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В

последния ден на август
под палещите лъчи на
щедрото все още лятно слънце в община Стралджа
бе направена първата копка на
закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци. Като

партньор с общините Ямбол,
Тунджа, Нова Загора и Сливен
община Стралджа всъщност
първа поставя началото по
изпълнение на дейностите по
рекултивация, което е част от
съвместния мащабен проект „Изграждане на регионална система
за управление на отпадъците в
регион Ямбол – първа фаза”,
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013
г. чрез Европейския фонд за регионално развитие с Договор за
безвъзмездна финансова помощ.
Гости на събитието бяха Димитър Иванов, областен управител на област Ямбол, Стоян
Драгнев, зам.кмет на община
Ямбол, Мария Паспалджиева,
ръководител на проекта, Живко
Недев, представител на изпълнителя „Консорциум Мараш
-2015”,Евгени Цветанов, представител на фирмата за строителен надзор. Сред присъстващите
бяха още Атанаска Кабакова,
председател на ОбС-Стралджа,
зам.кметовете Иван Георгиев и
Мария Толева, представители на
фирмата изпълнител, специалисти от отдел ТСУ, представители
на общинска администрация,
граждани.
„С изпълнението на този
проект нашите общини правят
решителна крачка за прилагане

на съвременните изисквания за
опазване на околната среда и подобряване на нейното състояние
в сферата на управление на отпадъците”, каза при откриването
водещия Иван Иванов, зам.кмета
на общината, който припомни и

поставените цели.
Проектът ще даде възможност
за цялостна промяна на околната
среда в района.Той ще се изпълнява в два етапа – техническа
рекултивация и биологична рекултивация през първата година
с последваща биологична рекултивация през втората и третата
година. Със задоволство от старта
на дейностите по закриване на
депото за отпадъци в Стралджа и
готовност за изпълнение на всички
предвидени дейности качествено
и в срок към присъстващите се
обърна Живко Недев, представител на фирмата – изпълнител. За
същината на проекта и неговата
предистория говори областния
управител Димитър Иванов, който
изрази увереността си, че поставеното начало от община Стралджа
е сигурен показател за усвояване
на европейските средства, за изпълнение на държавната политика
и постигане на добър екологичен
ефект за общината и региона.
Следва на стр. 5

„СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР
НА: 420 ЛЕВА;
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50 ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО
ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15 ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА;
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% ВЪРХУ
ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.
Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
Р. Стаматова 0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

НОВО!

НОВО!

НОВО!

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

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

Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738
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Финансовото състояние на
община Стралджа през първото
шестмесечие на годината се
запазва добро. Това потвърди
със своя отчет пред съветниците кметът Митко Андонов.
Осигурени са възможности за

изпълнение на всички планирани дейности по параграфи,
не се допуска просрочване на
задължения. Събирането на
приходи в договорените срокове
се забавя, което определя и пониското изпълнение на някой

разходи спрямо същия период
на 2014 г. поради което се предприемат мерки за намаляване
размера на несъбраните приходи. Това определя и политиката
на общинското ръководство
за ограничаване поемането на
задължения до размера на касовите постъпления в общинския
бюджет и лимитиране на една
част от разходите по звена и
работни места.
През отчетния период в общинския бюджет са постъпили
приходи в размер на 3 954 236
лв., което е 40,36%, също толкова са и извършените разходи. В
сравнение със същия период на
миналата година нарастването е
с 7,76 пункта.
За отчетния период чрез
общинския бюджет са финансирани 22 883 лв. капиталови
разходи , което е 1,99% изпълнение на уточнения бюджет за

годината.
Без коментар информацията
за изпълнението на бюджета
беше приета, с мнозинство
беше утвърдена и информацията за нивото на изпълнение на
проекти, както и информацията
за административно-наказателната дейност и административното обслужване.
ОбС одобри Годишен план
за 2015 г. за ползване на дървесина, съответно съгласувани
с горскостопанския план, който
включва отдели, подотдели и
прогнозни количества стояща
дървесина от общински горски
фонд. Предвидени са огледни
сечи в Каменец, възобновителни сечи в Палаузово, Войника,
Каменец, санитарна сеч – във
Войника.
В делови порядък бе удължен срока за погасяване и
промяна вида на кредит за

финансиране изпълнението на
проект „За по-добър живот”.
От краткосрочен той преминава в дългосрочен, а срокът на
погасяване от 12 става на 18
месеца. Решението е общината
да сключи анекс към договор
за кредит с Фонд за органите
на местното самоуправление
в България – ФЛАГ по силата
на който да се удължи срока на
поетия краткосрочен общински дълг с цел реализация на
проекта.
ОбС даде съгласието си да
се учреди безсрочно безвъзмездно право на строеж в полза
на МЗ- Център за спешна медицинска помощ Ямбол за изграждане на нова сграда за нуждите
на ФСМП – Стралджа върху
площ от 920 кв.м., като упълномощава кмета на общината да
сключи необходимия договор за
безсрочно безвъзмездно право

на строеж. Решението е във
връзка с искане на директора на
ЦСМП Ямбол и възможността
за изграждане на нова сграда,
съобразена с европейските
изисквания за предоставяне
на бърза и качествена спешна
медицинска помощ на населението от общината. Одобрение
получи и докладна записка
на кмета на общината Митко
Андонов за обявяване на част
от помещенията в сградата на
кметство Войника от публична
общинска собственост в частна
и дарение на част от помещенията в сградата на кметството с
обща площ 174,91 кв.м. на МЗ
за ФСМП. Министерство на
здравеопазването е бенефициент по ОП „Региони в растеж”
2014-2020 г. и желаят да им се
предостави тази собственост с
цел разширяване на съществуващия ФСМП Войника.

Изготвения през 2013год.
по идея на Кмета и общинското ръководство Технически
проект обхваща:
Изграждане на водовземна
помпена станция при съществуващ хидротермален сондаж
и довеждащ водопровод до котелните на СОУ”П.К.Яворов”,
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” ,
ОДЗ „Здравец” и ЦДГ „Мати
Рубенова” в гр.Стралджа;

Природната гореща вода ще
загрява чрез топлообменници
водата във всяка вътрешна
отоплителна мрежа. По този
начин ще се постига икономия
на горива над 70% от сега
изразходваните количества.
От друга страна ще се намали
замърсяването на атмосферата
над града с намалянето на количествата изгорели газове от
комините на котелните.

Îôèöèàëíî
Ïîäïèñàí å äîãîâîð
Кметът на Община Стралçàêðèâàò äåïîòî â
джа – г-н Митко Андонов
подписа на 18.08.2015 г. в
Ñòðàëäæà
Министерство на енергетиОбщина Стралджа съобщава на своите граждани,

че във връзка с изпълнението на проект „Изграждане
на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”, на 31.08.2015г. се
проведе официална церемония Първа копка на обект
„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци
с преустановена експлоатация на Община Стралджа,
ПИ 69660.420.1, землище на гр. Стралджа“. Събитието
ще се състои в местността „Дружба“, землището на гр.
Стралджа.
С изпълнението на този партньорски проект общините Стралджа, Ямбол, Сливен, Нова Загора и „Тунджа“
правят решителна крачка за прилагане на съвременните
изисквания за опазване на околната среда и подобряване на нейното състояние в сферата на управление на
отпадъците.
Проектът се финансира от Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013г.“ чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Общата стойност на проекта е 31
266 832,43 лв., от които 24 952 964,62 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, 4 403 464,35,
69лв. - национално финансиране и 1 910 403,46 лв.
– собствен принос на общините по проекта. Срокът за
изпълнението му е 31.03.2016г.
Стойността на проектирането и същинските дейности на рекултивацията на общинското депо на Община
Стралджа е 3 841 200 лв. Срокът за изпълнението е
31.10.2015г.

ката - София договор за безвъзмездна финансова помощ
за изпълнение на проект:
"Оползотворяване на местния
потенциал от хидротермална
енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ
и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.
Ямбол" по Програма BG04
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова
схема BG04-02-03 „Мерки за
повишаване на енергийната
ефективност и използване на
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и
локални отоплителни системи“
по Финансов механизъм на
европейското икономическо
пространство 2009-2014 г.
Общата стойност на проекта
е 394 773 € или 772 109 лв.
Очакваните резултати от
дейностите предвидени в про-

екта ще се ползват от по-голямата част от населението
на гр.Стралджа. Целите на
общината с реализацията на
проекта са насочени към бъдещето на града в лицето на
децата и учениците. Оползотворяването на природния
ресурс гореща изворна вода, с
което богатство малко райони
у нас са дарени, е отдавнашна
мечта за стралджани.

Íîâîñúçäàäåíî ìåñòíî ïàðòíüîðñòâî
19.1 „Помощ за подготвителни
дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“от Програмата за
развитие на селските райони
2014 – 2020 г. да включва
Община Стралджа – предста-

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

Във връзка с публикувана
от Кмета на Община Стралджа
г-н Митко Андонов покана
за установяване на местно
партньорство на 24.08.2015
год. в сградата на Община
Стралджа - Заседателна зала
на Общински съвет-Стралджа
се проведе срещата между
представители на общинaта,
НПО сектора,бизнеса и граждани от Общината. На срещата
беше предоставена подробна
информация за подхода Во-

деното от общностите местно
развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР и
прилагането му в България,
както и реда и условията
за разработване и подаване
на проект по подмярка 19.1.
„Помощ за подготвителни
дейности” на Програмата за
развитие на селските райони
2014-2020 г. На срещата беше
постигнато съгласие новосъздаденото местно партньорство, което ще кандидатства
за финансиране по под-мярка

вител на публичния сектор,
Сдружение”Информационен
бизнес център” гр.Стралджа –
представителна НПО сектора
в Общината и ППК ”Начало –
93” гр.Стралджа, които работят
на територията на общината.

Â ïîäãîòîâêà çà àêòóàëíè
èçñëåäâàíèÿ
В предвид изискването за осъществяване на актуални

изследвания за морфологичния състав на отпадъците в
общината ОбС даде съгласието си натрупани средства
от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на
отпадъците и чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, в размер на 6600 лв. да се разходват
от общината чрез бюджета за осигуряване финансиране изпълнението на договор с предмен „Изготвяне,
изследване и анализ на морфологичния състав на ТБО,
генерирани на територията на Община Стралджа”. За
изпълнение на услугата общината сключи договор през
юли тази година с БГ Биомас ЕООД.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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доволни , че имаме подписан
вече договор с министъра на
енергетиката по проект на
Норвежкото посолство с който ще осигурим отопление на
училища и детски градини с
минералната вода на Стралджа.
Общината е водеща в изпълнение на проекта за Регионалната
система за отпадъци. Имам
пред вид това, че първи от петте общини направихме копка
за закриване на сметището в
Стралджа, което е нашата част
в изпълнение на мащабния
и така необходим проект за
областта.
- Какво все пак остава
предизвикателство за Вас?
- Бих искал да постигнем
изпълнение на всички поставени цели, а те са от всяка
област на живота в общината,
във всяко населено място. Не

не на гроздовата реколта.
- Да се „разтоварим” с
нещо по-весело. Общината
традиционно се радва на успехите на своите фолклорни
колективи. Как постигате
това?
- Ако в живота делниците
са изпълнени с труд и напрежение, все пак идва ред и на
празниците когато трябва да се
презаредят батериите. А стралджанци умеят да се веселят.
Нашият вечно млад ансамбъл
„Въжички” е познат и авторитетен, очакван на всички фолклорни фестивали и събори.
Защото има какво да покажем.
Танци, песни, носии и настроение което подхранва българщината у всеки от нас. Като
кмет на общината аз се гордея
с тези всеотдайни момичета и
момчета, които дават всичко от

и Сливенска област. Това създава самочувствие на младите
ни спортни таланти. Лично аз
се гордея и с не малкото наши
футболни кадри, които намират
изява в престижни отбори в
страната. Разбира се, правим
необходимото и за поощряване
интереса и към други спортове
като волейбол, бридж, плуване,
конен спорт. ..
- До тук споменахме само
няколко от селата на общината. Как и с какво променихте
живота в малките населени
места?
- Когато човек иска да направи добро той не се замисля,
просто го прави. Кметът на
една община не може, не бива
да разделя хората на живеещи
в общинския център или в
селата. Не съм си позволявал
да пренебрегвам когото и да
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- Г-н Андонов, с каква
равносметка приключвате
мандата?

- Динамиката, която диктува
нашето време, подрежда приоритетите. Работата за доброто
на общината не е прекъсвала
нито за миг. Тя е продължение
на онова, което направихме
през предходните два. А равносметката лично аз я определям
като добра, но отчитам, че има
възможности за много повече.
Не всички идеи могат да се
изпълнят за четири години.
Човек трябва да има смелостта
да планира дългосрочно, да си
поставя цели, дори някой да
ги определят като недостижими. Нямам време за лирични
отклонения, за отдаване на
ненужни разсъждения. Посвещавам делниците на това
да се свърши нещо добро за
хората, да променим облика
на общинския център и селата,
да създадем по-добри условия
за живот, да осигурим спокойствие и сигурност. Всичко това
се постига с дела, не с думи.
Постига се със създаване на
екипи от професионалисти, с
мотивиране на хората да дават
всичко от себе си при изпълнение на служебните задължения.
Община Стралджа днес има
действително един нов облик,
администрацията работи при
възможно най-добри условия,
обслужването на гражданите
е на европейско ниво, всички
обществени сгради- училища,
социални домове, читалища ,
кметства са ремонтирани, обновени, поддържани. Църквите
получиха грижата от която се
нуждаят,паметниците на загиналите се поддържат, построихме и нови. Образованието е
приоритетна грижа за общината, социалните дейности са
изцяло подчинени на грижата
за нуждаещите се, дейни читалища развиват културата,
поддържат традициите… Из-

реждам много телеграфно
всичко това, но формата на
един вестник не позволява
детайлно да изреждаме постигнатото за четири години.
Убеден съм, че хората оценяват
усилията които полагаме, Спокоен съм, че добрия пример,
който даваме като екип, като
сплотеност, на единност, като
желание и възможности се
адмирира. Моите съграждани
са достойни хора. Те умеят да
отделят зърното от сламата.
Свалят шапка само на този,
който е способен да предизвика
уважението им. Лично аз се
гордея, че съм кмет на община
Стралджа. И ще работя със
същия ентусиазъм, за да бъдем
между най-добрите. Радва ме
интересът, доброто отношение
на всички държавни институции към нашата община,
контактите с колегите кметове
на общини потвърждават, че
нашата община е разпознаваема, че е уважавана и че много
често се използва като пример
за добре свършена работа.
- Всичко, което казвате
звучи оптимистично и с
очакване за изпълнение на
планираните цели. Посочете
най-добрите постижения на
общината за периода.

- Оптимизмът, който съзирате се поражда от постигнатия добър синхрон между
общинска администрация и
Общински съвет, от създадената добра комуникация между
съветници и изпълнителна
власт, от добрите намерения на
всички. Както , разбира се, и от
потенциала с който разполага
общината. Знаем, че с всяка
следваща година изискванията,
очакванията на гражданите
се увеличават. И това е нормално. Макар че малцина си
дават сметка за финансовите
затруднения на кризисния все
още период за страната. В този
ред на мисли на последното

заседание на ОбС обсъждахме
изпълнението на бюджета за
първото полугодие и радващо
е , че равносметката е за добро
финансово състояние, което
осигурява възможност за изпълнение на всички планирани
дейности по параграфи. Нямаме задължения или просрочени
плащания. Продължаваме упорито и настойчиво да разработваме, да кандидатстваме и да
печелим проекти по различни
програми. С реализацията се
справяме и примери за това
има много. През мандата с проектни средства реновирахме
двата парка в града, от важно
значение е изпълнението на
проекта за социално включване за деца 0-7 г., само след
дни приключва проекта за
реконструиране на водопроводната мрежа във Воденичане
и рехабилитация на общински
пътища Стралджа-Атолово и
Воденичане – Джинот. Считам
за успех проектите за залесяване на неземедлски земи
по ПРСР. Скоро направихме
първа копка и по изпълнение
на проект за над 2 млн. лв,
който ще осигури изграждане
на единствения в Югоизточна
България Пункт за управление
на животински отпадъци, едно
наистина модерно съоръжение,
необходимо и важна за района.
Не е без значение и факта,
че ще осигурим и известен
брой работни места. Имаме
сключен договор за финансиране и по проект „Интегрирана
система за ранно известяване
на горски пожари”. Успешно
работим и по Програмата за
трансгранично сътрудничество. Тази година финализирахме два проекта. Единият за
улично осветление по главните
улици на Стралджа, Зимница, Лозенец и Воденичане на
стойност близо 680 хил. евро,
а другия „За по-добър живот”
осигури реконструкция на дере
2 в Стралджа. Може да бъдем

деля хората на живеещи в
общинския център и по селата. Старанието ми е всеки да
усети грижата. Но лично за
себе си определям като важна
част от предстоящата работа
осигуряване на финансиране за
изграждане на мечтаната канализация на Стралджа и Зимница. Това всъщност ще ни даде
самочувствието на съвременни
цивилизовани хора. Нито за
миг не сме спирали да работим по този въпрос. Търсим
пътища, начини и средства за
реализацията. И убеден съм, ще
се случи. Ще полагам всички
усилия да постигнем финансиране на проектите с които
кандидатстваме и реализираме.
Другото предизвикателство
за всички нас като общинско
ръководство е осигуряване
на заетост за големия брой
безработни в общината. Това
предполага и добра работа за
привличане вниманието на
инвеститори към общината,
за сериозна работа с бизнеса.
Като продължение на всичко
свършено до сега трябва да
бъде и грижата ни за съхраняване на съграденото, за опазване
на собствеността, за добро стопанисване. От тук иде и темата
за обществения ред, за борбата
с посегателствата на селскостопанска продукция и лично
имущество на гражданите. В
тази посока има постижения,
но не е достатъчно. Лично аз
от години пледирам за държавна политика по отношение
на охраната. Готов съм да дам
пример за общинска охрана,
защото имаме натрупан опит,
имаме виждания. Съчетаваме
изпълнението на Наредба №1 с
тази за регистрация и движение
на ППС с животинска тяга,
въведохме видеонаблюдение,
назначихме наша охрана, която
работи в синхрон с полицията,
през лятото сключваме договор
и с охранителна фирма, чието
внимание е най-вече за опазва-

себе си, за да разпространяваме
и обогатяваме нашия фолклор.
Не бих могъл да изброя всички
награди спечелени от „Въжички”. Това , което ще добавя е
само едно „Благодаря!” На тях
и на самодейците от другите
два ансамбъла- „Божур” от Чарда и „Златен клас” –Зимница,
на момичетата от фолклорния
танцов състав Иречеково, на
групите към читалищата в Каменец, Палаузово, Воденичане,
Лозенец, Джинот, Първенец,
Войника…Принос за културната дейност в общината имат
библиотеките които отдавна
освен просветителска дейност
извършват и информационна,
дори и социална. Свое достойно място имат и „Приятелите
на литературата”П.Кр.Яворов”.
Като постижение отчитам и
издадените книги за историята
на Стралджа, на общината,
за църквите, алманаха „Ако
нямаш мечти…” Почти всеки
стралджанец притежава и книгата „100 причини да се гордея,
че съм от Стралджа”, продукт
на изпълнението на още един
проект.
Наред с всичко останало
работим и за развитието на
спорта. Общината разполага с
добре изградена и поддържана
база както в общинския център така и в някой от селата.
Интересът към футбола тук е
традиционен и се радвам, че
ОФК”Стралджа” има доказани възможности, които водят
до успехи и авторитет. Свои
успехи постигат и футболните
отбори на Зимница, Каменец,
Иречеково, Войника. Радващо
е, че с поддържането на детски
отбор и подготвителна детска
група предизвикваме интереса
на малките и по-големите ученици към този хубав спорт. Миналата година детския футболен
отбор стана областен първенец,
а тази година юноши младша
възраст ще се състезават с
отбори от Бургаска, Ямболска

било. Още при подготовката
на всеки годишен бюджет водя
разговори с кметове и кметски
наместници за желанията, намеренията им, подреждаме по
важност всяка идея, опитваме
се да постигнем някакъв баланс
с наличните средства или да
привличаме такива по проекти. Така успяхме да изградим
паметници, да ремонтираме
други, да възстановим църкви
и читалища. Примерите са
навсякъде. Не изпускаме от
внимание поддържането на
инфраструктурата, макар че
за това средствата никога не
достигат. Не е маловажно вниманието към хората от третата
възраст за които във всяко селище имаме изградени действащи
клубове. Успешна е работата и
на социалните центрове ЦСРИ
и ЦОП в Стралджа. Нека не
пренебрегваме и дейността
на общината по опазване на
околната среда, която засяга
целия район. Наша гордост е
изградения модерен Информационен център във Войнишки
Бакаджик, който тепърва ще
се разработва и обогатява. На
финала нека кажа, че от голямо
значение са личните ми срещи
с хората, планираните открити
приемни когато „сверяваме
часовника” с пулса на хората.
- Как да обобщим казаното
до тук?
- Може би с това, че през
последните години община
Стралджа не само се промени,
крачка по крачка тя се превръща
в добро място за живеене и това
се оценява от хората. Наша грижа остава подобряване не само
на условията , а на качеството
на живота. Лично мен надеждата никога не ме напуска защото
зная, че стралджанския район е
уникален по своему, че имаме
ресурсите и възможностите
само да организираме по-доброто си утре. И ще успеем
защото сме заедно!
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Община Стралджа е
община със социално ориентирана политика. Водещ
фактор при управлението
на институцията е осигуряване на съвременни
условия за живот на всички възрастови групи от
населението.
От началото на програмния период до момента общината натрупа
богат опит подготвяйки
и реализирайки проекти
финансирани със средства от Европейския съюз
по редица Оперативни
програми и по този начин
се нареди на 26 място в
страната по усвояване на
средства от Европейските
програми.
За този период общината се утвърди със собствен
административен капацитет от екипи за изпълнение
на Европейски проекти.
Конкретно по Програмата за развитие на селските
райони и Програмата за
трансгранично сътрудничество България-Турция,
текущото състояние по
изпълнение на проекти
от началото на 2015 г. се
определя като задоволително. Това потвърди със
своята информация на августовското заседание на
ОбС кметът на общината
Митко Андонов.
Няколко са важните

проекти, които община
Ст ра лджа
изпълнява
по програмите. Проект
„Реконструкция на водопроводната мрежа в
с.Воденичане и рехабилитация на общински пътища Стралджа-Атолово
и Воденичане – Джинот
в община Стралджа, област Ямбол” по мярка
321- Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони има
продължителност 30 месеца и бюджет близо 5 500
000 лв. Всички сключени
договори по проведените по проекта процедури
са одобрени от ДФЗ. С
откриване на строителна
площадка през февруари
т.г. започна изпълнението
на строително-монтажни-

те работи.
Проект „Първоначално
залесяване на неземеделски земи на територията
на община Стралджа” по
ПРСР, мярка 223- първоначално залесяване на
неземеделски земи е на
обща стойност 58 324 лв.,
е в период на приключване.
Залесени с черен бор са
158 дка в м. „Мараш”.

процедура за избор на изпълнител за почистване и
залесяване с широколистни видове на изоставена
земеделска земя в селата.
Проект „Интегрирана
система за ранно известяване на горски пожари”
по ПРСР, мярка 226- Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на
превантивни дейности, е с

лизирането на този проект
по Програмата за трансгранично сътрудничество се
цели подобряване достъпността, безопасността и
стандарта в населените
места Стралджа и селата
зимница, Лозенец и Воденичане чрез физическото
обновяване на уличното
осветление. За целта са
доставени и монтирани

220 бр. фотоволтаични
улични лампи, захранвани
със слънчева енергия. Проектът приключи успешно,
всички разходи са верифицирани и възстановени на
община Стралджа.
Проект „За по-добър
живот” , приоритетна ос
„Повишаване качеството
на живот”, мярка 2.1. Опазване на околната среда,
природата , историческото
и културно наследство е с
договор на финансиране
от 19 юли 2013г., стойност
686 372 евро.По проекта
е извършена реконструкция на 300м от дере 2 в
Стралджа, което е почистено, облицовано с бетон
Проект „Изграждане
на пункт за управление
на животински отпадъци
в община Стралджа” по

мярка 321 Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони, ще
се изпълнява за период от
18,5 месеца. Бюджетът е
в размер на 2 069 217 лв.
Строителните дейности
стартираха в края на юли
и продължават в ударно
темпо.
Проект „Първоначално
залесяване на неземеделски земи община Стралджа” ще се изпълнява в
рамките на 301 685 лв. и
предвижда почистване и
залесяване с широколистни дървесни видове/ липа,
акация и др./ на изоставена
земеделска земя в селата
Люлин, Александрово и
Недялско на обща площ
220 дка. Към настоящия момент се провежда

продължителност 24 месеца. Сключеният договор за
финансиране е от 19 декември 2014г. По проекта се

предвижда изграждане на
високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение на територията
на общината м землището на Войника, местност
Войнишки Бакаджик. Към
настоящият момент се провеждат процедури за избор
на изпълнители на СМР и
строителен надзор.
Проект „Чиста енергия
за осветление на обществени места в Стралджа и
Кавакли” по Приоритетна
ос 1 „Устойчиво социално
и икономическо развитие”,
мярка 1.3. „Инфраструктурна подкрепа за повишаване на икономическия
потенциал на зоната за
сътрудничество” , е с продължителност 14 месеца,
стойност 674 908 лв. Реа-

дъно и частично покрито
със сглобяеми ст.бетонни
елементи. В хода на изпълнението са проведени
семинари, информационни срещи и концерт на
екологични теми, обмен
на добри практики между
ученици от двете партниращи общини, изготвен е
филм и закупени съдове
за отпадъци.
Като извод текущото
изпълнение на проектите
в общината е задоволително, няма забавяне или
неизпълнение на дейности.
Реализирането на тези проекти ще подобри условията
и качеството на живот на
населението в общината.

Çà óëåñíåíèå íà ãðàæäàíèòå â îáùèíà Ñòðàëäæà

Àäåêâàòíè íà âðåìåòî è èçèñêâàíèÿòà
àäìèíèñòðàòèâíè óñëóãè
Организацията на административното обслужване в община Стралджа е на
принципа „На едно гише”
и се осъществява в Център
за услуги и информация.
В отговор на промените
приети с АПК се предлага
заявление за комплексна
административна услуга
и протокол за устно заявяване на услугата. За
улеснение на гражданите
Центърът е на партерния
етаж, разполага с модерно
оборудване и обзавеждане, осигурен е и достъп
за хора с увреждания. От
2013г. фоайето е оборудвано с киоск-терминал с
достъп до Интернет, който предлага широка гама
информация. Използват
се съвременни програмни
продукти, които се поддържат и актуализират
по силата на сключени
договори с фирмите –доставчици.
На августовското заседание кметът на общината
Митко Андонов представи
подробна информация за
административно-наказателната дейност и административното обслужване
в общината за периода
юли 2014 – юни 2015г.,
базирана на данните от автоматизираната управленска система „Архимед” и
отчетите на структурните
звена по изпълнение на целите на администрацията.

За второто полугодие
на 2014 г. са съставени
183 акта за установяване на административни
нарушения, а за първото
шестмесечие на 2015 те
са 175. Актовете по Закона
за местните данъци са 269,
което бележи известна
устойчивост. По Закона за
опазване на селскостопанското имущество актовете
са 26, а по Наредба № 1 за
обществения ред – 43. По
Наредбата за регистрация и отчет, правила на
движени и изисквания на
които да отговарят ППС
с животинска тяга са съставени 20 акта. В сравнение с предходен период е
регистрирано намаление
близо три пъти ,резултат
от активната съвместна
работа между община и
РУ”Полиция” като през
2014г. са санкционирани
73 собственици на нерегистрирани каруци. В резултат на това за периода
са регистрирани 3 каруци
а 22 продължават да са
временно задържани, тъй
като собствениците не са
се явили да ги регистрират.
Според информацията по
съставените актове за отчетния период са издадени
358 наказателни постановления на обща стойност
13 210 лв. Особено труден момент в работата по
АНД се оказва събиране
на наложените глоби. Съ-

браната сума за отчетния
период е 13 797 лв. Като
метод на работа администрацията прилага първа
стъпка – убеждение, втора
стъпка – предаване за принудително събиране от
НАП. За периода от 2005
до 2014 за принудително
събиране са предадени
1113 преписки на обща
стойност 72 527 лв.
По отношение на административното обслужване за едногодишния
период услугите са 9301,
а приходите – 179908 лв.
С промените в АПК са
въведени облекчения за
гражданите чрез ползване
на комплексни административни услуги. Политиката на общината е да
удовлетворява очакванията на гражданите и бизнеса за бързо, качествено и
компетентно обслужване
заедно с мотивацията да
се стимулира ползването
на комплексни административни услуги с цел
подобряване на цялостното административно
обслужване.
За постигане на целта
за модернизиране на административните услуги в
общината са реализирани
пет проекта по ОПАК
което се определя като
отлична възможност за повишаване квалификацията
на служителите без това да
бъде разход за общината.
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които се стараят да поддържат
интереса на малките с найразлични ивицианими. Така се
ражда и идеята да поканят „на
програма” бабите и дядовците
в читалището. Всяко дете се
изяви по своему. Трогателно
прозвуча стихотворението „Аз
съм българче”, публика и изпълнители запяха заедно „Високи
сини планини”, за да последват
и други особено популярни
и обичани български песни и
стихове. Ръкоплясканията бяха
спонтанни, радостта – всеобща.
Интересно за всички беше да

В Палаузово родители организираха интересно лятно
училище за деца. Десетина
малчугани от които половината
местни, а другите- гости при
баба и дядо, имат щастието
да бъдат част от спонтанно
подготвеното, но чудесно реализирано лятно образователно
училище. Вдеки ден малките са
събират в местното читалище,
където под ръководството на
Снежана Георгиева и Диана Кирова рецитиран, пеят, рисуват,
смятат. „Всички деца са мното
ентусиазирани, много активни!”, твърдят организаторите,

Çà åäèí
ïðåêðàñåí
ìëàä òàëàíò
Уважаема редакция,
Бих искала чрез страниците на Вашия
вестник да отправя гореща благодарност към
един млад талант. Става дума за Красимира
Кирова от Стралджа, която нарисува двете
ми деца. Резултатът е наистина впечатляващ! Развълнувана съм и желая не само да благодаря на младата талантлива художничка,
но и да й пожелая здраве, вдъхновение и любов
към изкуството. За да радва с произведенията
си ценителите на красотата.
Виолина Георгиева

разгледат и импровизираната
изложба с детски рисунки. Малките таланти с голямо старание
бяха „разказали” с боички за
своя детски свят на село. На
финала на празника участниците- Стоян Галинов на 10г., Габи
Фикрет Ахмедова на 7 г., Милен
Ганчев на 5 г., Борис Галинов
на 10 г., Иван Ганчев на 11 г.,
Стоян Николаев на 9 г., Иван
Дичев на 7 г. получи пакет подаръци от местната земеделска
кооперация, която спонсорира
детското лятно училище. За
благодарност бабите почерпиха
малчуганите и пожелаха скоро
отново да получат покана за
детско представление.

Çàïî÷âà áîðáàòà çà
öåíà íà ãðîçäåòî

Изкупната цена на винените сортове грозде
тази година трябва да е
между 55 и 60 ст./кг. Това
прогнозира Иван Стрехин, управител на фирма
за производство на 1400
дка винени сортове грозде Мерло, Каберне, Каберне Фран, Сира, Мавруд, Темпранийо, Пино
Ноар и Барбера в района

×èòàòåëèòå íè ïèøàò

на Чирпан.
Цената все още не се е
разиграла, но като слушам
миналата седмица даваха
за района на Стралджа и
обявиха цени около 3040 ст/кг грозде, което е
просто немислимо. При
разходи 300 лв/дка, няма
как да продаваме на 30
ст., коментира Стрехин
и допълни: Миналата

ÁÓÇËÓÄÆÀ
Тихо е. Привидно тихо –
Сякаш е заспал върхът.
Но във тишината блика
На легендите гласът.
Между буките вековни,
Там, под камъни и пръст
Спят юнаците бунтовни
Без гробове и без кръст.
Жив е страшният комита!
Счупил сабята на две
И в смъртта Хаджи Димитър
Караджата пак зове.

А когато бура ревне
И небето закърви,
Дядото в горите древни
Алени слова мълви...
Бузлуджа, безсмъртна кота!
Тук под твойте старини
Коленичи днес Живота
Свято да се поклони!
ЯНКО СТЕФОВ

Çà åäíà ïî-äîáðà îêîëíà ñðåäà

направиха първата копка.
По традиция г-н Андонов
разби бутилка шампанско
в кофата на трактора. „Да
върви по вода работата!”,
пожела той плисвайки и
менчето с вода.
Проектът се финансира
от Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013
г.”, чрез Европейския фонд
за развитие. Общата стойност е 31 266 832 лв. от
които 24 952 964 лв са от
Европейския фонд за регионално развитие, 4 403 464

година винзаводите обявиха за нулева година,
понеже имаха налични
количества, които можеха да ги спасят за тази
година. Сега обаче нямат
суровина, с която да работят. Търсене от тяхна
страна има – и при нас
идваха и се надявам, че
това ще бъде цената – 55
– 60 ст/кг.
Oт стр. 1
С убедеността, че общината стартира една полезна дейност, начало за
сбъдване на дълголетна
мечта, кметът на общината
Митко Андонов благодари
за присъствието на гостите,
припомняйки периода по
подготовката. „Всеобщо е
желанието ни закриването на депо за отпадъци в
Стралджа да бъде стъпка
към едно ново начало, към
една сериозна положителна
промяна на околната среда,
към един нов стандарт
за живот”, подчерта той
припомняйки , че стойността на проектирането
и същинските дейности
на рекултивацията на об-

щинско депо Стралджа е
3 841 200 лв. , а срокът за
изпълнение – 31.10 2015 г.
Веднага след това, заедно с г-н Иванов и г-н Недев,

лв . национално финансиране и 1 910 403 лв.- собствен
принос на общините по
проекта. Срокът за изпълнението му е 31.03.2016 г.

2 септември 2015 г.

ÑÏÐÀÂÎÍÈÊ

Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12,
òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
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Ñòðàëäæàíñêè êóêåðè òàíöóâàõà â Áóðãàñ
Общо 440 фолклорни състави дефилираха за радост
на туристите. А кукерите
на читалище „Просвета
1892” блестяха като ярко
цвете в това многообразие.
Пред фолклорния щанд на
нашенци имаше не мал-

ко любопитни, които се
радваха на изкуството на
народните майстори. Показаните гугли, капашони,
хлопки, престилки… и
цялата аранжировка беше
стралджанския принос за
фолклорния крайморски

празник. И доказателство,
че Стралджа има потенциал, има възможности
за изяви в национални и
международни фолклорни
изяви, където да пропагандира певческо, танцово и
занаятчийско изкуство.

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

По покана на организаторите от община Бургас
това лято стралджанските кукери гостуваха на
Националния фолклорен
фестивал, който се проведе
под мотото „ Да съхраним

завещаното от дедите и да
го предадем на децата си”.
Интересът към групата
не е случаен. Красивите
маски, атрактивния танц,
музиката, придружаващите
групата самодейци, които

представят местния фолклор и занаяти при всяка
изява привличат вниманието на българи и чужденци. В Бургас кукерите
на Стралджа бяха част
от 18-хиляди участници.

Îäèò
ïî ISO 9001:2008
На 26 август 2015 година екип одитори на DNV-GL проведе външен контролен

одит на Системата за управление на качеството на Община Стралджа.
Одитът започна с встъпителна среща с Екипа по качеството, която откри кмета на
общината, г-н Митко Андонов. Той изрази своята увереност , че одитът ще потвърди
спазването на Стандарта ISO 9001:2008, който общината защити през 2007 г.
Одитът продължи със същинската работа – проверка по структурни звена. Проверени бяха : Ангажименти на ръководството, политика по качеството, цели, отчетност,
удовлетвореност на клиентите, контрол на документацията, сигнали, гражданско
състояние, доставчици, общинска собственост, управление на територията и др.
в 16.30 ч. при кмета на общината се състоя заключителната среща, на която одиторите изказаха своите впечатления от общината и Администрацията и най-важното:
уведомиха кмета на общината, че одитът приключва с доклад, който предлага Сертификатът да бъде потвърден за още 1 година.
Г-н Андонов благодари на Екипът по качеството, а чрез неговите членове и на
всички служители за отговорната и качествена работа, довела до потвърждаване на
Сертификата.

əɆȻɈɅ – ɋɌɊȺɅȾɀȺ

ȺȼɌɈɋɉɂɊɄȺ

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

7.10
8.10
8.40

10.20
10.20
11.50
12.30

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

Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за
брой плюс кръст - 67 лв.

ÑÏÅÊÒÚÐ

2 септември 2015 г.
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Ñòðàëäæàíñêèòå ñàìîäåéöè íà Êîïðèâùèöà

Êðàñîòà, îò êîÿòî áîëÿò î÷èòå

Всеки, който има щастието да наблюдава програмата
на самодейците от ансамбъл
„Въжички” споделя, че е затрогващо, красиво, вълнуващо,
пленително, много българско.
Всяко определение е малко за
момичетата и момчетата от
танцовия колектив, които без
да търсят облаги , с неистова
всеотдайност, с много любов
репетират, разучават танци,
мелодии, сменят костюми, за
да грейнат на сцената с пълния
си блясък. Поредното успешно представяне на „Въжички”
е от Националния събор за
народно творчество в Копривщица. Там, където три поколения се обединиха и показаха
богатството на стралджанския
фолклор. Там, където млади и
стари аплодираха, радваха се,
поздравяваха танцьори, оркес-

транти, настояваха за снимки,
за бъдещи контакти.
„Въжички” винаги и навсякъде се определя като символ

на българщината. „Въжички”
винаги се възприема като ви-

зитка на община Стралджа.
„Въжички” е миналото, настоящето и бъдещето на Стралджа. Отличията от нацио-

налния събор- Копривщица
попълниха богатата колекция

на ансамбъла, самочувствието на участниците може и
да е пораснало, но по-голямо
е удоволствието от добре
свършената работа, от доказателството, че ние можем,
че знаем, че умеем да пазим,
да разпространяваме, да обогатяваме богатото наследство
от дедите. И че обичаме това
наследство. Свой дял за успешното представяне имат и
представителите на фолклорната група при клуб „Дълголетие”. Жените с достолепна
възраст и младежка енергия
не само облякоха буенешките
носии, те ги представиха така
както знаят от родителите си,
показаха стъпките на красивия
танц, щедро обясняваха как се
изработва една буенешка шапка, как се носи, колко е голямо
разнообразието на вадени

Äîìàòåíè âúëíåíèÿ

Ðåêîëòà 2015 – òðóäíà è ëþáîïèòíà

Стопаните от стралджанско не
успяха това лято да се порадват на
свежи и вкусни доматени салати.
Зеленчуците, които стартираха
добре, много бързо показаха, че
няма да бъдат от най-качествените. Още първите огкъснати
домати се оказаха със зелено семе
и необичайно възлести. Много

бързо и най-добре изглеждащите
започнаха да стават на петна или
да омекват. В крайна сметка за
една салата трябваше да се избира
от цяла кофа с домати. Още в края
на юли растенията започнаха да
изгарят по върховете и дадоха
ясен сигнал, че и за зимнина ще
бъде трудно да се подбират.

НОВО!

Auto Boxekspress service

В същото време, докато едни
се пешменят, други се похвалиха за необичайно едри сортове
домати. В градината си Таньо
Христов, Загарица, от Стралджа отгледа екземляри по над
килограм. От сорта „розови” е
снимката на домат с тегло 1135 гр.
Разсадът е купен от Стефан Узу-

НОВО!

нов, но грижите са безспорно на
стопаните. Основно обработката
на зеленчука се пада на съпругата Димка, с така необходимото
поливане се занимава Таньо, за
да се стигне до резултата, с който
се радват и гордеят още повече
че доматите в тяхната градина
нямат поражения.

стралджански престилки, защо
оранжевото и жълтото доминират в народните стралджански
носии…Браво, стралджанци!
Браво и на самодейците от
Каменец, които също показаха
по свой начин какво могат.
Уникалната мъжка певческа
група с право спечели симпатиите, а представянето на
обичая „засевки” събра не
малко любопитни. Очаквано
добро е и представянето на
фолклорната певческа гру-

па „Латинка” при читалище
Войника. Опитни, амбициозни, чаровни жените пяха със
сърце, доказаха дарованието
си и предизвикаха интерес
към Войника и стралджанската
община.
Представянето на община
Стралджа на Националния
събор вече е само спомен. Съхранено остава настроението,
запазено е самочувствието и
амбицията за нови изяви, за
нови награди.

Íå å çà ñìÿõ

Çìèÿ
â... ãàðäåðîáà
Семейство от

стралджанското
село Александрово от няколко
дни преживява
истински ужас.
Неколкократно
забелязва ли в
двора 2-3 метрова змия, но все
пак се опитвали
да съжителстват спокойно до момента, в който домакинята открила в неканения гост в ....гардероба си. Как,
кога и защо се е добрало до там не се знае, влечугото
невъзмутимо си висяло навито на една от закачалките.
След писъците на уплашените хора се изнизало навън.
Споделяйки преживяното с близки и приятели семейството получава успокоения само на думи, местен ловец
се съгласил да провери дали не преувеличават, но при
вида на зловещото студенокръвно избягал без срам.
За случая злочестото семейство уведомило кмета
, който пък потърсил помощ от служителите на противопожарната охрана. В същото време се получават
и други сигнали за влечуги в селото, които спокойто
ходят из къщите. Търсейки стари методи за борба с
нашествениците александровци ръсят с тикюрт-сяра.

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!

