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и даде тон за настроението. Лозари
и винари получиха благословията и
от свещеник Димитър.Като домакин
на празника Митко Андонов, кмет
на общината, припомни славата на
стралджанци с мискетовото вино
и мускатовата ракия, благодари на
всички участници, изрази увереността
си, че и през тази година лозарите и
винари ще се отстрамят както подобава. На лозята танцуваха ножиците в
ръцете на майсторите, песни се пяха,

НОВО!

хоро се люшна. Било
е и ще бъде изобилието от вино и ракия в
Стралджа. Обещанията
се дават на Трифон Зарезан, есенес се броят
пълните бъчви. Наздраве!
Кметът на общината Митко Андонов и
Цар Трифон връчиха
наградите на най-добре представилите се
винари, участници в
тазгодишния конкурс
на майсторите.Първото
място при белите вина
грабна Иван Жечков, на
второ и трето място се
наредиха Дончо Стоянов и Йордан Узунов.
При червените вина
най-добро се оказа
виното на Владимир
Рахнев. Дончо Стоянов
отново спечели второто
място. На трето се нареди Паруш
Тенев. Честито! Догодина повече и
по-добро!
Гост на празника Трифон Зарезан
в Стралджа беше народния представител Атанас Мерджанов. Той
поздрави местните лозари и винари
изразявайки своето уважение към
труда и уменията да правят едни от
най-добрите вина и ракии у нас. Г-н
Мерджанов сподели очакванията си,

НОВО!

НОВО!

К

расив празник! С много
настроение! С наздравици
и благопожелания за здраве
и берекет! Могат го стралджанци,
организират го така както сърцето диктува, радват се на гостите, хвалят се с
виното и ракията, хващат се на хорото
и са сигурни, че новата година ще бъде
по-добра. Ще помогнат с труда си! Цар
Трифон - неотразимия Добрин Енев
не само добре диктува празника, но

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

че стралджанци ще съхранят добрата
традиция, ще направят всичко необходимо , за да поддържат винарската
слава на този край. Да споделят
радостта на стралджанци тук бяха и
Стойчо Стойчев, управител на ЯТПП
и Таня Балъкчиева, зам.председател,
представители на институции и фир-

ми, Евгени Тренчев, собственик на
винарска изба "Мараш" и продължител на винопроизводството в района,
лозари от Лозенец и други села на
общината. Поздравления за празника
на Стралджа изпратиха Петър Кънев,
народен представител, кметове на
съседни и приятелски общини.

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

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

17 февруари 2015 г.
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Ñ óòâúðäåí áþäæåò

С 9 гласа "за", 7 "против"
и 1 "въздържал се" ОбС Стралджа утвърди новия
бюджет 2015 г. Съгласно
финансовия документ общината ще оперира с приходи
в размер на 9 464 635 лв. От
тях приходи за делегирани от
държавата дейности - 4 940
235 лв., приходи за местни
дейности - 4 524 400 лв. Разпределението на разходите е
по отговорности, функции,
групи, дейности и параграфи. Приета е и Програма за
капиталови разходи в размер
на 1 148 226 лв. Бюджета
предвижда субсидии за читалища в размер на 222 080 лв,
за изпълнение на културния
календар са планирани 25
000 лв., за спортните клубове - 75 000 лв. Определен е
размер за поевтиняване на
храна- 0,20 лв. за закуска на
1 ученик и на 1 дете от ПГ в
училище, размер на оклад за
храноден за ЦДГ и ДЯ - 2,00
лв, за ДПС - 1,60 лв.
Съветниците приеха и
предложението за нов план
за работа на ОбС по месеци,
теми и конкретни проблеми.
И с уговорката, че планът е
отворен за допълнения и изменения. Целта е в началото
на годината да се маркират
най-важните въпроси по

които ще работи ОбС, а в
текущ порядък дневния ред
да се допълва с актуални
докладни записки.
Одобрение получи и Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2015 г.
Като прогноза очакваните
приходи са в размер на 894
000 лв., които се планира
да се изразходват за текущи
ремонти, финансиране на
капиталови разходи, технически дейности и др.
Без допълнения или изменения беше гласувана Годишната програма за развитие
на читалищната дейност и
Културния календар за 2015г.
С мнозинство от 15 гласа
„за” съветниците приеха и
Отчета за дейността на МКБППМН. Имаше единодушие
в това, че комисията работи
като добър екип и постига
своите цели.
ОбС даде своето съгласие
за провеждане на публичен
търг за отдаване под аренда
на общински недвижим имот
– нива 451,342 дка, ІV категория, в с.Правдино, със срок
за отдаване под аренда 25 г.
, с начална тръжна цена от
30 лв./дка. Земеделската земя
се предоставя с цел създа-

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

Със заповед № ОХ 104/06.02.2015г. на министъра на
отбраната е разкрита процедура за приемане на служба в
доброволния резерв.
За повече информация: Община Стралджа, стая № 19,
Яни Меразчиев

Èíâåñòèöèîííî ïðåäëîæåíèå

Борислав Гошев Гочев има инвестиционно предложение:
„Изграждане на животновъден обект – кравеферма, в землището на с.Палаузово, Община Стралджа, област Ямбол, което
ще се реализира в ПИ № 000210, местност „Малък армутлук”
по КВС на с.Палаузово. В кравефермата ще се отглеждат 50
крави с приплодите”.

ÏÎÊÀÍÀ

Управителният съвет на Първа частна земеделска кооперация гр.Стралджа СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на член
кооператорите на 07.03.2015г. от 9.00ч. в заседателната зала на
кооперацията в Стралджа при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.
Избор на нов член на Управителния съвет
2.
Отчет на УС за производствено-финансовата дейност
на кооперацията за календарната 2014г.
3.
Приемане на счетоводния баланс и отчет за приходи
и разходи за 2014г.
4.
Отчет на КС
5.
Текущи
От управителния съвет
ТЕЛ. 0895062528 ИЛИ 0886878243

ÈÇÏÚËÍßÂÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ ÓÑËÓÃÈ

- смяна на покриви, зидария, кофраж
- всички видове строителни дейности.
ИЗГОДНО!

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

ване на трайни насаждения ,
което налага и очакването за

ангажиране на работна ръка,
една добра възможност за

трудовия пазар в общината.
Със свое решение ОбС

предоставя на кмета Митко
Андонов позиция и мандат
за становище и гласуване на
заседанието на Асоциацията
по ВиК Ямбол.
Във връзка с изпълнение
Закона за етажната собственост и предстоящото безвъзмездно саниране на жилищни
блокове съветниците взеха
решение представител на
община Стралджа в общото
събрание за учредяване на
Сдружение на собствениците
и последващи общи събрания
, където общината има собственост три бр. апартаменти, да бъде Митко Андонов,
кмет на общината. Той ще
има правото да участва в
събранията, да гласува, да
извършва и други дейности с
управлението на общинските
апартаменти във връзка с
Националната програма за
енергийна ефективност.

Òåìè çà äíåøíèÿ è
óòðåøåí äåí íà îáùèíàòà

Новоприетитят план за работа на ОбС в Стралджа
е документ, който определя
работата на съветниците по
месеци, теми и конкретни
проблеми. Годишният доклад
за наблюдение на ОПР 20142020 г. и приемане годишна
програма за изпълнението му
за 2015 г. ще бъде обсъден на
заседанието през м.март. Пак
тогава предстои приемането на
отчетни документи свързани с
изпълнение Общинската програма за закрила на детето, за
изпълнение на Програмата за
опазване на околната среда и
Програмата за управление на
отпадъците, годишен отчет за
дейността на вътрешен одит,
приемане на нова Наредба №
5 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги. Не по-малко
натоварено с отчетни материали ще бъде и заседанието
през април когато са предвидени отчетите за състояние,
управление на общинската
собственост и резултати от
нейното управление, отчет за
изпълнение на бюджет 2014,
отчет за изпълнение на годишния план за развитие на
социалните услуги заедно с
Годишен план за развитие

на тези услуги. Пак тогава в
дневния ред ще присъстват
докладите за изпълнение годишната програма за развитие
на читалищната дейност и
изразходения бюджет за 2014
от читалищата в общината. В
началото на лятото на вниманието на съветниците ще бъде
актуализация на Наредба № 15
за зелената система в общината. Юлското заседание включва
обсъждане на информация за

административно-наказателната дейност и административното обслужване, отчет за
6-месечната дейност на ОбС,
информация за ниво на изпълнение на проекти по програми
ПРСР, ОПОС и ТГС. Есента
ще стартира с одобряване на
годишен план 2016 за ползване на дървесина от общински
горски територии, приемане
на тригодишна прогноза за
бюджет на местни дейности.

Ñ ïðîãíîçà çà ïðèõîäè îò
áëèçî 900 õèë. ëâ.

ÎáÑ Ñòðàëäæà óòâúðäè Ãîäèøíà ïðîãðàìà çà
ïðèäîáèâàíå, óïðàâëåíèå è ðàçïîðåæäàíå ñ èìîòè
îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò ïðåç 2015 ã.

През новата година в община Стралджа се очаква да постъпят близо
900 хил.лв. приходи от управление и разпореждане с имоти общинска
собственост. Най-много се очаква да бъдат постъпленията 248 хил.лв.
от продажба на дърва за огрев и иглолистна дървесина. Продажбата
на земя може да увеличи постъпленията в хазната с 230 хил.лв., а от
наем на земеделска земя – още 215 хил.лв. Приходите от концесии се
изчисляват на 125 хил.лв. Доброто управление на общински помещения,
дворни места, жилища, язовири и петна павильони също ще доведе до
постъпления в касата като прогнозата е от наеми да влязат 65 хил.лв.
Планираните приходи общината ще изразходва целесъобразно като
за извършване на текущи ремонти са заложени близо 300 хил.лв., за
финансиране на КР – 255 хил.лв., за изготвяне на оценки, маркиране на
горски фонд, добив на дървесина, опазване на общинско имущество и
др. са заложени малко над 300 хил. лв.

През м.октомври планът предвижда обсъждане актуализация
на бюджета местни дейности.
Разбира се, планът на ОбС е
отворен за допълнения и изменения. Целта е в началотона
всяка нова година съветниците
да се ориентират в най-важните
въпроси, които трябва да стоят
на вниманието им, а в текущ
порядък дневния ред да се
попълва с актуални докладни
записки.

Ñ äîáðî ñòîïàíèñâàíå
íàВ началото
ñîáñòâåíîñòòà
на новата година в община

Стралджа действат общо 221 бр.договори,
от които 29 бр. са за отдадени под наем
общински язовири, 6 бр. концесионни
договори за язовири, 8 бр. за отдадени
под наем общински жилища. На този етап
най-много, общо 98 бр. са договорите за
отдаване под наем на общински земеделски
земи. Още 58 бр. са договорите за отдаване
под наем общински помещения и петна за
павильони. Общината поддържа договорни
отношения и със 21 собственици на пчелини. Всички наемни цени се определят като
резултат от проведени публични търгове
и тарифата към Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ
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до 29 г. попадат 2342. Според
официални данни през миналата година безработните млади
хора тук са били 308. Може би
трябва да добавим , че става
дума за регистрираните. Но
какво значение имат цифрите
когато и слепия може да усети
нищетата в кварталите.
Проблемните безработни
млади , а и не само те, нямат никаква квалификация, основното
образование се счита за голям
успех. Повечето от децата на
ромските семейства посещават
училище до момента в който
бележките осигуряват социални
помощи. По-нататък животът
преминава в пълна свобода на

ко. И така без особени трудови
навици „новата младеж”/ има
такова понятие!/ си извоюва
свое място, живее в свой свят.
Да , има и своята противоположност – става дума за съвестните ученици, които завършват
средно образование. Те имат
желание да наченат трудова
биография, но често удрят на камък. Или не ги удовлетворяват
възможностите, които предлага
малкия град, или са недоволни
от заплащането. Така това се
оказва стимул да продължават
във ВУЗ, което означава никога
повече да не се върнат в родния
край. Някой не се притесняват
да изкарат зимата под родител-

връщане назад няма. По тази
причина наскоро чух коментар
за нарасналия брой ергени в
Зимница, най-голямото село
на общината. За да не бъдем
черногледи трябва да добавя,
че в общината се прави всичко
възможно за намаляване на
процента на безработните. През
миналата година само по програми са назначени 266 души ,
наетите по проекти млади хора
са 60. Инициатива на кмета
Митко Андонов е да се провокира непрекъснато бизнеса за
осигуряване на работни места за
местни младежи. Неведнъж той
поставя въпроса за обвързване

Áåçðàáîòèöàòà – íà÷èí íà æèâîò è
ïðîáëåì, êîéòî òðóäíî íàìèðà ðåøåíèå

Êàòî õîìîò íà øèÿòà
В

сички, които са минавали през Стралджа
правят едно и също
заключение – градът поддържа едно сериозно оживление в
ромските махали. Всекидневно
в този район може да се видят
тълпи млади мъже, които
буквално убиват времето си с
разговори на улицата с бутил-

ка в ръка. Понякога пак тези,
младите, са в центъра на сделки
за разпродажба на коне, но все
по-често тази търговия вече е за
автомобили на старо. Жените,
не че липсват, но те отрано са
вкарани в хомота по раждане и
отглеждане на деца. Това е тяхната заетост – понякога от 13-14
г. та до 40 и повече години.

Âàæíî çà äàíúöèòå
1. От тази година за подаването на данъчна декларация онлайн не се изисква притежаването на електронен
подпис. За целта е нужно само наличието на персонален
идентификационен код (ПИК). Той се получава безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото
лице. За да се ползва отстъпката, декларацията може
да се подаде онлайн и подписана с електронен подпис.
2. Освен онлайн данъчните декларации могат да се
изпратят по пощата или да се подадат на място в някои
пощенски станции, където директно ще бъде издаден
входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично
в офис на НАП. В тези случаи обаче няма да може да се
ползва отстъпка. Безплатни формуляри на декларациите
са публикувани на www.nap.bg.
3. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април,
като в същия срок трябва да бъде платен и дължимият
данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по еднаединствена банкова сметка. При превод на пари към
бюджета се попълва само кодът за вид плащане - 11 00
00 "Данъци и други приходи за централния бюджет".
4. Данъчните декларации, които ще се попълват тази
година, са изцяло обновени, като някои от страниците
им са съкратени, облекчено е и попълването, като някои графи са отпаднали. Така например удържаните и
внесени през 2014 г. осигурителни вноски се посочват
общо, а не разбити по фондовете за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и др.
5. Одобрените промени в Закона за данъците върху
доходите на физическите лица в края на миналата година дадоха възможност за избор на данъкоплатците кога
да им се удържа данъкът за доходите през последните
три месеца но годината. До края на 2014 г. важеше
правилото, че данъкът не се удържа авансово, а се плаща след подаването на декларацията през следващата
година. От 2015 г. се дава възможност хората да могат
да избират кога да става това - дали от работодателя
авансово, както е за всички останали месеци през годината, или да го декларират през следващата година
и самите те да го платят.

Да, това е основния контингент от безработни в Стралджа,
а и в общината. Ако в Ямболска
област като цяло липсата на
заетост се изчислява на 1516%, то за община Стралджа
тя е двойно по-висока. При
население на общината малко
повече от 13 хил. души във
възрастовата граница от 15

действие и… бездействие. И ако
е вярно, че човек свиква с всичко , то и безработните стигат до
този извод. Пък и се чувстват
по-добре. Никой не им нарежда
какво да правят, организират си
деня с повече забавления , ако
трябва да се работи „то и да
откраднеш е работа”, казват те.
Тук кражбите не са никак мал-

ско крило, а лятото се „рейват”
по Черноморието. И някой лев
ще изкарат, и ще се забавляват.
Такъв е образът на поведение
тук. Хроничната липса на труд
превръща много често някой
от безделниците и в пияници.
С алкохола оправдават липсата
на житейски решения, а като
се плъзнат по опасния наклон,

субсидиите за земеделието с
осигуряване на работа в общините. Но, до момента никой не
иска да чуе, че това все пак е
решение на тежкия проблем. А
заетостта ще реши и въпроса с
престъпността. Може би все пак
ще дойде време когато държавата ще прозре от кой храст ще
изскочи заекът?

Ìóëòèäèñöèïëèíàðåí
åêèï â Ñòðàëäæà

Със заповед на кмета Митко Андонов през миналата
година към МКБППМН е
създаден Мултидисциплинарен екип. В него членуват
представители на комисията, психолог, инспектор
ДПС, специалист от отдел
„Закрила на детето”. Грижа
на комисията е да работи
при разрешаване случаи на
деца в риск. През 2014г.
комисията разглежда три
такива случаи. Всички те са
за проявено насилие спрямо
деца от Социално-педагогическия интернат. Освен
работата в Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/
децата са консултирани и в
Консултативния кабинет към
МКБППМН и са им назначени обществени възпитатели.
Като добра практика в
общината се приема въвеждането на регистър на деца
застрашени от отпадане
и непосещаващи редовно
учебни занятия и деца в риск.
През годината за непосещение на училище и допуснати
отсъствия в комисията са
консултирани 18 ученика.

В началото на 2014
г. водените на отчет в
Детска педагогическа
стая /ДПС/ са 38, в края
на годината те падат на
18, от тях малолетни
момчета – 4, момичета
– 2, непълнолетни момчета – 11, момичета – 1.
В графата „проявени”
попадат 16 лица.
През изтеклия период
ДПС е посетена от 27
лица.
Такава е равносметката, обсъдена на заседание на МКБППМН.
През годината разгледаните възпитателни

Â ïîìîù íà
äåöà â ðèñê
дела в комисията са 11,
наложени са 18 мерки.
Делата са предимно за
кражби, няма настанени
деца в СПИ. Има една
наложена присъда на
непълнолетно момче.
Основната дейност
на комисията е социално-превантивната.
Най-често тя е насочена
към усъвършенстване
координацията между
институциите, овладяване на детската престъпност, по-задълбочена съвместна работа
със заетите в системата
на образованието и по
проблемите на малолетните и непълнолетните. Традиция е при
срещите на комисията с
ученици да се извършва
индивидуално-превантивна дейност особено
с деца от проблемни
семейства, деца, чиито родители са извън
страната. Обсъждат се
и планират методи за
въздействие и подкрепа
с цел утвърждаване на
социално-приемливо
поведение и изграждане на положително отношение към обществе-

ните норми и правила.
В тази връзка като особено полезна се налага
утвърдената вече инициатива „Открити дни”,
в която се включват
училищните комисии,
ДПС, обществените
възпитатели, педагогически съветници, отдел
„Образование” при общината, отдел „Закрила
на детето”, РУ ”Полиция”. Привличат се
и родители, педагози,
ученици.
В работата на комисията сериозно място
заема и превантивната
дейност по Програма
за превенция на насилието. В училищата
се провеждат кръгли
маси, предизвикват се
диалози за тормоза в
училище, за насилието, за отпадналите от
училище ученици и др.
Свое значение имат и
периодично провежданите анкети по различни проблеми. Специално място в работата
на комисията има обсъждането на добри
практики и подходи за
справяне с агресивното

поведение..
В изпълнение на Националната стратегия
за „Защита правата на
децата на улицата” и
„Деца в риск” комисията пое своите ангажименти за прилагане
на Координационния
механизъм от „Споразумението за сътрудничество и координиране
на работата на териториалните структури на
органите за закрила на
детето при случаи на
деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна
интервенция”.
По инициатива на
кмета Митко Андонов
е създаден Обществен съвет по опазване
на обществения ред в
общината, в който са
включени представители на всички институции, имащи отношение
към проблема. Идеята
се подкрепя активно от
МКБППМН, както и от
всички местни органи,
активирани за решаването на проблема по сигурността в Стралджа и
общината.

17 февруари 2015 г.
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ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ,ÎÁËÀÑÒ ßÌÁÎË
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹12, òåë.04761/64-64,ôàêñ:64-04
e-mail:straldjainf@yahoo.com

Сертифицирана по ISO 9001/2008

работа с родители на децата
работа с останалите родители- организиране на
срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите
деца, записани в ДГ
съвместна работа с всички родители
Постигнати резултати:
проведени консултации за родители – 78
проведени консултации за деца – 89
проведени посещения за работа на терен – 48
оказано съдействие, посредничество, придружаване и др. за ползване на услугата на деца, родители,
семейства – 97
проведени срещи с родители и семейства – 61
разпространени информационни и образователни
материали – 54

Ñ îòãîâîðíîñò è
ãðèæà çà äåöàòà îò
0-7 ãîäèíè

Проектът „С отговорност и грижа за децата от 0-7
години от Община Стралджа” е на обща стойност
594 425 лв. Той стартира през 2011г. с процедура
за строително-монтажни работи в Сградата за социални услуги по проекта в гр.Стралджа и ЦДГ в
селата Зимница и Лозенец, като общата стойност на
СМР достигна 278 000 лв. През 2013г.бе извършено
оборудване на създадените 9 помещения за предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в
резултат на проекта с обща стойност 24 950 лв. От
средата на същата година стартираха процедурите
за подбор на консултанти – специалисти по проекта.
Самите процедури са по изискванията на Световната
банка за развитие и се съгласуват с нея, чрез създадената специална дирекция „Социално включване”
към МТСП. Едва на 5 август 2014г. стартира първата
услуга по проекта.

Стартира на 5 септември 2014г. Екипът за реализиране
на дейности в състав лекар - педиатър, лекар - стоматолог, мед.сестра и медиатор извършва:
- редовно наблюдение на здравното, физическото и
психомоторното развитие на бебетата и децата ползватели на услугата;
- превенция на детската заболеваемост, смъртност, не
подлагане на достатъчна грижа в семейството и други
рискове в ранна детска възраст,
осигурява:
- достъпност за родители на новородени и на малки
деца от уязвими групи, изолирани и/ или нерегистрирани
при общопрактикуващите лекари.
- мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията,
информиране и консултиране.
Постигнати резултати от стартирането на услугата
до момента:
разработени инфоматериали, свързани с профилактиката и промоция на здравето -44
проведени прегледи и диагностика на психомоторното
развитие на деца – 949
проведени консултации на родители за здравословното
състояние на децата им – 173
проведени посещения за работа на терен – 112
оказано съдействие, придружаване за ползване на
услугата на родители и семейства – 772
проведени срещи с родители и семейства – 155
разпространени инфоматериали и планове – 122

Óñëóãà
”Äîïúëíèòåëíà
Óñëóãà ”Èíòåãðàöèÿ
ïîäãîòîâêà çà ðàâåí íà äåöàòà â
ñòàðò â ó÷èëèùå”
äåòñêèòå ãðàäèíè
è ïðåäó÷èëèùíè
ãðóïè/êëàñîâå

Услугата продължи само един месец за две групи
по 15 деца, след което децата продължиха в задължителна ПГ през новата учебна година. Във всяка
група за реализиране на дейностите работи екип от
педагог и медиатор. Педагозите разработиха и реализираха учебен план за образователната дейност в
лятното училище.
Услугата продължи до 4 септември 2014г.
Услуга”Здравна консултация за деца”

Стартира на 27 октомври 2014г. с консултанти по
позиции „социален работник” и „медиатор”.
Реализирани дейности:
работа с деца, интегрирани в детските градини

Óñëóãè ”Ôîðìèðàíå è
ðàçâèòèå íà ðîäèòåëñêè
óìåíèÿ” è „ñåìåéíî
êîíñóëòèðàíå è ïîäêðåïà”
Ïðåäñòîè ñòàðòèðàíåòî èì, ñëåä
îêîìïëåêòîâàíå íà åêèïúò ïðåäâèäåí çà
èçïúëíåíèåòî íà äåéíîñòèòå.

Екип за организация и управление на проекта:
Недялка Димитрова – ръководител
Радостина Василева – координатор, строителство
Таня Дичева – финансист

Марчела Егова – техн.сътрудник, обществени поръчки, строителство
Валентина Вълкова – Иванова – юридически услуги
Христо Стамов – контрол СМР
Георги Петров – член
Веска Митева – координатор, услуги

Проект„С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”, община Стралджа, финансиран по
Проекта за социално включване, съгласно Споразумение за финансиране № РД 09-71 от 22.06.2011 г.
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PROGRAMME CCI
Number: 2007CB16IPO008

ÏÐÅÑ ÁÞËÅÒÈÍ

Бр. 3/19. 02. 2015 г. към бр. 5/в. ”Време”

Проект „ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”
Реф. № 2007СВ16IPO008 – 2011 – 2 – 051 от 29.12.2012г.

Поредният партньорски проект по
Програма ТГС България – Турция,
който изпълнява Община Стралджа, стартира през 2013 г. с предмет на инвестиционна дейност
„Корекция дере 2 гр.Стралджа”. За
две години планираните работи за
завършване корекцията на дерето
в района на селището започната
още през 2003год., са успешно

Kavakli Municipality, Belediye Baskanligi
- Lead Partner
Kavakli, Karkralery
Tel:+ , fax:+902882461007
e-mail: kavaklibelediyesi@hotmail.com

Çàùî äà ðåöèêëèðàìe?

приключени. Закрито
е дерето в
последния
у ча с т ъ к
по
стария
проект - от
подлеза до
ул.”Младост”
/пътя за Ямбол/.
Общината
разработи
допълнителна проектна
док у мен т ация за изграждане
на още 169
м от дерето
по продължението му
южно от моста. От тях 10
м са закрити
с бетонни панели. По-нататък дерето
е
открито,

като дъното
му е изчистено, настлано
с чакъл за
основа и са
монтирани
с том а но б е тонни коритообразни
елементи,
върху бетонна настилка.
Откосите
на дерето са
земно-насипни с подходящ
наклон.
По
краищата
на дерето са
монтирани
дренажни
тръби.
В края на
миналата
2014година,
по време на
с е рио з но то
наводнение
Project title:” For a Better Life”
ref.ʋ 2007CB16IPO008-2011-2-051

След постъпването на старият автомобил на площадката за временно
съхранение, се подлага на предварително третиране, което включва
източване на опасните течности
чрез специална инсталация, след
което се отделят стъкла, брони,
гуми и други.
Останалото отива в т.нар. шредерна
инсталация. Тя раздробява купето
на дребни частици и по определена технология машината сепарира
типа отпадък - черни, цветни метали, пластмаси и други. Всеки един
от тези потоци суровини се експидира към съответните рециклиращи предприятия.

Дългогодишната практика по депонирането на отпадъци оказва
редица вредни въздействия върху
здравето и околната среда. Отпадъците представляват и загуба на
природните ресурси, например
метали от коли за скрап, стъкло,
пластмаса и други подлежат на рециклиране, чрез което се спестява
добиването на първични ресурси Малка част от потребителите знаят,
че старите гуми не могат да се изза направата на нови продукти.
хвърлят на общинските сметища.
В Стара Загора е изградено специално предприятие за преработка на
стари гуми. Създадено е там, заради добрата локация - по-лесно се
събират износените и излезли от
употреба гуми от
над 60 площадки
от цялата страна.
Инсталацията
преработва до 3

Ñòàðèòå ãóìè

Êàêâî ñòàâà ñúñ
ñòàðèÿ àâòîìîáèë?

тона цели гуми
за час, като
максималният
й капацитет
е 16 000 тона
цели гуми годишно. Целта
е излезлите от
употреба гуми
да се рециклират до суровини, от които могат да
се произвеждат други изделия. Найголяма част от рециклирания материал (60-70%) е гуменият гранулат,
металът е от порядъка на 10-15%,
останалото е текстил (изкуствени
влакна, които се използват при производство на леките гуми).

Âðåäíè ëè ñà îòðàáîòåíèòå
ìàñëà çà îêîëíàòà ñðåäà?

Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може
да се отрази пагубно на природните

през м. декември, обектът издържа на първата си проверка. Тогава 2/3 от дерето се запълни с вода,
но височината на водния стълб не
създаде никакви проблеми на конструкцията. Това на практика потвърди необходимостта и полезността от корекцията, дерето обра
голямото количество вода и не се
стигна до наводняване на ЖП подлеза, което осигури спокойна пропускливост на движението по пътя
от републиканската пътна мрежа.

Straldzha Municipality - a Partner
12 Hemus Str, Straldzha
Tel:04761/64-64, fax:04761/64-04
e-mail:straldjainf@yahoo.com

екосистеми, защото препятстват
достъпа на кислород до водата и
почвата.
При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.
След събиране на отработените
масла те могат да се подложат на
обработка: Светлите поради слабото си замърсяване най-често
се възстановяват, а тъмните или
се възстановяват или се изгарят в
специализираните центрове при
специални условия.
Горените масла трябва да бъдат
съхранявани в херметични контейнери. Не трябва да се смесват
с други вещества, например
с антифриз или трансмисионни течности. Съхранявайте ги на недостъпни за деца
места и далеч от топлинни
източници. Предаването на
отработените масла става в
специализирани пунктове.

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ
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Ïîääúðæàò èíòåðåñà
êúì êíèãèòå
Б и бл и о т е к и т е к ъ м
читалищата в Община
Стралджа поддържат жив
интереса към книгите. Те
осигуряват свободен дос-

тъп на читатели от всички
възрасти до богатия книжен актив, търсят начини
за привличане вниманието на децата и младите

Ïîäíîâåí
êàáèíåò ïî ôèçèêà
В изпълнение на проект по Националната програма „ Мо-

дернизиране на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, дейност „Учебно оборудване
и обзавеждане” в СОУ”П.Яворов” Стралджа е подновен
кабинетът по физика. Проектът, който е на обща стойност 14
641 лв., даде възможност за осъществяване на основен ремонт
и оборудване на кабинета по физика и обзавеждане с нови модулни шкафове на кабинетите по математика,български език
и литература, английски език и др. „Любовта към един учебен
предмет започва от кабинета, в който се обучават учениците”, счита директорът Валентина Маринова. В най-голямото
общинско училище няма учебна стая или кабинет които да
не са ремонтирани и модерно обзаведени. В СОУ”П.Яворов”
продължават упорито, постоянно и с много грижа да работят
по обновлението на учебната среда за ученици и учители .
„Ще бъдем в крак с времето, ще създаваме самочувствие на
ученици и учители с една модерна и предразполагаща среда
за учение и преподаване!”, категорична е г-жа Маринова.

Äîñòúï
äî èíòåðíåò çà ó÷èòåëè è ó÷åíèöè
Училищното ръководство на СОУ ”П.Яворов” Стралджа

създаде условия за улеснен достъп до интернет както в
сградата на училището така и в пространството пред нея.
Изпълнението на проект по Националната програма „ Информационни и комуникационни технологии в училище” на
стойност 5 500 лв. даде възможност за изграждане на WiFi
мрежа, която максимално улесни достъпа до интернет за
всеки, който е в района на училището. Учители и ученици
адмирират придобивката с благодарност към ръководството.
СОУ”П.Яворов” Стралджа има своите постижения в
приложение на информационните технологии. Училището е
водещо в приложението на иновативни практики. Тук не само
разполагат с модерни компютърни кабинети и квалифицирани
учители. Те редовно подготвят бинарни уроци, а възпитаници
на училището успешно се представят на олимпиади и състезания по информационни технологии. Не са малко примерите
на деца и екипи с учители спечелили престижни награди от
конкурси и състезания в тази сфера. От 2011г. училището
работи с електронен дневник, който е голямо улеснение за
преподавателите и родителите.

хора. В крак с времето
доста от читалищата вече
разполагат със свои компютърни зали и интернет
достъп. Така продължават

да се утвърждават като
информационни и културни центрове,осигуряващи
многообразие на знания,
идеи и мнения.
През изминалата година Община Стралджа
издаде няколко книги от
местни автори, които вече
са на разположение на
библиотеките. В ръцете
на читателите е книгата
„100 причини да се гордея, че съм от Стралджа”,
която е като един каталог
за всичко онова, носещо
самочувствие на местните хора.Преиздаден и

допълнен е преработения
том „Стралджа-история,
традиции, духовност” на
Добрина Берова. Факт е и
втората й книга „Община
Стралджа и след това”.
Добър прием намериха и
книгите „Историята на
с.Люлин” и „Недялско”- и
двете полезни краеведчески издания.
През изминалата година в общината бяха организирани и открити няколко изложби. Интерес
предизвикаха фотосите
във връзка със 100-годишнината от началото на

Първата световна война.
Любопитна се оказа изложбата с посвещение на
Деня на Стралджа и във
връзка с 45-годишнината
от обявяването на Стралджа за град. Мнозина посетиха изложбата експонирана от клуб „Надежда”
на която бяха показани
изделия на местни фирми, занаятчии и творци.
Културната общественост
оцени високо и изложбата по повод 105-години
от рождението на стралджанския творец проф.
Панайот Панайотов.

През 2014г. читалищата
в община Стралджа продължиха да популяризират
културните традиции на
селищата. Много от колективите представиха свои
културни продукти на Национални и Международни
фестивали от където се
завърнаха с награди. Примери за това са Кукерите
на Стралджа, които се завърнаха от международния
фестивал на маскарадните
игри „Сурва” Перник 2014
с Бронзовата маска на Федерацията на карнавалните
градове. Спечелиха първо
място от Международния фестивал „Кукове” в
Ямбол. Награда за значителен принос в народното
творчество и вярност към
ритуала са отличени и на
Националните кукерски

Áîãàòà ÷èòàëèùíà äåéíîñò

игри „Старци в Турия”.
Кукерската група на Зимница завоюва Специална
награда от 14-я Маскараден фестивал на кукерските игри в гр.Раковски и
лауреатство от фестивала
на маскарадните игри в
Ст.Загора.
Особено богата е дайностна на ансамбъл „Въжички” при читалище
„Просвета 1892” Страл-

джа. Колективът отбеляза своята 50-годишнина
с един шарен и красив
концерт-спектакъл. Свое
достойно място в разпространение и обогатяване на
местния фолклор имат и
ансамблите „Божур” Чарда
и „Златен клас” Зимница.
Танцьорите на общината
пазят награди от фестивала „Странджа моя люлчина”, Царево, „Искри от

Çà ó÷åíèå, çàáàâëåíèÿ, ñïîðò è îòäèõ

В изпълнение на Проект
BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, с финансовата
подкрепа на Оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси", съфинансиран от
Европейския социален фонд на Европейския
съюз, учениците от ПИГ, І-VІІІ клас, при
СОУ”П.Яворов” Стралджа организират
разнообразни и интересни прояви. Периодично вниманието на учениците се насочва
към отбелязване на годишнини, празници,
бележити дати, спортни състезания, отдих и
занимания по интереси. В училището полуинтернатните групи са общо 15 и обхващат
ученици от І до VІІІ клас. В изпълнение на
проекта са оборудвани 6 игротеки с кътове
по занимания, където винаги е оживено.
Наскоро учениците проведоха практическо

миналото”-Априлци, „Кехлибарен грозд” с.Лозен,
„Върбова свирка свири”
– Болярово, „Славееви
нощи” – Айтос, „Златна
гега” Котел, събор „На мегдана” –Камено, „На събор
край Тунджа”- с.Крушаре,
„Песни и танци на мегдана” – Карнобат, „Златна
есен”- Симеоновград и др.
Постоянни фолклорни
групи към читалищата

поддържат интереса към
такива празници като лазаруване, коледуване, кукерски игри, Трифон Зарезан
и др.Такива колективи
поддържат в Стралджа,
Зимница, Чарда, Войника,
Джинот, Иречеково, Каменец, Лозенец, Палаузово.
Читалищата са основните
организатори при чествания, годишнини и други
народни празници.

занятие на тема "Един друг се
учим...." Целта на груповата работа бе учениците да придобият
самоувереност в комуникацията
си един с друг и умения да се
справят в сложните житейски
ситуации. С желание и интерес
се включиха в разиграването
на казуси и заедно разрешаваха
поставените пред тях проблеми.
В часовете по организиран
отдих и спорт учениците от
ПИГ V-VIII клас участваха в
импровизиран турнир, който
се проведе в игротеката със
занимателни игри. Децата се
отдадоха на забавления, смях
и игри. За да бъде равностойно
състезанието отборите бяха с
ученици от трите полуинтернатни групи. Победителите бяха
аплодирани от всички ученици,
а само по себе си това бе и един

плавен преход от часовете за отдих към сериозните занимания
в часовете по самоподготовка.
В часовете по занимания по
интереси учениците от ПИГ
V-VIII клас, под ръководството
на своите възпитатели, отделиха внимание и на приложното
изкуство. В специално оборудваните за целта игротеки децата
твориха и се увличаха в разкази,
докато изработваха макети на
кукерски маски и рисунки.
Използваха естествени материали - конци, прежди, платове,
вълна, цветни листи, моливи,
флумастери и др. Учениците не
могат да останат безпристрастни към започналите кукерски
празници в Община Стралджа
и решиха изработеното да бъде
изложено по-късно на видно
място в училище

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Социалистите в Иречеково
са хора на достолепна възраст.
Хора от онова силно, ентусиазирано и общественоактивно
поколение, което даде всичко от
себе си, за да промени средата,
в която живее. Най-уважаваният
между тях, с едно градивно
минало, честен и чист човек, е
93г. бай Йордан Тотев, кметувал
в селото през 50-те години на
миналия век, който до днес
наричат „живата история на

Иречеково”. По-„младите” са
по на 60 и повече години. С
най-голяма надежда гледат
към секретаря на партийната
организация и кмет на селото
Николай Савов, който доказа
възможностите си да управлява
с мисълта за по-доброто утре
на всички.
На отчетното си събрание
социалистите пристигнаха с
убедеността, че трябва да продължават напред, да укрепват

редиците си, да помагат на
своята партия за стабилност
и реализация. Не крият, че са
подтиснати от това, което се
случва у нас. По народному
мъдри възрастните иречековци
считат, че управленците „там
горе” „повече се джафкат отколкото да работят. А от това страда
народа!” Като хора, които добре
знаят какво означава думата
„фашизъм”, те открито споделят
тревогата си и от световните
проблеми: „Само война да не
направят!” Разпалено обсъждат
съдбата на Русия и Украйна
със единодушното заключение:
„Грях е да се настройваме срещу
братушките!”. Някак по-спокойни са селяците за своята
си съдба от която не могат да
избягат. Тихо изслушват отчета
на Николай Савов, съгласяват се
с изводите, че „няма свежа кръв
в организацията”, но са категорични, че няма да се предават.
С пълно одобрение посрещат
всичко от отчета на кмета Митко
Андонов, представен от Мария
Толева, зам.кмет и председател

Ñèðíè çàãîâåçíè

Òàçè ãîäèíà Ñèðíè çàãîâåçíè 22 ôåâðóàðè
Сирни Заговезни е празник,
разпространен в цяла България.
Наричан е с различни имена Сирници, Сирни поклади, сирница, рия, запоставане, Прошка,
Неделя сиропустна и други.
Празникът е подвижен и се
отбелязва в неделята, 7 седмици
преди Великден и една седмица
след Месни Заговезни. През
2015 година е на 22 февруари.
Сирни Заговезни поставя
началото на най-големия пост
през годината /Великият пост/,
с него се свързват и кукерските
игри и не на последно място
прошката.
В българската народна традиция празникът обозначава
границата между зимата и
пролетта - възраждащата се
природа.
Сутринта на Сирни Заговезни се запалват огньове на
най-високото място в селото
или на мегдана. Вярва се, че
докъдето стига светлината на
огъня, дотам ще има плодородие. Запалва се слама и се
прескача за здраве. Палят се
и се въртят ойлалия (запалено
каче с катран), оратници (дърво,
разцепено, на което има слама,
която се пали) и оруглици ( намазани с катран кош), децата и
младежите извършват ритуално
очистване на нивите, да донесат
голям берекет.
На този ден влюбените момци хвърлят в двора на любимата
"чавги" - запалени стрели от
дрян, което представлява любовно обяснение. От този ден
нататък любовните обяснения
и сватбите са забранени до
Великден.
На празника се иска прошка. По традиция по-младите
посещават домовете на повъзрастни роднини и близки

Êàê ñîöèàëèñòèòå â Èðå÷åêîâî
îò÷èòàò ñâîÿòà äåéíîñò

на Общинската организация.,
радват се на добрите резултати, споделят очакванията си
занапред. Къде на шега, къде
на истина , оформя се предложението за компютърна зала
към читалището ,че да може
бабите да се научат как да
общуват с внуците си по света.
„Да не изоставаме от времето!”,
дяволито се усмихват старците.
Болката им остава ремонта
на ВиК мрежата, един проект,
който все не среща одобрение
, въпреки усилията на кмета на
общината и кмета на селото.
От решаването на този въпрос
зависи и поддържане чистотата
на питейната вода в Иречеково.
Обнадеждаващо прозвуча очакването за две хубави събития
- сформиране на танцова група
към читалището и издаване
история на селото. Приемайки
материалите социалистите на

Иречеково, отворени за новостите, подкрепиха идеята
за въвеждане на електронни
книжки. Разделиха се с обещанието всички да присъстват и
на предстоящото общоселско
събрание на което кметът Николай Савов ще даде пълен отчет

за работата си през мандата,
ще обсъдят проблемите, ще
се опитат да направят план за
бъдещето. „Когато сме заедно
можем всичко!”, категорични са
ветераните, преживяли толкова
много и съхранили своето желание за добротворство.

езически произход. Облечени в
страшни маски и колан с чанове,
те извършват редица обреди за
берекет и прогонване на злите
сили. Кукерството е езически
обичай, един от малкото самобитни и запазени по нашите земи
през вековете.
На трапезата на Сирни Заговезни задължително присъстват
млечни храни - сирене, кисело
мляко, а също, яйца, риба, баница със сирене или праз, обредна

пита (с форма на змия), печени
ябълки, бяла халва. Това е последния ден, в който може да се
заговява с млечни храни. След
това започва Великия пост, който
е седем седмици.
След празничната трапеза
на Сирни Заговезни, вечерта се
извършва ритуала Хамкане. На
дълъг конец се връзвало яйце или
халва. Децата трябвало да опитат
да хванaт с уста яйцето, без да го
докосват с ръце. Вярвало се, че

само да го допреш със зъби - цяла
година ще се радваш на добро
здраве. След ритуала конецът
се палел и възрастните гадаели
по начина, по който гори, каква
ще е годината. Ако имало млади
за женене в къщата, а конецът
припламне - скоро чакали сватба.
Ако гори конецът бързо - много
жито ще има през годината, ако
конецът тлеел - на лошо било.
Черупките пък хвърляли при
кокошките да снасят повече.

за противопоставяне на всички
изкушения.
За православните най-значим
е Великият пост, който продължава 7 седмици.
Много от диетолозите са убедени, че Великият пост е полезен
за тялото не по-малко, отколкото
за душата. Отказването от месо
и мазна храна лятното приемане
на растителна храна. Научно е
доказано, че ако организмът е
прочистен, всички витаминозни
продукти се усвояват и преработват по-добре.
Великият пост в древността
е бил много строг - била е разрешена само употребата на хляб,
зеленчуци и сушени плодове, при
това веднъж дневно – само вечер.
Най-строги според традицията са първата и последната
седмици. През първите два дни,
ако се спазват предписанията,
може да се пие само вода. През
седмицата, с изключение на събота и неделя, може да се приема
храна, приготвена на огън, без
обаче в нея да се добавя мазнина.
Специалистите съветват през
почивните дни да се приема
храна с добавена мазнина (това
е позволено от църковните канони) 3-4 пъти дневно. Два пъти
през седмицата се разрешава и

употребата на риба.
През Страстната седмица в
петък и събота според канона
трябва да се откажем напълно
от храната. Това е опасно за стомашно-чревния тракт и цялата
обмяна на веществата, които се
подлагат на истински стрес.
Съчетаването на нискокалорична диета и физически натоварвания помага за отвличане на
мисълта от сладкото, за зареждане с бодрост и за трениране на
мускулите.
Отговяването е завършек на
Великия пост. Традиционно то
се приема като време на неимоверна лакомия. Чревоугодничеството след продължителен
период на въздържание от тежка
храна не води до положителен
резултат, тъй като организмът
е пренастроил обмяната на веществата и работата на стомаха
и червата.
Ако започвате да постите,
не бъдете прекалено строги
към себе си и употребявайте
по-разнообразна храна. Пости
не трябва да спазват децата,
болните от гастрит, холецистит,
панкреатит, диабет, пациентите
след операция, бременните и
кърмещите, хората, пътуващи на
големи разстояния

Äà ïîñòèì
èëè íå?

Някои хора смятат, че спазването на постите нанася вреда
на здравето, тъй като организмът
се лишава от необходимите разнообразни питателни вещества.
Други вярват, че това е своеобразна диета, която има благотворно влияние върху тялото.

и искат прошка. Целуват ръка
на родителите си и изричат
"Прощавай, мале, тате..." , а
те отговарят "Просто да ти е!
Господ да прощава". В християнския смисъл, да простиш,
е да повярваш в прошката от
кръста на Голгота, да изпълниш
сърцето си с любов и мир, за

да посрещнеш Възкръсналия
Христос /Великден/. Но дори
и в чисто човешко разбиране,
прошката е символ на благородство и дълбок вътрешен мир.
Характерно за седмицата
след Сирни Заговезни, наричана Тодорова неделя, са
кукерските игри, които имат

ТЕЛ. 0895175430, 0894831628, 04761 99 22
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Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за брой плюс кръст - 67 лв.

На първо място е добре да
уточним “природата” на поста. За
разлика от “обикновената” диета,
която има за цел да постигне полза за тялото, вярващите, спазвайки пост, се стремят да прочистят
не тялото, а душата си. Това,
колкото и да изглежда първично
и за някои дори несериозно, на
практика е особено важно – постите имат психологическа (т.е.
душевна), а не физиологична
природа.
Пости съществуват в много
религии. Скептиците смятат, че
забраната за употребата на определени продукти е измислена,
за да може привържениците на
различните религии да общуват
по-малко помежду си.
Вярващите възразяват - в
организма на човека всички е
свързано взаимно. Затова и постът не е само отказ от обилната
вкусна храна. По време на пост
са забранени развлеченията,
кавгите, обидите. Това е време на
безкористна помощ към ближния
и примирение с враговете.
Християнските пости съществуват още от времето на
пророка Мойсей, който 40 дни
е постил в пустинята. Същото,
според библията, е извършил и
Исус Христос. Затова днес праведните християни спазват пости
- за да покажат готовността си
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Изключителен интерес към
кукерските игри събуждат
група млади хора от селото,
които вече трета година организират красив кукерски
празник. Момчета и млади
мъже пристигат от различни

градове, дори и от чужбина,
за да се включат в игрите. Месеци наред подготвят гуглите,
поръчват хлопки, изучават от
възрастни хора какъв точно
е обичая за танца на маскираните. Не само това, млади

семейства обличат и деца на по
три-четири годинки , чувстват
се щастливи, че ще има кой да
поеме щафетата напред във
времето. За никого не е чудно ,
че тежките хлопки и огромните гугли слагат и момичета,

които танцуват грациозно
под такта на тъпана. Воденичанци са особено изобретателни, те пресъздават всички
онези герои от кукерското
шествие, които подчертават
разнообразието и богатството
на празника. В групата има
мечкадарин, доктор, поп…
Особено колоритни са кукерската булка и годеника, които
са главните герои при заораването и засяването. Всички
посрещат с ръкопляскания задължителната благословия на
кукерската булка и се включват
в кукерското хоро.
Големият неделен празник
се предшества от обиколка на
групата по домовете на хората,
където ги черпят с вино и мезета, радват се, че маскираните
изпълняват обичая за прогонването на злото. Верни на народната традиция със събраните
средства кукерите се опитват
да правят нещо полезно за
селото. Вече е одобрена идеята
за календар на Воденичане с
най-красивите маски, който ще
присъства във всеки дом.
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кола Йорджев от
Стралджа, който
спечели титлата
Мини мистър в
шоуто на Илияна
Балийска, беше
гост на кмета Митко Андонов. Малкият герой, който
стана любимец на
стралджанци, възторжено изпя за г-н
Андонов песента,
която го направи
известен, показа с
гордост короната

и медала. Приемайки позд р а вл е н и я т а
съвсем сериозно сподели,
че иска като
порасне да
стане като татко си , обеща
да продължава
да пее и да печели награди.
Никола получи специални
подаръци от
г-н Андонов,
а в поздравителния адрес
освен към него има благодарности за успеха и към родителите
Галина и Ангел, към братчето Станислав, към Женя Петрова и
останалите учители и възпитатели от ЦДГ"Здравец", подготвили
детето за участие в шоуто."Пожелавам ти, млади приятелю, да
бъдеш все така упорит и амбициозен, да обичаш Стралджа, да
се вдъхновяваш от нашето фолклорно наследство, да ни радваш
с нови успехи!", се казва още в поздравлението на г-н Андонов
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ПРЕДСТАВЯНЕ ВИ

НОВО!

Ìèíè
ìèñòúð ãîñò íà êìåòà
4-годишния Ни-

Служителите от Домашен
социален патронаж Стралджа
отправят най-сърдечни поздравления към потребителите на
услугата, родени през месеците
януари и февруари:
Стоян Пенев Стоянов
от Стралджа
Начо Иванов Кънев
от Зимница
Йорданка Добрева Станчева от Стралджа
Гергина Михалева Василева от Стралджа
Мария Русева Димова
Стоян Димитров Стоянов
Иван Илиев Наков
Стефан Енчев Шивачев
Щелияна Колева Илиева

от Стралджа
от Атолово
от Атолово
от Зимница
от Зимница

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

НОВО!

НОВО!

с нова услуга:
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- 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!

