
Млади, усмихнати и кра-
сиви лица озариха площада 
на Сунгурларе в ранният 
следобед на 24 май. Много 
цветя, балони, усмивки и 
море от хора преливащи 
от положителни емоции 
изпълниха центъра на 
града. Гражданите бяха 
дошли, за да се порадват 
на абитуриентите, но и  
да им кажат, че уроците 
не свършват с последния 

звънец! Благопожеланията 
преливаха - да са здрави, 
да успяват в живота,  
да сбъдват мечтите си. 
Имаше и много прегръдки, 
много целувки, много съл-
зи на радост и умиление. 
Сякаш целия град изведнъж 
се обедини, сякаш всички 
бяха роднини, дошли да 
изпратят своето дете, 
т.е нашите деца, децата 
на града.

„Успешен стар в живо-
та!  На добър път деца! 
Бъдете себе си! Сбъдвайте 
мечтите си! „ –това бяха 
пожеланията, които се 
чуваха най-често. Всички 
искаха да си направят 
снимки с красивите моми-
чета и момчета. Щракаха  
апарати, сменяха се пози, 
подреждаха се усмихнати 
хора, щастливи от красо-
тата на мига.

Няколко дни преди това 
емоционално и тържестве-
но дванадесетокласниците 
се разделиха с училището и 
поеха своя път в живота. 
На 13-ти май развълнувани 
и малко натъжени,   те 
целунаха знамето на СОУ 
„Христо Ботев„ за после-
ден път. Слово към тях 
произнесоха  приятелите 
им от 8  клас.  Директорът 
на  училището, кметът 

на общината инж. Васил 
Панделиев пожелаха на зре-
лостниците пътищата в 
живота им да бъдат отво-
рени. От името на абиту-
риентите думи за прощава-
не прочете Калина-Мария  
Валентинова.  Цвете  по-
лучи от тях всеки учител.  

Пожелаваме ви попъ-
тен вятър в платната 
на кораба Живот, скъпи 
абитуриенти.

МИЛИ ДЕЦА,

За мен е радост и удоволствие    да Ви поздравя 
в деня на Вашия  празник – 1 юни!

Този ден е най-слънчевият, най-веселият и жиз-
нерадостен празник, защото е посветен на вас, 
децата от целия свят.

Вие сте най-хубавият подарък в живота ни, на-
шето бъдеще, нашата надежда и вяра в доброто.

Днес е Вашият празник, а ние се опитваме да 
го направим незабравим за Вас с цялата ни обич и 
всеотдайност.

Вие заслужавате най-топлите чувства, най-ху-
бавите подаръци и  един красив свят, в който се 
случват чудеса и се сбъдват мечтите Ви.

Нека вълшебството и магията на този ден Ви 
съпътстват през целия Ви живот.

От сърце Ви желая да не губите детското си 
очарование и своята искреност! Нека винаги да 
има слънце в живота Ви! Бъдете здрави, енергични 
и безкрайно щастливи. Изживейте своето детство 
безгрижно, с много мечти, смях и приятели!

Честит ден на детето !

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
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КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ИНЖ.ПАНДЕЛИЕВ 
ПОЗДРАВИ БИВШИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ПОВОД 24 МАЙ

ЗАПОВЕД
 № 364/ 30.05.2016 год.

ОТНОСНО : Планово провеждане на тренировка „Национална система 
за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителна 
власт и населението при бедствия” и за „Оповестяване при въздушна 
опасност”, всяка година на 02 Юни в 12:00 часа (в часовия интервал 
от 11:40 часа до 12:20 часа) в продължение на 4(четири) минути. 

 Тренировка: „БОТЕВ – 2-ри Юни, ден на Ботев и загиналите 
за свободата на България”.

 НА ОСНОВАНИЕ : Заповед № РД-10-86/ 26,05,2016 год. (на 
Областен управител на Бургас), Решение № 211/ 31,05,1993 год. (на 
Министерски съвет на Република България). На основание писмо № 
91-97-89/ 27.05.2016 год. (от областен управител на Бургас г-н Вълчо 
Чолаков). Чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местно самоуправление и 
места администрация.

НАРЕЖДАМ :
1. Създавам временна оперативна група в Община Сунгурларе, за 

провеждането на тренировка: „Ботев”. Състояща се от три члена : гл. 
експерт „ССИ и ОМП”- Красимир Добрев, старши специалист Стефан 
Димов и дежурен „ОбСС” Славчо Дюлгеров и кмет Ахмед Али, Белгин 
Кадиш, Чани Стойчев, Събка Равалиева, Благомир Чомаков, Цонко Беев, 
Цоню Минчев, Атанас Думанов, Христо Велков;

2. Назначавам отговорници по пусково изпълнение за сигнал 
„ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ” както следва:

• за град Сунгурларе (общински център)- Славчо Дюлгеров и 
Стефан Димов;

• кметство Съединение – Ахмед Али и Живка Бакалова;
• кметство Манолич  - Белгин Кадиш и Гюлнас 

Ибиш;
• кметство Лозарево  - Благомир Чомаков и Теодора 

Зенгинова;
• кметство Прилеп  - Чани Стойчев и Фатме Хасан;
• кметство Подвис  - Събка Равалиева и Валентина 

Йорданова;
• кметство Грозден  - Цонко Беев и Веселина 

Костова;
• кметство Славянци  - Цоню Минчев и Димитрина 

Арнаудова;
• кметство Черница  - Атанас Думанов и 

Катерина Тодорова;
• наместничество Бероново – Христо Велков.
3. На основание тази Заповед, съответното населено място и 

неговите жители да се уведомят за планираното тренировъчно меро-
приятие по съответния способ или с помощта на средствата за масово 
уведомяване.

4. План за провеждането на тренировка „Ботев- 2-ри Юни” (в 
чест на загиналите за свободата на България): 

- Да са осъществи предварителен контрол на състоянието на 
СОС (сирено-оповестителни системи) на 15. 04.2016 год. със служители 
от Община Сунгурларе и КИС (комуникационна информационна система)
към ОД на МВР – Бургас;

- Достъпа на СОС да е постоянен до провеждането на трени-
ровка „Ботев- 2-ри Юни”, със съответния отговорник към тях;

- Да се отстраняват или съобщи за настъпили проблеми по СОС 
на Дежурния по ОбСС към Община Сунгурларе на телефон 05571/ 51-11 
или 087 825 7690;

- Да се докладва за готовност , реализация и отчет на дейнос-
ти свързани с провеждането на тренировка „Ботев- 2-ри Юни” на гл. 
експерт „ССИ и ОМП” – Красимир Добрев на телефон 05571/ 55-88 
или 089 820 0633       

Заповедта да се сведе до вниманието на всички упоменати лица и 
да се публикува е средствата за масово уведомяване !!!

Кмет на Община Сунгурларе:....................
               /инж. Васил Панделиев/

СК/

По покана на кмета на 
Община Сунгурларе инж.
Васил Панделиев, в навече-
рието на 24 май-Ден на бъл-
гарската просвета и култура 
и на славянската писменост 
се проведе среща  с бивши 
учители  в Културен  Клуб 
на пенсионера гр.Сунгурларе. 
Срещата откри Станка 
Вълкова, която пожела на 
всички присъстващи – здраве, 
щастливи старини  и още 
много пъти да посрещат 
този  най-хубав и най-бъл-
гарски празник.

В поздравителното си 
слово към  учителите инж.
Васил Панделиев сподели:  
"Днес, повече от всеки друг 
ден, благодарим на вас - бъл-
гарските учители. Вие сте 
хората, посветили битието 
си на мисията да проправят 
път и откриват нови хори-
зонти пред бъдещите поко-
ления. Градили сте личности. 
Прекланям се пред вашите 
усилия, желая ви крепко здраве 

и нека винаги ни водят напред 
заветните думи "Върви, на-
роде, възродени, към светли 
бъднини върви..."

Поздрав към учителите  
отправи и г-жа Диана Гурева 
зам.кмет на общината. 
„Скъпи колеги, за мен тази 
среща е особено вълнуваща. 
Да бъдеш учител е отговор-
ност и дълг, но преди всичко 
тази професия е призвание, 
което всеки от нас носи за-
винаги в сърцето си. За мен е 
чест, че имам възможността 
да поздравя всеки един от Вас 
с най-българския празник – 24 
май  ”

Инж.Васил Панделиев по-
дари букет на своята първа 
учителка, а за всички при-
състващи  имаше почерпка 
и цвете.

С много емоции и спо-
мени за училищния живот  
продължи срещата, разбира 
се зазвуча и "Върви, народе, 
възродени, към светли бъдни-
ни върви..."

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОБЯВА
Продавам Ямболска фуражомелка без електромотор.
Цена 200.00 лв.
Телефон за връзка: 0878691136
С.Грозден

В навечерието на най-светлия, на-българ-
ския празник-24 май- Ден на славянската 
писменост и на българската просвета и 
култура  пенсионерския клуб в с.Чубра 
съвместно с читалището в селото органи-
зираха среща с местната поетеса Златка 
Христова на 19 май. Присъстваха пенсио-
нери, читалищни дейци, ученици, любители 
на поезията.

След представянето на поетесата от 
втората си книга „Древни грешки“, бяха за-
дадени въпроси на които Златка Христова 
отговори искрено.  Тя подари на Всеки лист 
с изписани мисли за любовта на велики хора 
и един екземпляр от първата си книга. 

Срещата приключи  с подарени цветя и 
пожелания към поетесата за здраве и нови 
творчески успехи.

ПК с.Чубра

ПЛАН-ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКА :
„БОТЕВ - 2-РИ ЮНИ / 2016”

УТВЪРДИЛ:/кмет на община Сунгурларе инж. Васил Панделиев/
ИЗГОТВИЛ:/гл. експерт „ССИ и ОМП” Красимир Добрев/

Съответния план за провеждането на тренировката, е не разделна част от Заповед № 364/ 30. 
05. 2016 год. на кмета на Община Сунгурларе. Той се състои от съответните етапи на действие за 
реализирането на тренировка „БОТЕВ – 2-РИ ЮНИ/ 2016”.
І ЕТАП
 Компетентните служители на Община Сунгурларе съвместно със служителите на 

„Комуникационно информационна система” към ОД на МВР- град Бургас, да осъществят проверка 
на техническото състояние на СОС (сирено-оповестителни системи).

 При констатирането на технически проблем да се отстрани от съответната служба КИС 
на ОД на МВР- град Бургас или да се уведомят служителите към Община Сунгурларе за наличието 
на техническия проблем. 

 След проведената проверка се установи наличието на 12 бр. СОС от който 1 бр. е в техни-
ческа не изправност. 3 бр. от СОС са включени към автоматично командно действие към Област 
Бургас. 
ІІ ЕТАП
Определените в Заповед № 364/ 30. 05. 2016 год. на кмета на Община Сунгурларе, отговорници, 

придобиват задължението да спазват указанията на оперативната група към Община Сунгурларе, 
да предприемат предварителни действия по подготовка за реализирането на тренировката. Да 
подготвят СОС, предварително да са съобщили на населението за предстоящата тренировка, и 
точно в 12:00 часа на 02.06.2016год., в интервал от 3-ри минути да задействат СОС с акустичен 
сигнал „ВЪЗДУШНА АТАКА”.
ІІІ ЕТАП
Преустановяване на дейност по задействане на СОС от съответните отговорници. Да се док-

ладва за проведената тренировка на съответната дата до 14:00 часа. 
След успешното провеждане и докладване за реализацията на тренировката „БОТЕВ – 2-РИ 

ЮНИ/ 2016”, Заповед № 364/ 30.06.2016год. на кмета на Община Сунгурларе, заедно с плана пре-
установяват своят задължителен характер. 

Дата: 30.05.2016год.      Община Сунгурларе

11 МАЙ-Ден Светите Равноапостоли  Методий и 
Кирил – празник с много традиции във вековната 
ни история. Този ден стана празник и за члено-
вете на клуба на пенсионера-Лозарево – 1970 и 
пенсионерския клуб в с.Славянци.

За лозаревки по стародавна традиция, денят 
започна сред природата. Посетихме с. Скала и 
карстовото езеро над него. Насладихме се на 
красивата природа. Брахме мащерка и синчец. 
Спомняхме си милите ученически години с песента 
„Върви народе възродени”.

След това уважихме поканата на председател-
ката г-жа Драгнева и ръководството на пенсио-
нерският клуб в с.Славянци да споделим радостта 

им от обновеният им офис. Срещата беше мила 
и трогателна, защото не се срещаме за пръв път 
– имаме добри взаимоотношения.

Масите покрити с бели покривки, бяха подре-
дени за коктейла – топли пити, вкусни кексове, 
сладки – приготвени от скопосни женски ръце, 
мезета, бира, безалкохолно. По-важната част бяха 
взаимните поздравления за здраве, поднесените 
букети от пролетни цветя. 

Певици и рецитаторки от двата клуба се надпре-
варваха да подържат приповдигнато настроение.

Благодарим сърдечно, на милите домакини! 
Знаем, че срещите ни ще продължат!

Радостина Топалова

 СЪРДЕЧНА СРЕЩА НА ДВА ОТ НАЙ-АКТИВНИТЕ 
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНАТА



Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Разглеждане на докладна записка 

от Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Кандидатстване 
на Община Сунгурларе с проект 
„Обзавеждане стая за неподвижни и 
трудноподвижни потребители и оборуд-
ване на кухненски блок в „Дом за стари 
хора” с. Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. 
Бургас” по Фонд „Социална закрила” 
към МТСП и осигуряване на собствени 
финансови средства.

След проведеното поименно гла-
суване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0  Общинския съвет 
прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Общински съвет гр. Сунгурларе, на 

основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община 
Сунгурларе да кандидатства с проект 
„Обзавеждане стая за неподвижни и 
трудноподвижни потребители и оборуд-
ване на кухненски блок в „Дом за стари 
хора” с. Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. 
Бургас” по Фонд „Социална закрила” 
към МТСП.

2. Общински съвет гр. Сунгурларе 
дава съгласие Община Сунгурларе да 
осигури съфинансиране на дейностите 
по проекта, съгласно указанията на 
бенефициентите, в размер на 10 % от 
общия бюджет, или 1 825.19 / хиляда 
осемстотин двадесет и пет лв. и девет-
надесет стотинки / лв.

2. Разглеждане на докладна записка 
от Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Допълване на про-
грама за управление и разпореждане с 
общинска собственост за 2016г.

След проведеното поименно гла-
суване с 13 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
Общински съвет Сунгурларе, на 

основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС  допълва 
Програмата за управление и разпореж-
дане с общинска собственост за 2016 г., 
както следва:   

1. В раздел ІІІ А –  Имоти, които 
Община Сунгурларе има намерение да 
предостави под наем

№ 95 – битово кафене с обща полезна 
площ 25 кв.м. и веранда с площ 10 кв.м., 
находящи се в УПИ ХХІІІ кв.69 по ПУП на 
гр.Сунгурларе за срок до десет години

2. В раздел ІІІ В –  Имоти, върху които 
Община Сунгурларе има намерение да 
отстъпи право на строеж

№ 5 – терен с площ 315 кв.м., 
съставляващ УПИ І кв.28 а по ПУП на 
гр.Сунгурларе.

№ 6 – терен с площ 585 кв.м., със-
тавляващ УПИ ІІІ кв.28 а по ПУП на 
гр.Сунгурларе.

3. В раздел ІІІ Г –  Имоти, които 
Община Сунгурларе има намерение 
да продаде

№ 42 – терен за стопански дейности 
с площ 1000 кв.м., съставляващ УПИ ХІV 
кв.106 по ПУП на гр. Сунгурларе.

3. Разглеждане на докладна записка 
от Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Продажба на 
имоти –частна общинска собственост.

След проведеното поименно гла-
суване с 4 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 2  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 8  Общинския съвет

Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА предложението на кме-

та на общината за продажба на имот, 
находящ се в с. Вълчин, представля-
ващ дворно място с площ от 867 кв.м., 
съставляващ УПИ І в кв. 6 по ПУП на с. 
Вълчин, при първоначална цена 2232,00 
лв. без ДДС. 

След проведеното поименно гла-
суване с 1 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 12  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1  Общинския съвет

Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА направеното от кмета на 

общината предложение за продажбата 
на имот в с. Бероново – дворно място с 
площ от 1080 кв.м., съставляващо УПИ 
ІІ-208 в кв. 32 по ПУП на селото при 
първоначална цена в размер на 5309,00 
лв. без ДДС

След проведеното поименно гла-
суване с 12 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1  Общинския съвет

Р Е Ш И:
1. Общинския съвет - Сунгурларе  на 

основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА 
,чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 39 от НРПУРОИ, 
ОПРЕДЕЛЯ за продажба  следния имот – 
частна общинска собственост , находящ 
се в село Бероново, общ. Сунгурларе, 
а именно: дворно място с площ 1080 
кв.м., съставляващо  УПИ ІІ-208 квартал 
32 по ПУП на селото, актувано с АЧОС 
№ 2893/11.09.2012 г., при начална цена 
10 800,00 лв. без ДДС/десет хиляди 
и осемстотин лева без ДДС / и при 
следното условие : Поради съществу-
ващата денивелация между ІІІ-класния 
път Сунгурларе - Бероново и УПИ ІІ-208 
,  достъпът до имота да бъде осигурен  
с помощта на рампа  изградена в самия 
УПИ за сметка на бъдещия собственик . 

Данъчната оценка на имота е в 
размер на 2177,30 лв. /Две хиляди сто 
седемдесет и седем лева и тридесет 
стотинки/.

2.Продажба на имота да се извърши 
след проведен публичен търг с явно 
наддаване, открит със заповед на Кмета 
на общината, по реда на Наредбата за 
реда за придобиване , управление и 
разпореждане с общинско имущество.

3.Определеният купувач следва да 
заплати достигната цена на имота, 3 % 

местен данък,  2% режийни разноски 
и такса, стойността  на разходите, на-
правени от Общината за изготвянето на 
оценките, съгласно чл. 38 от НРПУРОИ.

4.Общински съвет – Сунгурларе  
упълномощава Кмета на община 
Сунгурларе да извърши необходимите 
действия във връзка с провеждането на 
търга  и с осъществяването на правните 
сделки.

4. Разглеждане на предложение от 
Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Предоставяне 
на безвъзмездно право на ползване 
на помещение – частна общинска соб-
ственост  на Сдружение с нестопанска 
цел - общ. полза ”Верният настойник”.

След проведеното поименно гла-
суване с 13 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 1  Общинския съвет

Р Е Ш И:
Общински съвет на основание чл. 

21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 6 от 
ЗОС дава съгласие да бъде отдадено 
под наем за срок от 5 години на СНЦ 
„Верният настойник” извършващо 
дейност в обществена полза, с ЕИК 
175664436, самостоятелно обособено 
помещение с обща площ 35 кв.м., съот-
ветно 25 кв.м. полезна площ, находящо 
се в сграда построена в УПИ І – за тра-
фопост, кв. 31 по ПУП на гр. Сунгурларе, 
при месечна наемна цена в размер на 
1.20 лв. кв.м. без ДДС.

5. Разглеждане на предложение от 
Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Учредяване  на 
право на строеж върху  имоти – частна 
общинска собственост в с. Съединение. 

След проведеното поименно гла-
суване с 13 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 1  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
1.Общински Съвет Сунгурларе  на 

основание чл. 21 , ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА  
и чл. 49а от ЗОС дава право на Кмета 
на Община Сунгурларе  да УЧРЕДИ на  
ЮНЗЮЛЕ ИСМАИЛОВА ЮСУФОВА 
с ЕГН 9004070450 с постоянен адрес 
: с.Съединение , общ. Сунгурларе , 
ул.Първа № 21 право на строеж  върху  
недвижим имот – частна общинска соб-
ственост, находящ се в с . Съединение  
, представляващ  дворно място с площ 
670 кв.м. , съставляващ УПИ ІІІ от кв. 
24 по ПУП на с. Съединение /между 
Подем и Морава” , актувано  с АОС 
№ 2831/05.06.2012 г. за изграждане на 
еднофамилна  жилищна сграда  със 
застроена площ до 80 кв.м. съобразно  
предвижданията по ПУП  , при цена на 
правото  на строеж  1063.20 лв. с ДДС/ 
Хиляда шестдесет и три    лева и двадесет 
стотинки с ДДС/;

2. Общински Съвет Сунгурларе  на 
основание чл. 21 , ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА  
и чл. 49а от ЗОС дава право на Кмета 
на Община Сунгурларе  да УЧРЕДИ на 
АХМЕД АЛИ АЛИ с ЕГН 7611230680 с 
постоянен адрес : с.Съединение , общ. 
Сунгурларе , ул.Първа № 22    право на 
строеж  върху  недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в с 
. Съединение  , представляващ  дворно 
място с площ 660 кв.м. , съставляващ 
УПИ ІV от кв. 24 по ПУП на с. Съединение 
/между Подем и Морава” , актувано  с 
АОС № 2832/05.06.2012 г. за изграждане 
на еднофамилна  жилищна сграда  със 
застроена площ до 80 кв.м. съобразно  
предвижданията по ПУП  , при цена на 
правото  на строеж  1063.20 лв. с ДДС/ 
Хиляда шестдесет и три    лева и двадесет 
стотинки с ДДС/;

3. Общински Съвет Сунгурларе  на 
основание чл. 21 , ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА  
и чл. 49а от ЗОС дава право на Кмета 
на Община Сунгурларе  да УЧРЕДИ на  
БЕНИЯМ  ХАКА АЛИ  с ЕГН 8106290604 с 
постоянен адрес : с.Съединение , общ. 
Сунгурларе , ул.Първа № 24 право на 
строеж  върху  недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в с 
. Съединение  , представляващ  дворно 
място с площ 890 кв.м. , съставляващ 
УПИ V от кв. 24 по ПУП на с. Съединение 
/между Подем и Морава” , актувано  с 
АОС № 2833/05.06.2012 г. за изграждане 
на еднофамилна  жилищна сграда  със 
застроена площ до 80 кв.м. съобразно  
предвижданията по ПУП  , при цена на 
правото  на строеж  1063.20 лв. с ДДС/ 
Хиляда шестдесет и три    лева и двадесет 
стотинки с ДДС/

4.Приобретателите на правото на 
строеж  да заплатят  дължимите данъци 
, такси  и режийни  разноски по сдел-
ката , както и стойността на разходите  
, направени  от общината за изготвяне 
на оценката.

5.Приобретателите на правото на 
стоеж се задължават да изпълнят стро-
ителството съобразно предвижданията 
на ПУП на гр.Сунгурларе в 5 годишен 
срок.Същите няма право да прехвърлят 
учреденото право на строеж на трети 
лица и не могат да извършват разпоре-
дителни сделки с построената жилищна 
сграда или да отдават същата под наем 
за срок от 15 години.

6. Общински съвет – Сунгурларе  
упълномощава  Кмета на Общината да 
извърши необходимите действия във 
връзка с осъществяването на правните 
сделки.

6. Разглеждане на предложение от 
Васил Панделиев – Кмет на Община 
Сунгурларе относно: Даване на  съгла-
сие  за  промяна на  Картата на възста-
новената собственост по отношение на 
границата между имоти  собственост на   
Държавно  предприятие „Национална 

компания Железопътна инфраструктура 
“ – ДП  „НК ЖИ“ и имоти  общинска 
собственост в землищата на с. Подвис, 
с. Прилеп и с. Ведрово.

След проведеното поименно гла-
суване с 14 гл. „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0  и  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
І . Общински съвет Сунгурларе на 

основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА 
;  чл.14, ал.2 т.7 и чл.18 , ал.1 т. 1 от 
Наредба № 49 / 05.11.2004 год. за под-
държане на картата на възстановената 
собственост :

Дава  съгласие да се предоставят  
общинските имоти, или части  от тях за 
изменение на картата на възстановена-
та собственост  на землищата Подвис, 
Прилеп и Ведрово  по 3-та ж.п. линия от 
км. 29 +600  до  км.  34+809  с дължина 
5209 м.“  както следва :

с. ПОДВИС, Община  Сунгурларе
част  от ПИ № 000752 с начин на 

трайно ползване  водно  течение река, 
публична общинска собственост на 
Община Сунгурларе  в размер 78 кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура “  .  

част  от ПИ № 000754 с начин на 
трайно ползване  за селскостопански  
горски ведомствен път, публична общин-
ска собственост на Община Сунгурларе  
в размер  3093 кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие „ Национална 
компания Железопътна инфраструк-
тура “  .  

част  от ПИ № 000757 с начин на 
трайно ползване  друг  вид  земеделска 
земя, частна общинска собственост 
на Община Сунгурларе  в размер  420 
кв.м. се предоставя на Държавно  
предприятие „ Национална компания 
Железопътна инфраструктура “  .  

част  от ПИ № 000758 с начин на 
трайно ползване  насип, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер  1731 кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура “  

част  от ПИ № 000781 с начин на 
трайно ползване  насип, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер  120 кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура “  

част  от ПИ № 000782 с начин на 
трайно ползване  пасище, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер  2656 кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура “  

част  от ПИ № 000783 с начин на 
трайно ползване  друг вид земеделска 
земя, частна общинска собственост 
на Община Сунгурларе  в размер   504 
кв.м. се предоставя на Държавно  
предприятие „ Национална компания 
Железопътна инфраструктура “. 

част  от ПИ № 000808 с начин на 
трайно ползване  пасище, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   7079 кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура “ 

част  от ПИ № 000813 с начин на 
трайно ползване  пасище, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   1245 кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура “ 

част  от ПИ № 000820 с начин на 
трайно ползване  друг вид земеделска 
земя, частна общинска собственост на 
Община Сунгурларе  в размер   8328 
кв.м. се предоставя на Държавно  
предприятие „ Национална компания 
Железопътна инфраструктура “.  

част  от ПИ № 000853 с начин на трай-
но ползване  овраг,промойна,публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   2096 кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура “.  

част  от ПИ № 000857 с начин на 
трайно ползване  пасище,публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   9375 кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура “  

част  от ПИ № 000892 с начин на 
трайно ползване  пасище,публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   519  кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура “  

част  от ПИ № 000893 с начин на 
трайно ползване  насип,публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   427  кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура “

част  от ПИ № 000932 с начин на трай-
но ползване  дере,публична общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер   2769  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 

инфраструктура“.
част  от ПИ № 000951 с начин на 

трайно ползване  местен  път, публич-
на общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   84  кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000955 с начин на 
трайно ползване  пасище, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   5978  кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000985 с начин на 
трайно ползване  пасище, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   1107  кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 340006 с начин на 
трайно ползване  нива, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер   4156  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприяти

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“

част  от ПИ № 340007 с начин на трай-
но ползване пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  1726  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

с. ПРИЛЕП, Община Сунгурларе
част  от ПИ № 000115 с начин на трай-

но ползване пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  11245  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000131 с начин на трай-
но ползване пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  2464  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000164 с начин на 
трайно ползване язовир, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер 191  кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000165 с начин на 
трайно ползване за селскостопански 
и горски ведомствен път, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер  37  кв.м. се пре-
доставя на Държавно  предприятие „ 
Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000191 с начин на 
трайно ползване за селскостопански 
и горски ведомствен път, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер 13  кв.м. се пре-
доставя на Държавно  предприятие „ 
Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000221 с начин на трай-
но ползване дере, публична общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  803  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000215 с начин на трай-
но ползване пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  
в размер 150  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000222 с начин на 
трайно ползване водно  течение - 
река, публична общинска собственост 
на Община Сунгурларе  в размер  51  
кв.м. се предоставя на Държавно  
предприятие „ Национална компания 
Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 0000223 с начин 
на трайно ползване дере, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер  333 кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000229 с начин на 
трайно ползване  за селскостопански 
,горски ведомствен път, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер 11 кв.м. се пре-
доставя на Държавно  предприятие „ 
Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000231 с начин на трай-
но ползване пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  
в размер  801 кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000239 с начин на 
трайно ползване  водно  течение - река, 
публична общинска собственост на 
Община Сунгурларе  в размер  29 кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.        

част  от ПИ № 000245 с начин на трай-
но ползване  пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  
в размер  377 кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000246 с начин на трай-
но ползване  пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  205  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000251 с начин на трай-
но ползване дере, публична общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  376  кв.м. се предоставя на 

Държавно  предприятие
 „ Национална компания Железопътна 

инфраструктура“.
част  от ПИ № 000266 с начин на трай-

но ползване пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  5125  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000267  с начин на 
трайно ползване пасище, частна общин-
ска собственост на Община Сунгурларе  
в размер  851  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000288  с начин на 
трайно ползване  водно  течение – 
река, публична общинска собственост 
на Община Сунгурларе  в размер  40  
кв.м. се предоставя на Държавно  
предприятие  „ Национална компания 
Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 00093  с начин на трай-
но ползване дере, публична общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  803  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000294  с начин на 
трайно ползване водно  течение – 
река, публична общинска собственост 
на Община Сунгурларе  в размер  21  
кв.м. се предоставя на Държавно  
предприятие  „ Национална компания 
Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 000303  с начин на трай-
но ползване  гори  и храсти  в земеделска 
земя, публична общинска собственост 
на Община Сунгурларе  в размер  464  
кв.м. се предоставя на Държавно  
предприятие  „ Национална компания 
Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 000312  с начин на 
трайно ползване  нива, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер 1106  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000321  с начин на 
трайно ползване  за селскостопан-
ски, горски ведомствен път, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер  46  кв.м. се пре-
доставя на Държавно  предприятие  „ 
Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000340  с начин на 
трайно ползване  за дере, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер  3  кв.м. се пре-
доставя на Държавно  предприятие  „ 
Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000364 начин на трай-
но ползване  за друг вид  земеделска 
земя, публична общинска собственост 
на Община Сунгурларе  в размер  4106  
кв.м. се предоставя на Държавно  
предприятие  „ Национална компания 
Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 000398 начин на трайно 
ползване  дере, публична общинска 
собственост на Община Сунгурларе  
в размер 287  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000400 начин на трайно 
ползване  за  местен  път, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер 100  кв.м. се 
предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000410 начин на трайно 
ползване  пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  4445  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие 

„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000416 начин на трайно 
ползване  ливада, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  
в размер  16  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000424 начин на трайно 
ползване  пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  5066  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000425 начин на трайно 
ползване  ливада, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  1485  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000442 начин на трайно 
ползване за селскостопански,горски 
ведомствен път ливада, публична 
общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер  11  кв.м. се пре-
доставя на Държавно  предприятие „ 
Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000447 начин на трайно 
ползване пасище, частна общинска 
собственост на Община Сунгурларе  
в размер  11  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000448 начин на трайно 
ползване скали, публична общинска 
собственост на Община Сунгурларе  
в размер 398  кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие

„ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000463 начин на 
трайно ползване  друг вид земеделска 
земя,публична общинска собственост 
на Община Сунгурларе  в размер 2229  
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кв.м. се предоставя на Държавно  предприятие „ Национална 
компания Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 000517 начин на трайно ползване   пасище, 
частна общинска собственост на Община Сунгурларе  в раз-
мер  1553  кв.м. се предоставя на Държавно  предприятие „ 
Национална компания Железопътна инфраструктура“.      

част  от ПИ № 000529 начин на трайно ползване  за сел-
скостопанси горски ведомствен път, публична общинска 
собственост на Община Сунгурларе  в размер  325  кв.м. 
се предоставя на Държавно  предприятие „ Национална 
компания Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 000531 начин на трайно ползване    друг 
вид земеделска земя, публична общинска собственост на 
Община Сунгурларе  в размер   2741 кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000533 начин на трайно ползване  за  дере, 
публична общинска собственост на Община Сунгурларе  в 
размер   89 кв.м. се  предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 000538  начин на трайно ползване   дере, 
публична общинска собственост на Община Сунгурларе  в 
размер   129 кв.м. се предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 000551  начин на трайно ползване  друг 
вид земеделска земя, публична общинска собственост на 
Община Сунгурларе  в размер  2386 кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 000556  начин на трайно ползване  ливада, 
частна общинска собственост на Община Сунгурларе  в 
размер   359 кв.м. се предоставя на Държавно  предприятие 

„ Национална компания Железопътна инфраструктура“.
част  от ПИ № 000563  начин на трайно ползване  пасище, 

частна общинска собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  1315 кв.м. се предоставя на Държавно  предприятие

„ Национална компания Железопътна инфраструктура“.
част  от ПИ № 000571  начин на трайно ползване  дере, 

публична общинска собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  316 кв.м. се предоставя на Държавно  предприятие

 „ Национална компания Железопътна инфраструктура“
част  от ПИ № 000951  начин на трайно ползване  пасище, 

публична общинска собственост на Община Сунгурларе  в 
размер   364 кв.м. се предоставя на Държавно  предприятие„ 
Национална компания Железопътна инфраструктура“.

ПИ № 000313  начин на трайно ползване  друг вид земе-
делска земя, публична общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   438 кв.м. се предоставя на Държавно  
предприятие„ Национална компания Железопътна инфра-
структура“.

ПИ № 000530  начин на трайно ползване  друг вид земе-
делска земя, публична общинска собственост на Община 
Сунгурларе  в размер   1488 кв.м. се предоставя на Държавно  
предприятие„ Национална компания Железопътна инфра-
структура“.

ПИ № 000565  начин на трайно ползване  пасище, публична 
общинска собственост на Община Сунгурларе  в размер   664 
кв.м. се предоставя на Държавно  предприятие

“ Национална компания Железопътна инфраструктура“.
с. ВЕДРОВО, Община Сунгурларе
част  от ПИ № 031034  начин на трайно ползване  пасище, 

публична общинска собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  424 кв.м. се предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 032035  начин на трайно ползване  пасище, 
публична общинска собственост на Община Сунгурларе  в 
размер  1551 кв.м. се предоставя на Държавно  предприятие 
„ Национална компания Железопътна инфраструктура“.

част  от ПИ № 033015  начин на трайно ползване изоста-
вено трайно насаждение , частна общинска собственост на 
Община Сунгурларе  в размер 2480 кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

част  от ПИ № 034001  начин на трайно ползване изоста-
вено трайно насаждение , частна общинска собственост на 
Община Сунгурларе  в размер  7112 кв.м. се предоставя на 
Държавно  предприятие „ Национална компания Железопътна 
инфраструктура“.

7. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 
– Кмет на Община Сунгурларе относно: Продажба на имоти 
от общинския поземлен фонд.

Х.Ахмед: предвид това, че вносителя оттегли предложе-
нието си, преминаваме към следващата точка от дневния ред.

8. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 
– Кмет на Община Сунгурларе относно: Приемане на План за 
развитие на социалните услуги в Община Сунгурларе за 2016 г.

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги 

в Община Сунгурларе за 2016 г.

2. Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да предприеме 
съответните действия за изпълнение на Годишен план за 
развитие на социалните услуги в Община Сунгурларе за 2016 г.

9. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев – Кмет 
на Община Сунгурларе относно: Промяна  в  Наредбата  за 
определяне, администриране местни  такси  и  цени  на  услуги. 

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
Променя текста на  чл.38 т.12 от Наредбата за определяне, 

администриране местни  такси  и цени  на услуги в следния  вид:
„Чл.38 т.12 „Издаване на разрешение за разкопаване на 

улици, тротоари  и зелени площи, и тяхното възстановяване, 
извън случаите по чл. 72 ал.1 от ЗУТ- срок 7 дни такса 10,00лв. 
За разкопаване се внася депозит в касата на общината, в 
размер  определен за всеки отделен случай със заповед на 
Кмета на община Сунгурларе при съобразяване на засегна-
тата площ и нейното благоустрояване. Депозита се връща 
на лицето след възстановяване на терена.“

10. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев 
– Кмет на Община Сунгурларе относно: Прехвърляне соб-
ствеността на движими вещи   на СОУ „Христо Ботев” гр. 
Сунгурларе.

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
1. Общинския Съвет гр. Сунгурларе  предоставя право на 

собственост  на СОУ „Христо Ботев”  гр. Сунгурларе  движи-
ми вещи - три броя моторни превозни средства, а именно:

- Лек автомобил Дачия Сандеро  с регистрационен номер 
А5678КР; 

- Колесен трактор ЮМЗ с рег. Номер А3632ЕЕ;
- Тракторно ремарке с рег. Номер А3625 ЕЕ.
2.Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да предприеме 

необходимите действия за сключване на договор за прех-
върляне на собственост на моторните превозни средства.

11. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев 
– Кмет на Община Сунгурларе относно: Одобряване на 
Прогноза за периода 2017 – 2019 година на постъпленията от 
местни приходи и разходите за местни дейности на Община 
Сунгурларе.

След проведеното поименно гласуване с 13 гл. „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от 

Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за 
местните дейности  за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Сунгурларе, Общински съвет – Сунгурларе

1. Одобрява „Прогноза за периода 2017-2019 година на 
постъпленията от местни приходи  и на разходите за местни 
дейности на Община Сунгурларе” – Приложение № 8.

2. Одобрява  „Прогноза за намерения за поемане на за-
дължения чрез договори за финансов лизинг и други форми 
на дълг за периода 2017-2019 г.” – Приложение № 6а.

3. Одобрява  „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез 
заеми на база действащи договори и намерения за поемане 
на задължения по нови заеми за периода 2017-2019 г.” – 
Приложение № 6б.

4. Одобрява  „Прогноза за разходите на начислена основа 
за лихви по обслужване на заемите на база действащи догово-
ри за заеми и намерения за поемане на задължения по нови 
договори за заеми за периода 2017-2019 г.” – Приложение № 6в.

12. Разглеждане на предложение от ПК по „Социални 
дейности и здравеопазване” към ОбС Сунгурларе относно: 
отпускане на еднократна помощ.

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
Общински съвет Сунгурларе, на чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

2, т. 2 и чл. 12, ал. 9 от Привила за реда  и начина за отпуска-
не на еднократна помощ на жители на Община Сунгурларе, 
отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1540,00 
лева на Елена Атанасова Харизанова, с ЕГН 3311090471, с 
постоянен адрес: град Сунгурларе, ул. „Акация” № 10.

13. Разглеждане на предложение от Васил Панделиев 
– Кмет на Община Сунгурларе относно:  Предоставяне на 
безвъзмездно право на управление на помещение – публична 
общинска собственост на Агенция Социално Подпомагане 
гр. София, филиал Сунгурларе за обслужване на граждани 
от Община Сунгурларе по въпроси свързани с дейността и.

След проведеното поименно гласуване с 13 гл. „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
1.Общински съвет гр.Сунгурларе на основание чл.21 ал.1 

т.8 от ЗМСМА   дава съгласие за прекратяване на договор 
№ 122/ 16.08.2012г. за учредяване вещно право на полз-
ване Агенция социално подпомагане гр.София, Дирекция 
„Социално подпомагане” гр.Карнобат, филиал Сунгурларе, 
помещения – публична общинска собственост, находящи се 
на ул.”Георги Димитров”№ 2, а именно: помещения № 6, 7 ,8 
и 9 с обща полезна площ 72 кв.м., които са разположени на 
ІІ-ри етаж на двуетажна сграда, построена в УПИ І кв.68 по 
ПУП на гр.Сунгурларе.

2.Разрешава да се предостави безвъзмездно за упра-
вление за срок от 10 години на  АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ, БУЛСТАТ 121015056, за нуждите на 
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” гр. КАРНОБАТ, 
филиал Сунгурларе, самостоятелни обекти – помещения №№ 
6, 7 ,8 и 9, с обща полезна площ 72 кв.м., разположени на 
втория етаж на двуетажна сграда, построена в УПИ І в кв. 68 
по ПУП на град Сунгурларе, с административен адрес:  град 
Сунгурларе, ул. „Георги Димитров” № 12,  актувани с АПОС 
№ 5/03.01.1997г.

3.Възлага на Кмета на Община  Сунгурларе да извърши 
необходимите действия  за изпълнение на решението.

14. Разглеждане на докладна записка от Васил Панделиев 
– Кмет на Община Сунгурларе относно:  Удостояване сем. 
Соня и Симеон Симеонови с „Плакет Община Сунгурларе”, 
във връзка с 24 май Ден на българската култура и на сла-
вянската писменост. 

След проведеното поименно гласуване с 14 гл. „ЗА”, 
„ПРОТИВ”- 0  и  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 Общинския съвет

Р Е Ш И:
Общински съвет гр. Сунгурларе на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от Наредбата за сим-
воликата на Община Сунгурларе УДОСТОЯВА сем. Соня и 
Симеон Симеонови с „Плакет Община Сунгурларе”.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Нашият състезател Жоро Добрев /59 кг/ от  
„Сунгурларска долина“ беше обявен за най-резулта-
тен състезател на държавният личен шампионат 
по класическа борба за момчета, който се проведе 
в Бургас на 25 и 26 май. Негов треньор е 

Петко Божанов Петков, който безспорно е горд 
с постижението на своя възпитаник.

Специален  приз получи и  Красимир Златев /66 кг/, 
„Берое“, Ст. Загора – за най-техничен състезател.

В отборната надпревара  „Левски“ е първи с 
52 т., следван от „Ботев 93“ /Враца/ с 39 т. и 
„Локомотив 93“ /Варна/.

В Бургас се проведе държавният личен шампи-
онат по класическа борба за момчета, в който 
взеха участие 46 клуба. На тепиха мериха сили 240 
състезатели от цялата страна.
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НА 25 МАЙ В СПОРТНАТА ЗАЛА НА СОУ,, ХРИСТО БОТЕВ‘‘ 
ГР. СУНГУРЛАРЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР ЗА МЪЖЕ

Турнирът и тази година бе пос-
ветен на 17 май- Ден на Българския  
спорт.

 Участваха три волейболни от-
бора :

-на Община Сунгурларе ,
- на Екип“Граждански дейност-

армия на САЩ
-на с .Чубра-младежи и ученици.
Първата среща беше изиграна меж-

ду отборите на Община Сунгурларе  
и   с .Чубра , където спортистите 
от с .Чубра се наложиха с  2:0  гейма.

Втората среща се изигра меж-
ду отборите на  с .Чубра и 

Екип“Граждански дейности“-армия на 
САЩ /Ново Село/. Отново играчите  
от отбора на  с.Чубра показаха по- 
добри качества и победиха с 2:0 гейма. 
Така тимът на с .Чубра извоюва 
първото място в  турнира.

Последната среща се изигра между 
отборите на Община Сунгурларе и 
Екип“Граждански дейности“-армия 
на САЩ /Ново Село/.

Отбора  на  Община Сунгурларе  бе 
по- добрият на  терена и победи с 2:0 
гейма , с което се класира  на  второ  
място .Отбора на Екип“Граждански 
дейности“-армия на САЩ останаха 

на престижното трето място.
През  целия турнир в общинския 

отбор игра и кмета Васил Панделиев 
, който  показа завидни  спортни  
качества и умения в този спорт.

Гости на събитието бяха зам. кме-
та г-жа Диана Гурева  и  Росица Чанева  
секретар на Община Сунгурларе , 
които връчиха и наградите на учас-
тниците в турнира . В залата при-
състваха  служители на Общината , 
жители на град Сунгурларе и гости 
от полигона  в Ново  село.

Шабан Мустафа – главен екс-
перт Спорт

продължние от стр. 3

НАШ БОРЕЦ СЪС СПЕЦИАЛЕН ПРИЗ НА РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Денят на българската просвета и култура и на славянска-
та писменост е български официален празник, отбелязван на 
24 май. На този ден в България се отдава почит на българ-
ската просвета, култура и създаването на глаголицата от 
Солунските братя Кирил и Методий.

Първите преводи на свещените писания Кирил и Методий 
записват на глаголица. Първите известни свидетелства за 
честването на празника са открити в арменска летопис от 
1813 г., където се споменава за честване на светите братя 
на 22 май 1803 г. в Шумен. За първи път на 11 май 1851 г. в 
епархийското училище "Св. Св. Кирил и Методий" в Пловдив 
по инициатива на Найден Геров се организира празник на 
Кирил и Методий - създатели на глаголицата.

Според църковния календар Денят на Св. Св. Кирил и 
Методий, създали първообраза - Глаголицата - на българската 
писменост, която е и славянска писменост, се чества на 11 
май. Глаголицата претърпява своеобразни промени, докато 
се оформи в сегашния си вид - Кирилица, на която се пише на 
български, руски, украински, македонски, сръбски и други езици.

Кирилицата е официална азбука в Монголия и в някои ре-
публики от бившия Съветски съюз, а до 19 в. се е ползвала 
и в Румъния.

Свързването на датата 24 май с Деня на Славянската 
писменост и българската култура произлиза от това, че след 
1916 г., когато в България е установен Григорианския кален-
дар като държавен, граждански календар, денят на Св.Св. 
Кирил и Методий, отбелязван от Българската православна 
Църква на датата 11 май по църковния литургичен календар, 
се пада на 24 май по държавния, и така тази дата добива 
по-голяма популярност.

След 1968 г. църквата чества Св. Св. Кирил и Методий 
на 11 май, а на 24 май - Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост.

В Община Сунгурларе  празника беше отбелязан с благот-
ворителен концерт, представен от учениците на детски 
градини, начални и средни училища със стихотворения, песни 
и танци.


