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очка „Разни” от дневния
ред на 4-тото заседание
на ОбС се превърна в найдискутираната. Тонът бе даден още
при обсъждане проекта за бюджет
2016 на общината когато на обсъждане бяха подложени средствата
за ОФК”Стралджа”. Реакцията на
кметът Атанас Киров беше повече от
категорична: „Футбол в Стралджа е
имало и ще има! Да, сега общината
ще заделя средства само за детскоюношеския футбол. По равно ще се
финансират всички ФК без разлика
дали са в Стралджа или селата. Ще
се приветства всяко доброжелателно
дарителство в името на най-популярната игра. Но всичко за футбола и
развитието му предстои да се обсъди
на отчетно събрание в Стралджа
с представяне и обосноваване на
разходите от 74 000 лв. направени
за миналия период.”

Тревога беше изразена от опозиционната група на БСП за направените кадрови промени в общината.
Представителите на МК „Промяна”
пък припомниха не по-малко фрапиращите случаи в предишното
управление. „Всеки кмет има право
на избор за екипа и основния мотив
за оставане на работа е доверието и
лоялността”, подчерта г-н Киров с
пояснението, че . промените по кметства са в изпълнение на разрешената
от него самия самостоятелност на
кметовете. „Политиката на безкомпромисност ще се поддържа особено
към хора, които дават доказателства
за липса на какъвто и да било морал, отговорност, дисциплина в
работата”,добави той.
Приемайки предизвикателството
на продължителния спор кметът
Атанас Киров пожела да отговори
на някой обвинения с въпроси към

своя предшественик Митко Андонов:
1. Защо през 2015г. са подписвани
договори с 4-годишни срокове/ напр.
за доставка на въглища и течни
горива/?
2. Защо доставката е трябвало
да мине през борсови посредници
срещу не малко възнаграждение за
това?
3. Защо, след като се е знаело
за нарушенията на кандидатстващите, не са предприемани никакви
санкциониращи мерки, напр. срещу
договора за снабдяване с хранителни продукти? Нима е нормално кг
сирене да се плаща по 12 лв.?
4. Посочете ми аргументи за
високите цени на строителните
материали които купуваме, дори и
на хартията.
5. Отговорете ми защо години
наред общината сключва договор
за сметопочистването само с една

ÄÀ ÑÏÀÇÈÌ ÑÐÎÊÎÂÅÒÅ!
Êàê äà ñå ïîäãîòâè çåìåäåëñêèÿ ñòîïàíèí – æèâîòíîâúä çà ïîäàâàíå íà
çàÿâëåíèå çà äèðåêòíè ïëàùàíèÿ ïðåç 2016 ã.?
Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016г. започва от 1 март и продължава до 15
май 2016г., като посочването на площите за подпомагане се извършва в Общинска служба „Земеделие”.
За да подаде заявление за подпомагане кандидатът следва да е регистриран земеделски стопанин
и да притежава съответните ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ за ползване за пасищата, които заявява.
В срок до 15 февруари 2016г. ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ за ползването
на пасищата в Общинска служба „Земеделие”. Правното основание се регистрира с подаване на заявления по чл.70 от Правилника за приложение на Закона за собственост и ползването на земеделски земи.
За животновъдите от Община Стралджа, които ползват общински пасища и мери, правното основание и съответно очертаване на пасищата, с които ще кандидатстват за субсидии за 2016г., ще бъде
на база Решение на Общински съвет Стралджа № 541 от Протокол № 42/24.03.2015г., което е в сила
до 30.09.2016г./старото Решение/.
Новият ред по който ще се кандидатства за общински пасища и мери, съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ,
разпределението влиза в сила от 01.10.2016г. или ще бъде за стопанската 2016/2017г.

НОВО!

НОВО!

единствена фирма. За 4 г. период тя
е изсмукала само…1,8 млн. общински
средства! Да, има търгове, но само
за…една фирма!
6. Защо договорът със същата
фирма за снегопочистване не е направен с идеята за помощ в селата?
Нима е невъзможно, след като е
на хранилка към общината години
наред, да не направи малкия жест
за почистване на една селска улица?
7. Защо зареждането на МПС
на общината е срещу 6 и 8 хил. лв.
месечно, а сега този разход спадна
на 2900 лв.?...
8. Как при това положение да
твърдим, че всичко в общината е
наред? Искам отговор и на въпроса
къде е папката по проекта „Дива
роза”?
9. Защо са изнасяни документи
от общината?
10. Правилно ли е ремонта на

читалището в Правдино да струва
190 хил. лв. като 170 хил.лв. са само
за СМР?...
„ Има още какво да обсъждаме. И
няма да го правим на четири очи, а на
всеослушание. Не е достатъчно само
да говорим, че обичаме Стралджа, а
да го доказваме. Да, трудна е работата в общината. Но няма да се откажа,
няма да вдигна белия байрак, няма да
се поддам на натиск, на провокации.
Хората сами ще дадат оценка на
това което правим и ще направим.
А програма имам! Ще я представя
съвсем скоро заедно със стратегия
за развитието на общината. Надявам
се, вярвам, че ще работим заедно. И
ще ми помогнете да вървим напред!
Има разлика между преждеуправляващите и сега. И тя е , че
като кмет аз работя не за себе си ,
а за интересите на общината! И ще
продължавам така!”

100 ÄÍÈ ÎÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÒÎ
ÍÀ ÀÒÀÍÀÑ ÊÈÐÎÂ
Кметът на общината Атанас Киров кани всички жители на града
и общината на своя ОТЧЕТ ЗА 100-ТЕ ДНИ НА УПРАВЛЕНИЕ,
който ще представи на 26 февруари от 18 часа в салона на читалище
„Просвета 1892” – Стралджа.

НОВО!

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

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

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

ÐÅÏÎÐÒÅÐ
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Земята за българина винаги е била мяра за сигурност днес и надежда за бъдещето. Тя е тази, която
храни семейството, осигурява допълнителни доходи,
дава самочувствие за собственост. Затова се предава от баща на син като най-ценното наследство. И
заръката:”Земя не се продава!”

Верни на традициите за съхраняване на земята жителите в
стралджанското с. Палаузово
вече втора година изживяват
своята тревога заради наводнения на стотици декари обработваема частна и кооперативна
земя. Тя е в непосредствена близост до новопостроената АМ
”Тракия”, която всъщност се
оказва „виновника” за перипетиите на селяните. Януарският
дъжд, който падна над землището, превърна в изкуствено езеро
една голяма площ от около 250
дка без шансове за оттичане
на водата. Само на крачка би
трябвало да са шлюзовете по
дигата край р. Мочурица и ако
всичко е наред просто водата
щеше да се прелее в коритото.
Но не би! Защото този, който е
имал отговорността да завърши
дигата с всички необходими
съоръжения, е подценил рабо-

тата. И с просто око се вижда ,
че в определен участък дигата
е по-ниска, незнайно защо
тя е оставена недовършена,
„забравен” е и шлюза , няма
и клапа, а т.н. бент всъщност
е затрупан с пръст.Така целия
палаузовски герен е под вода,
площи на местни стопани с
люцерни, житни култури и угар
са трайно удавени, ливади на
РПК - неизползваеми. В защита на своите съселяни кметът
Иван Дяков заедно с Росен
Иванов и други собственици
от селото са категорични, че ще
търсят правата си за вредите и
пропуснати ползи. След активните контакти с различните
институции няма последващ
сериозен положителен резултат.
„Напоителни системи”, които
имат задължение за изграждане на дигата, се оправдават с
подизпълнител, той пък търси

друг виновник. От областната
управа проявяват разбиране и
обясняват трудностите,но…
толкова. Горещият картоф се
прехвърля от един на друг,
има обещания, но те не топлят,
а селяните очакват реално
свършена трайна и полезна
работа. Напатени от наводненията хората знаят добре,
че ако нещата не се променят
и наводненията продължат,
няма да могат да продават тези
проблемни земи.
В отчаянието си подават

сигнално писмо до общината
на което кметът Атанас Киров
реагира веднага разпореждайки проверка от комисия
с председател Мая Димова,
нач.отдел ИДОС и членове
ст.специалист от ОМПГЗ, еколог, гл.специалист ТСУ, ръководителя на ТХР Ямбол при
”Напоителни системи” и кмета
на селото. Констативният
протокол дава ясна представа
за наводнението: насипа на
предпазната дига липсва, няма
изградена челна стена на шлю-

ÎáÑ Ñòðàëäæà óòâúðäè áþäæåò 2016
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Новият бюджет на община
Стралджа вече е утвърден. С
9 гласа „за” съветниците от
МК”Промяна” и ГЕРБ дадоха
карт бланш на най-важния финансов документ, който осигурява възможност за спокойна
работа на общината през 2016г.
В интерес на гражданите за
първи път е взето решение за
закупуване багер на общината,
който ще се използва както в
града , така и по селата. Заделени са средства и за закупуване
на автовишка, с която ще се
извършва постоянен ремонт
на ул.осветление и за почистване на клони. Предвидени са
средства за ремонт на ул.”М.
Рубенова” осеяна с огромни
дупки- кратери в дължината от
ул.”В.Левски” до пресечката с
„Н.Петков”. Предстои ремонт
и на проблемната ул.”Първи
май” в Зимница, която също е в
ужасяващо положение и от 70-те
години не е обновявана.
Утвърждаването на новия
бюджет идва след едно сериозно обсъждане на предложената
докладна записка от кмета на
общината и всички необходими
справки към проекта, конкретни
предложения за изменения по
различните направления и след
продължителни напрегнати дебати по време на четвъртото
заседание.
През новата година община
Стралджа ще оперира с приходи
в размер на 9 372 952 лв., от
които за делегирани държавни
дейности – 5 446 352 лв. и
приходи за местни дейности –

3 926 600 лв. Разходите, които
покриват по размер приходите,
се разпределят по дейности и
параграфи.
ОбС одобри разпределението на целевата субсидия за
капиталови разходи в размер на
519 700 лв. вкл. за изграждане
и ремонт на общински пътища - 250 000 лв. В проекта за
финансиране на капиталовите
разходи са включени ремонти
на улици в Стралджа, Зимница
и Воденичане, компютърни
системи в училищата. С одобрение се прие и заложеното
финансиране за закупуване
на багер, който да подпомага
дейността на общината срещу
наводнения и др. наложащи
дейности. За ремонт на улич-

ното осветление общината ще
закупи и вишка. Предвидени
са 20 000 лв. за основен ремонт
на ЦДГ Зимница. Бюджетните
средства, с които ще се финансират мероприятията по
Културния календар са 25 000
лв. като решението на мнозинството е да отпадне честване
Международния ден на ромите
, а да се добави честване Освобождението на Стралджа от
турско робство. Субсидиите за
читалищата са в размер на 226
560 лв. Средствата за спортните
клубове драстично са променени от 74 000 лв. през миналата
година на 30 000 лв. през 2016г.
Промяната най-осезателно ще
се усети от ФК”Стралджа”,
който ще трябва да се свие
ВАЖНО!!!!
Намерено куче, немска
овчарка, в района на ул.Хемус
в Стралджа. За информация
– Юлиян Сергеев,
тел. 0899497760

в издръжката от 5 000 лв.
с изричното допълнение, че
субсидията се отпуска само за
детско-юношеския футбол в
града. През миналата година
ОФК”Стралджа” е осъществявал своята спортна дейност
със субсидия в размер на 55
000 лв., което стана повод и за
сериозен дебат. ФК”Зимница”
ще развива дейност с отпуснатите 7000 лв., по 5 000 лв. са
гласувани за футбола в селата
Войника, Иречеково и Каменец.
Клуб по спортна стрелба ще се
финансира с 2000 лв., по 500
лв. има заделени за волейболен клуб и клуб по спортен
бридж. Предоставя се сума в
размер на 3000 лв. субсидия и
за ТД”Кале” Стралджа. Гласувани са разходи за поевтиняване
на храна 0,20 лв. за закуска на
един ученик и на едно дете от
ПГ в училище, като средствата
се дофинансират от местни
приходи. Размерът на оклад за
храноден за ЦДГ и ДЯ е 2,00
лв., за ДСП – 1,60 лв.

за към реката, няма монтирана
предпазна клапа при шлюза.
Това е довело вследствие на
обилните валежи до разлив на
Мочурица и наводняване на
250 дка обработваеми земеделски земи. Предложението
е протоколът да бъде изпратен
на вниманието на Областна управа и Централно управление
на „Напоителни системи” ЕАД
с очакване на предприемане
мерки и осъществяване на
контрол на извършените СМР
от изпълнителя.

Жалкото от цялата ситуация
е, че не природата дави земята
, а човешко нехайство. Решение
има, но е необходимо и желание от страна на институциите. Палаузовци чакат, водата
– също. Ако няма намеса, тя
просто след всеки по-сериозен
дъжд ще дави площите чак
до към м.май-юни когато ще
попие , за да „изяде” всяка
възможност за използването
им. И за съсипване на малката
останала надежда у хората, че
има кой да ги чуе, да помогне.

Óòâúðäåíè ãîäèøíè
ïðîãðàìè
è ïëàíîâå
Годишна програма за развитие на читалищната

дейност в община Стралджа и Културен календар за
новата година гласуваха единодушно съветниците в
Стралджа. Документите са в изпълнение ЗНЧ и определят бъдещото развитие на читалищната дейност
в общината с общата цел насърчаване активността
на гражданското общество, интеграция в глобалната
култура, популяризиране на утвърдени практики.
Основните дейности отново са свързани с библиотечни прояви, любителско художествено творчество, организиране на културни прояви, участие във
фестивали и конкурси, подобряване капацитета на
читалищните служители, чествания на празници и
годишнини и не на последно място работа по проекти. Приоритет на местните културни институти ще
бъде въвеждането на информационните технологии.
Без забележки беше утвърден и отчета за дейността на МКБППМН.
В изпълнение Правилник по стопанисване на горите и на базата на увеличените общински горски
площи с около 7 хил.дка, /за да достигнат общо 27
625 дка/ ОбС определи за пълномощни представители в Общото събрание на Асоциацията на
общинските гори Атанас Киров, кмет на общината,
Живко Ангелов, председател на ОбС и като негов
заместник – Любен Илиев, ръководител на „Общинска горска структура”.
С решение на ОбС се подготвя продажба чрез
публичен явен търг на дворно място с площ от
1340 кв.м., с.Лозенец с одобрена начална тръжна
цена 4 700 лв. Съветниците дадоха съгласието си
и за продажба на втори етаж от двуетажна масивна
сграда „Битов комбинат” 165 кв.м. – във Войника/
съсобствен недвижим имот/ като одобрената пазарна оценка от лицензиран оценител е в размер на 6
500 лв.

ÏÐÈÅÌÍÀ

Народният представител ИВАН ЧОЛАКОВ ще има
открита приемна в гр. Стралджа всеки трети понеделник от месеца от 15 до 17 часа.
Записване: в офиса на ПП ГЕРБ, Стралджа

0878951057
ПРОДАВА
изгодно едноетажна
къща с допълнителни
постройки и двор 600
кв.м. в Стралджа на ул.
„Иван Рилски”

ТЕЛ. 0884526499

èçâúðøâà
ëå÷åáíè ìàñàæè
ïî àäðåñè
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Ôàëøèâè ïðèçîâå – ôàëøèâ îðåîë

Ìèòêî Àíäîíîâ ñ ïðèç
îò ôàëøèâ êîíêóðñ

Декември и януари са месеците на конкурсите и наградите. А
конкурсите в България сигурно се равняват на броя на вложителите
в КТБ. Мис Плеймейт, Мис България, Футболист на годината, че
дори и Кмет на годината. Няма да пиша за Мис мокра фланелка. И
тази надпревара опорочиха с навлизане на силикона в работата на
д-р Енчев. Може ли да помогне д-р Енчев обаче на нуждаещия се
от корекция „български морал“? Едва ли! Моралът или го имаш,
или го нямаш. И да си платиш, няма как да го придобиеш.
Като стана дума за плащането: Бившият кмет на община Стралджа Митко Андонов СЛУЧАЙНО разпоредил плащане в размер
на близо 6000 лева за ТВ Евроком, която пък от своя страна
СЛУЧАЙНО организира конкурс за кмет на годината. После пък
СЛУЧАЙНО платилият Андонов взел, та спечелил приза „Кмет
на годината“.

Да, ама не, както казваше доайенът в българската журналистика
Петко Бочаров. Конкурсът за кмет на годината организиран от ТВ
Евроком и наградила няколко пъти платилия си Андонов се оказа
ФАЛШИВ. Преди дни уеб страницата kmeta.bg разпространи
писмо, в което обяви, че конкурсът организиран от ТВ Евроком
е в пълно нарушение на българското и европейското законодателство. Просто, защото такъв вид конкурс е патентован и може
да се организира само и единствено от портала на българските
общини – КМЕТА.БГ.

Â ßìáîëñêà îáëàñò
ãðèïíà åïèäåìèÿ
íÿìà,
çàñåãà
Няма дан-

ни за предепидемична,
още по-малко
на епидемична заболеваемост от остри
респираторни
заболявания и
грип в област
Ямбол, съобщи
за директорът
на инспекцията д-р Лиляна
Генчева. От началото на месеца от наблюдавания контингент от 7 160 души, са
регистрирани остри респираторни заболявания при 108 човека.
Най-уязвимите групи на заболелите са деца на възраст 0-4
години, тези на възраст 5-14 години, както и активната група
на хората от 30 до 64 години. Данните показват заболеваемост
средно от 150 на 10 000 души, каза още д-р Генчева. За да има
предепидемия, стойностите трябва да са 210 на 10 000 население, а регистрираните случаи, при които в Ямболска област
трябва да се обяви грипна епидемия трябва да са 360 на 10
000. Данните към момента сочат, че има нисък интензитет на
заболеваемост от грип и ОРЗ и епидемиологичната обстановка
е спокойна. През месец януари са регистрирани 75 случая на
варицела, 15 скарлатина и 13 вирусни хепатита.

Сега остават въпросите: Ако даден конкурс е фалшив, фалшиви ли са и призьорите в него? Защо трябва да си плащаш за
награда? Не можеше ли с тези близо 6000 лева да се запълнят
няколко дупки по улиците в общината, вместо да се опитваш да
четкаш собственото си его, опитвайки се да бъдеш като Луи ХIV
– Кралят слънце, въпреки че сравнението сигурно е неуместно.
Епохата на френския крал е безвъзвратно отминала. Декадата на
българския му подражател също. Отмина и времето на другия
кмет,който е награден с „приз“ – екскметът на Сливен ген.Кольо
Милев. Същият, който остави Община Сливен пред фалит според
сегашния финансов министър.
Минаха годините на банкетните кметове. Настана време за дела
и истински признания. Без плащания, без фалш, без маски. С лъжи
и фалш нищо не се постига. Или както е казал руският класик Лев
Толстой: „Обичам да слушам хората, когато лъжат, защото тогава
разправят за хора, които искат да бъдат, а не могат”. Искат да бъдат
истински призьори, но не могат. За да си истински призьор и да
си модел за подражание просто трябва да си честен и да имаш
дупе да работиш, както казваше една нереализирала се певица.
Да работиш, обаче, за обществото, не за собствения си интерес.

Ñïèïàõà êðàäöè - ðåöèäèâèñòè

Стралджански полицаи задържаха трима извършители на
взломни кражби в града. Тримата остават в ареста с постоянни
мерки за неотклонение “Задържане под стража”. В ранните
часове на 29 януари, служители от РУ Стралджа провели
незабавни издирвателни мероприятия и разследване по “горещи следи” по сигнал за извършваща се кражба. В резултат,
непосредствено след извършена кражба са задържани трима
мъже от Стралджа на възраст 23, 39 и 49 години. Установено
е, че същата нощ тримата, чрез взлом проникнали в две съседни къщи и отнели консервирана зимнина, ел. проводници
с различно сечение, ВиК части и други метални предмети.
Инкриминираните вещи са установени в лицата при задържането им. Тримата са криминално проявени и осъждани за
кражби. Районният съд в Ямбол определи постоянни мерки
“Задържане под стража” на лицата. Работата по пълното
документиране на престъпната дейност на задържаните продължава в рамките на образуваните досъдебни производства
в РУ Стралджа.
Служители от РУ Стралджа разкриха и взломна кражба
частен имот в село Лозенец. Разследването започнало на 6 февруари по сигнал, че от къща в село Лозенец, след взломяване
на входна врата са откраднати ел. помпа за поливане, зимнина,
домашна ракия, ел.уреди, и друга покъщнина на стойност
около 800 лева. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че престъпното деяние е
извършено от 29-годишен жител на същото село, криминално
проявен и осъждан за кражби. Инкриминираните вещи са
върнати на собственика. Работата по случая продължава.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

11 февруари 2016 г.
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Ìëàäèòå ñïîðòíè
òàëàíòè íà Ñòðàëäæà

Òå ñà ìëàäè, òàëàíòëèâè, áîðáåíè. Óñïåøíî ñå âïèñâàò â åëèòíè áúëãàðñêè èëè ÷óæäåñòðàííè îòáîðè. Ïîñòèãàò ñâîèòå óñïåõè ñ òðóä, âîëÿ è àìáèöèÿ. Î÷àêâà ãè ñïîðòíî áúäåùå, êîåòî ðàäâà êàêòî ðîäèòåëèòå, áëèçêèòå, òàêà è ïðèÿòåëèòå îò Ñòðàëäæà.
Çà òàêèâà ìëàäè ñïîðòíè òàëàíòè ùå âè ðàçêàçâàìå â íîâàòà ðóáðèêà íà â. ”Ñòðàëäæàíñêè âåñòè”.

Òåîäîð, êîéòî èñêà
äà å ñðåä íàéäîáðèòå

Теодор Кирилов е роден

на 13 декември 1997 г. в семейството на Мария и Кирил
Кирови. До навършване на 9
г. учи в родния град Стралджа, след което семейството

Ñ âíèìàíèå êúì
æèâîòíîâúäñòâîòî
През стопанската 2016/2017г. близо 13 хил.дка об-

щински пасища, мери и ливади в община Стралджа ще
бъдат предоставени за индивидуално ползване на земеделски производители с регистрирани животновъдни
обекти. Разпределението е с решение на ОбС съобразно
броя и вида на регистрираните пасищни животни на
собствениците. Най-много са площите в землищата на
селата Атолово – над 1330дка, Воденичане- 1160 дка,
Зимница – над 700 дка, в Стралджа те са повече от 800
дка. Годишната наемна цена е 8 лв/дка в землището на
Атолово, където земите попадат в „Натура 2000”, и 7
лв/дка в останалите землища.
Договорите между общината и правоимащите животновъди ще се сключват за пет години, след заплащане
на наемната цена. Сред задълженията на ползвателите е
да не променят предназначението на мерите и пасищата, да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние. Задължително е да се спазват съществуващите полски граници. Изрична е забраната за палене на
суха растителност в мерите и пасищата. Не се допуска
ограждане на предоставените площи и ограничаване на
свободния достъп до тях.
В решението на съветниците се посочва още,
че пасищата, мерите и ливадите определени за общо
ползване се ползват безвъзмездно от всички лица,
притежаващи животни.

Îùå âàêàíòíè
äëúæíîñòè
Със заповед № КВ - 24/ 15.01.2016г. на министъра на

отбраната на Република България са обявени вакантни
длъжности от Военноморските сили и ВВМУ "Никола
Йонков Вапцаров" за приемане на военна служба на
лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне на условията и
реда за провеждане на конкурс, както следва:
- за ВВМУ - 3 длъжности
- за военноморските сили - 80 длъжности
Срок за подаване на документите във Военно окръжие - Ямбол до 26.02.2016г.
За допълнителна информация:
ОБЩИНА СТРАЛДЖА, СТАЯ 19 , ЯНИ МЕРАЗЧИЕВ - ТЕЛ. 04761 5366 ИЛИ 0885078472

заминава за Лондон. Теодор
e записан в начално училище
„Gorringe Park”. След това
5 г. учи в основна академия
„ St Marks”. Продължава в
гимназията на същото училище, където има специално
внимание към физическото
възпитание и спорта, така
също и към учебния предмет
биология.
През 2015г. Теодор се
явява на пробни изпити в
„Borhamwood” където и до
днес играе основно като
ляв нападател. От началото
на сезона има 3 гола и 5
асистенции.
Отборът “Borhamwood”,
към който играе Теодор, е
основан през 1948г. От 2014г.
е в Националната лига. В

сравнение с останалите Лондонски отбори този не е толкова голям, но там основно
наблягат на развитието на
играчите и това да са добре
подготвени, което за Теодор
е голямо предимство при все
, че продължава да си учи
предметите „спорт” и „биология”. Неговият треньор е
Junior, пом.треньор е Pauli.
Основният стимулатор
за Теди да се занимава с
футбол е баща му, който
от малък го насочва към
различни видове спорт и
най-вече към футбола. Познатите на Теодор твърдят, че
това което прави в момента,
постиженията му, активността, са страхотни. Познават го
като максималист и знаят, че

успехите му на терена предстоят. Неочаквано , обаче, на
въпроса къде се вижда след
време , Теди отговаря категорично: „В „Лудогорец”!”
Защото иска да допринесе
нещо за България! На този
етап Теодор набляга на добрата физическа подготовка
и прави своите планове за
участие в по-висока класа
професионален отбор.
В семейството се радват
на всеки успех на Теодор защото добре знаят, че футбола
е неговата голяма любов.
Освен това той посвещава
своите победи в спорта на
баща си със съзнанието ,че
сбъдва неговата голяма мечта
за футболна кариера.
Теодор мечтае да дос-

тигне класата на Роналдо,
защото според него това
е достоен модел за подражание. Спечелил е всички
възможни награди и купи
и въпреки това продължава
да се развива и да се стреми
към нови победи. С такава
амбиция Теодор работи над
себе си и усъвършенстването
си като футболист. Счита, че
успехите на терена са плод
на много труд , упоритост и
усет за колективизъм. Футболът за младежът съвсем
не е само развлечение и физическо укрепване , а спорт,
който изгражда силен характер, учи на взаимопомощ,
издържливост, постоянство,
целенасоченост.
Успех, Теди!

Çà çäðàâè è ùàñòëèâè äåöà

Доброволците на БМЧК
при СОУ”П.Яворов” Стралджа посетиха ЦДГ "Здравец" и проведоха дискусия
на тема "Здравословно хра-

нене" с децата в предучилищна възраст. Младите
червенокръстци запознаха
малчуганите с полезна информация по отношение на

храненето, увлякоха малките в интересни съвместни
игри. Заинтригувани от новото приятелство децата
искрено се забавляваха и

показаха отлични знания! С
обещание за нови подобни
срещи всяко дете получи
грамота за участие в дискусията.

áëàãîäàðè çà „Êîðåíè”
ÑПоïîæåëàíèå
çà óñïåøåí ñòàðò Ëîçåíåö
Новоизлязлата
програма „Старт в кариерата” двама висшисти започнаха

работа в община Стралджа. От 25 януари в продължение на девет
месеца, под зоркото наблюдение и помощ от страна на нач.отделите,
те ще доказват знания и ще усвояват практически умения . Атанас
Великов Георгиев, с бакалавърска степен по специалността „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” от НВУ”В.
Левски” В.Търново, ще работи като младши експерт към отдел
„АПО”. Възпитаникът на Тракийски университет Стара Загора,
педагогически факултет, Николай Георгиев Георгиев, който също
има степен „бакалавър”, специалност „Социална педагогика”,
вече е част от отдел „ОКЗСД”.

книга „Корени” за
историята на Лозенец бе представена в селото при
голям интерес.
Хората изразиха
благодарността си
към автора Станка
Парушева, задаваха въпроси, споделяха спомени. Обсъждайки историческите факти бяха направени
и ценни препоръки за допълнение на кратката история, за да се
роди идеята за подготовка на ново разширено и допълнено издание.
Всеки от присъстващите пожела да отнесе книгата в своя дом,
мнозина купуваха за децата си, за близките си.
„Щастлива съм, че представянето на книгата „Корени” за всички
нас се превърна в един празник! Благодаря на г-жа Парушева за
това, че ни разказа по един интересен начин за богатото минало
и за нашите потомци. Поклон пред труда й! Радвам се, че с представянето на книгата разпалихме пламъчето на родолюбието и
хората са готови за подпомагане на ново обогатено с информация
издание.” , сподели от името на лозенци Динка Караиванова, кмет
на Лозенец.
Книгата „Корени” може да се намери в пощата на селото.
Цената е само 5 лв.
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óñåùàíå çà ñèãóðíîñò è íîâè âúçìîæíîñòè”

Георги Узунов е роден на 18.07.1967 в Ямбол. Средното си образование завършва в Стралджа със специалност „Зеленчукопроизводство”, а висше в Икономически Университет – Варна , специалност „Стокознание
и търговия” , степен „Магистър”.
Трудовата си кариера започва като Управител на
магазин промишлени стоки в ПК „Варна-юг”. Работи
последователно като стоковед в „Сон-Пол” ООД , Управител на ЕТ „Поликолор – Г.Узунов” , счетоводител
, супервайзор и главен счетоводител в Банка „Хеброс”
АД , клон Стралджа , Директор „Дирекция социално
подпомагане” , Управител на Винпром „Лясковец”
ООД .
През 2007 г. започва свой бизнес в областта на производството на метални изделия.
В момента е управител на фирма „Стеми БГ” ООД
, притежател на търговска марка „SteMi”, успешно
изнасяна в 16 страни . Осигурява 11 работни места.
Притежава магазини в Стралджа и Ямбол.
Георги Узунов е семеен, със съпругата си Слава
Узунова са съдружници в „Стеми БГ” ООД , имат
двама синове – ученици 10 и 11 клас в математическа
гимназия „Атанас Радев” гр. Ямбол
В МК”Промяна” постъпва от момента на сформирането й и е един от най-активните членове. На
изборите през 2015 е в листата на коалицията и е
избран за съветник. Благодарение на организационния
опит и квалификация е избран за председател на ПК
по бюджет и финанси.
Хоби : риболов
Девиз: „С труд всичко се постига”
- Г-н Узунов, изминаха
три месеца от встъпване
в управление на Вашата
коалиция, която убедително спечели изборите. Какви
са първите Ви впечатления
от работата на ОбС?
- Приемам моят ангажимент към работата на ОбС
много сериозно и отговорно.
Виждам, че така постъпват и
колегите от МК „Промяна”.
С удоволствие отбелязвам,
че в групата са все хора
интелигентни, сериозни и
успели. Ние знаем как да
подсигурим добра рамка за
функциониране на общинската администрация. Тепърва
ще вдигаме темпото и не
съм сигурен това как ще
понесе на политическите ни
опоненти.
- На четвъртото заседание групата на
МК”Промяна” и ПП ГЕРБ
узакониха новия бюджет
на общината. Какви са

очакванията Ви за новата
финансова година?
- Бюджета, който приехме
е до голяма степен консервативен, какъвто смятам, че
трябва да бъде в първата
година от нашето управление.
Въпреки това той има редица
достойнства: реалистичен е ,
добре балансиран и коректно
изготвен. Очакванията ми са
за един бюджет, ориентиран
към резултатите, т.е обърнат
с лице към хората. Бюджет
подчинен в интерес на хората.
През 2016 г. се запазват
съществуващите бюджетни
звена. Общината ще разполага с около 700 хил. лв. за
капиталови разходи, в т.ч
250 хил. лв. за междуселски
пътища, които наистина се
нуждаят от сериозни грижи.
Одобрени са около 45 хил.лв.
за корекции на плановете за
канализация на Стралджа и
Зимница. Одобрено е закупуването на лизинг на три нови
автомобила за социалния патронаж, дейност, която е много

полезна за жителите както на
селата така и в града.
Предвидените средства за
закупуване на багер и автовишка показват амбициите на
общинското ръководство да
бъдат в услуга на жителите
на Общината и своевременно
да реагират при бедствия и
аварии. Одобрен е заема по
програма МИГ/Местна инициативна група/, което дава
гаранции, че реализирането й
ще осигури един добър шанс
на предприемчивите хора в
града и общината. Това са все
крачки напред в управлението
на Община Стралджа. И то
в първата година на нашето
управление.

- Дебатите, които предизвика бюджет 2016 не
са неочаквани. Според Вас
може ли да се определят
като конструктивни или поскоро чисто политически?
- Мога да гарантирам, че
ние подходихме прагматично
и без популизъм. При разискванията за нас е важно не само
да се защитят принципите,
върху които е изграден бюджета на Общината, но и да
посочим порочните практики
на предишното ръководство.
Не бива да се забравя,че те
управляваха лошо, това вече
е ясно за всички. Общината и
хората показаха отношението
си, като просто не гласуваха за
тях. Стана ясно, че повечето
договори за доставки на стоки
и услуги „плачат” да бъдат
дадени на прокурор. А това
никак не е приятно!
По време на дебатите общинските съветници от БСП
направиха опит да се дистанцират от действията на
предишния кмет. Обяснимо!
Ние, обаче, знаем, че точно те
бяха хората, които, спазвайки
партийната дисциплина с гласуванията си осигуряваха на
кмета комфорт да поставя личния над обществения интерес.
В днешната конфигурация на
ОбС това е невъзможно! Дори
в коалицията „Промяна” сме
събрани хора, твърде различни и с различни политически
предпочитания и подобни
гласувания „по команда”,
както в предишния ОбС са
невъзможни. Всеки гласува
според личните си убеждения,
познания и житейски опит. В
това се състои и основното ни
предимство.
- Според Вас предимство
или недостатък е това, че
новото общинско ръководство се състои от хора почти напълно необременени от
работа в ОА?
- Несъмнено това е найсилния ни ход , който показва

новаторство и самочувствие!
Предприехме тази стъпка без
страх, че новите в общинското
ръководство не са запознати
с установените практики.
Считаме това за неоценимо
предимство, защото много
от изградените йерархични
взаимовръзки и отношения
бяха не само неправилни, но
и дълбоко погрешни. Всеки
от новоназначените в общинското ръководство - Божидар
Нихорлиев, Роска Стойкова,
Радка Иванова, начело с кмета
Атанас Киров идват от фирми
и предприятия, в които са
били водещи фигури и където
са се изградили като чудесни
специалисти, администратори
и мениджъри. Опита, който са
придобили там, несъмнено ще
им помогне да се справят и в
настоящата си работа. Считам
това за страхотно предимство,
защото какво е една община,
освен една неголяма фирма!
Нямам съмнения, че тези
хора са професионалисти и не
подлагам под въпрос тяхната
почтеност, както и успеха им.

- Как определяте старта
на новия ръководен екип и
какви са очакванията Ви
за бъдещето на града и общината?
- Опита , който имат от
предишната си работа помогна на новия ръководен
екип да влезе с летящ старт
в управлението на общината.
Кметът много бързо сформира екипа си и всеки от
зам. кметовете без никакво
забавяне се зае да реформира
отдела си. Първият тест беше
обилния сняг, който наваля
и естествено наложи бърза
реакция. Наследения договор
за снегопочистване, /който
впрочем е сключен абсолютно некоректно!/, предвижда
почистване на междуселските
пътищата, но не и вътре в селата. Благодарение намесата
на кмета Атанас Киров и зам.
кмета Божидар Нихорлиев се
намери и начина, и хората,
и техниката, с която да бъде
почистено всяко село. Да не
говорим за безпрецедентното осигуряване на лични
средства от кмета Атанас
Киров за осигуряване на
снегопочистването с гориво, акумулатори и гребла,
получило отзвук във всички
национални медии.
Съвсем скоро ще получите новини от работата на
секретаря на общината г-жа
Роска Стойкова, както и кои
са проектите, по които Общината ще работи приоритетно.
Първите действия на новопривлечените ръководители ясно показват, че сме
на прав път и можем да сме
спокойни, че Община Страл-

джа е в добри ръце.

думата си.

- За никого не е тайна, че
спортът, в частност футболът, са Ваша слабост. А в
бюджета гласуваните средства за развитието на ФК
са доста ограничени. Как
ще обясните това решение?

- Вашата комисия е една
от най-тежките, защото
се занимава с финансите
на общината. Как виждате
в перспектива укрепването
на бюджет 2016?

- За съжаление нещата
около любимия за много
стралджанци спорт не са никак розови. През изминалата
календарна година общината
е похарчила около 100 000
лв./!/ за дейността на ФК
„Стралджа” - прекалено голяма сума за клуб, участващ
в Областна футболна група. Малка утеха са добрите
класирания на юношите, но
въпреки това е видно, че Общината не може да си позволи
да продължи да финансира
този спорт без ясни критерии
и цели. Считам, че е наложително много бързо да се свика
Общо събрание на футболния
клуб. На него, с участието
на футболните хора в града,
да се потърсят пътищата за
развитие на този спорт и да
се определи посоката – дали
ще се търси класиране за погорна група или е по-важно
в представителния отбор да
има повече момчета от Стралджа и общината. Едва след
като посоката бъде определена ще може да се дебатира и
какви средства са необходими
за постигането й. Не бива
да се забравя, че средствата,
необходими за издръжка и
развитие на футбола могат
да се осигуряват не само от
общинска субсидия, а трябва
да се търсят и от спонсори.
Каквото и да реши обаче
Общото събрание на ФК,
припомням думите на кмета
Атанас Киров, че той няма да
остави без средства нито една
от футболните ни формации,
а той е човек, който държи на

- Бюджета за 2016 г. е
реалистичен, но въпреки това
за изпълнението му е необходима финансова стабилност,
строга бюджетна дисциплина,
ефективно разпределение
на разходите и максимално
използване на финансовите
възможности на външното
финансиране. С един такъв
стил на работа постиженията
няма да закъснеят.
- Вие оптимист или песимист сте по отношение
бъдещето на Стралджа и
общината?
- За съжаление през последните 25 години общината
пропусна да се развие според
очакванията на собствените
си граждани. Това се вижда
от броя на семействата, напуснали по посока по-голям град
или чужбина и по демографската катастрофа, пред която
се намираме. Аз обаче не спирам да вярвам, че с разумна
управленска политика можем
да обърнем тенденцията. Ще
положим всички усилия да
постигнем разкриване на нови
работни места, развитие на
инфраструктурата и повишаване качеството на градската
среда. В крайна сметка жителите на общината да получат
усещане за сигурност и нови
възможности.
Така, че конкретно на въпроса - да, аз съм оптимист
по отношение бъдещето на
Стралджа и общината!
- Благодаря Ви за този
разговор! И успех!

Åäíîêðàêòè
ïîìîùè
ОбС в Стралджа утвърди предложението за отпус-

кане на еднократни помощи на 23 граждани, от които
19 от Стралджа, 2 от Зимница и по един от Воденичане
и Атолово.
Преди това комисия, назначена от кмета на общината, обстойно разгледа всички постъпили 61 молби,
с обръщане внимание на всеки от случаите. Общата
констатация на комисията е, че желаещите да получат
еднократни помощи се увеличават като всеки от казусите се оказва особено тежък. В изпълнение на приетия
Правилник за разпределение на еднократните помощи
, спазвайки утвърдените критерии, комисията излезе с
предложение за удовлетворяване молбите на хора с онкозаболявания, следоперативнолечение, необходимост
от закупуване на лекарства при липса на достатъчен
доход. В един от случаите осигурената еднократна
финансова помощ е на семейство с репродуктивни проблеми. Така разпределената обща сума достигна 1750
лв. Предложението влезе в дневния ред на заседанието
на ОбС след обсъждане и становище за подкрепа и от
страна на ПК по социални дейности.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Â ïîäãîòîâêà çà ãîíåíå
íà çëè äóõîâå

Статутът на общинския кукерски празник
– Стралджа 2016 вече
е разпратен на читалища от няколко съседни
области. Насрочен за
13 март Общинският
кукерски празник за пореден път ще покаже
богатството на зимните
български празници. Организаторите от общината и читалище „Просвета 1892” – Стралджа са
сигурни, че проявата ще
амбицира читалищата от

района да покажат, че
са съхранили в пълното
богатство и автентичност един древен обичай, който се предава от
поколение на поколение.
Програмата включва рекламно дефиле на групите от читалището до
площада след което е
официалното откриване
на празника и представяне на обичая от всяка група. Компетентно
жури ще оценява костюмите и майсторството на

кукерските, карнавални
и сурвакарски групи
в пресъздаване на традицията. Заявките за
участие в празника ще се
приемат до 29 февруари
в общинска администрация. Наградният фонд
ще бъде разпределен в
двете групи участници
– до 14 г. и над 14 г. Освен първо, второ и трето
място са предвидени
още Специална награда
и Награда на кмета на
общината.

Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12,
òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

ÑÒÀÒÓÒ
íà îáùèíñêè êóêåðñêè ïðàçíèê – „Ñòðàëäæà 2016”
Общинският кукерски празник „Стралджа – 2016“ ще се проведе на 13.03.2016 г. /неделя/,
от 10.00 ч. Той има за цел да покаже фолклорните традиции, свързани със зимните и
пролетните български празници на кукерските игри и да съдейства за тяхното съхранение.
Общинският кукерски празник – „Стралджа – 2016” има конкурсен характер.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀ ÏÐÀÇÍÈÊÀ

Íà ôèíàëà ñ ïðîåêò „Íîâè âúçìîæíîñòè çà ãðèæà”

ÑÓÏÅÐÂÈÇÈß

Споделяне на натрупания
положителен опит, интересни
моменти от съвместните емоционални и лични отношения между лични асистенти
и потребители, възникнали
проблеми в хода на взаимовръзката, изпълнение на дейности извън договора…Това
бяха част от темите обсъдени
на последната супервизия в
Стралджа в изпълнение на
проект „Нови възможности
за грижа”. Реализацията му
осигури работа на 39 лични
асистенти, които обгрижваха
46 потребители в продължение на девет месеца.
Супервизията, която е част
от планираните дейности по
проекта, се превърна във вид
равносметка на свършената

полезна работа. В ролята на
супервизори Донка Даскалова
и Диана Чакалова, представители на ОД”Социално подпомагане” Ямбол, провокираха
наетите лични асистенти да
бъдат максимално откровени
и да споделят всичко, което
е съпътствало работата им
в помощ на потребителите.
Един след друг присъстващите представяха своите случаи,
вълнуваха се от съдбата на
възрастните и болни хора,
споделяха тревогата си за
своето и за тяхното бъдеще.
В по-голямата си част хората
потвърдиха, че след прекратяване на проекта болните
и беззащитни потребители с
минимални пенсии са буквално обречени. Изразено беше

и съмнението, че малцина от
досегашните лични асистенти
могат да очакват преназначаване по новия социален
проект в общината, услугите
по който ще стартират през
м.март т.г.
Проектът „Нови възможности за грижа” по „Нови
алтернативи” от ОП”Развитие
на човешките ресурси” приключва в края на м.февруари
т.г.
Супервизията е процесът,
който има за цел да оказва професионална подкрепа
на практикуващите лични
асистенти, за да се справят
по-лесно, адекватно и безпроблемно с възникнали сложни
взаимовръзки и ситуации в
работата си с потребителите.

Организатори на Общинският кукерски празник са Община Стралджа и НЧ „Просвета - 1892”–
град Стралджа. Те изготвят програмата на празника и реда за явяване на групите в рекламното
и състезателно дефиле по предварително подадени заявки за участие. Общинският кукерски
празник ще се проведе на 13.03.2016 г. /неделя/, от 10.00 ч. при следната
ПРОГРАМА

ȼɫɬɴɩɢɬɟɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ

10.00 часа – сборен пункт - НЧ „Просвета - 1892” гр. Стралджа
Рекламно дефиле на всички групи до площад „Демокрация”.
10.30 часа – площад „Демокрация”
Тържествено откриване на празника.
10.45 часа – Състезателно дефиле на групите.
Кукерските групи ще бъдат оценявани от компетентно жури.
Заявки за участие се приемат до 29.02.2016г. на адрес:
гр. Стралджа
Общинска администрация
ул. „Хемус” № 12
Допълнителна информация можете да получите на телефони:04761/64-68

ÓÑËÎÂÈß ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÀÇÍÈÊÀ

В Общинският кукерски празник могат да участват групи от цялата страна.
Те могат да бъдат кукерски ,сурвакарски и карнавални.
Групите се разделят в две категории:
І категория / детски / - групи с участници до 14 години
ІІ категория – групи с участници над 14 години
В състезателното дефиле всяка група изпълнява цял обичай или част от него в рамките до
10 минути.
Преди състезателното дефиле, всички групи задължително участват
в рекламно дефиле от НЧ „Просвета - 1892” до площад „Демокрация”.
Допустимият максимален брой на участниците в състезателното дефиле от всяка група
е до 25 . Пътните разходи са за сметка на групите или на институциите, които представляват.
Организаторите осигуряват закуски за участниците.

ÍÀÃÐÀÄÈ

Наградния фонд на празника е 1000 лв. Ще бъдат присъдени - Специална награда, Наградата
на Кмета на Общината, по три първи, втори и трети награди – в двете възрастови групи.
Всички групи ще получат специален диплом за участие в Общински кукерски празник –
„Стралджа 2016”.
/Молим бъдете точни на сборния пункт при откриването на празника/
ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

ȿɞɧɚ ɩɨɫɨɤɚ - ɦɧɨɝɨ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɉɨɞɤɪɟɩɚ ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɴɡɞɚɞɟɧɢɬɟ 3
ɡɜɟɧɚ ɜ ɨɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ ɤɴɦ Ⱦɋɉ
ɋɬɪɚɥɞɠɚ, ȼɨɣɧɢɤɚ ɢ Ʉɚɦɟɧɟɰ
ɳɟ
ɨɫɢɝɭɪɢ ɫɨɰɢɚɥɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬ „Ɂɜɟɧɚ ɤɴɦ
Ⱦɋɉ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ” ɩɨ Ɉɉ
”Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɱɨɜɟɲɤɢɬɟ ɪɟɫɭɪɫɢ”,
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
BG 05M9OP001-2.002-002
„ɇɟɡɚɜɢɫɢɦ ɠɢɜɨɬ”. ɉɪɨɟɤɬɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɟ ɧɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬ 499 816 ɥɜ., ɟ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹ
„ɉɨɦɨɳ ɜ ɞɨɦɚ” ɢ ɳɟ ɞɚɞɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ
ɩɨɱɚɫɨɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ
ɫɨɰɢɚɥɧɨ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɜ ɞɨɦɚɲɧɚ ɫɪɟɞɚ. ɇɚ
ɜɫɬɴɩɢɬɟɥɧɚɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɋɬɪɚɥɞɠɚ, ɜ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜ, ɡɚɦ.ɤɦɟɬ,
Ʉɨɣɤɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɚ, ɡɚɦ.ɤɦɟɬ, ɞ-ɪ Ⱦɨɪɚ
Ƀɨɜɱɟɜɚ, ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɤ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ ɉɄ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ, Ɇɢɦɚ
Ɇɢɧɤɨɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɧɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ „ɋɉ”, ɇɟɞɹɥɤɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɫɨɱɢ ɱɟ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɰɟɥ ɟ
ɩɨɫɬɢɝɚɧɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɢ ɫɨɰɢɚɥɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɧɚ ɯɨɪɚ ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ ɢ ɯɨɪɚ ɧɚɞ 65 ɝ. ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɜɪɴɳɚɧɟ ɧɚ ɪɟɚɥɧɢɹ ɩɚɡɚɪ ɧɚ ɬɪɭɞɚ ɧɚ
ɥɢɰɚɬɚ, ɤɨɢɬɨ ɩɨɥɚɝɚɬ ɝɪɢɠɢ ɡɚ ɛɥɢɡɤɢɬɟ ɫɢ ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ. ɂɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɟ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ 25 ɦɟɫɟɰɚ ɤɚɬɨ
ɫɚɦɨ ɞɨɫɬɚɜɤɚɬɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɚɬɚ ɟ 21 ɦɟɫɟɰɚ / ɨɬ 01.03.2016ɝ. ɞɨ 30.11.2017ɝ./ Ȼɪɨɹɬ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɱɢɰɢɬɟ ɜ ɨɛɳɢɧɚɬɚ –
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɥɢɰɚ ɜ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ, ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɫɚ ɩɪɢɞɨɛɢɥɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɫɢɹ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɫɬɢɝɧɟ 40. Ɍɟ ɳɟ ɫɟ
ɝɪɢɠɚɬ ɩɨɱɚɫɨɜɨ ɡɚ 40 – ɞɨ 55 ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɤɚɬɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɬɚ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɩɨ ɬɪɭɞɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ.
ɉɨɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɚɬɚ ɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ 1-10 ɮɟɜɪɭɚɪɢ, ɳɟ ɩɨɫɥɟɞɜɚ ɞɟɫɟɬɞɧɟɜɤɚ ɡɚ
ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ ɡɚ ɫɨɰɢɚɥɟɧ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɢ ɤɥɚɫɢɪɚɧɟ. ȼ ɩɟɪɢɨɞɚ 21 – 29 ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɫɪɟɳɚɬɚ ɦɟɠɞɭ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ ɡɚ ɞɨɫɬɚɜɱɢɰɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɧɚ 1 ɦɚɪɬ ɞɚ ɫɬɚɪɬɢɪɚɬ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ.
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɢ ɞɨɫɬɚɜɱɢɰɢ ɪɴɤɨɜɨɞɧɢɹɬ ɟɤɢɩ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɜɫɬɴɩɢɬɟɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɜɴɜ
ȼɨɣɧɢɤɚ ɢ Ʉɚɦɟɧɟɰ. Ɉɱɚɤɜɚɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɴɬ ɧɚɜɫɹɤɴɞɟ ɫɟ ɩɨɜɬɨɪɢ ɟɞɧɚɤɜɨ ɜɢɫɨɤ. ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ, ɤɦɟɬɨɜɟ ɢ
ɤɦ.ɧɚɦɟɫɬɧɢɰɢ, ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɡɚ ɞɨɫɬɚɜɱɢɰɢ ɧɚ ɭɫɥɭɝɚɬɚ, ɡɚɞɚɜɚɯɚ ɜɴɩɪɨɫɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɟɫɬɟɫɬɜɨ,
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɚɯɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬ.
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:www.bg05-straldzha.eu

ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɫ ɮɢɧɚɫɨɜɚɬɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɨɰɢɚɥɟɧ ɮɨɧɞ

Ɉɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ
ɉɪɨɟɤɬ ʋ BG05M9OP001-2.002-0022-C001
„Ɂɜɟɧɚ ɤɴɦ Ⱦɋɉ ɜ ɨɛɳɢɧɚ ɋɬɪɚɥɞɠɚ-2 ”
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60 ãîäèíè âåñòíèê "Ñòðàëäæàíñêè âåñòè"

ÄÀ íàïèøåì
íîâàòà èñòîðèÿ

В. ”Стралджански вести” тази година има свой
празник. Достатъчно основание, за да обърнем поглед
назад, там, където са пожълтелите страници на
преживяните 60 години. Събития, личности, информация от различен характер бележат миналото на
града и общината. С благодарност към авторите,
определили облика на изданието, днес представяме
някой от тях. За да напишем най-новата история
на в.”Стралджански вести”.

Ïî ñëó÷àé 60 ãîäèøíèíàòà îò ïúðâîòî èçäàíèå íà âåñòíèêà ïðåäñòàâÿìå íà
÷èòàòåëèòå áåëåæèòè íàøè àâòîðè

В

еселина Седларска е
родена на 20 май 1954
г. в Стралджа. Завършила е журналистика в СУ
„Св. Климент Охридски“, специализирала е в САЩ. Работила
е във вестниците „Сливенско
дело“, „Труд“ и „Стандарт“,
в радио „Свободна Европа“ , в
сп. „Тема“. В момента работи
за сайтовете „Клуб Z“ и „Редута“. Носителка е на няколко журналистически награди.
Написала е книгите „Сънувах
Мисисипи“ и „Пасажерите на
Ной“. Живее в Сливен.

кото повече познава
манталитета на селяните
Селянинът работи, за да яде,
не да трупа. В селската общност финансовият възход на
едно семейство се възприема
като заплаха. Селянинът иска
уравниловка, Русия е страна на
уравняването, става му ясно на
Кончаловски. И още: „Руската
култура е женствена, тя обича
силата, силния. Затова руснаците
харесват военните и винаги ще

дарти – един аршин за своите и
друг за чуждите, имитацията на
правораздаване тип „всички сме
равни, но някои повече”.
Политиката в България се
провали, защото подходи с групова, родова, племенна култура
към обявената голяма цел да се
премине от общество на зависим колектив към общество от
самосправящи се индивиди. Не
можеш да очакваш да се появят
самосправящи се личности, ако
политиката не е насочена към
отделния човек, а към групи.
При такава политика процъфтя-

едната група я присвои или
всички задружно я разкъсат.
(Така сега се разпада Реформаторският блок, който беше
най-гръмовният кандидат за
разбиване на груповото устройване.) По същата причина
у нас партиите се разпадат и
размножават според бройката
на лидерите на групичките в
общата група, а не според идейни различия. Колкото партията
е по-тоталитарна, колкото повече е сглобена по технологията
„един лидер юбер алес”, толкова по-малка е вероятността

Êàðàìå ñå çà âñè÷êî, íî âñúùíîñò çà åäíî
Ïðåç 1989 ã. âîþâàõà íàøèòå ðàçëè÷íè èëþçèè, ñåãà – ðàçëè÷íèòå íè ñòðàõîâå

Н

а пръв поглед – караме се гръмогласно
и за всичко. От световната политика до миниатюрните лего конструктори, от
Паисий до Григор Димитров,
от кърменето в мола до Балканджи Йово – всичко става
за съчки, важното е да се поддържа огънят.

зад нас. Защо сега, защо след
толкова време? Има причина.

Караме по единединствен въпрос –
караме се дали да
изберем сигурност
без свобода, или свобода без сигурност

Че е достатъчно да премахнем член първи от конституцията, да създадем нови
институции и закони и ще
заживеем различно. Мислехме,
че животът се конструира от
политически инструменти. Не
си давахме сметка, че животът
се конструира от преобладаващия манталитет. Мислехме,
че политическите инструменти прекрояват манталитета.
Не знаехме, че манталитетът
може да прекроява политиката.
Вярвахме в демократизирането
на България. Не вярвахме в
побългаряването на демокрацията.
Сега вече познаваме плодовете на тези илюзии. Към
това се прибавят зреещите
плодове на следващата ни
по хронология илюзия. А тя
беше, че членството в НАТО и
в Европейския съюз ще въведе
стандарти, с които българските
управленци няма начин да не
се съобразяват. И още по-следващата илюзия – че, ако не се
съобразяват, ще бъдат наказвани. Че арогантните български
управници ще имат строги
началници. Ако някой тогава
ни беше казал, че ще се появи
мониторингов доклад, който би
трябвало да взриви обществото, но то няма да му обърне
никакво внимание, защото ще
е заето с българо-българска
война – щяхме ли да повярваме? През 1989 година воюваха
нашите различни илюзии, сега
– нашите различни страхове.

Но от втори поглед – ние
се караме само за едно нещо.
Колкото и да не е ласкателно
за нас, ние не сме чак толкова
сложни и експертни личности,
които имат позиция и аргументи по всички въпроси, които се
сблъскват с позицията и аргументите на отсрещни сложни
личности. На практика става
нещо доста по-прозаично и
просто. Ние се караме по единединствен въпрос – караме
се дали да изберем сигурност
без свобода, или свобода без
сигурност. Колкото и да се
преструваме, че воюваме заради разликата в познанията
и патриотичните си чувства,
ние всъщност воюваме заради
своите различни страхове.
Може би ни се иска да изглежда по-значимо, по-възвишено
и по-граждански ангажирано,
но не е.
Споровете днес напомнят
времето отпреди 26 години.
Да се закрие ли комисията
по досиетата, да се сринат ли
съветските паметници и т. н.
други призраци, обитаващи
къщата на прехода, се обсъждат със страст, която мислехме,
че е останала две десетилетия

тя да се разпадне (По тази
причина увеличава подкрепата
си ГЕРБ).

Голямата ни заблуда в началото на т.
нар. преход беше, че
политиката може да
променя културата

И ето ги щрихирани двете армии, които днес воюват една
с друга уж по всички
въпроси, а всъщност
само по един

Сега ние малко приличаме
на Андрей Кончаловски, който
като кубче на Рубик паснал в
един миг всички свои въпроси
и отговори за Русия, докато
наблюдавал една безупречно
чиста тоалетна някъде в САЩ.
Тогава се запитал: „Какво е общото между осраните обществени тоалетни и неплащането
на данъци?” И си отговорил: „И
едното, и другото са израз на
безотговорността на индивида
пред обществото.”

Изведнъж му станало ясно, че не е
важно кой ще е вождът, а какъв е мужикът. Че не е важен Сталин, а Иван.
Че иванизмът ражда
сталинизма. И че вождът се задържа толкова по-дълго и си
позволява да върши
каквото поиска, кол-

изберат по-силния от двама кандидати.” Дългото цитиране щеше
да е излишно, ако в тия редове
не се оглежда и българската
култура и съответно българската
политика.
Основният проблем на българската политика е културен –
родовата култура на българина за
разлика от индивидуалистичната
култура в западните държави.
Разликата между индивидуалистичната култура и културата на
колектива, рода, племето поставя
своя отпечатък върху всичко. В
чистия си вид родовата култура
в България може и да е била погребана под големия орех в двора
на Гераците, както ни учеха в
гимназията, но на нейно място
дойде груповата. Типични за груповата култура са роднинските
назначения, шуро-баджанашките
привилегии, предтъргово спечелените обществени поръчки, корупцията. Освен това: витиевато
общуване за замазване на неприятни истини, смесването на бизнеса с приятелството, до степен,
при която едното е зависимо от
другото. И още: двойните стан-

ват днес една, утре друга група
– Орион, Олипм, Монтевидео,
Котараците... А индивидите,
които искат да се самосправят,
напускат страната на обръчите
и отиват в страни, в които и въздухът помага да се справиш сам.
Така властта на груповщината
превърна България в страна, от
която повече се заминава, отколкото пристига.

Парадоксът е, че
ние не можем да работим в екип, точно
защото сме хора с
групова култура, в
съответствие с която започваме да се
групираме и вътре в
екипа
Така екипът се разпада на
още по-малки групи, които се
съревновават, враждуват, борят
се за надмощие, т. е. дърпат и
разтягат екипната черга, докато

Първата: Предпочитащата
сигурността пред свободата. Тя
ще ви удави в уверения, че това
не е вярно, че цени свободата
много, но не по-малко цени
солидарността в обществото,
социалното отношение към
слабите – това при по-интелигентните й представители.
По-директните направо ще се
позоват на хубавото време при
Живков или на възхищението
си от Путин. Страховете им
заглушават куража. Пленници
на родовата култура по нашите
ширини, независимо колко
уникални индивиди претендират да са. За тях миналото е
по-важно от бъдещето.
Втората: Предпочитащата
свободата пред сигурността.
Куражлиите индивидуалисти,
които разчитат на двете си
ръце и на главата си. Готови са
да предприемат рискове, предпочитат провала пред застоя.
Решени да опитват. Отрицатели
на стереотипите. Те не гледат в
огледалото за обратно виждане,
интересува ги животът напред.
Малко значение има дали ще
наричаме времето тоталитарно
или демократично, а икономиката пазарна или планова. В
крайна сметка животът, който
живеем, зависи не от това как
наричаме времето, а кой манталитет преобладава в пространството, в което живеем. 26 години след „Времето е наше!“ се
води битка за пространството
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ÑÏÅÊÒÚÐ

8

„Çëàòíà ìàñêà” çà Çèìíèöà
Кукерската група при читалище "Възраждане-1926" Зимница се завърна от юбилейното
ХХV издание на Международния фестивал за маскарадни
игри "Сурва 2016" в Перник с
най-високото отличие "Златна
маска". Признанието е за съхранената традиция на кукерските
игри в селото, за красивите и

богати костюми, за зрелищните
гугли и капашони и прекрасно
пресъздадения обичай пред
авторитетното жури с председател проф.д-р Георг Краев и
хилядната публика.
Зимничани се явяват за втори път на фестивала в Перник.
Миналата година получиха сребърен медал за най-атрактивна

група,потвърди Антоанета Атанасова, ръководител на групата.
Амбицирани да влязат между
най-добрите, момчетата / и момичетата!/ от групата впечатлиха зрителите още на дефилето
във втория ден, когато им бе
предоставена възможността да
поведат останалите участници.
Браво, зимничани!

Êìåòñêè áëàãîñëîâ

ÈВ Джинот
çàèãðàõà
êóêåðèòå…
отново първи раздрънкаха хлопките в общината. Куке-

ровден събра деца, младежи и възрастни в желанието си да покажат
една стародавна традиция, да изразят отношението си към нея, да
дадат пример за това , че живеят с българското в сърцето. Над 50 маскирани с гугли и капашони танцуваха във всеки дом, благославяха
за здраве. Посрещаха ги с радост, почерпиха ги с домашно вино, а
в неделния ден участниците в празника събраха в селото и не малко
гости, които се любуваха на кукерския обичай. Особено щастливи
в това множество
бяха децата, които
по примера на братя,
бащи и дядовци направиха първите си
крачки в усвояване
на народната традиция. Минусовите температури не
стреснаха никой. На площада имаше софра, стопанин
и стопанка участваха в театъра по посрещането на кукерската група. И хорото се изви с оглушителния гръм
на стотици хлопки. Няма зли духове в Джинот! След
кукерския празник делниците са по-ведри.

Бел. на ред.: Уважаеми родители, ако желаете Вашето дете да бъде
включено в рубриката „Децата на Стралджа”, изпращайте снимки на адрес:
nadia_j4@abv.bg или s_vesti@abv.bg. Задължително посочвайте трите имена
на детето, възраст, местоживеене и имена на родителите.

Александър и Ивайло

С чаша бяло и червено вино, с настроение
и очакване за благодатна
гроздова година, кметът на
с.Воденичане Милен Ангелов поведе дружината от
мъже и жени към кераците,
за да отбележат празника
Трифон-Зарезан. С песни
и танци, с благослов за
изобилие в лозята и пълни
бъчви за радост на душата,
както си му е ред, воденичанци порязаха, сложиха по
пръчка зад ухото, честичко надигаха бъклицата,
замезваха от наденицата.
И докато местността се
огласяше от развеселените
лозари някак за всички

стана ясно, че в по-голямата си част те са …лозарки! След дегустацията
на представените домашни
вина , Недялка Димчева се
оказа водач в класирането. Жените не отстъпиха
второто и трето място, за
което получиха грамоти

и предметни награди. С
обяснимо приповдигнато
настроение , без страх от
кръвно и други ненужни
болежки, без притеснение
от възрастта, представителките на уж нежния пол
не дадоха предимство на
мъжете и в наздравиците.

Çàðÿçàõà ñ „Íàçäðàâå” è ëþáîâ!

В най-малкото село на община Стралджа, Леярово, нямат масиви с лозя, но имат желание да спазват традициите. На Трифоновден
в дома на един от местните стопани се събраха мъже и жени, за
да празнуват. Заиграха ножиците в ръцете на лозарите, кметския
наместник Таня Господинова пожела берекет и здраве да има за
всички. С домашно вино поляха лозите, за да продължат с наздравици и мезета, с народни хора и много Трифоновско настроение.
„Отбелязването на празника не само ни обединява. Дава ни
увереност, че Леярово живее. Искаме да покажем, че може селото
ни да е малко, но не и незабележимо. В него живеят добри стопани,
достойни българи, които пазят традициите!”, обяснява г-жа Господинова с обещанието, че за леяровци предстоят още празници.
Ма те я и
Илина

Борис /9г./
и Адриян/4,5г./

Александър

Ïðåç îáåêòèâà

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

íà Âàíÿ Äó÷åâà

