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Çåëåíà ñâåòëèíà çà ÷åòâúðòè
ìàíäàò íà
Ìèòêî Àíäîíîâ
Âîäà÷ íà ëèñòàòà çà îáùèíñêè ñúâåòíèöè
îò ÁÑÏ å Ìèòêî Àíäîíîâ, å êàòåãîðè÷íîòî
ðåøåíèå íà êîíôåðåíöèÿòà

„СЕ Борднетце - България" ЕООД, Локация гр. Карнобат обявява 200
свободни позиции в отдел „Производство":
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:

ЦЕЛОГОДИШНА И ПОСТОЯННА РАБОТА

МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО В РАЗМЕР
НА 400 ЛЕВА; ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50 ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ; ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО
8-МО ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА; РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА; БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ ДО И ОТ ЗАВОДА; ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.
Контакти:
Снежана Колишева, тел. 0885 681 932 и Русалина Стаматова, тел. 0559 289 26
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

Р

ешението на социалистите от община Стралджа
е единодушно и категорично. Кандидатът за кмет на общината на предстоящите избори
за местна власт ще бъде отново
Митко Андонов. Трите мандата
на упорития и изключително
активен в работата си досегашен
кмет на община Стралджа получи
висока оценка за постигнатото.
„Митко Андонов надмина и найсмелите ни очаквания!”определи
управленската му дейност един
от делегатите, което бе подкрепено с ръкопляскания.

конференцията беше изборът
на кандидати за общински съветници. Това се предхождаше
от анализ за работата на досегашната група на съветниците
социалисти, председателя на

НОВО!

групата Валентина Маринова и
председателя на ОбС Атанаска
Кабакова.
Подробности за конференцията и кандидатите четете
на стр. 3

НОВО!

НОВО!

Îäîáðåíè êàíäèäàòóðè çà
êìåòîâå íà íàñåëåíè ìåñòà
Óòâúðäåíè ñà êàíäèäàòèòå
çà ÎáÑ
Сериозна част от работата на

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

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

Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

29 юли 2015 г.
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Ïúðâà êîïêà â Ñòðàëäæà

Çàïî÷âà èçïúëíåíèåòî íà
ïðîåêò çà íàä 2 ìëí. ëâ.

Кметът на общината Митко
Андонов даде ход на поредния мащабен проект, който
ще се изпълнява в Стралджа.
Изграждането на пункт за

управление на животински
отпадъци е на стойност 2 069
217 лв. със срок за финализиране 15 септември т.г. На
първата копка присъстваха

Илиян Димитров, представител на Разплащателна агенция
Ямбол, Антоанета Тодорова
управител на фирма „Контрол
инженеринг” АД София строителен надзор , инж.Николай
Георгиев управител на фирма
„АВС –Инженеринг- Н” ООД
Ямбол, изпълнител на строителството. Проектанти на
обекта са „Проинвест” ЕООД
Хасково, фирма „ДЗЗД” Съгласие 2015”, изпълнител за
доставка на специализирани
транспортни средства.
Преди да разбие шампанското в кофата на багера г-н
Андонов изрази увереността
си, че фирмата изпълнител
на строителните работи ще
изпълни качествено и в срок
всички дейности. Г-н Кмета припомни, че проектът

е единствен за югоизточен
регион с грижа за събиране
и безопасно съхраняване на
животинските отпадъци и
трупове. Пункта за управление на животински отпадъци
ще бъде разположен в района
срещу Южен парк на площ
около 4 дка, тук ще се замразяват и временно ще се
съхраняват замразените и
опаковани отпадъци, които
по-късно ще се експедират
до екарисаж с помощта на
специализирани камиони.
Проектът „Пункт за управление на животински отпадъци, община Стралджа,
област Ямбол” е по мярка
321 „ Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони „ от ПРСР
2007-2013г.

Îáó÷åíèå íà ñîöèàëíè ðàáîòíèöè

По покана на Обучителен
център към Фондация „Карин дом” от 22 до 24 юли
представители на Център
за социална интеграция
и рехабилитация/ЦСРИ/
и Център за обществена
подкрепа /ЦОП/ Стралджа
взеха участие в обучение на
тема „Терапевтични методи
и подходи, използвани при
деца със специални потребности. Опитът на Карин
дом.” Специалистите , работещи с деца със специални
нужди получиха полезна
информация за подходи и
методи дали резултат в
практиката на Карин дом,
използвани в индивидуални
и групови сесии, упражняваха се да използват индивидуални планове и програми
за терапия на децата, прилагайки правилото SMART.
В упражненията специалистите бяха обучавани и по

Ïèøå íè
ïðåçèäåíòúò
íà ÏÅÑ
Президентът на ПЕС Сергей Станишев изпрати

благодарствено писмо до кмета на общината Митко
Андонов и Мария Толева, председател на ОбС на БСП
във връзка с отправените към него поздравления по
повод преизбирането му за лидер на европейските социалисти. Като благодари за топлите думи и подкрепата
г-н Станишев добавя „ Уверявам ви, че приемам преизбирането ми за президент на ПЕС с удовлетвореност и
гордост, защото то е не само оценка за работата ми през
изминалия мандат, но и огромно доверие и отговорност,
дадени ми от партиите –членки на ПЕС за бъдещата
дейност на нашето политическо семейство във формирането на голямата европейска политика. Приемам
този успех не само за себе си, но и като успех за БСП
и България.” Писмото завършва с пожелания за успех
в предстоящото сериозно изпитание- местните избори.
„Сигурен съм, че с енергията, компетентността и волята
си, с безценния капитал на постигнатото през годините
от вас, тази битка може да бъде спечелена. Пожелавам
го от сърце! Бъдете здрави, с непримирим дух и вяра в
доброто и справедливостта!”

Ñúîáùåíèå
Със заповед № 282/09.07.2015г. на началник централ-

системата PECS , интересно
беше да видят на практика

ПРОМОЦИЯ

ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß –
ÑÒÐÀËÄÆÀ!

Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Стралджа съобщава на своите абонати, че предлага
ИЗГОДНА ПРОМОЦИЯ.
Всички абонати, които сключат договор за 2 години,
ще ползват НАМАЛЕНИЕ на месечната такса:
от 14 лв. на 9,80 лв.
Възползвайте се от предложението!

Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ
„Ðàé”
Стралджа
организира всички дейности при едно погребение
Ние ще помогнем да се справите!
ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

използването на Макатон,
езика на глухонемите. Полезно беше и запознаването как
да работят ефективно с родителите, прилагайки семейноориентиран подход. Всеки от
участниците беше увлечен в
предизвикателствата на терапевтичната практика. Повод

за разговор бяха теми за основните принципи в работата
на социалните работници, за
структурираната среда, за
методите на комуникация,
анализ на поведението и др.
В края на обучението всеки
от участниците получи сертификат.

но военно окръжие се организира набиране на граждани
за включване в курсове за придобиване на начална или
специална военна подготовка. Кандидатите подават
заявление до 10.09.2015г. във Военно окръжие – Ямбол.
За повече информация – гр.Стралджа, община Стралджа, стая №19, тел. 04761/53 66, 0884 788 408

Íàä 50 õèë. òîíà
çúðíî íà ñêëàä

Áëàãîäàðíîñò

Родителите и близките на пострадалия при инцидент в ЗПТ Валентин Митев
горещо благодарят на всички откликнали
на молбата за даряване на кръв. Младият
мъж, който получи множество изгаряния
по тялото със засегната тъкан на кожата,
имаше нужда от не малко кръв. След
поканата приятели, близки, роднини,
колеги, познати и непознати се включиха
в дарителството. Екип за кръвопреливане
пристигна в Стралджа на 15 юли и само
за час през импровизирания кръводарителски пункт преминаха десетки. Всеки
от дарителите изрази увереността си, че
Вальо ще се възстанови.
Благодарност за съпричастността и
добротата!

Жътвата В стралджанско
преваля успешно. След приключване прибирането на ечемика земеделските кооперации
съсредоточиха вниманието си
към жътвата на пшеницата. В
общината средния добив достигна 410 кг от декар. От общо
засетите 161 110 дка с пшеница,
от които за пропаднали се водят
1787 дка, прибраните площи
около 20 юли бяха 123 300 дка,
а зърното съхранено в складовете надскочи 50 хил. тона.
Оценката на специалистите за
стопанската година е добра.
Времето позволи техника и специалисти да успеят да приберат
без загуби зърното с очакване
и за добра цена.
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Ñîöèàëèñòèòå îò îáùèíà Ñòðàëäæà ñà åäèíîäóøíè:

Çåëåíà ñâåòëèíà çà ÷åòâúðòè ìàíäàò
íà Ìèòêî Àíäîíîâ

Âîäà÷ íà ëèñòàòà çà îáùèíñêè ñúâåòíèöè îò ÁÑÏ å Ìèòêî
Àíäîíîâ, å êàòåãîðè÷íîòî ðåøåíèå íà êîíôåðåíöèÿòà

Решението на социалистите от община
Стралджа е единодушно
и категорично. Кандидатът за кмет на общината на предстоящите
избори за местна власт
ще бъде отново Митко
Андонов. Трите мандата на упорития и
изключително активен
в работата си досегашен кмет на община
Стралджа получи висока оценка за постигнатото. „Митко Андонов
надмина и най-смелите
ни очаквания!”определи
управленската му дей-

ност един от делегатите,
което бе подкрепено с ръкопляскания.
Шестото заседание на
ОбС на БСП Стралджа започна с химна на България. В залата освен 110 от
общо избраните 144 делегати присъстваха кметове и
км.наместници, общински
съветници, председатели на
общински партийни организации. Гости на събитието
бяха Атанас Мерджанов и
Кирчо Карагьозов, народни
представители от БСП, Николай Пенев, председател
на Областния съвет на БКП
Ямбол, Русин Ребров, организатор към областното
ръководство.
Като начало присъстващите изслушаха анализът на
Мария Толева, председател
на Общински съвет на БСП,
за състоянието на партийната
организация и проведените
събрания за номинации за
общински кмет, кметове на
населени места и общински
съветници. Припомняйки,
че точно преди една година
на същата дата, 27 юли, 48
конгрес на БСП избра новият лидер Михаил Миков, тя
докладва за единодушното

решение на партийтните организации за кмет на общината да бъде издигнат отново
Митко Андонов. Решението
е той да бъде и водач на
листата на общинските съветници. След 12-годишен
управленски период той получи възможно най-добрия
атестат за реализирана политика на кметски екип с
изключителна важност и
осъществена управленска
програма. За мандат 20112015 г. са реализирани над
35 проекта на обща стойност
над 12 млн.лв. В процес на
изпълнение са проекти на
обща стойност още толкова.
Периодът под ръководство
на кмета Митко Андонов се
опредеря като изключително
успешен и с постижения във
всички области на живота. С
благодарност за гласуваното
доверие Митко Андонов
представи пред делегатите
новите ангажименти, които
поема за четвъртия мандат,
изрази увереността си, че
с общия труд на всички
община Стралджа ще направи поредната си крачка
напред като просперираща
и успешна.
Изяснено беше, че според
изборния кодекс в 4 от селата
на общината, които са с население под 100 души, няма да
се избира кмет на населеното
място.Във всички останали
17 села жителите ще гласуват за своите избраници. В
4 от селата бяха издигнати
кандидатурите на различни от досега действащите
кметове.В Люлин Росица
Михова, възпитаник на Киевски славянски университет, е
кандидатът на социалистите
за кмет на Люлин, в Чарда
социалистите подкрепят кандидатурата на Руска Николова, доскорошен управител
на магазин във Варна, във
Войника в надпреварата се
включва икономиста Мария
Енчева, в Поляна след едно
активно обсъждане в партийната организация на селото
и решение на Общинското
ръководство, бе одобрена
кандидатурата на Пенка
Иванова с 30 годишен
организационен опит в
партията. Във всички
останали села се подкрепят кандидатурите
на досегашните кметове, все хора доказали
своя управленски опит
и умения да ръководят
в екип, хора с политическа отговорност и
желание да работят за
добруване на жителите.
Подкрепата се определя
и от дадената положителна оценка за работата
на всеки от досегашните
кметове по места.

Îäîáðåíè êàíäèäàòóðè
çà êìåòîâå íà
íàñåëåíè ìåñòà
Александрово – Стойко Георгиев
Атолово - Стефан Сотиров
Воденичане - Петранка Крайчева
Войника - Мария Енчева
Джинот - Георги Василев
Зимница - Тенко Тенев
Иречеково - Николай Генов
Каменец - Живко Димитров
Лозенец - Петранка Добрева
Люлин - Росица Михова
Маленово - Живка Кичукова
Недялско - Тодорка Йорданова
Палаузово - Стойко Динев
Поляна - Пенка Иванова
Първенец - Иван Дойчев
Тамарино - Недялка Илиева
Чарда Руска - Николова

Сериозна част от работата на конференцията беше
изборът на кандидати за общински съветници. Това се
предхождаше от анализ за работата на досегашната група на съветниците социалисти, председателя на групата
Валентина Маринова и председателя на ОбС Атанаска
Кабакова. Като цяло ОбС на БСП дава положителна
оценка за тяхната работа, което се препотвърди и с решението на конференцията. Преди окончателния избор
на кандидатите в новата листа за общински съветници
Мария Толева припомни, че в нея трябва да попаднат
най- достойните, най-изявените представители на
партийната организация, хора, способни да провеждат
политиката на ОбС и подкрепяг безрезервно управленската програма на кмета на общината. На заседанието
бе изяснено още, че на местно ниво БСП ще участва
самостоятелно в изборите. Запазва се седмото място за
представител на гражданската квота, който за пореден
път ще бъде уважавания доктор Георги Атанасов. След
обсъждане на направените номинации от партийните
организации конференцията на тайно гласуване определи листата на БСП за общински съветници според
получените точки.

Ëèñòà íà êàíäèäàòèòå çà
îáùèíñêè ñúâåòíèöè:
Митко Андонов
Иван Георгиев
Иван Иванов
Мария Толева
Петър Йовчев
Цветелина Тончева
Д-р Георги Атанасов
Янко Добрев
Атанаска Кабакова
Валентина Маринова
Милена Йорданова
Жечко Вълчев
Койчо Тончев
Георги Иванов
Живка Георгиева
Радина Василева
Райна Атанасова
В своето изказване гостът Атанас Мерджанов не без
основание определи работата на общинската конференция „като по вода” и потвърди, че винаги е получавал
сериозна мотивация за активна работа именно след
посещение в Стралджа където социалистите умеят да
постигат победи, реализират една сериозна програма
водеща общината към реални успехи. За пореден път
народният представител определи работата на кмета
Митко Андонов, неговия екип, на общинските съветници от БСП като компетентна, отговорна, успешна.
Изрази убедеността си, че и новите кандидати ще получат одобрението на избирателите, че социалистите за
пореден път ще постигнат своя успех и ще продължават
да работят за развитието на Стралджа и общината.

29 юли 2015 г.
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Ñðåùè ìåæäó Ñòðàëäæà
è Âîäåíè÷àíå

На съвместна среща с
представители на Агенция пътна инфраструктура,
РУ”Полиция” Стралджа, проектанти на фирма „Виаплан”
София с кмета на общината
Митко Андонов и експерти
на общината на място окончателно беше направен оглед
на отбивката от АМ”Тракия”,
където, по предложение на
кмета, ще се изгражда площадка за зимно поддържане.
В разгара на летния отпускарски сезон комисията се
увери колко е необходимо
изграждането на такъв възел
имайки предвид много-

странното му използване.
През зимата- за съхраняване
на материали и базиране на
техника за снегопочистване
и поддържане на пътищата,
през лятото - за организация
на пазарище за плодове и зеленчуци. Друго приложение
на самите изходи е бързия
достъп до автомагистралата
на специализирани автомобили на Бърза помощ, противопожарна охрана, пътна
помощ, полиция. Комисията
подписа протокол за отстоянията и съответствие на
избраното място за площадката, който е изпратен до

проектантите.
Изграждането на площадката за зимно поддържане на
територията на общината,
между Стралджа и Воденичане, е по предложение на
кмета Митко Андонов, който
осъществи многобройни срещи с всички институции от
които зависи изграждането
на обекта, получи подкрепата на Агенция Пътна инфраструктура и Областното
ръководство. Очакванията
са скоро да бъде изготвен
техническия проект , да получи одобрение с цел старт
на изграждането на обекта.

Ðåìîíò íà âîäîïðîâîäíà ìðåæà
è ðåõàáèëèòàöèÿ íà ïúòèùà

Ãðèæà çà Èðå÷åêîâî

Иречеково е едно от селата в
община Стралджа които запазват броя на населението. Това
потвърждава кметът Николай
Генов, който всеки ден се среща с
хората и споделя проблемите им,
получава обществена подкрепа,
търси начини за подобряване на
жизнената среда за което получава и обществена подкрепа.
При периодичните си посещения
в селото кметът на общината
Митко Андонов засвидетелства

Изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна
мрежа Воденичане-първи етап
и рехабилитация на общински
пътища Стралджа-Атолово и
Воденичане-Джинот” на обща
стойност 5 490 848 лв. по ПРСР
ще реши важни проблеми на селища в общината. Според кметът
Митко Андонов, който периодично инспектира строителните
дейности, фирмите-изпълнители
се справят успешно с проектните
задължения и заложените срокове
ще бъдат спазени. Наред с реконструкцията на 3 км водопроводна
мрежа проекта ще помогне за
подобряване налягането и ка-

подкрепата на всяка добра инициатива.
Трудният терен в
селото създава много грижи
по поддържане на инфраструк-

турата. Това е причината много
улици да са все още нечакълирани и асфалтирани. През
последните няколко години г-н
Андонов е особено настойчив
дейностите по чакълирането
и асфалтирането на улици по
селата да се засилят . Само това
лято в Иречеково са чакълирани
над 350 м. улици. Подобрено е
състоянието на проблемни улици
и в селата Първенец, Джинот,
Правдино, Поляна, Чарда, Палаузово. Чакълирани са улици и в
селата Александрово, Каменец,
Богорово, Лозенец, Маленово
както и в общинския център.

Êóðñ
ïî ïúðâà ïîìîù íà ðàáîòíîòî ìÿñòî
На 15

чеството на питейната вода, ще
намалеят авариите. Точно това
е причината във Воденичане хората да подкрепят изпълнението
на проекта, осигуряващ реконструкция на 3 км водопроводна
мрежа, в очакване на скорошното
му приключване.
Активно се работи и по рехабилитацията на предвидените 7,6
км общинска пътна мрежа по
проекта. Става дума за пътища
Стралджа-Атолово, вкл. в регулацията, и Воденичане-Джинот,
където, след заздравяване на
основата на пътя, се полагат
асфалтовите слоеве. Изграждат
се отводнителни канавки по
целия път от Стралджа до края
на с.Атолово. В Джинот са доволни, че с изграждане ремонта
на пътя ще могат удобно и бързо
да пътуват до общинския център.

юли 2015г.
в зала на
Центъра за
социална
рехабилитация и интеграция в
град Стралджа, екип
на БЧК –
Ямбол проведе поредния курс
по първа
помощ на
работното
м я с то з а
служители
от центъра.
Обучението имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения за повишаване на тяхната
готовност за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти по време на
работа с деца и младежи с физически и ментални увреждания. Д-р Панайот Попов - обучител по
първа помощ към БЧК-Ямбол акцентира върху най-често срещаните заболявания в детската възраст
и специфичните подходи и техники за справяне при инциденти с деца и младежи с различна степен
на увреждания. Участниците имаха възможност да задават актуални въпроси, свързани с мерките
за справяне при наранявания, свързани със спецификата на дейността в центъра.
В края на обучението всеки участник получи удостоверение за преминат курс по „Първа помощ
на работното място”.
Добриела Праматарова
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природа трябва да се радват много повече хора.
Ще си призная, че всеки
ден прекаран в Леярово
ме изпълва с настроение и
живот. По това време уханието на билки тук е вълшебно. Природата диша, а
когато човек е в хармония
с нея и животът изглежда
по-различно. Въобще в
Леярово има атмосфера.
Всеки, който е идвал тук
го признава.
- М н о го п о е т и ч н о
представяте Леярово.
Дали и възрастните хора
са доволни от живота си
там?
- Опитвам се да помагам дните ни да бъдат
спокойни. Как го постигам? Със съдействието на
общинското ръководство
и лично на кмета Митко

както го могат само искрени, селски хора с добродетели. Имахме нужда
от чакълиране на улица.
И това стана. Получихме
подкрепа на предложението за смяна на дограмата в
кметството . Обновлението ни спести разходи за
отопление. Всяка пролет
организираме почистване
на селото, косене на треви.
Г-н Андонов даде разрешението си за закупуване
на моторна косачка за Леярово. Е, това особено ни
радва, защото ни е много
необходима.
- Има ли с какво друго
да се похвалите?
- Да, уличното осветление при нас се поддържа.
Всички лампи вече са сменени с енергоспестяващи,
своевременно се отремон-

закупуване на хляба?
- Какво лошо има в
това един км.наместник
ежедневно да проверява
състоянието на хората в селото? Считам това за свое
много важно задължение.
Знаете ли с каква радост
ме посрещат възрастните
хора, усещат загрижеността и се усещат по-спокойни, по-сигурни. Та ние сме
като едно голямо семейство! Аз познавам живота
на всеки от тях, прекланям
се пред труда , който са
дали, пред мъдростта им.
Затова не се притеснявам
да правя всякакви други
услуги. Леяровци се отговорни хора. Те са много
стриктни в плащането на
данъци и такси. Така ми
помагат и аз да изпълнявам
своите задължения към

Ïåíêà Êîëåâà, êì. íàìåñòíèê íà ñ.Ëåÿðîâî:

Ìàëêîòî ñåëî íå
îçíà÷àâà ïî-ìàëêî ãðèæè

Пенка Колева е
км.наместник на наймалкото село в община
Стралджа – Леярово.
Но има самочувствие на
човек с отговорности
и се справя успешно с
работата си. Не само
нова – тя е уважаван
км.наместник, защото
умее да окаже внимание

на всеки жител на селото – с любов, с уважение,
със загриженост.

- Г-жо Колева, с какво
се различава работата
на км.наместник в едно
малко село с тази на
колегата от по-големите
села?
- Защо смятате, че има

разлика? Дали хората за
които отговаряме са 100
или 30, отговорността е
една и съща. Всеки човек
има значение. И за всеки
човек ние сме еднакво
отговорни. Ако имам притеснения, те са свързани
с това, че живеем в едно
прекрасно място, а сме
толкова малко! На тази

Андонов, който откликва
на всеки поставен въпрос.
Никога не съм чувствала
подценяване на селото.
Имахме необходимост от
автобусна спирка . И тя
беше изградена. Хората
са доволни и не пропускат да изпратят чрез мен
поздрави до г-н Андонов.
Сърдечно и топло, така

тират ВиК авариите. За
здравето на възрастните
хора се грижи д-р Кирязов, който посещава селото
всяка сряда, а при спешни
случаи звъним на Бърза и
неотложна помощ във Войника, които се отзовават на
всяко повикване.
- Вярно ли е, че всеки
ден се „преброявате” при

общината.
- Какво искате да им
кажете в края на този
мандат?
- Да им благодаря за
доверието, за разбирателството. За мен е чест да
работя като км.наместник
в Леярово! Всеки мой ден
тук определям като пълноценен и успешен.

Петранка Бончева, Петър
Петров, Диана Панайотова,
Керанка Недковска, Калинка Янкова. Като лични
асистенти за болни и стари
хора се погрижиха социал-

ните асистенти. Всеки жест
на помощ се възприема
като съпричастност към
проблемите на хората. Благодарностите не закъсняват. А това ни мотивира да

работим още по-усърдно.
Направеното може да бъде
още повече и по-добро. С
усилията на кметство и
община ще го постигнем,
уверен съм в това.

Ñòîéêî Äîíåâ, êì.
íàìåñòíèê íà ñ. Ïàëàóçîâî:

Ïàëàóçîâî æèâåå ñ
íàäåæäè è î÷àêâàíèÿ

През периода 20112015г. световното стопанство беше в доста тежка
икономическа криза. Това
не подмина и нас в България. Усетихме я и в
малкото с.Палаузово.Въпреки трудните условия
продължихме да работим
с надеждата, че можем да
променим своя свят към
по-добро. Като кметски
наместник се опитвах да
откликвам на всяка молба на местните хора, да
решавам всеки проблем.
Разбира се, чувствах сила
и подкрепа от страна на
общинското ръководство
и лично от кмета Митко
Андонов, за което благодаря. Положените грижи
за селото и в зима и през

лято помогна животът ни
да бъде сравнително спокоен.През отчетния период
се погрижихме за допълнително монтиране на 20 бр.
улични лампи.Направихме
необходимото земеделските производители, собственици на животни от района
да получат общински мери
и пасища, а от там и субсидии за своите животни.
През 2015г. общината финансово подкрепи осигуряването на материали за
построяване на нов склад
за дърва и въглища. Чакълирахме 2,5 км от улиците
в селото. Отчитаме подобряване събираемостта на
данъ.ците, което говори
за едно отговорно отношение на палаузовци към

общината и кметството.
Съвместно с порицейския
инспектор от РУ”Полиция”
Стралджа кражбите в селото са сведени до минимум. Добра практика е
провеждането на разговори
с потенциалните извършители на посегателства, предупрежденията отправени
към всеки от тях. Своята
роля изигра и насочване на
вниманието към спазване
заповедта на кмета за ограничено движение на ППС с
животинска тяга през тъмната част на денонощието.
През този период
бяха осигурени работни
места за всички регистрирани като безработни. В
различни програми бяха
включени Ганка Михалева,

Êëóáúò íà ïåíñèîíåðèòå â ãîòîâíîñò

И участниците в Клуб на пенсионерите в Каменец скоро ще имат своята база за
празници и изяви. С бюджетни средства по молба на кмета на селото Живко Димитров и със съдействието на кмета на общината Митко Андонов за кратко време
беше ремонтирана сградата с три помещения – многофункционална зала, коридор и
санитарни помещения. Идеята е възрастните хора от селото да има къде да се събират, да провеждат различни мероприятия, да се веселят и да изпълват дните си със
съдържание. Очаква се оборудването след което пенсионерите ще съберат гости, за
да открият новата придобивка.

ÑÏÐÀÂÎÍÈÊ
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Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë

ȱV-ɬɢ ɩɚɤɟɬ –ɇɢɜɢ
ɉɨɥɹɧɚ,ɨɛɥ.əɦɛɨɥ
1 Ȼɨɝɨɪɨɜɨ
ɇɢɜɚ
ȼɨɣɧɢɤɚ
ɇɢɜɚ
2
Ʌɸɥɢɧ
ɇɢɜɚ
3
Ʌɸɥɢɧ
ɂɡɨɫɬɚɜɟɧɚ
4
ɧɢɜɚ
ɉɨɥɹɧɚ
ɇɢɜɚ

ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12,
òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
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ʋɁ-471/22.07.2015 ɝ.
ɝɪ. ɋɬɪɚɥɞɠɚ,





Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ȺɈɋ 
2040/25.05.2015
ɩɟɬɚ
ɝ.
ɞɟɫɟɬɚ
2041/25.05.2015
ɝ.
ɞɟɫɟɬɚ
2042/25.05.2015
ɝ.
ɞɟɫɟɬɚ
2043/25.05.2015
ɝ.
ɩɟɬɚ
2045/25.05.2015
ɝ.
ɩɟɬɚ
2046/25.05.2015
ɝ.
ɩɟɬɚ
2047/25.05.2015
ɝ.
ɬɪɟɬɚ
2048/25.05.2015
ɝ.



031015
049056

014028
018012
ɉɨɥɹɧɚ

ɇɢɜɚ

ɉɨɥɹɧɚ

ɇɢɜɚ

036056
040017
ɉɨɥɹɧɚ

ɇɢɜɚ
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046007

ɜ





14831 1907.66




1107

11.21



550

5.56



2166

21.93



3325

366.56



11958 1538.15
916

117.82



ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ-ɥɨɡɹ

1 ɇɟɞɹɥɫɤɨ

ɥɨɡɟ

097019

12.173 ɩɟɬɚ

2 ɇɟɞɹɥɫɤɨ
3 ɇɟɞɹɥɫɤɨ
4 ɇɟɞɹɥɫɤɨ
ȼɋɂɑɄɈ
 ɅɈɁə:

ɥɨɡɟ
ɥɨɡɟ
ɥɨɡɟ

098004
099002
097023

28.493 ɩɟɬɚ
69.949 ɲɟɫɬɚ
11.152 ɩɟɬɚ



 121.767 



1 ɇɟɞɹɥɫɤɨ



ɇɟɞɹɥɫɤɨ

406
67.21
35 259 4036.10 

2

ɧɢɜɚ

025043

4
5
6
7
8

ɇɟɞɹɥɫɤɨ
ɇɟɞɹɥɫɤɨ
ɇɟɞɹɥɫɤɨ
ɇɟɞɹɥɫɤɨ
ȼɋɂɑɄɈ
 ɇɂȼɂ

ȱȱ-ɪɢ ɩɚɤɟɬ-ɇɢɜɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢ ɫɟ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɉɪɚɜɞɢɧɨ,ɨɛɥ.əɦɛɨɥ,ɚ ɢɦɟɧɧɨ:

ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

1

045002

2

ɞɟɜɟɬɚ
050002

3

037019
ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

4

037018
ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

5

033010

6

031004
ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

ɉɪɚɜɞɢɧɨ

ɇɢɜɚ

7

022013

8

041082

9

026057

10

026055

11

026046

12

023108

 ȼɋɂɑɄɈ:



26.366



30.011
(11.229ɞɟɜɟɬɚ)
(3.37014.599 ɫɟɞɦɚ)
ɞɟɜɟɬɚ
11.458
ɱɟɬɜɴɪɬɚ
5.001
ɞɟɜɟɬɚ
3.666
ɱɟɬɜɴɪɬɚ
10.963
ɬɪɟɬɚ
2.377
ɬɪɟɬɚ
3.531
ɬɪɟɬɚ
6.700
ɬɪɟɬɚ
1.704
(1.463ɞɟɜɟɬɚ)
(0.5672.030 ɬɪɟɬɚ)
118.406 

2049/25.05.2015
ɝ.
2050/25.05.2015
ɝ.
2051/25.05.2015
ɝ.
2052/25.05.2015
ɝ.
2053/25.05.2015
ɝ.
2054/25.05.2015
ɝ.
2055/25.05.2015
ɝ.
2056/25.05.2015
ɝ.
2057/25.05.2015
ɝ.
2058/25.05.2015
ɝ.
2059/25.05.2015
ɝ.

2060/25.05.2015
ɝ.



17665

576.10



20107

655.74



9781

448.11

7677

276.71



3351

580.62



2456

88.53




7345 1343.52
1593

331.95



2366

596.92




4489 1034.15



263.01


1360 114.51
79332 6309.87 

ɇɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ȱȱ-ɜɢ ɩɚɤɟɬ: 79332.00 ɥɜ.
Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 10% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 7933.00 ɥɜ.
ɋɬɴɩɤɚ ɡɚ ɧɚɞɞɚɜɚɧɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 5% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 3967.00 ɥɜ.

1
2
3
4
5
6



ȱȱȱ-ɬɢ ɩɚɤɟɬ –ɇɢɜɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢ ɫɟ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ Ɇɚɥɟɧɨɜɨ ɢ ɉɚɥɚɭɡɨɜɨ,ɨɛɥ.əɦɛɨɥ
Ɇɚɥɟɧɨɜɨ
ɇɢɜɚ
ɫɟɞɦɚ
1605/06.12.2011
320091
1.062
828 37
ɝ.
ɉɚɥɚɭɡɨɜɨ
ɇɢɜɚ
ɩɟɬɚ
1153/03.04.2007
020392
3.000
2190 235
ɝ.
ɉɚɥɚɭɡɨɜɨ
ɇɢɜɚ
132030
0.864 ɩɟɬɚ
146/05.05.1999 ɝ.
631 59
ɉɚɥɚɭɡɨɜɨ
ɇɢɜɚ
210010
1.831 ɲɟɫɬɚ
144/05.05.1999 ɝ.
1337 156
ɉɚɥɚɭɡɨɜɨ
ɇɢɜɚ
252015
3.791 ɬɪɟɬɚ
114/12.01.1999 ɝ.
2767 557
ɉɚɥɚɭɡɨɜɨ
ɇɢɜɚ
ɬɪɟɬɚ
1156/03.04.2007
280222
3.000
ɝ.
2190 463
ȼɋɂɑɄɈ:

 13.548 

9943 1507

ɇɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ȱȱȱ-ɬɢ ɩɚɤɟɬ: 9943.00 ɥɜ.
Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 10% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 994.00 ɥɜ.
ɋɬɴɩɤɚ ɡɚ ɧɚɞɞɚɜɚɧɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 5% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 497.00 ɥɜ.

723




12125 2495
3256

448

1938

226




1921/29.04.2014
ɝ.
1922/29.04.2014
ɝ.
2064/19.06.2015
ɝ.
1925/29.04.2014
ɝ.
1927/29.04.2014
ɝ.

2115

69

2793

464

2062

76






5504 1011



2065/19.06.2015
ɝ.

6826

501



46 576 6531

ɧɚɯɨɞɹɳɢ

ɫɟ

ɜ

ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ

ɧɚ

1972,03 


18520 4615.87
45467 11331.74 
7249 1806.62 



79148 19726.26

7912



ɧɢɜɚ

040035

4.219 ɲɟɫɬɚ

ɧɢɜɚ

056009

1.699 ɲɟɫɬɚ

ɢɡɨɫɬ.ɧɢɜɚ
ɧɢɜɚ
ɢɡɨɫɬ.ɧɢɜɚ
ɢɡɨɫɬ.ɧɢɜɚ
ɢɡɨɫɬ.ɧɢɜɚ

070018
059003
059004
059006
059007

4.814
3.633
2.141
4.549
4.396













ɉɟɬɚ
ɲɟɫɬɚ
ɲɟɫɬɚ
ɲɟɫɬɚ
ɲɟɫɬɚ

27.626 

2030/30.03.2015
ɝ..
2031/30.03.2015
ɝ..
2032/30.03.2015
ɝ..
2033/30.03.2015
ɝ..
102/11.01.1999 ɝ.
103/11.01.1999 ɝ.
104/11.01.1999 ɝ.
105/11.01.1999 ɝ.


2023

123.32 

3924

273.39

1580

144.50

4477
3128
1991
4231
4088

542.54
205.95
121.37
257.88
249.20

25442 1918.15










ɇɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ Vȱ-ɬɢ ɩɚɤɟɬ: 25 442.00 ɥɜ.
Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 10% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 2544.00 ɥɜ.
ɋɬɴɩɤɚ ɡɚ ɧɚɞɞɚɜɚɧɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 5% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 1272.00 ɥɜ.
Vȱȱ-ɦɢ ɩɚɤɟɬ-ɧɢɜɚ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɫ.Ɂɢɦɧɢɰɚ,ɨɛɥ.əɦɛɨɥ:
1 Ɂɢɦɧɢɰɚ



1142

5600

ɢ



2028/30.03.2015 ɝ.
2029/30.03.2015
ɝ..
97/06.01.1999 ɝ.
85/23.12.1998 ɝ.

2.175 ɲɟɫɬɚ

ɇɟɞɹɥɫɤɨ

ɇɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ȱ-ɜɢ ɩɚɤɟɬ: 35 259.00 ɥɜ.
Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 10% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 3526.00 ɥɜ.
ɋɬɴɩɤɚ ɡɚ ɧɚɞɞɚɜɚɧɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 5% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 1763.00 ɥɜ.

ɞɟɜɟɬɚ

518

Vȱ-ɬɢ ɩɚɤɟɬ-ɧɢɜɢ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɫ.ɇɟɞɹɥɫɤɨ,ɨɛɥ.əɦɛɨɥ:



ɇɟɞɹɥɫɤɨ

ɇɢɜɚ

4357

ɇɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ V-ɬɢ ɩɚɤɟɬ: 79 148.00 ɥɜ.
Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 10% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 7915.00ɥɜ.
ɋɬɴɩɤɚ ɡɚ ɧɚɞɞɚɜɚɧɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 5% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 3957.00 ɥɜ.

3

ɉɪɚɜɞɢɧɨ

Ȼɨɝɨɪɨɜɨ,ȼɨɣɧɢɤɚ,Ʌɸɥɢɧ



72.035

V-ɬɢ ɩɚɤɟɬ-Ɍɪɚɣɧɢ
ɇɟɞɹɥɫɤɨ,ɨɛɥ.əɦɛɨɥ:



ɉɚɡɚɪɧɚ Ⱦɚɧɴɱɧɚ
ɰɟɧɚ-ɥɜ. ɨɰɟɧɤɚ

ɧɚ

112/12.01.1999 ɝ.
1230/01.10.2007
ɝ.
2062/19.06.2015
ɝ.
2063/19.06.2015
ɝ.

ɇɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ȱV-ɬɢ ɩɚɤɟɬ: 46576.00 ɥɜ.
Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 10% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 4658.00 ɥɜ.
ɋɬɴɩɤɚ ɡɚ ɧɚɞɞɚɜɚɧɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 5% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 2329.00 ɥɜ.




ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ





ɂɦɨɬɢ ɱɚɫɬɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ

ɇɚɱɢɧ ɧɚ ɂɦɨɬɟɧ
ʋ Ɂɟɦɥɢɳɟ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ʋ
Ⱦɤɚ.
ɇɚɜɨɞɧɟɧɚ
1 Ⱦɠɢɧɨɬ
000009 18.539
ɧɢɜɚ
Ⱦɠɢɧɨɬ
ɇɢɜɚ
2
020190 1.384
Ⱦɠɢɧɨɬ
ɇɢɜɚ
3
020196 0.687
Ⱦɠɢɧɨɬ
ɇɢɜɚ
4
020240 2.707
Ⱦɠɢɧɨɬ  ɇɢɜɚ
5
090077 4.156
Ⱦɠɢɧɨɬ
ɇɢɜɚ
6
090078 14.948
Ⱦɠɢɧɨɬ
ɇɢɜɚ
7
090141 1.145
Ⱦɠɢɧɨɬ
ɇɢɜɚ
8
160103 0.508
 ȼɫɢɱɤɨ: 
 44.074

003033

ɫɟ

6.601 ɩɟɬɚ
ɱɟɬɜɴɪɬɚ
7.001
ɬɪɟɬɚ
16.167
ɱɟɬɜɴɪɬɚ
4.342
(2.076ɫɟɞɦɚ)
(1.3843.460 ɱɟɬɜɴɪɬɚ)
ɞɟɜɟɬɚ
3.776
ɩɟɬɚ
4.988
ɞɟɜɟɬɚ
3.682
ɩɟɬɚ
9.828
(5.485ɨɫɦɚ)
(6.70512.190 ɫɟɞɦɚ)

ȼɋɂɑɄɈ:





ɇɢɜɚ

9

ȱ-ɜɢ ɩɚɤɟɬ –ɧɢɜɢ ɜ ɡɟɦɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɫ.Ⱦɠɢɧɨɬ, ɨɛɥ.əɦɛɨɥ ɚ ɢɦɟɧɧɨ:



ɉɨɥɹɧɚ
8

ɇ Ⱥ Ɋ ȿ ɀ Ⱦ Ⱥ Ɇ:



ɇɢɜɚ

7

1.Ⱦɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɩɭɛɥɢɱɟɧ ɹɜɟɧ ɬɴɪɝ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɬɪɚɣɧɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ-ɥɨɡɹ ɢ
ɧɢɜɢ ɱɚɫɬɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ, ɧɚɯɨɞɹɳɢ ɫɟ ɜ ɡɟɦɥɢɳɚɬɚ ɧɚ ɫ. Ⱦɠɢɧɨɬ, ɉɪɚɜɞɢɧɨ,
Ɇɚɥɟɧɨɜɨ, ɉɚɥɚɭɡɨɜɨ, Ȼɨɝɨɪɨɜɨ, ȼɨɣɧɢɤɚ, Ʌɸɥɢɧ, ɉɨɥɹɧɚ, ɫ.ɇɟɞɹɥɫɤɨ ɢ ɫ.Ɂɢɦɧɢɰɚ,
ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɩɚɡɚɪɧɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɨɬ ɥɢɰɟɧɡɢɪɚɧ ɨɰɟɧɢɬɟɥ, ɜ ɩɚɤɟɬɢ ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:


ɧɚɯɨɞɹɳɢ
022009

009001
ɉɨɥɹɧɚ

6

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ. 44, ɚɥ.2 ɨɬ ɁɆɋɆȺ, ɱɥ.35,ɚɥ.1 ɢ ɱɥ.41, ɚɥ.2 ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ, ɱɥ.18, ɚɥ.1 ɨɬ ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ2 ɡɚ ɪɟɞɚ ɡɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ ɢɦɨɬɢ ɢ ɜɟɳɢ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɢ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ580 ɨɬ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 44/27.05.2015 ɝ. ɢ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ592 ɨɬ ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ45/02.07.2015 ɝ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ-ɋɬɪɚɥɞɠɚ.




6

ɧɢɜɚ

035041

8.906 ɬɪɟɬɚ

2019/27.11.2014 ɝ.

11043 1505.56 

ɇɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ Vȱȱ-ɦɢ ɩɚɤɟɬ: 11 043.00 ɥɜ.
Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 10% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 1104.00 ɥɜ.
ɋɬɴɩɤɚ ɡɚ ɧɚɞɞɚɜɚɧɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 5% ɨɬ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ: 552.00 ɥɜ.

2.Ɍɴɪɝɴɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ 11.08.2015 ɝ. ɨɬ 14:00 ɱɚɫɚ ɜ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
ɋɬɪɚɥɞɠɚ.
3. Ɍɚɤɫɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ-50 ɥɜ. /ɜɧɚɫɹ ɫɟ ɩɨ ɛɚɧɤɨɜ ɩɴɬ/
4.Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɬɚɤɫɚɬɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ ɫɟ ɜɧɚɫɹɬ ɩɨ ɛɚɧɤɨɜ ɩɴɬ ɩɨ
ɫɦɟɬɤɚ:
ɛɚɧɤɚ „ɐɄȻ”ȺȾ, ɤɥɨɧ əɦɛɨɥ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ ɋɬɪɚɥɞɠɚ,
BIC: CECBBGSF, IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200.
Ⱦɟɩɨɡɢɬɚ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ ɤɥɚɫɢɪɚɧɢ ɧɚ ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ ɢ ɜɬɨɪɨ ɦɹɫɬɨ ɧɟ ɫɟ
ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɬ ɜ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɨɬɤɚɡ ɡɚ ɫɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪ.
5.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ ɫɟ ɩɨɞɚɜɚɬ ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɥɢɰɚ ɞɨ
16.00 ɱɚɫɚ ɧɚ 10.08.2015 ɝ. ɜ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ:
Ɂɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɥɢɰɚ:
1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ /ɩɨ ɨɛɪɚɡɟɰ/.
2.Ʉɫɟɪɨɤɨɩɢɟ ɨɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ ɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɬɨ ɥɢɰɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɨ
ɘɅ.
3.ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɡɚ ɚɤɬɭɚɥɧɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚ ɮɢɪɦɚɬɚ ɢɡɞɚɞɟɧɨ ɧɟ ɩɨ ɪɚɧɨ ɨɬ 15
ɞɧɢ ɨɬ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɬɴɪɝɚ.
4.Ʌɢɩɫɚ ɧɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɤɴɦ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ /ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɫɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨ ɨɬ
Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ/.
5.ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɬ ɇȺɉ, ɱɟ ɘɅ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɜ ɬɴɪɝɚ ɧɹɦɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ.
6.ɉɥɚɬɟɠɟɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ-ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɡɚ ɜɧɟɫɟɧ ɞɟɩɨɡɢɬ ɢ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ.
7.ɉɴɥɧɨɦɨɳɧɢɰɢɬɟ, ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɢ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɘɅ ɜ ɬɴɪɝɚ ɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ ɤɨɩɢɟ ɨɬ ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨ ɡɚɜɟɪɟɧɨ ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ.
Ɂɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɥɢɰɚ:

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ /ɩɨ ɨɛɪɚɡɟɰ/.
2.Ʉɫɟɪɨɤɨɩɢɟ ɨɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ ɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ.
3.Ʌɢɩɫɚ ɧɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɤɴɦ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ /ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɫɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨ ɨɬ
Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ/.
4.ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɬ ɇȺɉ,ɱɟ ɥɢɰɟɬɨ ɧɹɦɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ.
5.ɉɥɚɬɟɠɟɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ-ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɡɚ ɜɧɟɫɟɧ ɞɟɩɨɡɢɬ ɢ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ.
6. ɉɴɥɧɨɦɨɳɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɜ ɬɴɪɝɚ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ ɤɨɩɢɟ ɨɬ ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨ
ɡɚɜɟɪɟɧɨ ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ.
ɇɟ ɫɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ, ɱɢɢɬɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɚ ɩɨɞɚɞɟɧɢ ɫɥɟɞ ɤɪɚɣɧɢɹ ɫɪɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɡɚɩɨɜɟɞ.
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɡɚɩɨɜɟɞ ɞɚ ɫɟ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚ ɧɚ ɫɚɣɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ, ɞɚ ɫɟ
ɩɨɫɬɚɜɢ ɜ 3-ɞɧɟɜɟɧ ɫɪɨɤ ɨɬ ɢɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɣ ɧɚ ɬɚɛɥɨɬɨ ɜ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚ ɜɴɜ ɜ.”ȼɪɟɦɟ”.
Ɂɚɩɨɜɟɞɬɚ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟɞɟ ɞɨ ɡɧɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɨɬɞɟɥ „ɂȾɈɋ” ɡɚ ɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ,
ɤɨɹɬɨ ɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟ ɬɴɪɝɚ, ɫɴɫɬɚɜɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɢ ɤɥɚɫɢɪɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɴɬ ɩɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɡɚɩɨɜɟɞ ɜɴɡɥɚɝɚɦ ɧɚ ɂɜɚɧ ȽɟɨɪɝɢɟɜɁɚɦ.ɤɦɟɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ.
ɆɂɌɄɈ ȺɇȾɈɇɈȼ /ɩ/
Ʉɦɟɬ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ
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Íàçäðàâèöè çà ðîæäåíèöè
, идеите и желанието да празнуват заедно. Неостаряващите
самодейци наистина всеки път
намират интересни начини да
докажат силния си народен
дух и огромното желание да
съхраняват, разнообразяват

и обогатяват традициите на
родното място. В близък план
самодейците се подготвят да
посрещнат свои приятели от
пенсионерски клуб с. Кукорево.
Много старание полагат и в
подготовка за участието си в

Националния събор на народното творчество в Копривщица,
където ще се представят заедно
с ансамбъл „Въжички” при
читалище „Просвета 1892”
Стралджа.

ɊȺɁɉɂɋȺɇɂȿ ɇȺ ȺȼɌɈȻɍɋɇɂɌȿ Ʌɂɇɂɂ
ȼ ɈȻɓɂɇȺ ɋɌɊȺɅȾɀȺ ɉɈ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂȿ
ɋɌɊȺɅȾɀȺ – əɆȻɈɅ

6.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

5.55

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

7.20

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

8.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

8.50

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

9.03

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

9.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

9.10

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɈɌ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ɉɊȿɁ ɑȺɊȾȺ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

10.10

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

11.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

11.50

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

8.10
8.40

С красиви изпълнения на
народни мелодии на гайда от
талантливия шестокласник,
възпитаник на музикалното
училище в Котел, Стоян Росенов Иванов, ще запомнят
юлския празник на рождениците
в клуб „Дълголетие”. Спазвайки традицията членовете на
пенсионерската организация се
събраха, за да отбележат 70-я
юбилей на уважаваните Стойка
Вълкова и Мария Ганчева, които
получиха поздравителен адрес
от клуба, цветя и подаръци.
Още девет бяха щастливците,
които отбелязаха рождените си
дни в празничната обстановка.
Иванка Рандева, Делка Куртева,
Добринка Койчева, Тодорка
Топчиева, Цанка Добрева, Николинка Стойчева, Динка Халачева, Златка Саллакова, Мара
Георгиева са все хора, оставили

10.20
10.20
11.50
12.30

достойна следа от богат трудов
живот. За тях бяха литературните шаржове на Георги Александров, поздравленията и подаръците. Имаше песни, танци,
закачки, веселба. И разбира се,
наздравици по стралджански.

От името на рождениците благодарност отправи Николинка
Стойчева. Новопостъпилите
членове на клуба Иванка Рандева и Стефан Боянов споделиха
възхищението си от богатия
организационен живот на клуба

93 ñà ìàëêî ... èëè êàê ñå ïðàçíóâà ñ ïðèÿòåëè

Жеко Дойчев, автор на
книгата „Летопис на село
Поляна”, отпразнува 93-я си
рожден ден в пенсионерския
клуб на родното село. Празникът ще остане незабравим не
само заради топлите поздравления и пожелания, а и заради
засвидетелстваното уважение

към един достоен човек дал
своя принос за развитието
на Поляна, за съхраняване на
историята и предаването й на
по-младите. Отбелязването
на рождения ден на Жеко
Дойчев бе повод за връщане
назад в годините, спомени за
добри и по-трудни години, за

трудови успехи и събития, обединяващи цялото население.
Възрастният мъж съхранил
добра памет и свежо чувство
за хумор разказа интересни
случки, благодари за вниманието и изрази увереността
си, че такива срещи ще има и
за в бъдеще.

Ôîëêëîðíà ãðóïà „Ëàòèíêà” ïðè ÷èòàëèùå Âîéíèêà

Ñòúïêà êúì íîâè óñïåõè

əɆȻɈɅ – ɋɌɊȺɅȾɀȺ

ȺȼɌɈɋɉɂɊɄȺ

7.10

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

13.00

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

14.10

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

15.34

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

16.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

17.00

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ɁȺȻȿɅȿɀɄȺ

ɑȺɋ ɇȺ
ɌɊɔȽȼȺɇȿ

ɑȺɋ ɇȺ
ɌɊɔȽȼȺɇȿ

12.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə

13.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə ɂ
ɉɈɇȿȾȿɅɇɂɄ
ɈɌ Ɋɍɋȿ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

14.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

15.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɈɌ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə

15.25

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

17.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

17.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ɋɌɊȺɅȾɀȺ – ɋɈɎɂə
ȻȺɊ ɄɊȿȾɈ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

15.30

6.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

17.30

ɋɌɊȺɅȾɀȺ – ȼȺɊɇȺ

7.55

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ ɁȺ
Ɋɍɋȿ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ɉɊȿɁ ɑȺɊȾȺ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɁȺ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ɉɊȿɁ ɑȺɊȾȺ
ȾɈ ɆȺɅȿɇɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɁȺ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ

ɋɈɎɂə - ɋɌɊȺɅȾɀȺ

3.40

5.45

ȺȼɌɈɋɉɂɊɄȺ ɁȺȻȿɅȿɀɄȺ

ɐȿɇɌɊȺɅɇȺ
ȺȼɌɈȽȺɊȺ
ɐȿɇɌɊȺɅɇȺ
ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ȼȺɊɇȺ – ɋɌɊȺɅȾɀȺ

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

16.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ɋȿɁɈɇɇȺ V-ȱɏ

14.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ɋȿɁɈɇɇȺ V-ȱɏ

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ ɇȿȾȿɅə

ɋɌɊȺɅȾɀȺ – Ɋɍɋȿ

8.25

ɋɌɊȺɅȾɀȺ–ȼɈȾȿɇɂɑȺɇȿ-ɉȺɅȺɍɁɈȼɈ-ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ

10.20
16.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ɋɌɊȺɅȾɀȺ–ɅɈɁȿɇȿɐɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ

14.00
18.00

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ɁȺȻȿɅȿɀɄȺ: ɉɔɌɇɂɐɂɌȿ ɉɔɌɍȼȺɓɂ ȼ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ȽɊ. ɋɈɎɂə ȼ
ɑȺɋɈȼȿɌȿ 3.40 ɂ 6.30 ɌɊəȻȼȺ ȾȺ ɇȺɉɊȺȼəɌ ɉɊȿȾȼȺɊɂɌȿɅɇȺ ɁȺəȼɄȺ ȼ
ȻɂɅȿɌɇɂɌȿ ɐȿɇɌɊɈȼȿ ɇȺ ȿɈɈȾ”ȾɂɑɈɇɂ” ɇȺ ȿȾɂɇ ɈɌ ɋɅȿȾɇɂɌȿ
ɌȿɅȿɎɈɇɂ: 046/ 66 23 41; 046/ 66 18 43

ТЕЛ. 0895175430, 0894831628, 04761 99 22

Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – Ñòðàëäæà
Самодейците от фолклорна група „Латинка” при читалище Войника направиха още една стъпка
към успехи. Този път с финансовата подкрепа на общината, която осигури транспорта, любителите на фолклора се включиха в прекрасния тракийски събор „Богородична стъпка”, за да покажат
майсторство и талант. Лично кметът Жеко Жеков придружи самодейците , за да се увери на място
колко добри са „момичетата” – с красивите народни носии, с песните и обичаите, които представят.

Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за
брой плюс кръст - 67 лв.
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„Äúëãîëåòèå” ïðåäñòàâÿò
Ñòðàëäæà è Âúëêàíà Ñòîÿíîâà
Известният и активен
клуб „Дълголетие” Стралджа представи обичаната
народна певица Вълкана
Стоянова в едно от найгледаните телевизионни
предавания у нас. Гостувайки при водещата Галя
Асенова самодейците, водени от председателя Донка
Атанасова, доказаха, че са
достойни продължители
на творчеството на Вълкана. Пред цяла България прозвучаха над 10 от
най-обичаните Вълканини
песни. Облечени в своите
стралджански народни носии жените не пропуснаха
да представят общината и
града с всички особености,
забележителности и красоти. С гордост потвърдиха
създаването на фондацията
„Вълкана Стоянова”, която

работи за пропагандиране
песните на славея на Тракия и стимулира млади таланти за изява на голямата
сцена. За зрителите стана
ясно, че в един малък град
като Стралджа фолклорът
се съхранява в неговата
истинска прелест и многообразие, че певица като
Вълкана никога няма да
бъде забравена. Водещата
беше очарована и от получените подаръци – книгата
за община Стралджа и историята на града, „100 причини да се гордея, че съм от
Стралджа”, рекламни брошури и диск с изпълнения
на оркестър „Стралджа”.
Прекрасното изпълнение на
стралджанските музиканти
обогати предаването, даде
повод за изпълнение на
красиви народни хора и

разговор за това как обичта
към народното творчество
преобразява, стимулира и
ощастливява млади и стари.
Пътуването на групата
стана възможно благодарение подкрепата на кмета на
общината Митко Андонов,
както и спонсорството на
земеделските кооперации
„Начало 93” и „Съгласие”,
складове за горивни материали Георги Кабаков и Въльо Вълев. „Благодарност и
поклон към такива хора с
отворено сърце за помощ!
Те са тези, които ни правят
силни , дават ни надеждата, че всяко представяне
на богатия стралджански
фолклор е доказателство за
местен патриотизъм, който
възпитава и облагородява”,
категорична е Донка Атанасова.”
менчани изпълниха своята програма. Красотата
на природата и
присъствието
на толкова много любители на
българското народно творчество провокираха
самодейците да
покажат на какво са способни и
колко интересни
обичаи съхраняват в своето
читалище. Ръко п л я с ка н и я т а

Êàìåíåö íà Ðîæåí

ги зарадваха, а
спомените които съхраниха им
дават повод за
нови творчески
планове.

Песни, танци и народни местни обичаи представиха самодейците от
Каменец на сцената на събора в Рожен. Пред многобройната публика мъжката
певческа група и групата

за автентичен фолклор
при читалището показаха своето майсторство и
красиви народни носии.
Нито дългия път, нито горещото време попречиха
на ентусиазма с който ка-

НОВО!
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0890101017 ИЛИ 0988363702
продава изгодно апартаменти в Бургас, Слънчев
бряг, Свети Влас, Пампорово, Банско.
Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/.

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!

