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За всеки празник и повод:
луксозни
сватбени
бутикови
стилни

ÖÂÅÒß Â ÑÀÊÑÈÈ

Поръчките: за 1 час, може и
доставка по домовете.
За по-големи поръчки
- сериозни отстъпки!

email: s_vesti@abv.bg
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ТЕЛ.: 0887 641 255

Åäèííè â óñèëèÿòà
ñðåùó
çëîòî
за цялостен ОВОС. На тази база
МОСВ осъществи преразглеждане
дейността на „Берета трейдинг”.
Г-н Андонов запозна лозенци и с
полученото от МОСВ, Дирекция
„Превантивна дейност”, писмо
относно процедурата за преразглеждане на разрешителното. Част
от нея е искането на становище от
кмета на община Стралджа, което

Ñúáðàíèå â Ëîçåíåö

О

бщина Стралджа, ОбС и
жителите на с.Лозенец
продължават битката за
недопускане възстановяването
на злополучната база „Стралджа-Мараш”. На проведеното
събрание в Лозенец снощи във
връзка с формиране становище
по искането на „Берета трейдинг”
за преразглеждане на издадено-

то от МОСВ разрешително на
предприятието с висок рисков
потенциал „Промишлено-складова
база Стралджа-Мараш”, кметът на
общината Митко Андонов запозна
присъстващите с предприетите
мерки от страна на общината ,
които съпътстват подготовката на
становище до МОСВ с настояване
за отказ на разрешителното за въз-

НОВО!

фирми в района с насочващо внимание по проблема , в общината
вече пристигат отговори и становища, информира г-н Андонов.
При подготовка становището на
г-н Андонов ще се имат пред вид
декларацията и становището на
Инициативния комитет от Лозенец, мненията в открития форум
на сайта на общината, както и

çà áàçàòà „Ñòðàëäæà-Ìàðàø”
становяване дейността на базата.
Той припомни, че общината е в
диалог с МВР, Министерство на
отбраната, МОСВ, междуведомствена комисия към МС и др. с
очакване за подкрепа. Според г-н
Андонов след крупната промишлена авария през 2012г. довела до
три жертви, ранени и множество
щети в района, общината настоява

НОВО!

НОВО!

трябва да бъде готово до 21 април. решението на ОбС.
След изпратени писма до всички
продължава на стр.2

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà
Офис: Стралджа,
ул. "Хемус" 43 (до кафе
аперитив и магазин
"Централ")
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ÏÐÅÄËÀÃÀ:

всеки ден, вкл. и събота

Çàêóñêèòå, êîèòî îáè÷àòå!
 вкусни
 здравословни
 качествени
По народни рецепти,
с европейско майсторство!
Изпълнява поръчки на клиента
за всякакъв вид тестени изделия
ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.: 0886909070

ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ - качествено вътрешно и външно измиване на леки автомобили и микробуси
ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс,
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти
ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß – горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване и с ваучери за храна
ÕÎÒÅË- двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хладилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с
LED телевизори
Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909
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Ñúâåòíèöè â ïîäêðåïà
íà Ëîçåíåö

С пълно единодушие ОбС –
Стралджа утвърди свое решение
относно процедурата по преразглеждане на разрешително №
158/06.12.2010г. на предприятието с висок рисков потенциал
„Производствено-складова база
за боеприпаси – Стралджа –Мараш” гр.Стралджа с оператор „Берета трейдинг” ЕООД гр.София.
Като предисловие председателят
Атанаска Кабакова информира
колегите си за споменатата документация и открития достъп
до нея, което е последвано от
постъпване в ОбС на становище
и декларация от ИК, избран от
жителите на селото за невъзстановяване на базата с молба за
съдействие. Същите документи
са изпратени до министъра на
околната среда и водите, до областния управител и до кмета на
общината. Като последица идва
и насроченото заседание на ОбС
по време на което отново беше
припомнена трагедията, която
преживя местното население на
5.06.2012г., жертвите и ранените,

щетите на потърпевшите земеделски кооперации и гражданите.
„Съдебното дело все още не е
приключило, не е изяснена причината за възникналата авария, не
са установени виновните”, припомни още г-жа Кабакова. ОбС
настоява извършване на ОВОС за
издаване на разрешителното, защото „независимо от заявените от
оператора намерения за извършване единствено на съхранение на
боеприпаси и взривни вещества,
без да има производство и че в
базата няма да се извършва утилизация на боеприпаси, изграждането на 6 бр. сдвоени складове
и съхраняването в тях на 250 тона
тротилов еквивалент на боеприпаси и разположението на обекта
е сериозно основание за риск на
населението в района.” Решението се допълва още от твърдението,
че в документацията за искане
преразглеждане на решението
информацията за околната среда в
района на предприятието е непълна, неточна, картите за селищата,
производствената и пътна ин-

Íàãðàäà çà èíîâàòèâíè
ïðàêòèêè
Най-голямото училище в

община Стралджа , СОУ”П.
Яворов”, получи специална
награда за активната работа
по въвеждане на иновативни
практики. Мултимедийният
проектор, който е приятно
допълнение за по-добрата
образователна работа на
педагозите, е подарък за
иновативното училище във
връзка с въвеждането на
нови образователни технологии, влезли в базата на проект „ Open
discoveri space” . Проектът на МОНМ беше част от международна
инициатива за следене технологичната зрялост на българските училища в учебния процес. Той обедини 50 училища от над 20 държави
като СОУ”П.Яворов” бе едно от първите български училища с
максимално висока оценка по внедряване на информационните и
компютърни технологии. Според директора Валентина Маринова
принос за постижението на СОУ”П.Яворов” имат всички преподаватели подготвяли и реализирали открити уроци. Между тях са
Тодор Атанасов, Таня Вълчева, Диана Георгиева, Боряна Георгиева,
Лиляна Стойчева, Бинка Караколева и др.

фраструктура –
също. В крайна
сметка всичките 17 съветници
вдигнаха ръка „
за” решението
: „Подкрепяме
изцяло становището на ИК
с.Лозенец относно документацията с всички
констатации в
него.” С настояване пред
съответните органи да се откаже издаване на
разрешително
за изграждане в
действителност
на ново предприятие с висок
рисков потенциал което ще бъде
във вреда на населението и в нарушение на нормативни актове.
Преди гласуване на решението голяма част от съветниците
изразиха своето категорично
отношение към проблема като основно всеки от тях повтори едно
и също „подкрепяме протеста на
Лозенец, заставаме зад всяко от
исканията на хората, настояваме
да не се разрешава възстановяване

на опасната база”. В този смисъл
бяха изказванията на съветниците
Радина Парушева, Петър Йовчев,
Гроздан Иванов, Таня Георгиева,
д-р Георги Атанасов, Атанас
Михайлов.
„Всички сме наясно пред
какво изпитание сме изправени.
Това което искаме е районът
да бъде прочистен от опасните
боеприпаси”, подчерта в своето
изказване кметът на общината,
който припомни, че за съжаление
на този етап няма потвърждение,
че събраните боеприпаси може
да бъдат изнесени и взривени ,
нито на полигона в Ново село,
нито на близка кариера, а опасността от присъствието им в
базата става все по-реална. Що
се отнася до бъдещето на опасната база като кмет на общината
г-н Андонов със своя заповед
е назначил комисия, която да
изготви становище по документацията за преразглеждане на
разрешителното за изграждане
и експлоатация по чл. 104, ал.1
от ЗООС на предприятие с висок
рисков потенциал „Производствено-складова база „СтралджаМараш” гр.Стралджа с оператор
„Берета трейдинг”ООД. Тази
комисия има задачата до два ме-

сеца да изясни всички факти, за
да формира и своето становище
г-н Андонов. Междувременно
на сайта на общината се очакват
още мнения на гражданите по
проблема, ще се вземе предвид
становището и декларацията на
ИК от Лозенец както и резултатите от събранието, насрочено в
селото на 19 март. Изпратени са
писма до Булгартрансгаз, АПИ,
ОМВ, ЕВН, ВиК, земеделските
кооперации, Мурра2002”, заведенията около Петолъчката, хижа
„Люляк” с насочващо внимание
за наличността на документацията и при желание за исказване
на свое становище. В помощ на
становището на кмета ще бъде и
решението на ОбС-Стралджа. Г-н
Андонов не пропусна да отбележи и факта, че работещите във
фирмата също имат сформирана
група с настояване за запазване на
работните места в базата.
Веднага след като становището
на г-н Андонов е готово, то ще
бъде представено за одобрение
пред ОбС, след което изпратено
до съответните институции с
молба за съдействие и подкрепа
за недопускане възстановяването
на базата и подновяване на утилизацията в района.

Âòîðî ìàðòåíñêî çàñåäàíèå íà ÎáÑ

На 27 март от 9,30 ч. председателят на ОбС Стралджа Атанаска
Кабакова свиква второто за месеца
заседание на ОбС. В дневния ред
са включени 19 точки. Между
тях са докладни записки относно Наредба №7 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 общината
, приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността
на ОбС, приемане Наредба за
таксите, които се заплащат при
промяна на предназначението на
земеделски земи от общински
поземлен фонд, приемане отчет
по изпълнение дейностите от Общинската програма за закрила на

детето за 2013г. и утвърждаване на
Общинска програма за закрила на
детето за 2014г., както и годишен
доклад за дейността на Звеното
за вътрешен одит в общината за
периода януари - декември 2013г.
Водеща в дневния ред е докладната записка на съветника
Гроздан Иванов относно приемане
на декларация на ОбС Стралджа
за искане за незабавно изпращане
на ежедневни патрули от подразделенията на жандармерията в
района на гр.Стралджа. Кметът
на общината Митко Андонов е
вносител на докладна записка
относно ползването на общински
мери и пасища за отглеждане на
животни - 2014г. както и друга
такава относно отдаване под наем
на язовири- публична общинска
собственост. На вниманието на

съветниците ще бъде докладна
записка на г-н Андонов относно
закупуване на имоти с начин на
трайно ползване - ниви в землището на с.Воденичане за изграждане
на обект "Площадка за зимно поддържане на ІV-класна пътна мрежа
на община Стралджа".
Част от дневния ред са и материали свързани с ликвидиране на
съсобственост, преустройство на
автобусна спирка с.Войника,, учредяване право на строеж. Включени
са и докладни записки относно
основната месечна заплата на
кмета на общината и на кметовете
и км.наместници, считано от 01.
04.2014г., както и докладна записка
относно отпускане на еднократни
финансови помощи. Заседанията
на постоянните комисии са насрочени за 24 март.

Åäèííè â óñèëèÿòà ñðåùó çëîòî

от стр.1
Коментарите на хората от найпострадалото село от взривовете
бяха предшествани от благодарствено писмо, което прочете Иван
Митев, председател на Инициативния комитет. Спонтанно и
развълнувано лозенци изразиха
благодарността си към г-н Андонов
и общинските съветници за ясно
поддържаната гражданска позиция
и активна подкрепа на борбата
за недопускане възстановяването
на складовете за съхранение на
боеприпаси и взривни вещества
в Мараша. „Благодарни сме, че в
този труден за нас период всички
вие проявихте доблест, решимост
и съпричастност към проблемите
на хората от региона. Вярата, че
зад нас стоят истински и доблест-

ни хора като вас ни дава сили да
продължим да работим още по-настойчиво, за да не допуснем никога
повече на територията на община
Стралджа да загиват невинни
хора!” се казва в писмото.
Без да скриват страховете си от
евентуално подновяване дейността
в базата, хората от Лозенец бяха
категорични в мненията:
„Не искаме базата да съществува в близост до селото!”
„ Не искаме утилизация и съхранение на опасни вещества!”
„Искаме ясни гаранции за чистотата на въздуха и почвата!”
„Страхуваме се от наличието на
толкова много боеприпаси, които
чакат взривяване!”
„Не искаме повече жертви и
разрушения!”

„Нека най-сетне министерствата
намерят решение къде и как да се
взривят опасните снаряди”
След изразената молба на
хората за подпомагане от страна на
общината за паралелно изследване
на почвата и водата, г-н Андонов
изрази готовност да бъдат осигурени нужните средства. Що се отнася
до становището, което предстои да
бъде подготвено, то „ще бъде ясно
и категорично против евентуално
подновяване на разрешителното
за утилизация , съхранение и
търговия с боеприпаси и взривни
вещества, обосновано и на база
на законите у нас, съобразно волята на населението и с мисълта
за осигуряване спокойствието на
всички жители в района”, подчерта
г-н Андонов.
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Éîðäàí Éîðäàíîâ, íà÷àëíèê
ÐÓ”Ïîëèöèÿ” - Ñòðàëäæà
жение и изисквания, на които
да отговарят пътните превозни
средства с животинска тяга в
Община Стралджа, не е нова за
нас. Още от самото й приемане
през 2010 г. ние осъществяваме
административно-наказателна
дейност в частта по установяване на нарушения и съставяне
на актове за това. През 2013г. са
съставени 81 акта, този показател е най-висок в сравнение с
предходните години. В края на
миналата година бяха приети
промени в наредбата, с които

ществен ред и сигурност между
общината и РУ”Полиция”?
- Споразумението беше подписано на 26.02.2014г. в изпълнение
на Програмата за взаимодействие
между МВР и НСОРБ за периода
2014-2015г. и основната му цел
е повишаване ефективността по
опазване на обществения ред
и сигурността на гражданите в
Община Стралджа. Именно това
очакваме като резултат от изпълнение на мероприятията, които
сме планирали. Те са съвместни и

се предприемат различни мерки,
които да доведат до ефективно
противодействие на престъпните деяния. Някой от мерките са
предварително и дългосрочно
планирани, а други се прилагат
своевременно в зависимост от
необходимостта и съответната
обстановка. Именно ежедневния
анализ на динамиката в промените на средата за сигурност ни
дава възможност за предприемане на бързи мерки, както за обща
превенция, така и за противодействие на престъпленията.

Åôåêòèâíî ïðîòèâîäåéñòâèå
íà ïðåñòúïíèòå äåÿíèÿ

- Г-н Йорданов, зимните месеци в Стралджа и общината
се оказват доста „натоварени”
с кражби. Потвърждава ли се
това от отчетите на полицията? Как се променя статистиката на регистрираните
престъпления в РУ, спад или
увеличение има на подадените
жалби в полицията от гражданите?
- Към настоящия момент не
мога да представя конкретни
цифрови данни относно състоянието на престъпността, тъй като
все още не е приключил отчетния
период, но на базата на анализ
на резултатите от предходни години и моментното състояние на
регистрираните престъпления,
се очертава една тенденция на
запазване нивото й в сравнение
с предходната година, като в същото време се наблюдава ръст на
разкриваемостта на престъпленията. Всички граждани, посетили Районното управление или
откритите приемни по селата, се
приемат от служител на РУПСтралджа , както и няма случай
на подаден сигнал по телефона,
на който да не сме реагирали
или местопроизшествие, което
не е посетено. Обстановката на
територията, която обслужваме,
се характеризира с това, че повече от половината извършени
престъпления са кражби. Поради
тази причина усилията ни са насочени предимно в недопускане
, пресичане и разкриване на този
вид престъпления.
- Какво е противодействието на РУ”Полиция” срещу
кражбите по домовете, в лозовите масиви? Разкрити ли
са тези, които рекетираха
възрастна жена в гр.Стралджа
и присвоиха пенсията й, както
и примера с ограбване на дом
във Воденичане?
- Както вече казах кражбите са
основната част от извършените
престъпления. Обект на посе-

гателства са предимно черни
и цветни метали, покъщнина,
домашни животни и хранителни
продукти. Приоритет в работата
ни е превантивната дейност, като
се стремим да засилим полицейското присъствие в т.н. уязвими
места и селата, където потърпевши са предимно възрастните
хора или лица, които не живеят
постоянно в притежавания имот
и къщите са оставени без физическо укрепване. В тази връзка
искам да отбележа, че служителите от териториална полиция
работят на „ разчупено” работно
време, предимно в тъмната част
от денонощието, когато основно
се извършват престъпленията.
Ежеседмично се организират
и провеждат специализирани
полицейски операции за противодействие на битовата престъпност на цялата територия.
През м.януари беше извършен
въоръжен грабеж срещу възрастна жена в дома й в гр.Стралджа,
като й беше отнета сумата от 163
лв. В резултат на бързите действия на полицейските служители
от РУП- Стралджа, извършителите на престъплението бяха установени – две лица от Стралджа,
едното от които непълнолетно,
а съучастникът му бе задържан
с постоянна мярка „задържане
под стража” и все още не е освободен. Информация по случая
беше предоставена на медиите
чрез Пресцентъра на Областната дирекция. Относно домовата
кражба в края на м.декември
2013г. в с.Воденичане, работата
по случая все още продължава,
но не е известен автора на деянието.
- Как рефлектира приетата
от ОбС Наредба за регистрацията и движението на ППС
с животинска тяга? Колко
са актовете съставени от
полицаите в нарушение на
тази наредба? Има ли примери
на конфискуване на каруци?
- Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на дви-

ПРОДАВАМ
Апартамент 37 кв. м хол, кухня-бокс, тераса, баня и таолетна, южен, на 4/5 етаж, тухлен.
Цена:12 000 лв
ТЕЛЕФОН: 0885201157 , 0988831281

се цели при установяване на
нерегистрирани каруци, същите
да се задържат до привеждането
им в съответствие с изискванията
на наредбата. Към настоящия
момент тези разпоредби не се
прилагат, тъй като не е уточнен
механизма и реда по който това
ще става.

се отнасят до противодействие на
битовата престъпност, превенция
на престъпността сред уязвими
групи – деца и младежи, възрастни и самотно живеещи хора и т.н.,
опазване на селскостопанското
имущество и подобряване безопасността на движението.

- Може ли да се очаква въвеж- Присъствието на жан- дането на допълнителни мерки
дармерия предизвиква види- за ограничаване на кражбите?
мо очакване на населението
за потушаване на битовите
- Средата за сигурност е дикражби. Има ли намерение намична и в зависимост от това
РУ”Полиция” отново да работи с жандармерията, за да се
ограничат кражбите?
- Съгласно задачите и отговорностите, които имаме по
осигуряване на добър обществен
ред и сигурност на гражданите,
ежемесечно в продължение на
пет месеца, провеждаме съвместни специализирани полицейски операции на обслужваната
от РУП-Стралджа територия с
участие на сили и средства на
Специализирано полицейско
управление - Бургас /жандармерия/. Тези съвместни операции
не са предизвикани от нещо
необичайно или извънредно по
отношение средата за сигурност,
а са с цел обща превенция и противодействие на престъпността.
Съвместните ни действия в тази
насока ще продължат и в бъдеще.
- В Стралджа с тревога се
коментират стълкновения
между роми и българи. Два
от случаите разбуниха обществото. Разкрити ли са извършителите, предприети ли са
мерки такива побои да не се
допускат?
- В града не са регистрирани
случаи на стълкновения между
роми и българи и към настоящия
момент не съществуват данни за
напрежение между етносите. При
случаите, които имате предвид,
като причина за възникването им
е изключена етническа основа.
Същите са проверени и изяснени
цялостно, като е установено, че
са от битов характер.
- Какъв е очаквания ефект
от изпълнение на подписаното
наскоро Споразумение за об-

Важна е ролята на обществеността, нейната ангажираност
за своевременно подаване на
сигнали и оказване на съдействие на полицейските органи.
Необходимо е да доразвием и
усъвършенстваме сътрудничеството и взаимодействието с другите органи на държавна власт
и основно с органите на местно
самоуправление.
- Благодаря Ви за това интервю!
Интервюто взе Надя
ЖЕЧЕВА

Îòêðèò îáùåñòâåí ôîðóì

По настояване на кмета Митко Андонов от 17 март на официалния сайт на община Стралджа е открит обществен форум по
различни актуални теми, които вълнуват обществото и са в интерес
за по-доброто развитие на града и селата. С обявяването на първата
тема: „Обществено обсъждане на исканията на „Берета трейдинг”,
се слага началото на един полезен диалог, който да подпомага решаването на конкретни проблеми в общината. По темата „Нередности
в общината” гражданите могат да поставят въпроси свързани с
незаконни строежи, замърсяване или унищожаване на общинска
собственост и др. „Култура и образование” е третата обявена тема,
която винаги представлява интерес защото се отнася до културни
събития и личности, дейността на училища, детски градини и др.
Според г-н Андонов „всяко добро предложение във форума, всяка
идея, всеки сигнал са полезни за общината, обсъждането на темите
дава доказателства за едно активно гражданско общество, което
може и желае да бъде част от местното управление”,. Активният
форум на сайта на общината е висока оценка и за екипът на г-н
Андонов. Бъдете активни и полезни с коментарите си! Очакваме ви!

Íîâè
ïðîåêòè
Във връзка с открита процедура на Министерството на инвести-

ционното проектиране за подпомагане на малките населени места
за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост , Община Стралджа
получи единодушната подкрепа на ОбС да кандидатства по процедурата с проектите „Рехабилитация на улици в селата Зимница,
Воденичане, Джинот” и „Благоустрояване на улици „Радецки” и
„Хемус” гр. Стралджа с обособяване на велоалея”. И двата проекта
отговарят на един от приоритетите от Плана за развитие на общината
за периода 2007-2013г.

Ó÷àñòèå â îáùî
ñúáðàíèå
íà ÍÀÏÎÑ
Председателят на ОбС Стралджа Атанаска Кабакова

участва в
Общото събрание на Националната асоциация на председателите
на ОбС, което се проведе в хотел „Санк Петербург” Пловдив на
13 март. В дневния ред бе включено приемане отчет за работата
на УС на асоциацията за 2013г. и на Контролния съвет, приемане
бюджет на НАПОС за 2014г., допълване състава на управителния
и контролния съвети и промени в Устава.

25 март 2014 г.
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Съпътстващо обучение

за прилагане на Вътрешни
правила за работа на Общинска администрация – Стралджа организира екипът по
проект „Община Стралджа
– ефективна структура и
подобрена дейност в полза
на гражданите и бизнеса”
по ОП”Административен
капацитет”. На 14 и 15 март
две групи от общинска администрация участваха в обучението по избраните теми. „Инструкция за деловодната дейност в Община
Стралджа и Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на
провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и контрол
на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община
Стралджа” бе темата , която ангажира вниманието на участниците от първа
група. Откривайки обучението Атанаска Христова, секретар на общината
и ръководител на проекта,
изрази увереността си, че
всеки от общинските служители ще намери нещо
полезно за своята работа,
ще обогати знанията си, за
да бъде полезен и на своето
работно място. Кметът на
общината Митко Андонов
, който посети и двете
групи, поздрави участниците и лекторите. Изрази
увереността си, че това е
поредното обучение, което
ще постигне целта – повишаване административния капацитет, постигане
на ефективна структура и подобряване дейността в полза на гражданите
и бизнеса. Той припомни, че общината работи и по други проекти по
ОП”Административен капацитет”, което доказва желанието на ръководството
да осигури на общинска администрация всички възможности за квалифицирана и полезна работа в интерес на гражданите и бизнеса. Лекторите от
„Булгап” ЕООД София представиха общите положения на Инструкцията
за деловодна дейност на общината, основните изисквания към служителите
и основните функции на
длъжностните лица, осъществяващи деловодното
обсъждане. На коментар
бе подложена и темата
„Създаване на документи. Организация на документооборота. Регистрация на документите.
Организация и контрол
на деловодната дейност”.
Участниците в първа група посветиха време и за
обсъждане на текстообработка, разпечатване,
размножаване и копиране на документите, текущо съхранение , получаване
и издаване на електронни документи. Обучението бе съпътствано от практическо занятие, което предизвика доказване познанията на служителите
по обсъжданата теория. Във втората част от програмата в обучението бяха
включени още две теми :”Цел, принципи и обекти на обществени поръчки,
планиране на ОП”, „Подготовка, обявяване и провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки”. Последваха лекциите „Договори за
изпълнение на обществени поръчки, гаранции, обжалване”, „Съхранение
на документацията,контрол върху изпълнението”, „Преглед на приложените
формуляри, съответствие с изискванията на актуалната нормативна база”
, които бяха допълнени с дискусионен форум. Решаването на конкретни
казуси помогна за изясняване на срещани в практиката проблеми. Участниците в обучението продължиха с ролево занятие за подготовка, обявяване
и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги
и строителство. Във втората група, където участието беше предимно на
кметове, кметски наместници и общински служители, на обсъждане беше
подложена темата „Инструкция за деловодната дейност в община Стралджа
и Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в
община Стралджа”. След обсъждане на общите положения и организация на
административното обслужване присъстващите насочиха вниманието си и
към организация дейността в общината по постъпилите искания, жалби, протести, сигнали и предложения, мерки за осигуряване дейностите на звеното за
административно обслужване. Интересна беше и темата за взаимодействието
с потребителите на услуги, механизми за обратна връзка и изследване на
удовлетвореността. И при тази група имаше предвиден дискусионен форум
и ролево занятие. На финала във всяка от групите общинските служители
бяха поканени да попълнят анкетни карти, да изразят своето мнение и да
направят препоръки за проведеното обучение. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на ОП”Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приятна изненада за участниците в обучението
по проекта на общината по ОП”Административен
капацитет” беше предложението от екипа на шопинг –терапия в близките до хотел „Авеню” - Бургас

Åäíà íåî÷àêâàíà
ñðåùà
Всяко пътуване е една изненада. За предста-

вителите на община Стралджа, които участваха
в обучението в Бургас наскоро, беше приятно
да се снимат с едно познато медийно лице.
Гост на хотел „Авеню” се оказа и светския
хроникьор Денди, Любомир Милчев, заедно с
емблематичното си куче Хининов. Водещият на
модни рубрики естет не отказа на поканата да
се снима със стралджанци. Малцина знаят, че
Денди, който е специализирал в университетите
на Хайделберг и Бохум, Германия, е автор на 9
книги. Трудно разбираем за обикновените хора,
изключителният ценител на красотата, изяществото и аристократизма е известен с израза
„Трудно се дели пространство с онзи, който те
обвинява, че си му изял вафлите!”

модерни магазини. Включвайки се в традиционния уикенд на
черноморци с обиколки по МОЛ-овете стралджанци усетиха
значението на модерния феномен „шопинг-терапия”, който
се счита за най-добрия начин за справяне с психическото
натоварване в консумативното ни общество.Обиколката по
различните щандове, изборът на различни стоки, суматохата по
претегляне на скъпо и евтино, кафето с паста до ескалатора…
цялото това многоцветие достави истинско удоволствие на
сетивата, особено на жените, които никога не се уморяват да
пазаруват. Без значение колко и какви стоки си позволиха да
закупят представителите на община Стралджа, накрая всички
бяха доволни от разтоварването. Съчетаването на полезното
с приятното беше факт и заявка за нови подобни воайяжи с
двойна цел.
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Интересни съдби и случки
се преплитат и преразказват в
Стралджа. Една от тях е във
връзка с еуфорията на местните
хора по време рождението на
Симеон Сакскобурготски. По
разказ на Пенка Трифонова през
1937 г. привечер прибирайки се

в село след ечемичната жътва
стопаните били посрещнати от
необичайния празничен звън на
църковната камбана. Веднага се
разбрала новината – родил се е
царския наследник. Минути покъсно в Стралджа тръгва и другата вест - в семейството на дядо

Митю Митишката се родило
момиче. Съвпадението предизвикало родителите да кръстят
момиченцето на появилия се на
бял свят царски наследник Симеончо. За да бъдат оригинални
майката и бащата не избират,
например името Симеонка, а се

насочват към много по-оригиналното собствено име Царева ,
с ударение на „е”. Колкото и да е
необичайно всички много бързо
свикват с името, произнасят го
без да се впечатляват. Царева
взима добро образование и се
доказва в обществото. Дълги

години тя е в ръководството на
…затвора в Бургас. Винаги при
среща със земляци признавала,
че пази мили спомена от родното
село Стралджа и дома където за
първи път е проплакала – сегашния двор на Величка Ангелова на
ул.”Христо Ботев”.

Áîãàòà è ðàçíîîáðàçíà äåéíîñò â "Çàêðèëà íà äåòåòî”

Çà äåöàòà è ìëàäåæòà – ñ ãðèæà è ëþáîâ
„Децата и младежта са нашата найголяма отговорност, нашето бъдеще,
нашите надежди. Длъжни сме да ги
обграждаме с любов и внимание, да
ги научим на добри и красиви неща,
за да ги превърнем в добри и способни
хора”, с тези встъпителни думи и с покана за активен диалог Мария Толева,
зам.кмет на община Стралджа, откри
заседанието на комисията по закрила
на детето. С едногодишната дейност
на комисията бяха презентирани всички дейности по общинската програма
за закрила на детето през 2013 г. в
добавка с богат снимков материал.
При представяне на приоритет 1
„Намаляване на детската бедност и
условия за социално включване на
децата – политики за подкрепа на
детето и семейството” г-жа Толева
обърна внимание на популяризиране
услугата „Приемна грижа”, доброто
сътрудничество с ЦСРИ , ЦОП, отдел
„Социално подпомагане”, „Закрила на
детето” и МБАЛ ”Св. Пантелеймон”.
Припомнено беше партньорството с
АСП по проект „Подкрепа за достоен
живот”, изпълнението на проект „Социално включване” и др.
По приоритетна област 2 „Осигуряване на равен достъп до качествена
предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца”
стана дума за осигурените условия
за модерно, качествено образование
и възпитание на децата и учениците
чрез насърчаване на техните интереси
и таланти за достигане на европейските стандарти. Сериозни успехи в
това отношение имат всички учебни
заведения. На преден план беше изведена и работата по идентифициране

Ãðàìîòà çà
Ñèëâèÿ
Ученичката от VІІ клас на СОУ”П.

Яворов” Стралджа Силвия Йорданова
е отличена с грамота за отлично представяне в Националния конкурс за
изобразително изкуство „Наследници
на Дечко Узунов”. Организиран от
Националната гимназия по пластични
изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов” към Министерство на културата,
Община Казанлък, под патронажа
на областния управител на Ст.Загора
Живка Аладжова , конкурсът привлече
1 100 млади таланти на изобразителното изкуство с общо 1 120 творби.
Прецизното жури раздаде 51 материални и 31 поощрителни награди, а
други 61 млади автори бяха отличени
със специални грамоти „Наследниците на Дечко Узунов”. Призьорката от
СОУ”П.Яворов” Силвия Йорданова е
ученичка на Георги Атанасов, преподавател по изобразително изкуство в
стралджанското училище.

причините за отпадналите от обучение
деца. Сред цитираните предприети
мерки за предотвратяване отпадането
на ученици от училище са :
- включване на децата в рискови
групи в съществуващите извънкласни
форми
- пълноценно функциониране на
групите по СИП
- организиране на неформални
срещи
- изпращане известия на родителите
- поддържане на практиката „Превръщане на училището в притегателен
център чрез системата от празници”
- осъществяване на постоянен контакт между институциите отговорни
по закрила на детето и др.
Като добър опит на общината се
цитира поддържането на регистър на
отпадналите ученици.

Сериозно място в отчета намери темата по опазване здравето на
децата. Важно значение за това имат
както здравните кабинети в УЗ така и
здравните медиатори.
Особено внимание в общината се
отделя за насърчаване участието на
децата при формиране и изпълнение
на политики, свързани с техните права
и отговорности. Традиция е насърчаване творческото развитие на децата,
участието им в конкурси, състезания,
олимпиади, разработката на проекти и програми, привличането им за
представяне по празници и годишнини
като се търсят най-добрите начини за
поощряване на най-добрите.
В община Стралджа има постигнато съгласие по всички цели и аспекти
на работата в случаи на деца , жертви
на насилие или риск както и в случаите при които е необходима кризисна

интервенция, с оглед гарантиране
спазване правата на децата. В тази
връзка работят МКБППМН, ДПС,
отдел „ЗД”, РУ”Полиция”. Свое място
имат информационните кампании и
други полезни инициативи.
Давайки висока оценка на едногодишната дейност по изпълнение
на Програмата г-жа Толева подчерта,
че „община Стралджа реализира успешен модел за работа с децата, има
постигнато онова равнище на грижи
и сигурност на семействата и децата,
каквито имат и развитите европейски държави.” Като „най-важна за
общината” определи кметът Митко
Андонов грижата за децата и младежите. Приветствайки постигнатите
резултати той подчерта, че „ако искаме

да подпомага всяка добра инициатива
в тази област. Отношение по работата на общината взе и гостът от РИО
Ваня Димитрова, според която отчетът
отразява реалистично постиженията.
Давайки конкретни насоки за бъдещата
работа тя изрази удовлетвореност от
екипността и доброто взаимодействие
между институциите за постигане на
основната цел. В подкрепа на отчета
се изказаха Георги Петров, инспектор
ДПС, Валентина Маринова, директор
на СОУ”П.Яворов”, Дора Найденова,
директор ОУ”Св.св.Кирил и Методий”,
Райна Атанасова , отдел „Социално
подпомагане” и др.
За новия отчетен период беше
утвърдена Общинска програма за
закрила на детето 2014г., в която ясно

общината да има своето бъдеще , то
трябва усилията ни да бъдат насочени
към осигуряване на максимално добри
условия за образование, възпитание,
спорт, култура на децата и младежите”.
И за пореден път заяви готовността си

са посочени всички цели , дейности,
отговорници и срокове, както и финансовото осигуряване.
Документите предстои да бъдат
разгледани и утвърдени на предстоящото заседание на ОбС.

"Äà çàïàçèì äåöàòà íà ïúòÿ!"

С много емоции и тази учебна година в СОУ "П.К.Яворов" гр. Стралджа
премина училищният кръг на викторината по безопасност на движението
по пътищата под надслов "Да запазим
децата на пътя". За пореден път тя бе

насочена към създаване на положителни мотиви за изучаване на правилата за безопасност на движението и
формиране на култура за безопасно
поведение на пътя.
Учениците от I-IV клас се състеза-

ваха в няколко кръга. След отговор
на въпроси от викторината, последва
сглобяване на пъзел с пътни знаци.
Показвайки много добри знания за
правилата за движение по пътищата,
след оспорвана битка се стигна до
класирането:
1 място- IVв клас
2 място - IVa клас
3 място - IIIв клас
Учениците от V-VIII клас се състезаваха в следните кръгове:
1. Решаване на листовка от 20
въпроса
2. Викторина от 10 въпроса.
3. Сглобяване на пъзел с пътни
знаци.
В тази възрастова група най-добри
се оказаха учениците от VIа клас, които
заслужено грабнаха първото място.
След тях се нарeдиха отборите на VIIа
и VIв клас
Валентина Mаринова, директор на
СОУ”П.Яворов” поздрави участниците
и връчи грамоти на победителите.

25 март 2014 г.
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„Ñîöèàëåí ðàáîòíèê” – åäíà äîñòîéíà ïðîôåñèÿ

Àòàíàñ Ãåîðãèåâ: „Ãîðäåÿ ñå ñ ìîÿòà ðàáîòà!”

Всеки трети вторник на месец
март се дава почит и уважение към
една непопулярна професия в България. Професия, която често бива

омаловажавана и дори пренебрегвана.
Социалният работник е този, който
ежедневно се сблъсква с трагедията
и мъката на хората. Той е този, който

"×èñòà åíåðãèÿ çà îñâåòëåíèå íà îáùåñòâåíè ìåñòà â
Ñòðàëäæà è Êàâàêëè”

Ãîñòóâàíå â Êàâàêëè

трябва да работи за спазването на
човешките права, работейки сред
най-бедните и неоправданите. Децата
мечтаят да станат лекари, пожарникари, учители или просто фолк певци,
докато професията социален работник

е непозната не само за децата, но и за
много възрастни. Това е така, защото
в страната ни малко се знае за същността на социалната работа. Трудът
на българския социален работник е
най-ниско платеният сред помагащите

професии, учители, лекари, здравни
работници и т.н., но от него се очакват чудеса – да застава наравно с
полицая при операции и издирвания,
да защитава правата на децата пред
съда, да разплита конфликти и да бъде
посредник сред враждуващи съседи,
родители или дори цели общности.
Социалният работник работи в найголямата бедност и мизерия с хората,
които живеят в институции, затворите,
махали, отдалечени села и често е
обект на агресия и враждебност.
Скъпи колеги социални работници,
уважаеми лекари, учители, полицаи и
всички вие които работите с хората на
България, днес всъщност е Световния
ден на всички помагащи професии,
в които работим за благоденствието
на човека. Нека на този ден си дадем
сметка за хората, които се нуждаят от
нашата професионална помощ, да сме
съпричастни към мъката, и трагедията
на всички, които страдат по света, да
се помолим за тях и да продължим
нашата работа като просто помагаме.

„Äà áúäåø æåíà!”
Във връзка с приключилия етап от изпълнение на съвместен проект„Чиста
енергия за осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли” кметът
на община Стралджа Митко Андонов изпрати чрез Иван Георгиев, зам.кмет,
специално поздравление към Инджи Тунч, кмет на община Кавакли, Турция.
Г-н Георгиев бе гост на празника в Кавакли и участва в откриване на още
два обекта в града – картинг игрище с детска площадка и спортна база,
както и обновен с нова паважна настилка булевард. В поздравлението си
към г-жа Тунч по повод общия проект г-н Георгиев каза от името на кмета
Митко Андонов :” Изпълнението на общия проект в Стралджа и Кавакли ще
допринесе за цялостната промяна на двете населени места. Той ще бъде найдобрия показател за прозорливостта, желанието на местната власт да работи
упорито и последователно за подобряване жизнената среда, подпомагане на
устойчивото развитие в зоната на трансграничното сътрудничество.” Прибавяйки личните поздравления на г-н Андонов към г-жа Тунч в един труден
предизборен период /изборите за местна власт в Турция ще се проведат на
30 март/, той припомни, че вторият съвместен проект за облагородяване на
дерета в Стралджа и Кавакли , реално бе одобрен благодарение настойчивостта и упоритостта на Инджи Тунч. Изразена беше увереността, че „двете
общини ще завършат проектите и ще продължат установеното сътрудничество, ще се родят нови идеи за преобразяване на населените места”, което бе
посрещнато с ръкопляскания. ”Когато при нас всяка вечер улиците грейват
осветени от лампите използващи чиста енергия от слънцето, същото ще се
случва и при вас. Ще знаем, че ни свързва една обща радост и усещането
за приятелство!”, добави г-н Георгиев, след което прие благодарностите на
домакините и специалните поздрави за г-н Андонов.

Всяка нова проява на клуб „Дълголетие” Стралджа има
свой облик, не само това – организаторите имат стремежа да
предизвикват изобретателността, сръчността , майсторството
на всяка от участниците, да създават красота, да възпитават
и да създават незабравими спомени.
Така в чест на Осми март клубът отново се изпълни с
усмихнати възрастни хора. След минути беше подредена и
една прекрасна кулинарна изложба в която присъстваха погачи,
баници, торти, предястия, десерти …Разменяха се рецептите
на Петранка Рахнева и Донка Миронска, на Николинка Стойчева и Делка Куртева, на Генка Мечева, Радка Костова, Стойка
Андонова… Като почитатели на красотата жените поздравиха
за сръчността и майсторките на шев, кройка и плетиво, които
изложиха част от своите творби. Впечатляващо беше участието
на Руска Балтова, която през миналата година успя да сътвори

близо сто чифта народни терлици. Възхищение спечели
Петранка Рахнева за представения детски народен костюм,
плетивата на Николинка Стойчева както и гоблена дело
на Донка Миронска „Класосъбирачки” изработен през
1968г. по картина на Жан Франсоа Миле.
Празникът в клуба откри председателя Донка Атанасова, която топло приветства жените, но не пропусна да
отправи пожелания и за няколкото именници – Тодор Кондов, Тодорка Маринова и Дора Топчиева. Рециталът „Да
бъдеш жена!!” поднесоха като подарък Маринка Колева,
Руска Балтова и Николинка Стойчева. Петранка Рахнева
добави своите „Размисли за жената”, а Донка Миронска
провокира знанията на присъстващите с историческа
викторина в която имаше въпроси за Райна княгиня ,
за стихотворението „Прощално” на Вапцаров, за Филип
Тотю, за покръстването на българите, за Стария бряст в
Сливен и др. Вълнуващо прозвуча поздравът на Йордан
Данев към жените с песни от репертоара на незабравимата
Вълкана Стоянова. По стралджански вечерта продължи с
хора и ръченици.
Празникът постигна целта си . Той донесе настроение,
но и знания, предизвика радост, но и желание за доказване
на възможности. И събуди нови идеи, за нови срещи.

ÍàЖените
ãîñòè
íà ñòðàëäæàíñêèÿ ñëàâåé
от фолклорната група при пенсионерския клуб „Дълголетие” – Стралджа в

навечерието на Осми март посетиха обичаната народна певица Ойка Пенева, която на
7 март отбеляза 94- си рожден ден. Да стиснат ръката на тази скромна и трудолюбива,
талантлива и изключително предана на клубната дейност жена пристигнаха няколко
представителки на „Дълголетие”. Поднасяйки цвете с добра дума за най-обичаната и
най-уважаваната самодейка гостите не успяха да скрият вълнението, което се пренесе
и на домакините. По традиция последва наздравица с пожелание за нови такива срещи.
Съвсем в своя стил Ойка Пенева подари тихата си и добра усмивка в допълнение с найтопли пожелания и разбира се, стара народна песен за пролетта и красотата на природата.
В същия ден жените от клуб „Дълголетие” посетиха още няколко жени – членове
на клуба- Дора Кирова, Лечка Митева, Калина Костадинова и Дора Топчиева, за да ги
зарадват с уважението си, с пожелания за здраве и оптимизъм в дните.

Äîáðå äîøëà ïðîëåò!

Îòïðàâåíè
ïîêàíè
Ï÷åëè æóæàò, ïòè÷êè ïåÿò….
В изпълнение на проект „ За по-добър живот” по Програма „Трансгра-

нично сътрудничество” с водещ партньор община Кавакли, РТурция и
партньор Община Стралджа, РБългария са отправени покани за:
- осигуряване на зали и озвучителна техника за предвидените концерти
и публични изяви по проекта,
- за доставка и монтаж на контейнери за отпадъци,
- за изготвяне на промоционален филм за община Стралджа,
- за извършване на строителен надзор.

С мило тържество членовете на клуб „Дълголетие” Стралджа
отбелязаха настъпването на новия пролетен сезон. По идея на
организаторите в залата пролетта влезе с птичи песни и жужене на
пчели, с много цветя и …ранобуден петел, който възвести за присъствието на цветния сезон. В ролята на Първа пролет влезе Димка
Халачева, която щедро раздаде цветя на всички с пожелание да са
живи , здрави, весели и усмихнати. Певческата група се присъедини
към празника със специално подбрани пролетни песни. Вълнуващо
прозвучаха „Китна пролет, росна детелина”, „Облаче ле бяло” и др.
С индивидуални изпълнения се включи дори 80 – годишната Сирма
Тодорова. Специален гост на празника беше дългогодишния педагог
Тянка Ташкова, която поздрави всички и благодари за вниманието.
Оказа се, че е била учител на мнозина от присъстващите, които й
поднесоха цветя. Г-жа Ташкова отговори с рецитация на любимо
стихотворение, след което дойде ред на танците.
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Ñïîìåíè çà Èâàí Æåëåç÷åâ, êìåò íà ñåëî Ñòðàëäæà
/ïî ìåìîàðè íà Ïàíàéîò Õèòîâ/

Ïîìîùíèêúò íà Ïàíàéîò
Õèòîâ îò Ñòðàëäæà

В нашата нова и най-нова история
името на Панайот Хитов заема едно от
първите места и заслужава безспорна
почит. Още преживе той влиза в нетленния пантеон на българските герои,
заедно с тези, за които е писал в своите
спомени.
Неотклонен, убеден боец за българския национален идеал и всеотдаен
участник в революционното движение в
различните му фази до 1878г. , за които
пише в спомените си.
Едно от неразчетените послания ,
които Панайот Хитов ни е завещал, са
все още непубликуваните му в автентичен вид спомени и споделен разказ
за участието му в тях и неговите верни
помощници и съмишленици.
Правят впечатление два характерни
периода от хронологията на събитията
в спомените му, като за граница посочва годината 1862г. Видно е , че двете
части са твърде различни по вид и са
подготвени като два самостоятелни
ръкописа, макар, че връзката между
тях е безспорна.
Първият период до 1862г., т.н. „Моето пътуване из Стара планина” и „Как
станах хайдутин” е този, през който

Панайот Хитов и четата му, бродейки
и действайки из Сливенския балкан,
безрезервно е вярвал на Иван Железчев,
кмет на с.Стралджа, наричан от него
„добрия Иван”.
В края на 1859г. /късна есен/ всичко
уж вървяло добре, но като всичко добро
и това не се оказало вечно. Някъде
скоро след началото на коледните пости
внезапно и рязко се влошило времето
и сякаш за капак точно тогава шуреят
на Панайот Хитов се разболява и състоянието му се влошава. На Хитов му
хрумва мисълта да го приюти някъде
на топло при доверен човек, за да може
да оздравее.
Първата му мисъл била за барите, в
долапа на кръстника му, но се отказал
защото не бил сигурен дали ще е там…
„Стой ти тука малко самичък, аз ще ида
от где да е и ще намеря кон да те кача
и ще та занеса някое село, дето имам
приятели”…
„Качвам го на коня и през нея нощ
преди зора стигнахме в с.Стралджа в
дома на нашия верен приятел Иванкмет на селото.Той ни прие твърде
благолюбиво и на драго сърце, сякаш чи
е чакал нарочно нас, да му дойдем на

гости. По цяла нощ стоеше около Стояна, след няколко дене Стоян оздрави и
изпратихми Ивана в Ямбол да пазари,
каквото ни трябваше и да извести на
нашите приятели в Ямбол, чи ние са намираме в с.Стралджа, защото ние предварително бяхме се разбрали, чи ще ни
явяват за сичко що става по нашите села
и градища. В това време са намирали в
Ямбол някой наши приятели из Сливен,
които нарочно дошли да ни търсят и
разпитвали за нас. Когато тий узнали от
Ивана, че ний намираме в Стралджа, то
тий рекли на Ивана, че желаят да додат
при нас и да поговорят сас нас за някой
работи и след три дена додаха при нас
пет-шест души от нашите приятели.
Тий бяха от Сливен – Никола Боев,
Слави Ненчев, Димитър Начов, Палича,
Христо Недялков, а от Ямбол – Димитър
Митраджията и Георги, тоже от Ямбол
и от Драгоданово – Стойчо. Като са
поразговаряхми тий ни разказаха, че
сички села от Ямболско, Карноватско,
Сливенско са готвят идущата пролет да
са дигат и са приселят в Русия”.
С признателност негов правнук
Иван Андонов Иванов, Стралджа
Продължава в следващия брой

ÏÐÎÅÊÒ
„ ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÇÀ ÄÎÑÒÎÅÍ ÆÈÂÎÒ” ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ
Проект „Подкрепа за достоен живот” на АСП по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG

051PO001-5.2.09 “Алтернативи”, който стартира от 08.10.2010г.с план за обгрижване на 17 потребители от лични
асистенти за общината със заповед № РД 08-25 от 10.03.2014г. е удължен до 31.09.2014г., като услугата ще се
предоставя до 31.08.2014г.
Към момента в резултат на допълнително предоставени 1200 часа в проекта са включени 31 потребители,
обгрижвани от 30 лични асистенти. Часовата квота е усвоена. Включване на потребители ще бъде възможно при
отпадане на потребител или предоставяне на още допълнителни часове. В тази връзка е актуализиран и бюджета
по проекта. Дейностите се финансират 100 % по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът е изключително полезен за Община Стралджа, като се има предвид големия брой хора с увреждания и
високия процент безработица. Това е пътят за осигуряване и обгрижване на възрастните хора, хората с увреждания
в домашна среда, създаване възможност на близките в семейството да работят.

Õàíäáàë â Çèìíèöà

За четвърта поредна година
ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”,с.
Зимница стана домакин на областното състезание по хандбал в
рамките на Ученическите спортни
игри 2014 г. , което се проведе
на 14 март 2014 г.
Първенството беше открито от
г-жа Мария Толева - зам.-кмет
на община Стралджа.Присъства
г-н Георги Георгиев – старши
експерт от РИО, представител на
Ученически спортен клуб - Ямбол.
Съдийството на срещите се осъществи от съдиите Боян Бонев и
Йорго Йоргов.Служители на РУП
Стралджа се грижеха за реда и

Çàêëþ÷èòåëíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ

На 18 март в Стралджа се проведе заключителната пресконференция по проект „Компетентна администрация – гарант за добро управление” по Оперативна
програма „Административен капацитет”. Откривайки пресконференцията Атанаска Христова, секретар на общината и ръководител на проекта, изрази своята
благодарност към екипа и всички участници в целевите групи. В презентацията
тя припомни, че основната цел на проекта за повишаване капацитета на общинска администрация за успешно прилагане принципите на добро управление не
само е постигната, но обучението на служителите се превърна в тласък за още
по-активна и добра работа и мотивация за европейско поведение.
„Това е вторият по ред , но първи по приключване проект по ОПАК, който
изпълнява общината. Реализацията даде достатъчно доказателства за стремежа
на общинска администрация да работи качествено, да изпълнява задачите в екип,
да прилага на практика усвоените знания от обученията”, каза в обръщението си
кмета на общината Митко Андонов поднасяйки своята благодарност към екипа.
За присъстващите беше приятно да си припомнят дейностите по проекта,
проведените модулни обучения, да коментират натрупаните знания и да изразят
желание за още такива обучителни полезни сесии.
Крайният ефект от проектните дейности е един утвърден екип от мотивирани
практически ориентирани ръководители и служители в общинска администрация
Стралджа.”Реализацията на проекта даде възможност на една малка община да
повиши знанията и уменията на служителите по ключови компетенции, за да
отговори на очакванията на гражданите и бизнеса за качествено обслужване”,
подчерта г-жа Христова. Според Атанаска Кабакова, председател на ОбС, „проектът даде възможност за приложение на практика идеята за учение през целия
живот и помогна на служителите от общинска администрация да се справят
успешно с т. н. прегряване в работата и в същото време да доказват, че са знаещи
и конкурентноспособни”. Иван Георгиев, зам.кмет, подчерта , че „този проект
беше в интерес на целия колектив, който с право го оценява високо”. Според
Мария Толева, зам.кмет , „общината доказа, че за да работи добре един организъм, то трябва всички части да единодействат и проектът помогна това да се
случи”. С адмирации за проекта се изказаха и преките участници в обученията,
което стана повод г-жа Христова да изрази увереността си, че както този така
и останалите проекти по ОПАК ще бъдат максимално полезни за работата. Тя
поднесе новината, че петият проект по ОПАК, за който се очаква оценка, ще
надгради резултатите от приключващия.

безопастостта на учениците.
В рамките на първенството се
проведоха две срещи.
При момичетата - възрастова група 5-7 клас домакините
спечелиха убедителна победа с
резултат 7 : 1 срещу отбора на
ОУ”Любен Каравелов” ,гр. Ямбол.
Така отборът момичета 5-7 клас
на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”,
с. Зимница стана за пореден път
областен първенец по хандбал
и се класира за зоналното първенство, което ще се проведе в
гр. Бургас.
След оспорвана игра и след
много обрати в резултата, при

момчетата 5-7 клас победител е
отборът на ОУ ”П. Р. Славейков”,
гр. Ямбол с резултат 16 : 13.
Заслуга за развитието на хандбала като ученически спорт и за
развитието на спортните традиции
в с. Зимница има треньорът - г-н
Иван Иванов- старши учител.Многобройни са победите и наградите
, включително и на национално
ниво, които са завоювали състезателите, подготвяни от г-н Иванов.
Областното състезание по
хандбал в с. Зимница премина
при много добра организация и
се превърна в истински спортен
празник.

25 март 2014 г.
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Ïîìîãíàõìå Ñòàðèÿ áðÿñò
äà ïîáåäè!

Õèëÿäîëåòíîòî ñèìâîëíî äúðâî íà Ñëèâåí, Ñòàðèÿ
áðÿñò, âå÷å å Åâðîïåéñêî äúðâî íà ãîäèíàòà! È Ñòðàëäæà èìà ñâîÿ ñêðîìåí ïðèíîñ çà òîâà!

Стария бряст спечели
конкурса. Представени
бяха всички дървета в
оспорваното природозащитно състезание. Значително по-назад от нас
са унгарската круша и
следващите участници.
Сливенският бряст спечели с над 77 хиляди гласа.
Официално Стария бряст

Êðàéíîòî êëàñèðàíå:

1-во място - Стария бряст (България) - 77526 гласа
2-ро място - Огромна дива круша в Гьодьольо (Унгария) - 36925 гласа
3-то място - Дъбът на Вибицки в Бендомин (Полша) - 16768 гласа
4-то място - Дъбът в Зехентеровата градина (Словакия) - 10169 гласа
5-то място - Дъб-защитник във Вишнова (Чехия) - 8211 гласа
6-то място - Закърнял дъб в Бегард (Франция) - 4989 гласа
7-то място - Дъбът на Нийл Гоу (Шотландия) - 1740 гласа
8-то място - Сивата топола в крепостта Бир (Ирландия) - 1517 гласа
9-то място - Дъбът пред Пролома на мъртвите (Уелс) - 1093 гласа
10-то място - Дърво на природната хармония (Италия) - 689 гласа

Äàðèòåëñêà êàìïàíèÿ
„Äà ïîìîãíåì íà Âèêòîð!”
По инициатива на училищното ръководство при СОУ”П.Яворов” и с участието на училищния
персонал, Училищния ученически съвет и ученици в СОУ
„ П. К. Яворов” Стралджа
стартира дарителска кампания
в помощ за лечението на дете
от училището. Събраната сума
от дарения и от продажбата на
ръчно изработени картички от
учители и ученици достигна 2
153 лв , които са приведени по
банкова сметка на родителите.
Всички участници в кампанията са ентусиазирани от
добрата кауза, която подкрепят
и отправят надеждите си скоро
ученикът да бъде отново сред
тях.

СОУ ”П.Яворов” бе домакин
на поредното областно ученическо първенство по волейбол,
момичета – V-VІІ клас и девойки ХІ-ХІІ клас. В него се
включиха 6 училищни отбори
от Болярово, Ямбол , Бояджик
и домакините от СОУ”П.Яворов” Стралджа. В
първа възрастова
група премериха
сили отборите
на СОУ”П.Яворов” Стралджа,
С ОУ ” С в . К л и мент Охридски”
Ямбол, СОУ”Д-р
П.Берон” Болярово и ОУ”Св.
св.Кирил и Методий” Бояджик.
Във втора възрастова група беше
двубоят между
отборите на
СОУ”П.Яворов”
Стралджа и ПГИ
„Г.С.Раковски”
Ямбол.
Игрите бяха

НОВО!

предшествани от задължителната техническа конференция
на която бяха обсъдени всички
подробности по организацията
и теглен жребия за провеждане на срещите. „Спортът е
средство за забавление и за
здраве,спортът е надпревара
и доказване на възможности.

Очакваме от вас много емоции
и нека победят най-добрите!”,
каза в приветствието си към
участниците при откриване
на състезанията Мария Толева, зам.кмет на общината.
Веднага след това Георги Георгиев, представител на РИО
Ямбол даде указания за старт

на игрите. Залата на СОУ”П.
Яворов” се огласи от възгласите
на публиката. С много желание
и хъс за победа момичетата
разиграха истински спортен
театър на игрището и доставиха
удоволствие на наблюдаващите
ги. След оспорваната битка
първи в съответните възрастови
групи се класираха момичетата
от СОУ”Св.Климент Охридски”
Ямбол и ПГИ „Г.С.Раковски”
Ямбол.
Ръководството на СОУ”П.
Яворов” Стралджа благодари
на РИО Ямбол за оказаното
доверие.

Децата от СОУ ”П. Яворов” поканиха в дарителската акция „Да помогнем на Виктор” да се
включат общинските съветници, кметове и общински служители. Всички с готовност подкрепиха
кампанията с пожелание за скорошно възстановяване на детето. Доброволците от БМЧК при СОУ
”П.Яворов” също приеха присърце идеята за подпомагане на семейството на Виктор. Със свое
решение младите червенокръстци връчиха на семейството събраната сума по време на коледния
базар. Кметът на общината Митко Андонов лично покани на среща близки на детето, за да разбере
как се възстановява Виктор и има ли нужда от нещо с което може да помогне. Г-н Андонов направи
своето парично дарение с пожелание скоро Виктор да си е у дома. Гражданите също активно се
включват в събирането на средства за възстановяването на Виктор. В магазините на Стралджа
има кутии в които всеки желаещ може да остави своята лепта за подпомагане на семейството.

Auto Boxekspress service

в Бюксел. В словото си
кметът на Сливен Кольо
Милев благодари за огромната подкрепа, която
сливенското дърво получи
не само от родния град, но
и от цялата страна, а дори
от целия свят и подчерта,
че гласуването е доказало,
че Стария бряст е найобичаното дърво.

Îáëàñòíî ñúñòåçàíèå ïî âîëåéáîë

È îáùåñòâåíîñòòà
ïîäêðåïÿ êàìïàíèÿòà

НОВО!

бе обявен за победител
от чешкия евродепутат
Павел Пот, един от патроните на този конкурс.
В церемонията участваха представители на
Европейския парламент,
на Европейската комисия. Интересното бе, че
имаше и българи и дори
сливенци, които живеят

НОВО!

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ

– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:
за 4 гуми
– 20% отстъпка
За 2 гуми
– 15 % отстъпка

 безконтактно измиване, машинно пастиране
 продажба на пълна гама нови
гуми
 при закупуване на 4бр. задължително
отстъпка, монтажа и балансабезплатни
 авточасти за всички видове
западни и японски автомобили

Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â
çåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà,
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî,
Äðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

