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Ãîëåìèÿò áúëãàðñêè èñòîðèê
Ãåîðãè Ìàðêîâ – ãîñò íà Ñòðàëäæà
и сигурно в селото. В подписката
се настоява и за закриване базата
за съхранение и утилизация на
взривни материали и боеприпаси
край Лозенец.
За осигуряване спокойствието
на местните жители кметът на
община Стралджа Митко Андонов
с писмо до собствениците на фирмата, извършваща взривните дейности и до областния управител,
настоява за намаляване мощността
на взривовете.
Подписката на Лозенец подкрепят и работещите в заведенията
на Петолъчката, които обясняват,
че при създалата се обстановка е
невъзможно да работят спокойно.
Междувременно от „Милитъри продакшън интернешънъл” е
изпратено поредно писмо за нови
взривове в периода 2- 5 април.
По сведение на изпълняващите
взривовете до момента напълно е
прочистен район от 76 дка, предаден с протокол на собствениците.

Ëîçåíåö ñ ïîäïèñêà
ñðåùó âçðèâîâåòå

Êìåòúò íà îáùèíà Ñòðàëäæà Ìèòêî Àíäîíîâ íàñòîÿâà ïðåä ôèðìàòà è îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë çà íàìàëÿâàíå ìîùíîñòòà íà êîíòðîëèðàíèòå âçðèâîâå

П

овече от 300 подписа събраха за ден жителите на Лозенец с
настояване за прекратяване контролираните взривове в базата
Стралджа-Мараш. „Милитъри
продакшън интернешънъл” започна в средата на февруари
планово периодично да унищожава събраните боеприпаси от
инцидента миналата година като
задължително с писма уведомява
населението на Стралджа, Лозенец и Г.Александрово. Няколко
седмици по-късно в Лозенец
съобщават, че гърмежите не се
търпят, те не са толкова незабележими и неусетни, напротив,
таваните на къщите се пукат,
стъклата едва устояват на тътените, а хората са стресирани и уплашени, не се чувстват спокойно
ИЗГОДНА ОФЕРТА!

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

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

"ÌÅËÈ
"
ÌÅË
ËÈ ÑÒ”
ÑÒ
Ò” ÅÎÎÄ
Ä Ñòðàëäæà
Ñòðàëäæà
Ул.”Хемус”
Ул
”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.
ТЕЛ. 0893836303

„ÊÀÁÀÊÎÂ” ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Óë.”Ï.Êàáàêîâ” 2

ï ð î ä à â à:
- брикети – 9,00лв./30 кг
- въглища Донбас – 12лв./30 кг
- дърва- нарязани – 60лв.:кубик
- железария
- домашни потреби
- строителни материали

2 април 2013 г.
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â ïàðòíüîðñòâî

×èñòà åíåðãèÿ çà îñâåòëåíèå

Община Стралджа е водещ партньор в изпълнение на втория трансграничен проект, който ще осъществява с
община Кавакли, Р Турция. Проектът
„Чиста енергия за осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли”
е по Програмата за трансгранично
сътрудничество по ИПП България
-Турция, която се финансира от ЕС и
е съфинансирана от България и Турция
чрез държавния бюджет. Изпълняваният проект е по приоритетна ос 1
„Устойчиво социално и икономическо
развитие”, мярка 1.3. „Инфраструк-

турна подкрепа за подобряване на
икономическия потенциал на зоната
на сътрудничество”. Срокът за изпълнение на дейностите е 14 месеца, а
общият бюджет – 674 908 евро.
Гости на встъпителната пресконферетция в Стралджа бяха кметът
на общината Митко Андонов, Инджи
Тунч, кмет на община Кавакли заедно
със своите екипи. При представянето
на проекта Иван Георгиев, зам.кмет
и ръководител на екипа, припомни за
приключилия само преди дни проект
на община Стралджа в партньорство

със Сулоглу. Като водещ партньор
общината сега ще има възможност да
изгради модерно улично осветление
по главните улици на Стралджа/ „Хемус”, „П. Яворов”, „П.Кабаков”, „Ал.
Стамболийски”/, Зимница , Воденичане и Лозенец. Финансирането само
за община Стралджа с 392 хил. евро
ще осигури монтажа на 295 лампи.
В Кавакли съответно се предвижда
такова осветление /115 бр. лампи/ на
1500 м. по протежение на местно дере
и още толкова по улица към студентски
общежития.
В презентацията на инж.Радостина
Василева интересно беше представена историята и настоящото развитие
на двете населени места, подчертана
бе целта на проекта за подобряване
привлекателността на средата за живот чрез модернизация и изграждане

на уличното и парково осветление
на базата на слънчевата енергия. За
още по-добрата информираност по
изпълнение на проекта Мирослав
Тодоров, представител на проектантската фирма, обясни техническите
параметри на нововъведението, начина
на изпълнение , очаквания ефект и
предимствата на този тип система за
осветление.Присъстващите научиха,
че такова улично осветление у нас
е изградено само в Балчик. Лампите които ще бъдат монтирани са с
много висока мощност и максимално
разпръскваща светлина. Съгласно
европейските стандарти ще покриват
по 300 кв.м., а ел.захранването ще
става с фотоволтаични платна които
преобразуват слънчевата енергия.
Кметът на Лозенец Петранка Добрева изрази благодарността на хората

от селото за проекта на общината и
възможността да се осигури така необходимото улично осветление. Г-жа
Тунч сподели своето задоволство от
партньорството с община Стралджа.
„При нас използването на чиста енергия е много актуално, щастлива съм,
че заедно ще постигнем целите си и
ще осигурим модерно осветление за
населените места в двете общини.
Благодаря на екипите, които доказват,
че ще се справят с не леката задача
по реализация на проекта.” , каза тя
добавяйки увереността си, че скоро ще
бъде одобрен и друг проект за благоустрояване в Кавакли, отново в партньорство със Стралджа. Тя отправи
покана към партньорите от Стралджа
да присъстват и на презентацията в
Турция, която е насрочена за 12 април.
Г-н Андонов говори за предимствата на
това ново осветление и за плановете на
общината да се осигури изграждане
на такова и в останалите селища. Той
не пропусна да отбележи, че проектът
„Чиста енергия „ е с най-високи показатели в оценката на комисията при
МРРБ, за което изрази благодарността
си към екипа. „Заедно с нашите нови
приятели от Кавакли ще реализираме
една обща мечта, ще се опознаем, за
да продължим полезните контакти и в
бъдеще за изпълнение на нови интересни идеи.”, подчерта той.

Ïîìîù çà æèâîòíîâúäè
è ÷èòàëèùà Çàêëþ÷èòåëíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ
След изтичане срокът за

действие на решение на ОбС от
2008г., по предложение на кмета
на община Стралджа Митко
Андонов, съветниците отново
гласуваха общината да предостави безвъзмездно за срок от 6
години на читалищата общински
обработваеми земеделски земичастна общинска собственост.
Финансирането се приема като
необходимо и навременно за
подпомагане работата на местните културни институти. Г-н Андонов ще
сключи анекси за удължаване срока на действащите договори с председателите на читалищните настоятелства.
ОбС даде съгласието си и за предоставяне пасища и мери – общинска
собственост за общо и индивидуално ползване през 2013 г. на местни
животновъди. Както подчерта г-н Андонов „община Стралджа е първа в
областта и една от първите в страната с решение за предоставяне на общински мери и пасища на животновъдите с цел подпомагане на местните
стопани.” Очакванията са от разпределените близо 12 хил.кв.м. пасища и
мери в касата да постъпят около 50 хил.лв. При евентуално отдаване на
търг за същите пасища общината има възможност да получи двойно повече, но предпочита да подпомогне местното животновъдство. Решението е
съгласно Закона за собственост и ползване на земеделските земи и Закона
за подпомагане на земеделските производители. Преди заседанието на ОбС
кметовете и км.наместници информираха всички земеделски стопани в
общината за предстоящото решение, проведени бяха и срещи с регистрираните земеделски производители, които отглеждат животни. С 10 гласа
„за” е утвърдено предоставянето на мери и пасища съобразно броя и вида
на животните в минимален размер за срок от една година. Така собствениците на крави получават от 3 до 10 дка, на телета, малачета, юници – от
2 до 8 дка, на овце-майки, кози- майки – от 1 до 3 дка. Утвърдената такса
от 4 лв./дка на предоставените площи трябва да се внесе в общината до 15
май. С решението се утвърждава и Годишния план за паша. Задължение на
ползвателите е да не променят предназначението на мерите и пасищата, да
ги почистват от нежелана храстовидна растителност, да се провежда борба
с устойчивите растителни видове, да се спазват съществуващите полски
граници /синори/. Забрана има за палене суха растителност в района
на предоставените мери и пасища. Не се допуска ограждането
на предоставените мери и пасища и ограничаване на свободния
достъп до тях.

На 25 март, в сградата на общинска администрация Стралджа се
проведе заключителната
пресконференция по първия трансграничен проект
„Стралджа и Сулоглу - пътуване отвъд границите”,
изпълняван от община
Стралджа – ВП и община
Сулоглу, партньор по проекта. Проектът бе с обща
стойност близо 600 хил.
евро и срок за изпълнение
18 месеца с едно удължаване от три месеца.
В събитието взеха участие екипа
по изпълнение на проекта, представители на двете общини, участници в

работните групи, експерти в областта
на опазване на околната среда и др.
Отчетени бяха постигнатите резултати и реализираните дейности.

Всичко планирано в работния
план е изпълнено и получи
висока оценка. В изказванията присъстващите изразиха
задоволството си от този проект ,който осигури изграждането на два информационни
центъра на територията на
двете общини, бе изготвен
туристически продукт, база
данни и програмна стратегия
за природните дадености и
ресурси в България и Турция,
както и създадените атракции
за „зелен” екотуризъм. Целият
проект бе охарактеризиран найчесто с думата „успешен”.
С това приключи първият трансграничен проект за двете общини.

Ó÷àñòèå íà áèçíåñ – ôîðóì

Кметът на община Стралджа Митко
Андонов, зам. - кметът Иван Георгиев и
Паруш Парушев, бизнесмен, общински
съветник, взеха участие в Третия българо-турски бизнес-форум организиран от
РАО ”Тракия” съвместно с Асоциацията
на общините от Източна и Западна Тракия
„ТРАКИЯКЕНТ” в Сливен. Домакин на
форума беше община Сливен. Присъствието на Генералния консул на Република
Турция в Бургас Джем Улусой, представители от бизнеса от България и Турция,
ръководствата на промишлените палати
в Текирда и Малкара, кметове от двете
Асоциации обогати събитието, даде възможност за активни коментари по развитие на трансграничното сътрудничество.
Като част от събитието бяха презентациите на общините Сливен, Тунджа

, Стралджа, на търговската
палата в Текидра и Малкара,
на български фирми, работещи
в сферата на строителството и
земеделието. Според г-н Андонов Третият българо-турски
бизнес форум, който е резултат
от доброто партньорство между РАО „Тракия” и „ТРАКИЯКЕНТ”, е постигнал целта си
за стимулиране на местното
икономическо развитие на
общините, членуващи в двете
сдружения, осъществени са
полезни контакти , коментирани са добри
намерения в развитието на бизнеса.
На 5 април кметът на общината Митко Андонов ще присъства на Общото
събрание на РАО”Тракия”, което отново

СЪОБЩЕНИЕ
Община Стралджа и местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, съобщават, че съгласно пар.11, ал.3 право на левова компенсация по чл.7, ал.1
имат лицата включени в окончателните списъци, които са придобили или
започнали изграждане на жилище до 5 /пет/ години от влизането в сила на
този Закон – 21 ноември 2013 г.
Съгласно пар.11, ал.4 изплащането на левовите компенсации се извършва от
НКЖФ чрез местните комисии по чл.8, ал.2 по реда на постъпилите заявления
за реализирани права в срок до 31 декември 2019 г.

ще се проведе в Сливен. Дневният ред
включва отчет на Управителния съвет на
РАО ”Тракия”, на Контролния съвет, отчет
за изпълнение на бюджета за 2012г. и приемане проектобюджетът за 2013г., както и
Програма за дейността на Асоциацията през
новата година.
0886 668 998
ПРОДАВА 2-етажна
масивна къща в Стралджа, с
допълнителни постройки и
двор 1 дка. Цена 22 хил.лв.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ
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Îòâîäíÿâàíå â Þæåí ïàðê

По искане на изпълнителя по
проект „Реконструкция и благоустрояване на парковете в Стралджа”
бе проведено съвещание на място
с участието на строителите и представители на община Стралджа на
което подробно бе обсъден проблема
с наводняването на една голяма част
от Южен парк. Дъждовете през март
доведоха ситуацията ¼ от площта на
старата градска градина да остава
постоянно под вода. Строителите
изразиха опасения от удавяне на
новата растителност. След направените коментари бе взето решение да
се уважи искането на изпълнителя за
временно спиране работата по обекта. Междувременно ръководството
на общината осъществи среща и с
проектанти-хидрогеолози. Те ще
направят своите проучвания и ще
дадат препоръки как да се преодолее
ситуацията. Оказва се, че в бюджета
по проекта няма заложени средства
за изграждане на така необходимата
дренажна система и отводняване на
парковото пространство. Ще се наложи общината да поеме тези разходи
и изгради съоръжението за продължаване работата на строителната фирма.

Ïðîåêò âäèãà êà÷åñòâîòî íà
àäìèíèñòðàöèÿ â Ñòðàëäæà

Ôîíä „ÔËÀÃ" ïîäïîìàãà ðåìîíòè íà ÷èòàëèùà

По информация на ръководния екип в
останалата част на Южен парк всички
предвидени дейности са извършени –
изградени са алеите, комуникациите
за поливане, осветителната система,
направени са насажденията на храсти
и вечнозелени дървета. В парк „Младост” строителството също напредва.
Освен изграждането на алеите, пло-

щадките, детските кътове, поливната
и осветителна система, се извършва
и почистване на паметниците. Възложено е възстановяване снимките и
надписите върху паметника на загиналите в Балканските войни.
Проектът е по ПРСР на обща
стойност 1 596 282 лв. със срок за
изпълнение до края на 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0036 – С0001
„ Звена към ДСП в община Стралджа”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Ïîìîù â äîìà

Създаването на три звена
в общината към съществуващите ДСП в Стралджа,
Войника и Каменец цели подобряване
качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора чрез
насърчаване на социалната икономика
за осигуряване на качествена грижа в
домашна среда и възможност за независим начин на живот, чрез предоставяне на почасови социални услуги по
проект „Помощ в дома”.
Гости на проведената в Стралджа встъпителна пресконференция
по проекта бяха кмета на общината
Митко Андонов, Атанаска Кабакова,
председател на ОбС, Милена Янъкова,
директор регионална дирекция „СП”,
Мария Славова, Директор Дирекция
„СП” Ямбол, Иванка Цветкова нач. отдел „Хора с увреждания и социална защита”,
Ямбол. В залата присъстваха
съветници, представители на
общинска администрация,
НПО, социални заведения,
училища, здравни работници,
граждани. Презентацията по
проекта направи Мария Толева, зам. кмет и ръководител на
екипа. Тя представи същността на проекта, предвидените
дейности, целите и задачите
като обърна внимание на социалната значимост на този
род проекти към които има широк
обществен интерес.
”С изпълнението на този проект
община Стралджа осигурява създаването на три звена за оптимално
задоволяване потребностите на нуждаещите се от социални услуги лица
в ежедневието си, равнопоставеност
при избора на бенефициенти, повишаване професионалните качества и
мотивация на преките доставчици на
услугите и повишаване икономическия
потенциал на лицата и техните семейства за преодоляване на бедността

Âñòúïèòåëíà
ïðåñêîíôåðåíöèÿ ïî
íîâ ñîöèàëåí ïðîåêò
Община Стралджа стартира изпълнението на поредния
социален проект по ОП ”Развитие на човешките ресурси”,
съфинансиран от Европейския
социален фонд на ЕС.
„Звена към Домашен социален патронаж в община
Стралджа” е по схема „Помощ
в дома”.

за безработни лица”, подчерта тя. В
целевите групи влизат безработни
лица в трудоспособна възраст, които
не са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст. Проектът
предвижда 36 доставчици като един
обслужва минимум двама ползватели.
Максималният брой на ползвателите е
80. Това ще бъдат хора с увреждания
и специфични потребности както и
възрастни и самотно живеещи.
Продължителността на проекта,
който е на обща стойност 187 886 лв.,
е 16 месеца /01.02.2013г.- 31.05.2014г./,
а доставката на услугата ще бъде 12
месеца /01.05.2013г.- 30.04.2014г./

Инвестира във вашето бъдеще!

„Убедена съм, че това
ще бъде поредния успешен
социален проект за община
Стралджа”, подчерта г-жа Янъкова,
според която екипът на г-жа Толева
е в състояние да създаде нужната
организация по изпълнение на всички
дейности, а дирекция „СП” ще направи
най-добрия подбор. Пожелавайки успех на екипа тя добави: „Това е един
нов модел за грижа на хора в нужда
и в същото време предизвикателство
за изпълнителите, които трябва да
докажат, че имат възможностите и
мотивацията да помагат.”
Кметът на общината Митко Андонов подчерта не без самочувствие, че
община Стралджа има натрупан не
малко опит в разработването и изпълнението на социални проекти,
включително и на читалища,
които доказаха, че могат да
разширяват дейността си и в
тази посока. Той припомни, че
проекта на община Стралджа
е предпочетен с оценката за
най-добро представяне, което е
комплимент за общината. Изрази увереността си от предстоящото добро взаимодействие
между екипа и дирекция „СП”
с очакване за удовлетворяване
в максимална степен желанието
на хората да бъдат част от този
така необходим проект.
Г-жа Толева допълни, че интересът
действително е сериозен. До момента
са подадени 144 заявления за социални
асистенти, а потенциалните ползватели са 189.
Поздравления за старта на проекта отправиха г-жа Кабакова и г-жа
Славова.
Пресконференции по проекта бяха
проведени и в селата Войника и Каменец, където представянето беше
посрещнато с подчертан интерес,
задаване на въпроси по изпълнението
и настояване за по-широк обхват на
желаещи да се възползват от проекта.

Два важни договора подписа през седмицата кметът на община
Стралджа Митко Андонов. В Министерството на финансите той
подписа договора за изпълнение на втория за общината проект по
Оперативна програма "Административен капацитет" на стойност
88 270 лв. Проектът "Компетентна администрация - гарант за добро
управление" е един от новите общо 172 проекта на общини у нас
по ОПАК с обща стойност 13 млн.лв. Те ще бъдат финансирани
по подприоритет 2,2. "Компетентна и ефективна държавна администрация", като целта е повишаване квалификацията на служителите
на местно ниво за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса.
Другият договор е свързан с разплащане ремонтите на читалищата в в Лозенец и Зимница. След като съветът на директорите на
фонд „ФЛАГ” одобри молбата на община Стралджа за отпускане
кредит от 617 657 лв., кметът Митко Андонов подписа официално
договора във фонда и така на практика се дава ход за разплащане
изпълнението на двата проекта за ремонт на читалищата в Лозенец
и Зимница. Двата проекта са по Програмата за развитие на селските
райони, а дългът към ФЛАГ ще се изплаща до края на годината.

Äåöà è ïîëèöàè â àêöèÿ
„ÏÀÇÈ
ÌÅ!”
Петокласници от

ОУ ”Св. Св. Кирил
и Методий” Зимница и ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий”
Стралджа заедно
с полицаи от Областна дирекция
на МВР стартираха инициативата за
защита на пешеходците под надслов
„Пази ме!”.
На пешеходните
пътеки в центъра на Зимница и в района на училището в Стралджа
учениците демонстрираха правилно преминаване на пешеходната
пътека, спазвайки всички правила и ползвайки светлоотразителни
жилетки. Със съдействието на полицаи от РУ ”Полиция „ Стралджа
децата отправиха своя призив към водачите на МПС:”Аз, пешеходецът, и ти, шофьорът, сме заедно на пътя и в живота. Да бъдем
разумни, внимателни и толерантни участници в движението. Заедно
да осигурим сигурността на пътя!”
Пешеходците са най-уязвимите участници в движението. През
2012 г. на територията на страната в 2026 пътно- транспортни произшествия са загинали 134 пешеходци и са ранени 2039. За същия
период в Ямболска област при 36 пътни инцидента са загинали
трима пешеходци, ранените са 35.

Äà çàïàçèì äåöàòà íàИ ïúòÿ!
тази пролет

в СОУ ”П. Яворов” –Стралджа
организираха традиционния училищен кръг на
състезанието „Да
запазим децата на
пътя”. В двете части, теория и практика, се включиха
няколко отбора от
ученици - І-VІІІ
клас. При проверката на знанията
децата отговаряха смело на всички поставени въпроси, свързани с
безопасността на движение по пътя. Доказаха, че познават добре
правилата и могат да се движат безопасно. Във втория етап състезанието продължи с участие на ученици от начален етап . Оказа се
много по-емоционално защото участниците трябваше да покажат
майсторско и безопасно управление на велосипед в „Детското
градче”. Един след друг малките велосипедисти демонстрираха
почти виртуозни умения в преодоляване на заложените препятствия като обръщаха внимание и по стриктно спазване на пътните
знаци. В крайна сметка състезанието приключи с излъчване на
най-добрите и връчване на наградите осигурени от училището.
Щастливи с първото място бяха децата от ІV а клас, след тях се
наредиха ІІІ б и І б клас.
Представителният отбор на СОУ ”П. Яворов” Стралджа ще вземе
участие и в областния кръг на състезанието.

2 април 2013 г.
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Çà îáè÷òà, êîÿòî íè ñâúðçâà
Те са млади, красиви и умни.
Бързат да научат всичко за
живота. В СОУ”П.Яворов”
Стралджа учителите са тези,
които ги водят по пътя към
знанието, у дома родителите
би трябвало да бъдат тези,
които да обогатяват опита
по житейските въпроси. Но
често връзката между стари и млади отънява. За да не
се скъса е необходимо много
малко усилие.

Една нетрадиционна среща събра в СОУ”П.Яворов” Стралджа в
навечерието на първа пролет ученици от ХІ клас, родители и учители.
Тя протече под надслов „Малки
деца- малки проблеми, големи
деца-големи…”. Необичайното в
случая беше, че учениците влязоха
в ролята на водещи. Артистично и
емоционално Ина Колева и Цветан Пенев направиха въведението
в темата след което провокираха
голяма гама от чувства в присъстващите представители от различни

възрасти.
Посветена на взаимоотношенията между деца и родители срещата
премина в дух на максимална откровеност. Децата прочетоха свои
писма до родителите, „гарнирани”
със снимки от семейния албум,
които върнаха родителите назад във
времето. Много емоции предизвика
и играта „Аз и мама в един отбор”

при която участниците отговаряха
паралелно на едни и същи въпроси. Победители бяха всички,
защото истински се забавляваха и
участниците, и зрителите. Накрая
родителите също написаха писма до
порасналите си деца, а по-смелите
от тях ги прочетоха пред всички.
Срещата бе част от дейностите
предвидени в работния план по

Â ñâåòà íà áóêâèòå è öèôðèòå
Ïðàçíèê â ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé”- Çèìíèöà
В живота на детето има много
паметни събития – първа усмивка, първо зъбче, първи стъпки. Но
няма събитие, оставило толкова
трайна диря в малкия човек,
както неговия първи учебен
ден. Прекрачвайки за пръв път
училищния праг, то попада в
един нов, вълшебен свят, света
на цифрите и буквите, света на
знанието. По този път детето
върви, хванало за ръка първата
си учителка, която вдъхва у него
вяра в собствените сили, за да преодолява
неизбежните трудности. Всяка крачка,
която правят първолаците, е една малка
победа, която ги подготвя за все по-големи такива.
Денят 28 март 2013 г. бе празничен
за първокласниците от ОУ”Св.св.Кирил
и Методий”- Зимница. Ден , в който
малките ученици заявиха пред себе си и
пред света : „Ние вече сме грамотни!”.
Гости на празника на буквите бяха Мария
Толева, зам.- кмет на общината, Стефка
Мутафчиева, представител на кметство
Зимница, Елка Пейчева, председател на
читалищното настоятелство. Да споделят
вълненията на своите деца дойдоха и
родителите.
В класната стая, украсена с много желание от самите ученици, звучаха стихове

и песни. Първокласниците представиха
драматизация на приказката „Дядо ряпа
дърпа”, щастливи бяха да покажат и
научената песен в СИП руски език. Уверени и със самочувствие демонстрираха
първото си голямо постижение по пътя
към знанието „Ние вече сме грамотни!” –
изучили всички букви от буквара – ключ
към широките простори на доброто и
красотата. Сега мястото на буквара вече
заема читанката.
Ограмотяването на първокласниците
е повод за гордост и за техните учители.
Постигнатото е с неоценимия и всеотдаен
труд на г-жа Янка Карамфилова, старши
учител, класен ръководител на І а клас.
Заниманията в полуинтернатната група,
в която са обхванати всичките 19 първокласника, са по проект „Подобряване на
качеството на образованието в средищните

ÅäèíЗорница
âúëøåáåí
ñúí
Пламенова Балъкчиева, Vа клас, СОУ ”П. Яворов”

Много бях чела за дворците, но това, което представляваше дворецът на
Царевец не можеше да се сравни с нито една моя представа.
Намирах се пред голям дворец. Много голям и красив. Знаех, че дворците
се охраняват строго и обикновените граждани нямат достъп до тях. Тук, обаче,
портата беше леко открехната и аз се престраших да вляза. Не бях виждала
такова помещение. Точно отпред беше величествен златен трон, до който, за да
стигнеш, трябва да минеш по червен килим. Погледнах нагоре. Таванът сякаш
беше отворен към небесата. По него бяха нарисувани внушителни небесни
картини. Озовах се и в съседната стая. Това беше трапезарията. Видях огромна
маса, отрупана с ястия и питиета .Заизкачвах стъпалата на стълбището. На
втория етаж видях царската спалня. Завивките бяха меки, дантелени със златна
и сребърна украса. Възглавниците – пухени като облачета. Ето и библиотеката.
Много рафтове, пълни с книги. Взех една. Беше тежка. С кожена подвързия и
сребърен обков. Разгърнах я. Красив шрифт и чудни илюстрации... Най-прекрасната стая беше съкровищницата. Със златни стени. Нямаше никакви прозорци, но запалени факли разпръскваха светлина навсякъде. Нямаше къде да
се стъпи от богатства: злато, сребро, диаманти, златни корони, жезли...Излязох
на балкона. Слънцето се спускаше зад хълма. Река Янтра се виеше около хълма
Царевец. Зачудих се защо не открих никакви хора в двореца. Тогава чух глас.
Беше мама, която ме викаше да ставам.
Всичко се оказа един вълшебен сън.

училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес” по
ОП”Развитие на човешките ресурси”. Те
се водят от г-жа Иванка Чобанова, старши възпитател. Часовете по СИП руски
език са поверени на г-жа Димка Панева,
старши учител.
Директорът на училището Галина
Александрова поздрави първокласниците
като им връчи изработеното от училището
„Свидетелство за грамотност”.
Мария Толева, зам. кмет на общината,
поздрави децата и техните родители от
името на кмета Митко Андонов , пожела
да четат книги и да носят България в
сърцето си. Първокласниците получиха
подарък – книжка от общинското ръководство. Своето внимание и загриженост
към най-малките ученици на Зимница
засвидетелстваха и общинските съветници
от селото.

проекта, който училището изпълнява по НП”На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие”.
Целта на проекта е намаляване
броя на отсъствията в училище.
Мероприятията бяха по дейност №4
„Мярка за подкрепа на учениците с
участие на родителите”. Екипът по
изпълнение на проекта, назначен
със заповед на директора Валентина

Маринова е в състав: Галя Райнова,
Веселина Шикова, Таня Вълчева и
Диана Георгиева.
Срещата изигра своята роля.
Деца и родители си тръгнаха заредени с повече обич и готовност да
общуват по-често, да бъдат заедно
в радостни и трудни моменти, да
се подкрепят и да вървят заедно
по пътя напред.

Òèéíåéäæúðè ïèøàò äî ðîäèòåëèòå ñè:
Мили майко и татко,
Първо никога няма да порасна и второ – много ви обичам. Може
и да не го показвам, но държа на вас. Може постоянно да ви ядосвам, но ако не го правя, ще ни бъде много скучно.
Оставете ме сам да вземам решения и да се уча от грешките
си! При затруднение сам ще дойда при вас.
Необходима ни е помощ в труден момент, а не постоянно да ни
се казва какво да правим.
Обичам ви страшно много! Простете ако съм ви наранила. За
мен вие сте най-скъпите!
Благодаря ви, че сте до мен е ме подкрепяте във всичко, което
правя, че прощавате грешките ми.
Щастливка съм, че имам родители като вас! Благодаря, че
направихте от мен един истински човек, благодаря за грижите и
за това, че ме насърчавате и окуражавате.

Ôàíòàñòèêà è
ðåàëíîñò â åäíî

Може ли с едно премигване на
очите човек да пътешества по знайни
и незнайни места, да премине през
вратата на времето, да се отзове
далеч в миналото или да препусне в
бъдещето? Да, потвърдиха петокласниците от СОУ”П.Яворов” , които
участваха в поредния бинарен урок
този път по история и информационни
технологии.
В присъствието на гостите Маня
Манева, ст.експерт по математика и
информационни технологии при РИО
Ямбол и директорът на училището
Валентина Маринова, под умелото
ръководство на преподавателите
Лиляна Стойчева, Боряна Георгиева,
Таня Вълчева часът започна с покана за доказване по компютърните
познания на учениците и откриване
възможностите на информационните технологии във всички области

на живота. Веднага след това някак
неусетно дойде поканата за пътуване
с „машината на времето”. В една
феерия от звуци и светлина пътуващият виртуален кораб спря на 1185г.
когато младите фантасти трябваше
да се разходят из хълма Царевец, да
срещнат исторически личности, да
станат свидетели на битки, победи
и книжовност. Сменяха се героите
които разказват, пред интерактивната
дъска заставаха момичета и момчета с
еднаква готовност да бъдат гид в разходката, а учителите продължаваха да
си предават щафетата по преподаване
толкова неусетно и умело!
Увлечени в играта децата попълваха кръстословица, решаваха лабиринт,
четоха съчинение за старопрестолната
столица и заслужено спечелиха поздравленията от гостите и учителите
си. „Помнете изразът „Чух и забравих,

видях, но забравих, преживях и …
разбрах!” помоли ги Таня Вълчева.
„Използвайте компютърът, за да
обогатявате знанията си !” прибави
Лиляна Стойчева.
Любопитството е запалено, интересът към историята ще бъде съхранен
за цял живот – това е изводът от добре поднесения урок. И когато г-жа
Манева получи специалния подарък
– свитък с надписа от колоната на
Омуртаг „Човек и добре да живее,
умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис,
да си спомня за оногова, който го е
направил…” , не само развълнувано
благодари, но препоръча на децата да
посетят Велико Търново, за да разгледат забележителностите „ на живо”.
Директорът Валентина Маринова
сърдечно похвали възпитаниците и
пожела на всички весела ваканция.
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Марийка Желева от Джинот

Íàøå ìîì÷å â
ðúêîâîäñòâîòî íà ÁÌ×Ê
Възпитаникът на

СОУ ”П. Яворов”Стралджа Димитър
Андонов, който понастоящем е областен координатор на
БМЧК в Ямбол, е избран в новото Оперативно бюро на БМЧК.
Това се случи на Националния събор на
Българския младежки
червен кръст – найвисшия форум на
младежката организация, който се проведе от 22 до 24 март в Пазарджик.
Над 90 делегати от клубовете на БМЧК от цялата страна приеха отчета за
дейността на БМЧК за периода 2011-2012г., а по-късно гласуваха най-достойните да влязат в Оперативното бюро. Димитър Андонов получи подкрепата на
мнозинството заради активната си и всеотдайна работа като доброволец на
БМЧК, като ръководител на организацията в Стралджа и като областен координатор в Ямбол, заради мотивацията си да работи в служба на хуманността.
Оперативното Бюро е главният изпълнителен орган на БМЧК, който ръководи
организацията между сесиите на Националния събор. Оперативното бюро се
състои от Председателя и шест члена.

Áúäåùè ñòàòèñòèöè
ïðàâÿò
ïúðâè àíêåòè
Във връзка с Международната годи-

на на статистиката община Стралджа
и СОУ ”П. Яворов” първи в областта
подкрепиха инициативата на Териториално статистическо бюро Ямбол за
популяризиране на професията и провокиране интереса на младите хора към
науката „статистика”. Първата организирана проява беше в СОУ”П.Яворов”.
В срещата с ученици от 10 и 11 клас с
представители на ТСБ-Ямбол участваха
и гостите Митко Андонов, кмет на общината, Татяна Петрова, началник на
РИО, Атанаска Христова, секретар на общината, Здравко Динев, ст.експерт в
РИО. „Ако стана статистик какво бих могъл да работя? Има ли перспективи
тази професия? Как се провежда статистическа анкета? – това бяха само част от
въпросите на които срещата даде отговор. Учениците научиха много и интересни
подробности за статистиката, за начините за събиране и обработка на данни,
провеждането на анкети и обследвания. Насочвайки сполучливо вниманието
им към различни теми специалистите от ТСБ ги информираха за движението
на безработицата в областта , за броя на населението в община Стралджа
и съотношението мъже-жени, за тенденциите в развитието на населеното
място. След увлекателния разказ на Калина Казанджиева, директор на ТСБ
и презентацията на нейните колеги г-жа Лазарова и г-н Ангелов, момчетата и
момичетата от СОУ”П.Яворов” бяха готови да участват в първата си анкета, да
обработват и обявяват данни и така да дадат сигурна заявка, че имат интерес
към статистиката и може да я превърнат в своя професия.
Над 4 млн. специалисти в областта на статистиката ще бъдат търсени за
назначаване по света в следващите години. Този факт впечатли участниците в
интересния урок. „Вие имахте шанса по един прекрасен начин да се докоснете
до сложната и в същото време изключително интересна наука!”, подчерта кмета
на общината Митко Андонов , поздравявайки учениците за проявения интерес.
Той сподели задоволството си както от добре подготвеното представяне на статистиката, така и от изнесените факти за прогресивното развитие на общината.
Изрази увереността си, че някой от бъдещите статистици на областта са в тази
зала. Г-жа Петрова като началник на РИО обяви подкрепата на инициативата
от ТСБ, приветства идеята за такива срещи, които ще продължат и в ямболски
училища. Това, което предстои е учениците от СОУ”П.Яворов” да сформират
свой екип, който ще участва в тези срещи и по метода „ученици обучават
връстници” ще провокират интерес към статистиката. „Вие имате опита да
работите по този метод, доказали сте го с участие в няколко проекта!”, поощри
ги и Атанаска Христова, секретар на общината, към която г-жа Казанджиева
отправи специална благодарност за идеята.

Не се изчерпват идеите на пенсионерски клуб – Джинот! И това
със сигурност определя приятния
колективен живот в селото. След
отбелязване на традиционните зимни празници представителите на
„третата „ неуморима възраст се
събраха да посрещнат пролетта. И
за да стане още по-шарен празника
прибавиха отпразнуване рождените
дни на няколко от участниците. Като
почитатели на традициите жените

решиха да направят една необичайна
изненада за всички, които присъстват
на тържеството. Баба Марта се счита
за изпроводняк на зимата, а заедно с
нея си отива и зимата с кулинарните
си богатства в които задължително
присъства киселото зеле. Благодарение на виртуозната местна готвачка
Марийка Желева масата за празника
беше обогатена с блюдо кисело зеле
и патешки бутчета в прибавка червена люта чушка. Е как да не вървят

наздравиците след това удоволствие!
Поздравление за началото на
пролетта и щедри пожелания към
рождениците Пенка Кънчева, Стоян
Колев, Атанаска Ганева, Донка Калудова, Гана Костова, Стоянка Динкова,
Тяна Вълчева, Ганка Марчева поднесе Николина Филипова, председател
на клуба и също рожденик. От там
нататък всичко беше песни, танци,
хумор и настроение. До следващия
празник.

Ïàçèòåë íà òðàäèöèèòå,
öåíòúð çà èíôîðìàöèÿ

Множество събития, инициативи,
участие в различни прояви бележат
2012 г. като успешна за читалище
„Просвета-1928” Воденичане. На
отчетното събрание председателя Йорданка Минкова проследи дейностите
заедно с поднасяне заслужена благодарност към самодейците за участието
и всеотдайността , за желанието да
съхраняват, разпространяват и обогатяват местните традиции. Няма празник,
който да е подминат без внимание.
Като се започне от Деня на родилната
помощ, отбелязан заедно с пенсионерския клуб, провеждане на кукер-

ските игри с
младежите от
селото, честване на Трифон-Зарезан
и конкурс за
най-добро домашно вино,
посрещане на
Баба Марта,
задължително отбелязване Националния празник 3 март с
поднасяне на
венци пред
паметника и
излет за първа пролет, та
до великденските прояви
с изложба на шарени яйца и детски
рисунки. Вече няколко години в селото
се отбелязва Деня на Европа. Всеки
път на 2 юни се отдава значимото на
загиналите за свободата на България.
Своят пореден успех в събора „Мараш
пее” записа групата „Втора младост”,
регистрирано е участие и в събора
„Богородична стъпка”, както и на Х-я
регионален преглед на българската
народна песен в Ямбол. Читалище и
пенсионерски клуб обединиха усилията си за отпразнуване Деня на
възрастните хора. Фолклорната група
се представи успешно в Празника
на традициите - Джинот, участва и

в концерта посветен на празника на
община Стралджа, в програмата за
Деня на християнското семейство и
по повод 6 години от създаването на
пенсионерския клуб в селото.
Самодейците, които работят към
читалището са местни родолюбци,
това са жени на възраст между 60 и
75 години, съхранили своята енергия
и готовност да помагат за доброто на
Воденичане. Те са тези, които дават
пример и на по-младите.
Организационният опит на читалището не се изчерпва само с фолклорна
дейност. Настоятелството защити
проект към Министерство на културата за допълваща целева субсидия
„Финансова подкрепа на Библиотеките при обновяване на фондовете
с книги и други информационни
материали”, успешно се налага компютърната техника , интернет-услугите, придобивка чрез инициативата
„Библиотеките –многофункционални
културни центрове чрез програма
„Глобални библиотеки”.Отчита се
постоянен интерес и към книгите,
които са над 7500 тома. Регистрираните над 100 читатели през годината
са направили близо 800 посещения за
избор на книги.
Новата 3013г. читалище – Воденичане стартира с нови прояви, свързани
с традициите и поглед към новото.
Желанието е различните поколения
взаимно да се обогатяват, читалищната дейност да се разнообразява и
да привлича все повече хора.

Ïðîãíîçà çà âðåìåòî ïðåç àïðèë

В сравнение с прогнозата за времето за месец
април миналата година,
тази не се очаква да има
повишение в температурите. През тази 2013
година прогнозата за
времето за месец април
надали ще изненада някой. Очаквано средната
месечна температура ще
продължи започналото
през месец Март бавно
повишение на температурата.
Очакваната температура в равнините е между 11 и 13 градуса, по
високите полета Черноморието
- 9 - 11 градуса, а в планините се
очаква температурите да са около
6 градуса (от 3 до 8 градуса.).
Още с първите дни на месец
април, времето ще се затопли
с 4-5 градуса, като през цялото
първо десетдневие ще бъде много

приятно за разходки. В края на
първото десетдневие и началото
на второто (9-12 април), прогнозата за времето се очертава като
предимно облачна . Друго сериозно заоблачаване, следователно
и понижение на температурата с
2-3 градуса се очаква около 22
Април. В самия край на месеца,
се очакват няколко дъждовни дена
дължащи се на топлите въздушни

течения. Прогнозата
е валежите да бъдат
малко над нормата за
април, като в равнините ще достигнат до
60 литра на квадратен
метър, а в планините
100-110 л/кв. м.
Очаква се, през атмосферните процеси
да са изключително
динамични поради
което се очаква времето над България и съседните
държави да бъде променливо.
Времето през април през настоящата 2013 година се очаква да
бъде сравнително по-топло и
влажно от стандартните температурни граници измервани през
месец април от метеоролозите.
Най-високата температура през
месеца се очаква да е около 26
градуса, а най-ниската 2 - 3.
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поддържане на контакти с
всички части на държавата
и света. Поклон пред тези,
които дадоха своя принос
за развитието на пощи и
далекосъобщения в града.
Благодаря на всички вас
за усърдната и всеотдайна
работа през годините. Вярвам, че стралджанската
поща ще има своята нова
история . И вие сте тези,
които ще я напишете с
труда си.Честит празник!”
Г-н Георгиев прибави
специални поздравления
към доайена на пощенската дейност в Стралджа,
човекът с най-сериозен
принос за изграждане и
развитие на пощата в града Георги Георгиев.

колектива и пожелание
за оптимизъм с думите”
Пощата хляб не дава , но
гладни хора не оставя!”
Разглеждайки албумите
със снимки от миналото,
експонати от пощенското
развитие , припомняйки си различни етапи от
пощенските услуги присъстващите развълнувано
споделяха спомени , имена
на свои колеги , търсеха допирни точки между
„преди” и „сега”. Г-н Дъвешки написа в почетната
книга” Бъдете здрави и
усмихнати. Пожелавам
много подобни поводи
за чествания през следващите години и векове.
Носете с гордост името

120 ãîäèíè ïîùà â Ñòðàëäæà

Ñúîáùåíèÿòà – ïúò êúì ìîäåðíîñò
Íÿìà áúäåùå áåç ìèíàëî!

Краят на 19 в. за Стралджа се оказва начало на
сериозни промени. 1890
г. е белязана с едно събитие, което повлича крак
и за други, не по-малко
интересни. Става дума за
пускане в експлоатация на
ж.п.линията Ямбол-Бургас. Стралджанци за първи
път посрещат трена и го
оприличават като „огнена
машина”. Още не предполагат, че гарата ще се превърне в част от живота на
мнозина. 1908г. началника
Андрея Берович имал за
задача за обслужва и телеграфа., но много бързото,
почти бурно развитие на
местната търговия, налага
Дирекцията на пощите и
телеграфа да реорганизират службата. „Отчитайки
вековните традиции на
селището в което отсядали пощенските куриери
на Османската империя,
през 1893 г. правителството
разкрива в Стралджа пощенска станция”. Първият
работен ден, както пише
в историята на Стралджа
Добрина Берова, е 27 март,
официалното откриване
става на 15 април. Новото
учреждение се оглавява от

Георги Кънев, а задачите
са да приема и доставя
вътрешна и международна
пощенска и телеграфна
кореспонденция. Две години по-късно е назначен
помощник-раздавач, който
трябвало да посреща влаковете, да предава и получава
кореспонденцията.Пак тогава се въвеждат колетни
пратки, ценни и безценни
посилки/пратки/, малко покъсно иде ред на пратките
с наложен платеж, пощенски и телеграфни записи,
а следващата година се
въвежда и пощенска спестовна каса.Става факт пощенския тракт до гр.Котел,
селата Градец и Недялско.
Към Ямбол и Бургас пощата се транспортира чрез
специален пощенски вагон,
а към съответните селища
– с каруци.
„Пощата на Стралджа
се помещава в сградата на
гарата, а по-късно в дома на
Пею Дечев Първите стъпки
на съобщенията в Стралджа се свързват с имената
на Тодор Димов, Петър
Алексов и поета П.Кр.
Яворов, който е назначен
като началник на телеграфо-пощенската станция от

14 август 1898г. до 1 август
1899г. За първи път именно в Стралджа гениалния
български поет се подписва
под произведенията си с
псевдонима Яворов.

„Åäíà, ÷å äâå, ÷å
òðè óñèëíè è ïàìåòíè
ãîäèíè…”

Трогателното, вълнуващо до сълзи начало
на стихотворението „Градушка” прозвуча пред
паметника на гениалния
поет П.Кр.Яворов в деня
на отбелязване 120 г.поща
в Стралджа. Инж.Стефан
Гашев и Станка Данева,
поставиха венец пред паметника на поета-пощенец
в знак на признателност
и уважение и по повод
на годишнината. Между
гостите дошли да уважат
събитието бяха Деян Дънешки, гл.изпълнителен
директор на „Български
пощи” ЕАД, Иван Георгиев, зам.кмет на общината, Лиляна Драгоева, директор Регионално
управление „Български
пощи” Бургас, експерти от
управлението на пощите,
бивши и настоящи пощенци от Стралджа, областта

и общината.
С благодарност за участието в събитието , с поздравление за празника
към присъстващите се
обърна г-жа Стоева, ръководител на областна
пощенска станция Ямбол,
която обърна внимание
върху интересни факти от
историята на пощите у нас
и разказа за създаването на
институцията в Стралджа.
„През 1893г. Главна
дирекция на пощите и
телеграфите преминава
в структурата на Министерство на обществените сгради, пътища и съобщения, точно тогава,
през м.март се създава и
пощенска станция и телеграфна служба Стралджа.
За първи път през 1894г.
Народното събрание приема „Закон за устройство
на селската поща”.
В поздравителния
адрес,който Иван Георгиев, зам.кмет прочете
от името на кмета на общината Митко Андонов,
събитието беше определено като важно за всички стралджанци и част
от историята на града.
„Всички ние свързваме
историята на пощата с развитието на съобщителните
услуги и изграждането на
Стралджа като съвременен
комуникационен център.
Гордост за нас е връзката
на пощенската станция с
поета П.Кр.Яворов. През
различните периоди пощата в Стралджа бележи
своите успехи, изгражда
се екип, който успява да
се справи със задачите
на времето, модерните
телекомуникации са естественото продължение
на историята, а съвременното развитие на пощата с
разширение на социалната
дейност улеснява достъпа
до всяко населено място
в общината и осигурява

Гостът г-н Дънешки
отправи мило поздравление към колектива и
говори за съвременното
значение на пощите у нас.
Подчерта загрижеността
за поддържане на всички
услуги и днес и желанието
пощата да има своя авторитет сред население като
една необходима и важна
институция. Той прибави
своето уважение и респект от факта, че Стралджа помни присъствието
на Яворов като началник
на телеграфопощенската
станция.
„За мен е чест в този
ден да присъствам на този
вълнуващ празник”, подчерта г-жа Драгоева, която
благодари за труда на
пощенци и добави: „ Вие
сте тези, които създавате
резултата от общата ни
дейност. Честит празник!”
Мило прозвуча и обръщението на г-н Милковски, бивш директор на
„Български пощи”, свидетел и участник в строителството и развитието
на пощата в Стралджа.
Заедно с благодарността
за приноса на началника
Георги Георгиев той припомни детайли от началото на СМР, монтирането
на устройствата, отбелязване на 100г. пощи у
нас.”Такива празници са
повод за равносметка и
радост.Днес вие показвате
колко много са настъпилите промени в пощенското
развитие. Музейния кът е
част от историята, написана от самите вас!”
„45 години от моя трудов живот посветих на
пощата в Стралджа, това
е близо 1/3 от историята
на пощата.Този факт няма
как да не ме вълнува!” сподели бившия дългогодишен началник на пощата
Георги Георгиев, който
добави поздравления към

пощенци!”
Приятна изненада беше
пощальонът, който връчи
като подарък на всички
последния брой на местния в.”Стралджански вести” с посветена специална страница за историята
на пощата.
Настроението се повдигна още повече при вида
на красивата огромна торта с пощенска кутия, която
да разрежат имаха честта
г-жа Стоева и Росица Андонова, н-к на станцията
в Стралджа.

Îùå ùðèõè îò
èñòîðèÿòà:

През 1921г. се въвежда
телефонно обслужване ,
през 1965г. е монтиран 120
линеен номератор, който
бързо изчерпва капацитета
си. През февруари 1982г.
е пусната в експлоатация
новата поща с АТЦ и 800
поста. От януари 1992г. се
обособяват фирмите „Български пощи” и „БТК”.
Пощенската кутия е
изобретение на находчиви
моряци, които обикаляли
света по морета и океани.
На всяко пристанище
имало кутия, в която
слагали съобщения и моряците безвъзмездно ги
доставяли. През 1963г.
първата пощенска кутия
поставена на улица е в
Париж. В Австрия в началото пощальони ги носели
върху раменете си. С надпис „бърза поща” за първи
път са се появили кутии
в Лондон.През пролетта
на 1881г. са поставени
първите 3 бр. пощенски
кутии в гр.Пловдив.
Р.Р. На 22 март колективът на пощата в
Стралджа заедно с ветерани пощенци се събраха
на другарска вечеря, за да
отбележат годишнината.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Всяка година с приемането на Общинска програма
за закрила на детето Община
Стралджа гарантира решаване проблемите свързани
с децата и младежта. Като
приоритет на кмета Митко
Андонов грижата за децата
и подрастващите е част от
общинската програма за управление. Основните задачи
на които се обръща сериозно
внимание са намаляване детската бедност и условията за
социално включване, политики за подкрепа на детето
и семейството, осигуряване
равен достъп до качествена
предучилищна подготовка
и училищно образование за
всички деца, опазване здравето на децата, насърчаване
участието им при формиране
и изпълнение на политики,
свързани с техните права и
отговорности.
Като работещ орган комисията за закрила на детето при Община Стралджа
отчете сериозна и полезна
дейност през 2012 г. В хода
на социалната работа е
извършено консултиране и
информиране на семейства
относно възможностите им за
достъп до социално подпомагане. Осигурена е финансова
подкрепа на 1207 семейства,
отговарящи на условията за
месечно подпомагане на 2
286 деца. Ежемесечно са
финансирани родителите на
25 деца с трайни увреждания,
както и други 39 семейства
които отглеждат 41 деца. На
27 майки под 18-годишна
възраст е оказана подкрепа
и съдействие за отглеждане
на децата в семейна среда
като е предотвратен риска от
изоставяне.
Центърът за социална интеграция и рехабилитация/
ЦСРИ/ и Центърът за обществена подкрепа/ЦОП/
при общината съвместно с
отдел „Закрила на детето”

при Дирекция „Социално
подпомагане” координират
действията си, обсъждат се
конкретните случаи на деца
в риск и се работи в посока
осигуряване на необходимата помощ. За периода 49
деца са ползвали услугите
на ЦСРИ, 34 са минали през
услугите на логопеда, още 19
са участвали в занимателна
трудотерапия, 12 са регистрирани като ползватели на
физиотерапия и двигателна
рехабилитация, 2 са получили психологическа подкрепа
и консултиране. Разкрита е
и нова услуга за деца с наднормено тегло. Децата, които
ползват услугите на ЦОП са
15. Социален работник, психолог и педагог подпомагат
малките в общуването. Индивидуалната работа мотивира
децата за активно посещение
на училище и преодоляване
на детската агресия. Много
сериозно внимание се обръща за привличане на приемни семейства. На този етап
едно семейство в Зимница
осигурява домашна среда и
задоволява всички потребности на едно дете .
Община Стралджа е партньор на Агенцията за социално подпомагане по проекта „Подкрепа за достоен
живот”, 18 лица ще ползват
услугата „Личен асистент” от
които 2 са деца с увреждания.
Предстои реализирането и на
ОП”Помощ в дома” по която
ще се обгрижват и 4 деца.
Като много активна се определя и работата на здравните
медиатори.
Осигурените от общината
условия за модерно , качествено образование и възпитание на децата мотивира родителите да избират местните
училища и детски градини.
През последните години се
наблюдава повишаване на
интереса към училището.
От образователната система

през 2012 г. са отпаднали
само 6 деца от СОУ”П.Яворов”, 6- от ОУ”Св.св.Кирил
и Методий”, 4 – от ОИ-Зимница и 6 от ОУ- Войника.
За преодоляване на тази
слабост са предприети нови
мерки, изпълнена е и задачата за създаване регистър
на отпадналите ученици,
идентифицирани са рисковите фактори, продължава търсенето на сътрудничество с
всички отговорни фактори на
местно равнище за ликвидиране на явлението „отпадащи
ученици от училище”. Не на
последно място общината
поставя разширяване интеграцията на ромските деца.
Ръководствата на училищата
правят всичко възможно за
пълен обхват на децата от 6
до 16 г. На този етап все още
има ученици от ромски произход които прекъсват образованието си след завършване на осми клас заради слаба
мотивация или социални и
семейни причини.
Част от работата на комисията е и насърчаване
творческото развитие на децата, участието в конкурси,
състезания, олимпиади. Всяко
от училищата има своите
традиции за организация на
празници, които обединяват
децата.
При обсъждане на отчета,
представен от Мария Толева, зам.-кмет и председател
на Общинската комисия за
закрила на детето, бе подчертано , че изпълнението на
Програмата гарантира шанса
на Община Стралджа да реализира успешен модел за
работа с децата, постигане
на онова равнище на грижи
и сигурност на семействата и
децата каквито имат развитите
европейски държави. Приета
бе и новата Общинска програма за закрила на детето. Двата
документа ще бъдат представени за обсъждане и в ОбС.

С оглед необходимостта от изграждане на Газопровод Набуко, представляващ нова тръбопроводна система за. пренос на природен газ от Турция до Австрия и преминаващ през територията
на Република България, с цел диверсификация на доставките на природен газ както за България,
така и за страните от Европейския съюз и Турция, писмо (искане) с вх. № АУ 10-9/01,03,2013
г. на „Набуко Газ Пайплайн България" ЕООД и изпълнителния директор на „Химкомплект Инженеринг" АД от името на „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГмбХ съгласно пълномощно
вх. № 31- 2-557/17,10,2012 г., Споразумение между Република Австрия, Република България,
Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко"» ратифицирано със
закон, приет от 41-ото НС на 3.02,2010 г. - ДВ, бр. 12 от 12.02,2010 г., Споразумение за подкрепа
на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГМБХ и „Набуко
Газ Пайплайн България"-ЕООД, във връзка с Тръбопроводната система Набуко, ратифицирано със
закон, приет от 41-ото НС на 22.05.2012 г. - ДВ, бр. 42 от 5.06.2012 г., Решение № 616/14.07.2009
г. на Министерския съвет (МС), с което газопровод „Набуко" в отсечката, която ще се изгражда
на територията на Република България, е обявен за обект с национално значение и Решение №
283/06.04.2012 г. на МС, с което газопроводът е обявен за национален обект, на основание чл.
124а, ал. 4, във връзка с чл. 124а, ал, 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 62, ал.
7 от Закона за енергетиката, техническо задание изх. № 41-1-555/16.10.2012 г. за изработване на
окончателен проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП), утвърдено от
изпълнителния директор на „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГмбХ и управителя на
„Набуко Газ Пайплайн България" ЕООД, съгласувателно писмо изх. № 26-001339/08.11.2012 г. на Министерството на културата, писмо изх. № 26-00- 2926/06.11.2012 г. на
Министерството на околната среда и водите, с което са определени приложимите процедури по
реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, становище peг.№ ИАГ-46449/12.12.2012 г. на Изпълнителната агенция по горите, писма
изходящи номера: № 91-321/21.02.2013 г., № 91-322/21.02.2013г., №66-172/18.02.2013 г„ Ms704616/12.02.2013 г., № 66-6577/09.01.2013г., №66-6578/20.12.2012 г., №91-2567/20.12.2012 г.» №
66-6435/07.12.2012г. и №70-4562/07.12.2012 г., всички на заместник-министъра на земеделието
и храните за предварително съгласие за възлагане на окончателен проект за ПУП - ПП, с който
се засягат земи, собственост на държавен поземлен фонд, Заповед № РД-02-14-3004/18.12.2012
г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

ÐÀÇÐÅØÀÂÀÌ

На „Набуко Газ Пайплайн България" ЕООД, представлявано от Теодора Димитрова ГеоргиеваМилева - управител, и „Набуко Газ Пайплайн Интернешъпъл" ГмбХ, Виена, чрез пълномощника
„Химкомплект Инженеринг" АД, гр. София, представлявано от изпълнителния директор Димитър
Илиев Богданцалиев, упълномощен с пълномощно от 12.10.2012 т\,да се изработи окончателен
проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Газопровод Набуко" в участъка
на територията на Р. България. Обектът е разположен на територията на: област Ямбол - община
Болярово и община Стралджа; област Бургас - община Средец и община Сунгурларе; област
Шумен - община Върбица; област Търговище - община Омуртаг, община Търговище, община
Антоново и община Попово; област Русе - община Бяла; област Велико Търново — община
Стражица, община Горна Оряховица, община Полски Тръмбеш и община Павликени, област
Плевен - община Левски, община Пордим, община Плевен, община Долни Дъбник, община
Искър, община Долна Митрополия и община Кнежа, област Ловеч - община Летница и община
Ловеч; област Враца - община Оряхово.
Окончателният проектът за парцеларен план да се изработи в съответствие с действащата
нормативна уредба и техническото задание за изработване на ПП, приложение към настоящата
заповед. Преди внасяне на проекта за ПУП-Г1П за одобряване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да се извършат процедурите по реда на чл. 128, ал.
1,2, и 6 от ЗУТ.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на МРРБ и да се изпрати на
описаните по-горе общини, на чиято територия е разположен газопроводът, за разгласяване по
реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ.
Заповедта не подлежи на оспорване.
Приложение: техническо задание за изработване на парцеларен план.
Заместник министър: Добромир Симидчиев
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(ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɱɥ.62ɚ, ɚɥ.1 ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɜɨɞɢɬɟ)
Ɉɛɟɤɬ

ɋɈɍ „ɉ. Ʉ. əɜɨɪɨɜ”, Ɉɍ „ɋɜ. ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ
Ɇɟɬɨɞɢɣ”, ɐȾȽ „Ɇɚɬɢ Ɋɭɛɟɧɨɜɚ” ɢ ɈȾɁ
„Ɂɞɪɚɜɟɰ” – ɝɪ. ɋɬɪɚɥɞɠɚ
ɐɟɥ ɧɚ ɡɚɹɜɟɧɨɬɨ ɜɨɞɨɜɡɟɦɚɧɟ
Ⱦɪɭɝɢ ɰɟɥɢ - ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɧɚɬɚ
ɟɧɟɪɝɢɹ ɧɚ ɜɨɞɚɬɚ ɡɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ȼɨɞɧɨ ɬɹɥɨ /ɩɨɞɡɟɦɟɧ ɜɨɞɟɧ ɨɛɟɤɬ/, ɜ BG3G00000NQ015 – ɉɨɪɨɜɢ ɜɨɞɢ ɜ ɇɟɨɝɟɧ –
ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚ ɜɨɞɨɜɡɟɦɚɧɟ
Ʉɜɚɬɟɪɧɟɪ – ɋɥɢɜɟɧɫɤɨ – ɋɬɪɚɥɞɠɚɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɫɬɟɦɢɬɟ ɢɥɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚ, ɱɪɟɡ
ȼɨɞɨɜɡɟɦɚɧɟɬɨ ɳɟ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɨɬ ɋɨɧɞɚɠ
ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ
ʋ Ɋ – 1ɯɝ /ɬɪɴɛɟɧ ɤɥɚɞɟɧɟɰ/, ɧɚɯɨɞɢɳɟ
ɜɨɞɨɜɡɟɦɚɧɟɬɨ.
ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɞɚ „ɋɬɪɚɥɞɠɚ”
Ɇɟɫɬɧɨɫɬ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɚ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚ.

ɉɂ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ 69660.267.135,
Ɇɟɫɬɧɨɫɬ „ɐɨɧɤɨɜ ɝɟɪɟɧ” ɝɪ. ɋɬɪɚɥɞɠɚ,
ɨɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ, ɨɛɥɚɫɬ əɦɛɨɥ

ȿɄȺɌɌȿ
69660
Ɂɚɹɜɟɧɨ ɜɨɞɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚ
Q = 5,0 ɥ/ɫɟɤ. Ⱦɨ: 90 720 ɦ3/ɝ.
ɜɨɞɨɜɡɟɦɚɧɟ.
ȼɴɡɪɚɠɟɧɢɹɬɚ ɫɪɟɳɭ ɢɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ Ɋɚɡɪɟɲɢɬɟɥɧɨɬɨ ɢɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟ ɧɚ
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɢɬɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡɞɚɞɟ Ɋɚɡɪɟɲɢɬɟɥɧɨɬɨ ɩɨ ɫɦɢɫɴɥɚ ɧɚ ɱɥ.64, ɚɥ.1,
ɬ.2 ɢ ɬ.3 ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɜɨɞɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɢɡɩɪɚɳɚɬ ɜ 14-ɞɧɟɜɟɧ ɫɪɨɤ ɜ
Ɉɛɳɢɧɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɋɬɪɚɥɞɠɚ ɧɚ ɚɞɪɟɫ: Ƚɪ. ɋɬɪɚɥɞɠɚ, ɭɥ. “ɏɟɦɭɫ“
ʋ12, Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ
ɆɂɌɄɈ ȺɇȾɈɇɈȼ
Ʉɦɟɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ
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Ãîëåìèÿò áúëãàðñêè èñòîðèê
Ãåîðãè Ìàðêîâ – ãîñò íà Ñòðàëäæà
Кметът на община Стралджа
Митко Андонов посрещна в своя
кабинет като скъпи гости големия
български историк Георги Марков
заедно с белетриста и дългогодишен
журналист Тодор Коруев, Иван Гранитски, собственик на издателство
„Захарий Стоянов”, гл. редактор на
списание „Везни” и Любомир Котев,
гл. редактор на в.”Делник”. Срещата
бе във връзка с вековния юбилей на
Одринската епопея и втория тираж на
книгата на Георги Марков „България
в Балканския съюз срещу Османската
империя”. Разказвайки за написването

на книгата авторът сподели, че „не
бива във въртележката на всекидневието да забравяме , че тук и някога са
се борили и загивали нашите предци.
Трябва за знаем кои сме, откъде идваме
и накъде отиваме!” Академик Георги
Марков определя тази книга като
„любима” и разказвайки историята
на своя дядо Георги , загинал на 34
години в решаващата битка на линията
Бунархисар- Люлебургас, споделя , че
подобни човешки , български съдби
са хиляди.
Интересният разговор за миналото, за патриотизма на българите

в Балканската война, за множеството
случаи на истински героизъм, завърши
с решението на г-н Андонов да закупи
известен брой от книгите, които ще
бъдат предоставени на библиотеките
в общината. „Тази книга трябва да
стигне до повече хора, да четат, да
знаят и да пазят историята на България!”, подчерта г-н Андонов. Към
нея ще бъдат прибавени екземляри и
от мини-изданието на Иван Гранитски
„Внимателно бързайте!” с отговор на
въпроса „Какво стои зад страшните
четири въпросителни на написаното
от Левски: „Народе????”

Ïðàçíèê íà áóêâèòå â ÎÓ
”Õðèñòî Áîòåâ” – Âîéíèêà
премина под надслов „
Ние вече сме грамотни!”
Дошли да споделят радостта на първолаците
в залата бяха родители,
учители, деца от по-горните класове на училището, които поощряваха
всяка изява на първокласниците. В подготвената програма всяко
дете представи буква от
азбуката, звучаха песни
за звучната българска
реч, за родината, имаше
танци и драматизация на
приказки.
По повод празника
учениците от трети клас
поздравиха малките си
приятели с представяне
на приказката „Сливи
за смет”. Сърдечно поз-

Íàäïðåâàðà
ñ ïëóâàíå
Близо 30 ученици от СОУ ”П. Яворов” се включиха в състезанието по плу-

ване, което училището провежда всяка година преди началото на пролетната
ваканция. Малките спортисти първо изслушаха указанията на преподавателите
по физкултура и спорт Филип Дамянов и Йовчо Христов. Директорът Валентина
Маринова поздрави плувците и даде старт на надпреварата.
Всеки участник в отборите от различните класове заставаше пред старта с
намерението да покаже възможностите си и да заеме челно място в класирането.

В края на март най-малките
ученици от ОУ ”Христо Ботев”

Войника отбелязаха своя дългоочакван Празник на буквите , който

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÅÍ ÀÄÐÅÑ

След оспорваната битка станаха ясни и победителите, които един след друг
достойно се качваха на стълбицата сред ръкоплясканията на зрителите. От V
клас, момчета, най-добре се представиха Павел Недков, Петър Райнов, Милен Сергеев. При момичетата класирането оглави Мелани Манчева, след нея
на второ място остана Веселина Сашева и на трето – Нелина Георгиева. При
момчета, VІ клас, първия преплувал басейна се оказа Даниел Петров, втори –
Митко Зюмбюлев и трети – Михаил Иванов. В състезанието на седмокласниците
най-добър резултат постигна Стефан Илиев, след него са Добрин Йорданов и
Йордан Христов. Отличниците при VІІІ клас са Кольо Петров, Асен Ненков
и Иван Атанасов, а при най-големите ,ХІІ клас, на първото място се нареди
Георги Митков, а на второ- Едриян Иванов.
Всички плувци получиха награди и грамоти от директора Валентина Маринова, която ги поздрави за усилията, за желанието да участват в надпреварата.
Пожела да продължават да обичат спорта и да отделят достатъчно внимание
на физическото развитие, което носи здраве и настроение.
НОВО!

На клуб „Надежда-2020” към семействата с новородени деца от 1 януари
до 25 март 2013г.
ЧЕСТИТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ!
ЧЕСТИТА РОЖБА!
За Вас благата вест е Вашето малко съкровище, събрало надежда, радост и мечти!
Пожелаваме Ви от все сърце да го отгледате
здраво като здраво и щастливо дете!
Да му покажете пътя на добротата и достойнството!
ЧЕСТИТО!
Нека всички добрини съпътстват рожбата
Ви и Вас самите!
Клуб „Надежда-2002” – Стралджа
25 март 2013г.

НОВО!

НОВО!

дравление отправи и предишната
им учителка Снежана Василева.

Ìîÿòà
ìå÷òà
Конкурс предизвиква творчески

възможности
Това е темата на конкурса, който организира СОУ”П.Яворов” Стралджа за
есе, стихотворение и рисунка по повод
предстоящия празник на училището. В
него може да се включат ученици от
всички класове в СОУ”П.Яворов” като
крайният срок за предаване на творбите е 18 април. Резултатите ще бъдат
обявени на 25 април. Ръководството
на училището ще осигури награди на
класираните в трите възрастови групи
– 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас.

Âèíàðñêà èçáà "Ìàðàø" Ñòðàëäæà

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Îñèãóðåòå êîìôîðòà
íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

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

ПРЕДЛАГА

Åëèòíè áåëè è ÷åðâåíè âèíà
Цена 2,80 лв./л

ЗА ЗАЯВКИ: 0886 28 22 21

