2 000 лв.,  разпределени: за Пенсионерски клуб 
гр. Сунгурларе – 400 лв., и за всички останали клуба по 100 
лв. Тези средства са крайно недостатъчни за реализиране 
на годишните им програми, имайки предвид, че през 2017 
г. клубовете  участваха в  различни музикални форуми, 
честване на празници, екскурзии, обмяна на опит с други 
клубове.

През отчетния период в социалната сфера бяха извършени 
следните дейности:

През месец март Общински съвет – Сунгурларе прие 
“Общинска програма за закрила на детето – Община 
Сунгурларе 2017 г.”. Същата беше изготвена  от комисия 
създанена със заповед на кмета на общината,  в пълно 
съответствие със Закона за закрила на детето, Националната 
стратегия за закрила на детето 2008-2018 г. и Конвенцията 

на ООН за правата на детето;
През месец април Община Сунгурларе и Агеннция 

за социално подпомагане подписаха Споразумение за 
партньорство по Проект “Приеми ме 2015” по процедура за 
директно предостаяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” по Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
г.; Община Сунгурларе, в качеството си на партньор има 
отговорността да реализира проекта на общинско ниво чрез 
планиране, организиране, контролиране, координиране и 
отчитане пред Агенция за социално подпомагане. Целта 
на проекта е да се усъвършенства модела на предоставяне 
на социалната услуга “Приемна грижа” и разшири обхвата 
и в страната, както и по отношение на целевите групи. На 
общината бе предоставена информационна табела, която 
се постави на 1 – ви етаж в административната сграда;

* През месец август Общински съвет - Сунгурларе 
прие „Плана за развитие на социалните услуги в Община 
Сунгурларе за 2018 г.” Планът беше изготвен от общинска 
работна група, сформирана със заповед на кмета на 
общината и е 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 социалните услуги, функциониращи на 
територията на общината, както и социални услуги, които 
се предлагат да бъдат разкрити и/или преструктурирани;

* През м. август, съгласно измененията в Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане /
ППЗСП/ е актуализирана Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 
г. С актуализирането на Стратегията е променено 
наименованието на една от институциите за предоставяне 
на социални услуги на територията на Община Сунгурларе.

КУЛТУРА
Община Сунгурларе провежда активна политика 

за развитие на културата, като фактор за устойчиво 
развитие. Отчета за работата в сферата на културата през 
изминалата 2017 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 читалищната 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; празника на града – 04 септември, който 
отбелязахме за 43-та поредна година; 24-ти май – Ден на 
славянската писменост и българската просвета и култура. 
Много красота и оживление донесе и 38-то издание на 
фолклорния празник „Долината на лозите пее и танцува” 
в което взеха участие над 300 самодейци организирани в 
28 самодейни колектива и индивидуални изпълнители. За 
Деня на детето 01 юни – беше подготвена  богата програма, 
която  зарадва най-малките жители от нашата община. По 
много атрактивен начин се организираха традиционните 
Великденски концерт, благотворителен Коледен концерт и 
посрещането на Новата година на площада в Сунгурларе 
чрез Новогодишният празничен хоровод.

Като най-значими културни събития организирани от 
Община Сунгурларе и през 2017 г. бяха Националния 
конкурс за Детска рисунка на тема „Трифон Зарезан“ 
и  Националния фолклорен конкурс за изпълнители на 
тамбура „Руско Стефанов”. И двата конкурса са включени 
в Националния културен календар. За участниците 
в конкурса за тамбура имаме защитени три годишни 
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стипендии по приетата Националната Програма от мерки 
за закрила на деца с изявени дарби, а разширяване на 
културния календар на общината и привличане на гости от 
страната и чужбина допринесоха организираните в много 
села атрактивни събори, които внесоха разнообразие и 
родолюбиви пориви сред населението в селата: Лозарево, 
Велислав, Дъбовица, Черница, Подвис, Бероново,Славянци 
и в гр. Сунгурларе. Много празници, родови и землячески 
срещи и вълнуващи събития се състояха през 2017 г. във 
всички населени места в общината, голяма част  от които 
вече се наложиха като традиция.  

През 2017 г. успешно функционираше и общинското 
радио, което с  излъчванията си всеки ден даваше 
възможност на гражданите да научават своевременно за 
случили се събитията, проведени срещи, взети решения 
от Общинския съвет и др. 

Друга възможност за получаване на актуална информация 
за изминали и предстоящи събития и други, жителите 
на общината имаха и имат от общинският вестник 
„Сунгурларска долина“, който е изцяло на общинска 
издръжка. През 2017 г. за издадени 20 бр. и са изразходени 
6 821 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 
и; 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 местни и регионални 
печатни и електронни медии.

В Община Сунгурларе съвременните духовни 
центрове за разпространение на знания и информация, за 
културното наследство и традициите с местно значение, 
народните читалища – 18 на брой, развиват дейност в 
населените места, съхраняват традициите и реализират 
разнообразни културни прояви. Субсидираните бройки 
за читалищата в общината са общо 27 (без промяна през 
последните години). Променен е единствено стандарта 
за една субсидирана читалищна бройка. Общият размер 
на  субсидията за дейността и издръжката на читалищата 
в Община Сунгурларе през 2017 г. е в размер на 197 100 
лв. (при стандарт за 1 бройка – 7300 лв.). Разпределението 
на субсидията се осъществява при стриктно спазване 
на законовите изисквания и разработения механизъм от 
Министерството на културата. През годината не успяхме 
да инициираме нарочно заседание на Общински съвет 
– Сунгурларе за обсъждане на проблемите, които стоят 
пред народните  читалищата, при  обсъждане на Бюджет 
2018 г. ще насочим вниманието си в тази посока. Въпреки 
ограничения финансов ресурс, Община Сунгурларе ще 
продължава в Културния календар на общината да бъдат 
включвани редица културни прояви за талантите от 
всички поколения и прояви утвърждаващи принципите на 
толерантност и добронамереност. Да бъдат организирани 
повече и по-интересни културни и спортни събития, за да се 
превърне Сунгурларе и общината в още по-добро място за 
живеене, да я посещават по-голям брой  гости от страната 
и чужбина. Това е начинът общината ни да се ползва с 
добро име, което е една от предпоставките за привличане 
на инвестиции в тези трудни за всички нас  времена.

СПОРТ
Важна част  от дейността на Община Сунгурларе с 

младите хора е развитието на детския, юношеския и 
масовия спорт. Предвидените по-важни мероприятия за 
развитието на детско-юношеския, училищния и масовия 
спорт бяха: традиционните турнири - по футбол, лека 
атлетика, тенис на маса, волейбол, баскетбол и други 
(кушии за Тодоров ден), планувани в Общинския спортен 
календар за 2017 г. Общината за пореден път беше достойно 

представена в Държавните игри на спортистите от малките 
селища в Община Дългопол през м.юли 2017 г., където  
отбора по баскетбол – юноши (ученици от СУ „Христо 
Ботев”),  завоюваха почетното 3-то място. 

Общо регистрираните Спортни клуба на територията на 
Община Сунгурларе са 6 (шест). Към настоящия момент 
спортно-състезателна дейност извършват 4 (четири) 
спортни клуба: ОСКЛА „Шампион Сунгурларе”, СК по 
Борба „Сунгурларска долина” и ОФК „Сунгурларска 
долина” и трите клуба са в гр. Сунгурларе и ОФК „Манолич” 
с. Манолич. В спортните клубове са обхванати повече от 100 
спортуващи. През 2017 г. спортните клубове са завоювали 
над 8 бр. отличия от държавни и международни  състезания.  
Община Сунгурларе ги е подпомагала по Наредбата и 
инструкция за условията, реда и критериите за финансово 
подпомагане на спортните клубове.

Поради финансови затруднения в общинския бюджет на 
спортните клубове през годината не беше  преведена на сто 
процента гласуваната  с Бюджет 2017 г. субсидия от 35 000 
лв. Клубовете  получиха средства в размер на 25 070  лв., 
като субсидия, съгласно чл. 59 от Закона за физическото 
възпитание и спорт, която изразходваха изпълнявайки 
Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите 
на спортните клубове в Община Сунгурларе. Въпреки 
това клубовете успяха да организират и проведат  голяма 
част от състезанията планувани в своите програми. И не 
просто да участват в състезания, а да участват и завоюват 
призови и значими места.

Най-големите успехи отново бяха в леката атлетика, 
най-добрият ни състезател Шабан Мустафа отново показа 
класа през годината. Донесе за Сунгурларе сребърен медал 
от Националния Шампионат на България в дисциплината 
полумаратон, след което бе поканен в Националния отбор 
на България за участие на Балканско първенство в същата 
дисциплина. Състезанието се проведе в столицата на 
Косово гр.Прищина  на 14 май 2017г., където нашето момче 
отново беше в добра форма и успя да се класира на 2-ро 
място, което означава сребърен медал за България. Но  
най-големите успехи  за него, за Сунгурларе и изобщо за 
България, дойдоха от планинските Маратони проведени 
в Алпите през лятото на 2017 г. На 10 юни  успя да 
победи Алпийския маратон в Лихтенщайн, на 18 юни 
отново е победител на Планинския полумаратон „Алеч” в 
Швейцарските Алпи и за пореден път успя да победи и в 
считаното за най-тежкото планинско бягане в Швейцария 
,,Глетчер3000рън“ - това е 26 км дистанция с денивелация  
повече от 2000м. Шабан през 2017 г. участва и в много 
други състезания и в България, където зае призови места. 
С тези силни резултати състезателят на Сунгурларе всеки 
път доказва, че е състезател от световна класа, а за нас 
остава да се радваме на неговите успехи и да се гордеем, 
че притежаваме такъв качествен състезател.

Спортният клуб по лека атлетика заедно с общината 
проведе и през 2017 г. за пета поредна година състезание  
от спортния календар на Българска Федерация по лека 
атлетика. Състезанието Крос кънтри ,,Сунгурларска 
долина“ беше проведено по ново трасе, участваха  20 клуба 
и повече от 120 състезатели от цялата страна. Трасето 
впечатли представителите от Федерацията по лека атлетика 
и в тази връзка общината кандидатства за домакинство 
на Националния шампионат на България по Крос кънтри 
за 2018 г. За наша радост от 5 общини заявили това 
домакинство одобрена беше Община Сунгурларе. За нас ще 
бъде чест и голяма отговорност да проведем  едно такова 
голямо спортно събитие, като шампионат на България на 
наша територия. Шампионата е плануван в Календара на 
Българската федерация по лека атлетика на 27.10.2018 г. Не 
се съмнявам, че ще се справим достойно, имайки предвид, 
че имаме опит при провеждане на състезания от спортния 

календар на федерацията.
Друг спорт, който набира сили в общината  е  

„класическата борба”. Клубът по борба през годината 
участваше в състезания от календара на Федерацията по 
борба, в които състезателите от клуба се класираха на 
предни позиции.

Футбол в общината развиват клубовете в с. Манолич и 
гр. Сунгурларе.  Същите  участваха  в ,,Б-запад“ групата на 
Областното първенство гр. Бургас. Футболния клуб в града 
има затруднения по отношение на  играчи –  текучество. 
Наложително ще е Управителния съвет на клуба съвсем 
отговорно да си върши задълженията и да вземе конкретни 
мерки по организационната дейност на същия, за да не се 
стигне до там, клуба да преустанови дейността си. Както 
споменах  дейността на футболния клуб е в  правомощията 
само и единствено на Управителния съвет.

Разбира се общинското ръководство прави всички 
възможно за насърчаване на спортната активност в 
общината, но финансовия ресурс не е достатъчен, за да 
бъде обновена спортната база – основен ремонт има нужда 
и в Сунгурларе и в др.населени места. Към настоящия 
момент Община Сунгурларе е сключила договор  за 
„Изготвяне на технически проект за обект: „Стадион и 
спортна зала (съблекални) към него в гр. Сунгурларе , 
Община Сунгурларе”” с който ще  кандидатства пред „МИГ 
Котел-Сунгурларе-Върбица” по  Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020г.

IV. ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕДА И СИГУРНОСТТА 
НА ГРАЖДАНИТЕ, МОДЕРНИЗИРАНЕ НА  
ИНФРАКСТРУКТУРАТА.

Изграждане и рехабилитация на техническата,  
образователната и с обществено предназначение 
инфраструктура, като дългосрочна инвестиция в 
икономическото развитие на населените места в Община 
Сунгурларе. 

ОБЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ И В ПРОЦЕС НА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА:
1. „Изграждане Многофункционална зала - квартал 

"Морава" в УПИ-1, кв. 10 по плана на с. Съединение” – 
стойност – 219 988,80 лв. с ДДС,( първи етап) финансиран 
по ПМС № 153/28.07.2017г.- има избран изпълнител на 
СМР, предстои сключване на договор за строителство.

2. „Изграждане на централен площад в УПИ-I-178, 
кв.27 по ПУП на с. Чубра, Община Сунгурларе, Област 
Бургас“ - стойност -  79 773,99 лв. с ДДС, финансиран по 
ПМС №153/28.07.2017г.-  в процедура по ЗОП за избор на 
изпълнител на СМР.

3. „Реконструкция и рехабилитация на общинска 
образователна инфраструктура на територията на Община 
Сунгурларе", подобект: Основно Училище "Св. Св. Кирил 
и Методий" с.Манолич -  стойност - 120 000,00 лв. с ДДС, 
( първи етап) финансиран по ПМС №153/28.07.2017г. -  
има избран изпълнител на СМР, предстои сключване на 
договор за строителство.

4. „Изграждане Многофункционална зала - квартал 
"Морава" в УПИ-1, кв. 10 по плана на с. Съединение втори 
етап”, „Изграждане на централен площад в УПИ-I-178, 
кв.27 по ПУП на с. Чубра (втори етап)”, „Ремонт на ДГ 
„Щастливо детство” с.Лозарево и „Ремонт на СУ „Христо 
Ботев“ гр.Сунгурларе” – обща стойност - 570 000,00 лв., 
обектите са финансирани по ПМС №260/21.11.2017г., в 
процедура по подготовка на документация  и обявяване 
на процедура по ЗОП.

5. „Преустройство на част от сградата на читалището в 
кметство - с. Грозден”-  стойност  - 19 133,04 лв. с ДДС  
финансиран по  капиталовата програма – в процес на 
изпълнение.

6. „Ремонт на целодневна детска градина в с. Манолич” - 
стойност - 47872,25 лв. с ДДС  финансиран по  капиталовата 
програма – изпълнен.

7. „Ремонт на покрив на кметство с. Вълчин” - стойност  
- 19 244,80 лв. с ДДС  финансиран по  капиталовата 
програма – в процес на изпълнение.

8. „Ремонт на сгради собственост на Община Сунгурларе- 
кметство с.Терзийско и Многофункционална сграда с. 
Манолич”, стойност  - 32 986,10 лв. с ДДС  финансиран 
по капиталовата програма – изпълнен.

9. „Ремонт на общински път BGS 2267:Прилеп-Ведрово-
Завет-Съединение-ж.п.гара Завет-с.Завет Манолич”, 
стойност  -  180 000,00 лв. с ДДС  финансиран по 
капиталовата програма – изпълнен.

10. „Ремонт на общински път BGS 1265:Сунгурларе-
Грозден-Лозица - граница с Община Карнобат”, стойност  
-  80 000,00 лв. с ДДС  финансиран по капиталовата 
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програма – изпълнен.
11. „Ремонт на  част от  улична мрежа  в населените 

места на Община Сунгурларе-гр.Сунгурларе, с.Лозарево, 
с.Манолич, с.Прилеп и с.Съединение” - финансиран по  
капиталовата програма – в процес на изпълнение.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 

МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ.

Община Сунгурларе активно работи за превенция 
на престъпността, противообществените прояви и 
престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни, 
превенция и противодействие на асоциалното поведение, 
насилието, агресията сред малолетни и непълнолетни в 
общината, както и осигуряване на нормалното развитие 
и възпитание на извършителите им. Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните към Община Сунгурларе (МКБППМН) 
е в състав от 9 члена. През 2017г. в местната комисия са 
разгледани 12 (дванадесет) възпитателни дела, като това е 
най-ниския брой възпитателни дела от десетилетие насам. 
Деянията, които са извършени са противообществени 

прояви, престъпления и административни нарушения, 
като от общия брой възпитателни дела, три са за 
противообществени прояви, осем са за престъпления 
и едно за административно нарушение. Най-голям 
дял от извършените престъпления имат домовите 
кражби. Съотношението между момичета и момчета, за 
извършените от тях деяния са едно към пет. 

Местната комисия е приела План-програма, въз основа 
на която осъществява своята превантивна дейност на 
територията на Община Сунгурларе. През месец ноември 
се проведе най-мащабната кампания под надслов: „Заедно 
против агресията“ в която взеха участие около 230 (двеста 
и тридесет) деца от цялата община. 

На основание: чл.7, ал.2  от Закона за борба 
срещу противообществени прояви на малолетните 
и непълнолетните, местната комисия ежегодно 
отчита дейността си пред кмета, Общински съвет – 
Сунгурларе и пред Централната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните. Годишния отчет на МКБППМН 
към Община Сунгурларе се разработва и структурира 
върху унифицирана рамка по определени показатели от 
ЦКБППМН към Министерски съвет.

ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ И ТЪРГОВИЯ  
На основание на Закона за потребителите през отчетния 

период бяха извършени проверки  в магазините, кафе-
аперитиви, ресторанти и други търговски обекти в града и 
населените места на територията на общината, във връзка 
със спазването на изискванията по закона и съвместни 
проверки с РУП гр.Сунгурларе по Закон за акцизите и 
данъчните складове, Закона за тютюна и тютюневите 
изделия и др.

Изпълнявайки разпоредбите на Закона за туризма и 
поднормативните документи през 2017 год. за срок от пет 
години, бяха категоризирани  нови питейни заведения и  
средства за подслон на територията на общината, както 
следва - 3 бр.къщи за гости и 4 бр. питейни заведения. 
През календарната година може да се извършва  
прекатегоризация или прекратяване на категоризацията. 
Таксите за категоризация на обектите са еднократни и 
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 и е под контрола на „Месни данъци и 
такси”, към Община Сунгурларе и старши инспектора по 
търговията, транспорта и стопанските дейности в  Община 
Сунгурларе.

През изтеклата година в Община Сунгурларе зачестиха 
оплакванията на живущи в с.Бероново от почиващи  
в категоризираните къщи за гости, които нарушават 
обществения ред в резултат на това се наложи да 
се извършват периодични проверки съвместно с РУ 
„Полиция” Сунгурларе, като за целта искам да изкажа 
своята благодарност на  РУ „Полиция” Сунгурларе за 
бързото съдействие и разрешаване на възникналите 
проблеми.

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 общината 
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 и периодични проверки  с 
РИОСВ гр. Бургас и РУ”Полиция”  Сунгурларе.

Наша е отговорността за нормалното функциониране 
на общинската транспорта схема в общината. През 2017 
г. маршрутните разписания от квотата на общинската, 
областната и републиканската транспортна схема се 
изпълняваха по сключените договори.Фирмите независимо 
от обстоятелствата, като намален пътнико поток и други, 
си  изпълняваха договорните отношения. Поддържахме и 
продължаваме да поддържаме постоянна комуникация с 
превозвачите от общината за разрешаване на  възникнали 
въпроси. 

Отдадената под наем „Автогара” Сунгурларе, работи 
без прекъсване през година в интерес на гражданите от 
гр.Сунгурларе и населените места от общината, като 
създава комфортни условия за чакащите и преминаващите 
пътници и  за  преминаващите автобуси от други населени 
места. 

ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
* Извършена беше актуализация на Плана за действие 

при кризи и бедствия и намаляване на последиците от тях 
и през 2017 г.;

* Инвентаризирани бяха и всички налични предпазни 
средства, предназначени за населението на Община 
Сунгурларе, оборудване на помещение, ограничаване на 
достъпа на външни лица до тях и локализирането им на 
втория етаж в административната сграда /бивше ППД/ в 
града;

* Във връзка с провеждане на националната тренировка 
за електронно симолативни събития и дейности поставени 
от Министерството на отбраната  беше извършена такава 
проверка за готовността на Община Сунгурларе. 

* Дейности по охрана на лозови масиви разположени в 
населените места на Община Сунгурларе - имаше охрана 
в лозовите масиви по време на гроздобера;

* от 22.05.2017 г. бе  регистрирано доброволно 
формирование за предотвратяване или овладяване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване 
на последиците от тях в Община Сунгурларе с численост 
16 доброволци.

* През отчетната година Община Сунгурларе имаше 
тежка пожарна обстановка – от общо 12 пожара, 3 от тях 
бяха в горските територии. 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 2017 г. бяха организирани 
пунктове за оказване помощ при нужда.

ЕКОЛОГИЯ 
Община Сунгурларе участва в регионално сдружение 

за изграждане на ефективна система за управление на 
отпадъците – регион Бургас. Дейността по отношение на  
„Екология” в общината е насочена към предотвратяване 
замърсяването на компонентите на околната среда 
и подобряване на нейното състояние. Създаване на 
ефективна организация по сметосъбиране, сметоизвозване 
и третиране на отпадъците, както и подобряване на контрола 
върху  дейностите.  

С цел оптимизиране на общинската система за управление 
на отпадъците са закупени нови 32 броя контейнери тип 
„Бобър“ с вместимост 1100 л, 300 броя кофи тип „Мева“ 
с вместимост 110 л. За своевременното обслужване на  
графиците за извозване на отпадъците до депо Братово, бе 
закупена втора сметосъбираща машина. И през изтеклата 
2017 г. остана проблемът с нерегламентираните сметища, 
за който Община Сунгурларе търпи санкции от РИОСВ 
гр. Бургас като контролиращ орган. 

Относно задълженията на общините да превеждат 
отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО), към края на 2017г. Община Сунгурларе 
има натрупани задължения  към РИОСВ Бургас в размер 
на 373 586 лв., за периода от 2012 г. до 2015 г. За 
шеста поредна година Община Сунгурларе се включи в 
националната кампания „Да изчистим България за един 
ден”, като служителите от общинска администрация бяха 
ангажирани  с подготовката и провеждането й. 

През отчетния период служителите извършват и текущи 
и административни дейности, свързани с изготвяне на 
маршрутни листи за транспортиране на отпадъците, 
строителни разрешения, удостоверения да въвеждане в 
експлоатация, актове за установени административни 
нарушения и наказателни постановления, ежедневни и 
седмични справки с констатирани проблеми по отношение 
на чистотата, състоянието на техническата инфраструктура, 
популацията на безстопанствените кучета и др. 

През 2018г. Община Сунгурларе съвместно с 

Изпълненото през 2017 г. е част от една последователна и задълбочена управленска програма

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 
НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
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ветеринарните служби в общината ще предприемат 
нужните мерки по обезпаразитяване, кастриране и 
маркиране на безстопанствените кучета и  извършване на 
дейностите по изпълнение на програмата за намаляване 
на популацията и решаване  частично на проблема с 
безстопанствените кучета на територията на общината. 
За тази цел в общинския бюджет са предвидени средства 
в размер на 2000 лв. 

V. ПОДКРЕПА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС 
И ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ, 

СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНО-СПОСОБНА 
ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЕФЕКТИВНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ,НАМАЛЯВАНЕ 
НА БЕЗРАБОТИЦАТА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА 

ДОХОДИТЕ.
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 - Общински план за развитие на Община 
Сунгурларе  2014 -2020г. и др.

През 2017г. „МИГ Котел-Сунгурларе-Върбица” сключи 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 
общностите местно развитие  по мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ по Програмата за развитие 
на селските райони 2014г. – 2020г. 

Подготовката и изпълнението на Стратегията получи 
пълна подкрепа от Община Сунгурларе в качеството й 
на партньор. 

Чрез изпълнението на одобрената Стратегия на „Местна 
инициативна група Котел-Сунгурларе-Върбица”  на 
територията на трите общини за периода от 29.11.2016 
г. до 30.09.2023 г. ще бъдат инвестирани 5 775 000 лева, 
средства 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 от териториите 
на общините да реализират своите идеи и развият 
бизнеса си. Община Сунгурларе е възложила изготвяне 
на инвестиционни проекти във връзка с кандидатстване 
на общината пред „МИГ Котел-Сунгурларе-Върбица” 
по Оперативна програма за развитие на селските райони 
2014-2020г. по 5 обособени позиции.

Процедурите за избор на проекти предстои да бъдат 
обявени през 2018 година.

линк към страница на „МИГ Котел-Сунгурларе-
Върбица” http://migks.com/downloads/%D0%9F%
D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20
%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D
0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%
D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%202018%20
%D0%B3..pdf .

Чрез подписани договори за участие в различните 
програми, финансиращи осигуряването на временна 
заетост, през 2017 г. бяха разкрити -  18 работни места 
в гр. Сунгурларе и селата: Манолич, Чубра, Грозден, 
Съединение, Лозарево, Прилеп и Босилково.

Продължава своята дейност открития  през 2016 г. 
изцяло оборудван със съвременна техника шивашки цех 
в с. Манолич на фирма: „Грация мода” ООД.

През 2017 г. са регистрирани 500 земеделски 
производители  с общо договорени площи 208 хиляди 
декара. От тях 300 са регистрирани със земя, 160  - за 
отглеждане на животни, а смесените растениевъдно-
животновъдни са 40 бр. С участието на кметове и кметски 
наместници за 27 населени места на Община Сунгурларе 
се сключиха споразумения за ползване между земеделските 
производители.

През 2017 г. размерът на стопанисваната земя достигна 
до 408  хиляди декара, в т.ч.: обработваема земя, пасища 
и ливади и общински горски територии. Наблюдава се 
тенденция за увеличаване на броя на стопанствата, както и 
на размера на стопанисваната земя и броя на отглежданите 
животни.

Произвеждат се главно зърнено-житни култури, 
които заемат около 40 на сто от обработваемите площи, 
технически култури – 23%  и трайни насаждения в размер 
на 22 хиляди декара, от които  лозя – 18 хиляди декара.

Увеличават се и площите, на зърнените култури и тези 
със засадени лозя.

През последните години, включително и през 2017 г. се 
подновява машинно-тракторният парк на земеделските 
производители. 

Работено е над 20 жалби за нанесени щети на 
собственици на земеделски земи  по  Закона за опазване 
на селскостопанското имущество (ЗОССИ).

В отрасъл „Животновъдство“ се забелязва тенденция на 
увеличаване на броя на фермите с повече животни. Броят 
на отглежданите животни е, както следва:

- едър рогат добитък се отглежда в 89 ферми и 20 броя 
лични стопанства с общ брой животни – 4 269;

- овце-майки се отглеждат в 71 ферми  с 8 920 животни 
и 271 броя лични стопанства с  – 1 248 бр. овце.;

- кози-майки се отглеждат в 27 ферми – 1 272 бр. животни 
и 229 лични стопанства  с – 907 бр.;

Нараства броят на пчелните семейства в общината, 
като през 2017 г. достига – 5 600 кошара. Регистрираните 
пчелини са 134 бр. 

Обслужващите ветеринарни лекари на територията на 
общината са 9 бр., регистрираните практики са 5 бр. и 
двама официални ветеринарни лекари във ветеринарна 
служба в града.  

При необходимост Епизоотичната комисия се свиква 
на заседание и се предприемат мерки във връзка с 
предотвратяване на  заболяванията на животните, 
регистрирани на територията на РБългария. През 2017 г. е 
имало опасност от разпространяване само на заболяването 
птичи грип при птиците.  На територията на общината  
няма регистрирани огнища на това  заболяване.

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.; 

Едни от значимите  фирми за икономиката на общината са: 
„МЕССУ” ЕООД гр. Сунгурларе – която произвежда голям 
дял от зърнените култури и извършва механизирани услуги; 
Фуражен завод гр. Сунгурларе; „Виатекс” гр. Сунгурларе 
– месопреработване; ЕТ „Тодор Байнашев“  и ЕТ „Руси 
Андреев” за производство на метли; Дървообработващите 
фирми  -  „Картал – 55” ЕООД и Дружество с ограничена 
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 финансово и 
икономически условия.

Фирма „Биотерра” ЕООД, гр.Добрич  в с. Есен създава 
лавандулови насаждения; ЕТ „МИЛК - Радостина 
Манева“- по проект изгради мандра от малък тип в с. 
Терзийско;  Фирма „Компания за агроинициатива” ЕООД 
гр.София предстои да изгражда Агропроизводствена база 
за маслодайни култури и зеленчуци в землището на с. 
Вълчин. Инвестиционно намерение има Фирма „Вангелис” 
ЕООД гр. Карнобат, която предстои да изгради Фабрика 
за пелете в с. Вълчин; Също така Фирма „КОЙ” ЕООД гр. 
Сунгурларе доизгради и предстои да открие  „Комплекс 
за отдих”. На територията на общината  продължават 
дейността си птицекланниците в с.Чубра, с.Славянци и 
с.Вълчин на Фирма „Локал Асетмениджмънт Енд Рисорис”  
АД гр. София.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
СОБСТВЕНОСТ

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.

Придобиването, управлението и разпореждането с 
недвижими и движими имоти – собственост на общината 
е извършено под контрола на общинския съвет, съобразно 
разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – Сунгурларе. 

За отчетния период  са извършени следните разпореди-
телни сделки и услуги:

През 2017 г. продължи отдаването под наем на общински 
земеделски земи-ниви и пасища, мери и ливади.  Продадени 
земеделски земи, а именно имоти № 000316 и № 000217  
в землището на с. Лозарево на стойност 6 709 лв., имот № 
040032 в землището на гр. Сунгурларе на стойност – 1 147 
лв., имот № 012028 в землището на с.Подвис на стойност 

3 711 лв.,  имоти № 000393  и № 000022  в землището на 
с. Съединение на стойност 2 919 лв. и имоти  №024001 и 
024002  в землището на с. Бероново   на  стойност 28 490 
лв.Общо приходите от продажба на земеделски земи са в 
размер на 42 976 лв.

 Засилен е контрола по приходите от наем на общинско 
имущество. На нередовните наематели се връчват писма за 
издължаване в определен срок от датата на получаването 
им. Писмата се считат за предизвестие за прекратяване на 
договорите. През   2017 г. са съставени 160 броя актове за 
общинска собственост.

Приключи актуването на ВиК системи и съоръжения, 
които са прехвърлeни на общината от баланса на 
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас и ще се 
управляват от Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация "ЕАД, гр. 
Бургас, ЕИК 175969975, представлявана от Вълчо Чолаков, 
чрез общо събрание, от името и за сметка на общината, 
като се  сключи Договор от 25.02.2016 г. за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги   с "Водоснабдяване и канализация 
"ЕАД , гр. Бургас, ЕИК: 812115210, представлявано от инж.
Ганчо Тенев, считано от 01.04.2016 г. за срок от 15 години .

Същите са декларирани в „Местни данъци и такса” при 
Община Сунгурларе.

За подпомагане дейността на местния бизнес към 
настоящия момент  има 26  действащи договора за наем 
на язовири, от които през 2017 г. са постъпили приходи в 
размер на 27 670 лв. 

Постъпленията от приходите от отдадени общински 
имоти – жилищни и нежилищни  за 2017 г. – 41 035   лв.

През годината под наем са дадени – 13 броя обекти, като 
най – големият е „Автогара” в гр. Сунгурларе  на „Велиса 
10” ЕООД  гр. Сливен.

От общински поземлен  фонд  през 2017 г. са отдадени 
под наем и аренда земеделски земи, както следва:

- пасища и мери   – 24 231.370 дка, като приходите от 
тях са  238 502,20 лв.;

- ниви и полски пътища  – 6 717.650 дка , приходи – 100 
897, 35 лв.

Продадени са 2 броя дворни места в с. Велислав,  1 брой 
дворно място в с. Съединение   и придаваеми места на 
територията на общината, от които са постъпили приходи 
през 2017 г. – 14 956 лв.

ОБЩИНСКИ  ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 
През 2017г. по отношение на общинските горски 

територии са извършени следните дейности:
* Изпълнението на лесофонда за  2017г., към 30.11.2017г. 

е 18 221,39 м3 лежаща маса на стойност 34 7018,12 лв., 
които са приспаднати от авансовите вноски внесени през 
2013г. по дългосрочните договори.  Издадени са 125 бр. 
позволителни за сеч;

* През 2017 г. са заявени  дърва за местното население 
за сезон 2017 – 2018г. – по одобрените списъци за 32 069,0 
пр.м3,  от които са извозени до момента 32 069,0 пр.м3;

* Съставени са 47 бр. констативни протоколи и 59 бр. 
актове през годината, във връзка с незаконно 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 периода е извършено маркиране от служители на  
назначени на щат в „Общински горски територии” с общо 
количество  23 928,0  пл.м3  -  лежаща маса;

* Извършените проверки за 2017г. от Регионална 
дирекция по горите (РДГ) Бургас са:

- комплексни проверки – 1 бр.;
- тематични проверки – 8 бр.
* Пожари – за периода са възникнали 3 броя пожари, 

както следва:
* -първи – възникнал на 26.04.2017г. в отдел 288“у“, в 

землище Терзийско, засегната площ 70 дка, от които 10 
дка иглолистна дървесина;

* -втори – възникнал на 04.08.2017г. в отдел  266“д“, 
землище Балабанчево на площ 252 дка, от които 160 дка 
иглолистна и 92 дка широколистна гора;

-трети – възникнал на 20.08.2017г. в отдел 277“а“, 
землище Скала, засегната площ 250 дка широколистна гора.

В погасяването на пожарите са участвали служители 
от Дирекция“ОГТ и МП“ -  8бр., доброволци – 12бр. и 
служители на ГДПБЗН Карнобат.

През 2017 г. бяха издадени 96 броя Наказателни 
постановления, от които:

- 38 бр. по Закона за горите. Въпреки изпращаните 
покани за доброволно изпълнение на наложените 
административни наказания – глоби, по големия 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 
НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

/МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА/

Изпълненото през 2017 г. е част от една последователна и задълбочена управленска програма
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брой от издадените наказателни постановления се 
оказват несъбираеми, тъй като подведените под 
административно-наказателна отговорност лица са: лица 
от малцинствата, голяма част от територията на с. Градец, 
Община Котел, които не притежават имущество, не са 
ангажирани на граждански или на трудови договори. 
Събираемостта на тези глоби е около 10 на сто;

-46 бр. по Наредбата за опазване на обществения 
ред на територията на Община Сунгурларе. Това са 
наказателни постановления издадени предимно за 
управление на пътно превозно средство – конски каруци, 
управлявани без поставен предпазен чул. Глобите са в 
размер от 20,00 лв.

- 12 бр. по Закона за опазване на селскостопанското 
имущество. 

Аналогично е положението по събирането на 
налаганите глоби и по другите нормативни актове. 

През 2017г. на основание чл.32 от ЗОСИ и чл.19 от 
Наредба №1 Наредбата за опазване на озеленените 
площи и декоративната растителност са издадени общо 
32 броя разрешителни за премахване на дървета в частни 
и общински имоти, като събраните такси са в размер 
на 160,00 лв.

VI. ПРОЗРАЧНА, ЕФЕКТИВНА И ДОСТЪПНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
И през втората година от управлението общинска 

администрацията спазва следните принципи -  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 ефективно 
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 административно 
обслужване/Фронт офис в Община Сунгурларе, където се 
заявяват и предоставят услугите. Общия брой извършени 
административни услуги за отчетния период са 1 956 
бр. и приходите от изпълнение на административните 
услуги за този период в размер на 3 674,00 лв.

През периода са заведени 6 034 документа, от които 
3 689  входящи и 2 345  изходящи, без да са включени 
вътрешните документи.

Като част от общото административно обслужване 
на гражданите са издадени 73 удостоверения за 
осигурителен стаж  и доход и 214 удостоверения и 
служебни бележки за получен доход.

В  Д и р е к ц и я  „ А д м и н и с т р а т и в н о - п р а в н о , 
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 2017г. са издадени 781 бр. 
удостоверения въз основа на регистъра на населението, 
280 бр. удостоверения за раждане, 34 бр. удостоверения 
за сключен граждански брак, 31 бр. преписа на актове 
за смърт, съставени са 307 бр. -  актове по гражданско 
състояние и техните електронни еквиваленти (49 
бр. акта за раждане, 77 бр. акта за брак и 181  бр. 
акта за смърт), 5 броя удостоверения за идентичност 
на административен адрес, 2 броя решения за 
възстановяване на имена по чл.19а, 23 броя вписвания 
в регистъра на населението  на чужди граждани с 
разрешение за пребиваване в страната от Областна 
дирекция  на МВР отдел „ Миграция“, отразени са  
30 бр. промени в актове по гражданско състояние, 
окомплектовани са и са направени 20 бр.  запитвания за 
наличие на българско гражданство, 117  бр. легализации 
на документи за чужбина, 538  бр. нотариални заверки 
на подпис и дата, заверки на съдържание и препис на 

документи , 30 бр. други удостоверения по искане на 
граждани, водена е кореспонденция   - 110 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 наваксват с бързи темпове, работи се 
по въвеждането на актовете за раждане на всички лица, 
родени в общината, ежедневно се актуализира ЛБД ( 
локална база данни ). 

Ежедневно се актуализира Локална База Данни 
“Население”.

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. административните 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. 

Община Сунгурларе има внедрена система за 
управление на качеството, съгласно изискванията на 
стандарта ISO 9001:2008 – за управление на качеството, 
чийто обхват е „Административното обслужване на 
граждани и юридически лица”. През месец май 2017 
г. бе извършен успешен одит на  внедрената система 
по качество.

В съответствие с изискванията на ЗМСМА в Общински 
съвет – Сунгурларе са внесени 113 броя докладни записки 
и предложения, свързани с дейността на общинската 
администрация. 

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

През 2017 г.  се осъществи организационно-
техническата подготовка и нормално протичане на 
изборите за Народно събрание, които се проведоха на 
26.03.2017 г.

Добра практика са провежданите периодични 
заседания на кмета с кметовете и кметските наместници, 
заедно с ръководителите на държавни  структури и 
организации.

През отчетния период беше създаден Обществен 
съвет, към кмета на общината, състоящ се от 7 члена - 
който със свои конкретни предложения, съдействаше за 
решаването на обществено значими въпроси за града. 
Обществения съвет заседава най- малко веднъж на 3 
месеца.

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 което се осигуряват 
допълнителни средства от републиканския бюджет за 
по-успешно реализиране на проекти и програми.

Постоянни са контактите с Националното сдружение 
на общините в Р България /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 ДЕЙНОСТ, 
ДЕЙНОСТ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ, 

ЕКОЛОГИЯ 
* През отчетния период  бяха проведени 28 бр. 

заседания на Общински експерт съвет по устройство на 
територията /ОЕСУТ/; Разгледани преписки и проекти 
53 бр.;

* Издадени разрешения за строеж – 35 бр., 
разрешения за поставяне на преместваеми обекти –1 
бр.,удостоверения за въвеждане в експлоатация – 8бр., 
регистрирани технически паспорти – 16 бр., издадени 
разрешения за възлагане, изработване на ПУП и 
изменения на ПУП – 24 бр., издадени скици – 501 бр., 
издадени удостоверения за търпимост на сгради – 156 бр., 

удостоверения по Закона за кадастъра и имотния регистър 
/ЗКИР/ - 9 бр., визи за проектиране – 45 бр., открити 
строителни площадки -7 бр., издадени удостоверения 
по устройство на територията – 30 бр., обработени и 
приключени преписки за изменения на ПУП – 55 бр., 
обработени преписки по незаконно строителство – 7 бр. и 
обработени преписки за самосрутващи се сгради – 3 бр.;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СУНГУРЛАРЦИ,
Отчетът за втората година от управлението на общината 

е част от многобройните и многообразни дейности, 
които изпълнява общинската администрация. Надявам 
се, че постигнатото през двете години на управление е 
значимо и то  ще се ползва от всички жители на общината. 
Община Сунгурларе не е онази община, която беше преди 
няколко години. Искрено се надявам, да бъде оценено 
това от Вас, уважаеми жители на Община Сунгурларе, 
защото зад тези резултати стои работата на общинска 
администрация, администрациите по населените места 
и Общински съвет – Сунгурларе.

Всички Вие сте по-взискателни, вероятно имате 
основание за това – искате  всичко да се случва сега 
и на момента, би било добре наистина да се случва 
така, но по някога  обстоятелствата не позволят. През  
предходните годините  по много въпроси не е работено 
достатъчно и това сега е голям проблем. 

Намаляване  на  про срочените  задължения , 
недопускането на нови такива, недостатъчни собствени 
приходи, въпреки тези обстоятелства местните 
дейности трябва да продължават да се изпълняват. Да 
се стабилизира финансовото състояние на общината  
е един от най-важните проблеми, които стоят пред 
ръководството на общината. Снабдяването на 
населението  с дърва не по-малко важно, чистотата в 
града и по населените места и още много други проблеми. 
Приходите в пъти  не покриват разходите, а  услугите 
трябва да бъдат предоставени с необходимото качество.  
Точно по тези въпроси, трябва да се извършат  промени, да 
търсим нови решения, адаптирани  към новите условия.

Необходимо  е обществото, като ползвател  на всичко 
това, което е направено, да промени отношението  си  и 
да влезе  в ролята си  на стопанин за неговото опазване.

В заключение, бих искал да обобщя, че изпълненото 
през 2017 г. е част от една последователна и задълбочена 
управленска програма. Дейността на общинската 
администрация заедно с кметовете и екипите им по места, 
през втората  година от мандата е доказателство,  че,  
чрез подобряване на инфраструктурата и подобряване на 
жизнената среда, на условията за бизнес и инициативите 
в земеделието и туризма, на одобрените европейски, 
трансгранични и национални проекти, стремеж към 
усъвършенстване ефективността в управлението, 
Община Сунгурларе  върви по верния път към по-добро 
бъдеще.

Уверявам Ви, че и през следващите две години от 
мандат 2015-2019 общинска администрация и аз лично 
ще работим усърдно, за да постигнем основната си цел, 
а именно: извеждане на общината от финансовата 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. 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 многообразен, 
публичен управленски процес.

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 е 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

31 януари 2018 година 

Изпълненото през 2017 г. е част от една последователна и задълбочена управленска програма

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

НА ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 
/МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА/


