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Четиригодишният   Никола Йорджев 
от Стралджа пребори конкуренцията и се 
окичи с короната на Мини мистър 2014  в 
шоуто  на Илияна Балийска. Като победи-
тел в конкурса за септември  момчето  се 
яви на годишното състезание в групата на 
3-6-годишните. Благодарение на сериозната 
предварителна подготовка в ЦДГ”Здравец” 
Стралджа и талантът,  Никола беше истин-
ска атракция за малките  и възрастните  
в Двореца на децата София. Напереното 
като петле стралджанче  изпя артистично  
песента  „Позаспа ли, Ягодо” като накрая 
даже удари калпака в земята. Малчуганът 
се чувстваше прекрасно под  съпровода на 
дуета млади музиканти от Зимница - гъдул-
ка Женя Петрова  и кавал Иван Петров. 

email: s_vesti@abv.bg
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 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")
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Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 32)   3. 12. 2014 ã. 

 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили 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 вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Ìàêðî ðàìêàòà íà ïðîåêò çà Ìàêðî ðàìêàòà íà ïðîåêò çà 
áþäæåò 2015 Îáùèíà Ñòðàëäæàáþäæåò 2015 Îáùèíà Ñòðàëäæà

Ïðåç ñëåäâàùàòà ãîäèíà íå ñå ïðåäâèæäà 
ïîâèøåíèå íà ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè

Приходите в общинския 
бюджет за 2015 г. да 
нарастват с умерени 

стъпки, планират финансистите 
на община Стралджа. Ръстът на 
собствените приходи ще се под-
държа чрез активна работа по 
повишаване на тяхната събирае-
мост. Ще се запази досегашната 
структура на дейности и бю-
джетни звена без да се предлага 
разширяване на номенклатурата 
на услугите. Няма предложение за 
завишаване на  местните данъци 
и такси. 2015 г. ще стартира с до-
сегашните размери, определени с 
решение на ОбС. 

    В проекта за бюджет за мест-
ни дейности и дофинансиране на 
някой от делегираните от държа-
вата дейности, предложението е 
приходите и разходите да бъдат в 
размер на 4 846 375 лв. Размерът 
им спрямо първоначалния бюджет 
за 2014г. нараства с 39%, а спрямо 
уточнения бюджет – със 7 %.

Предвижда се да бъдат финан-
сирани капиталови разходи за 
местни дейности в размер на 904 
531 лв., от тях от ЦС – 266 000 лв. 
и от собствени приходи – 538 531 
лв. За делегирани от държавата 
дейности се очаква да бъдат фи-
нансирани  капиталови разходи в 
размер на 169 620 лв., от ЦС – 140 
000 лв. и от собствени средства на 
звената – 29 620 лв.

  За 2015г. от собствени приходи 
се предвижда да постъпят 1 864 

648 лв. Предвидено е от общински 
такси  да постъпят 227 648 лв. като 
се дава лек превес на таксата за 
ползване на пазари и на админи-
стративните услуги. Останалите 
такси – за ползване на ЦДГ, детска 
ясла, социални услуги в т.ч. ДСП 
/Домашен социален патронаж/ и 
други общински такси, са пла-
нирани в рамките на очакваните 
постъпления от 2014г.

Подробности на стр.2

Със Статута на Общинския 
коледарски празник, който тази 
година ще се проведе на 19 декември, 
може да се запознаете на стр.7
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Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ , ÎÁËÀÑÒ ßÌÁÎË
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-04,e-

mail:straldjainf@yahoo.com
Ïðîåêò - Íàäãðàæäàùî îáó÷åíèå - îáùèíà Ñòðàëäæà”

Âñòúïèòåëíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ ïî ïåòèÿ ïðîåêò ïî ÎÏÀÊ íà 
Îáùèíà Ñòðàëäæà -27.11.2014 ã.

Äà íàäãðàäèì îáó÷åíèåòî!
 „Надграждащо обучение- Об-

щина Стралджа” е петият поред 
проект  по ОП”Административен 
капацитет”,осъществяван с финансо-
вата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ, който 
общината ще изпълни в рамките на 12 
месеца. Проектът е по приоритетна 
ос „Управление на човешките ре-
сурси”, подприоритет „Компетентна 
и ефективна държавна администра-
ция”. Общата цел  е придобиване 
на нови компетенции и осигуряване 
качествено и адекватно обслужване 
на гражданите чрез надграждащи 
обучения. На презентацията, по вре-
ме на въвеждащата пресконференция,  
Атанаска Христова, ръководител на 
проекта и секретар на общината,  поясни, че „постигането на целта ще спомогне за постигане 
целта на процедурата, а именно „Повишаване на квалификацията на служителите в администра-
циите на общинско, областно и централно ниво, чрез обучения в страната” . Стъпвайки на досега 
постигнатите резултати от реализацията на предходните четири проекта по ОПАК, петият ще до-
принесе и за повишаване мотивацията  и придобиване на ключови компетентности от общинските 
служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията. Всичко това ще способства за 
изграждане на лидери, способни да постигнат обвързаност на поставените стратегически цели на 
администрацията с управлението на човешките ресурси в нея. Очакванията са  и за повишаване 
професионалните знания и умения на общинските служители.

В рамките на проекта ще бъдат проведени обучения на 319 служители от администрацията в 
три модула /”Лична ефективност”, „Управление на промяната, времето и стреса” и „Мултикултурна 
комуникация, толерантност и антидискриминация”/, за което обучените ще получат  сертификат.

С адмирации за последователността по изпълнение на проекти по ОП”Административен капаци-
тет”, кметът на общината Митко Андонов, изрази увереността си, че реализацията на поставените 
цели ще осигури желаното повишаване на знанията и уменията на общинските служители, те ще 
получат информация, опит и подготовка за още по-добро обслужване на гражданите.

Ó÷àñòèå â îáùî 
ñúáðàíèå íà ÍÑÎÐÁ
Кметът на общината Митко 

Андонов и Атанаска Каба-
кова, председател на ОбС – 
Стралджа ще вземат участие 
в ХХVІІ-то Общо събрание на 
НСОРБ, което ще се проведе 
на 3 и 4 декември т.г. в Со-
фия. В първия ден ще бъдат  
представени отчетите за дей-
ността на УС на сдружението 
за изминалата 2014 г., на КС, 
проекта за изменение и допъл-
нение на Устава на НСОРБ и 
Програмата за дейността на 
организацията за следващата 
година. Гинка Чавдарова, изп. 
директор на Сдружението ще 
представи отчет за изпълне-
нието на бюджета на НСОРБ 
за 2014г. и проектобюджета 
за 2015г. В паралелните дис-
кусионни форуми ще бъдат 
включени различни теми за 
обсъждане – „Европейска ви-
зия за българските градове”, 
„Перспективи за развитие на 
селските райони”, „Социал-
ните дейности и услуги- с 
грижа за хората”, „Опазване на 
околната среда- обща грижа на 
общините и държавата”, „Гра-
дове на бъдещето: италиански 
и български опит за развитието 
на общините” и др.

   Във втория ден  е пле-
нарната сесия „Приоритети 
на взаимодействието между 
централна и местна власт” ко-
гато  участниците във форума  
ще се срещнат с президента на 
републиката Росен Плевнелиев 
и представители на новото пра-
вителство. Очаква се обсъжда-
не програмните намерения на 
правителството в подкрепа на 
общинското развитие.

Ìàêðî ðàìêàòà íà áþäæåò 2015
Ïðåç ñëåäâàùàòà ãîäèíà íå ñå ïðåäâèæäà ïîâèøåíèå íà ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè

Приходите в общинския бю-
джет за 2015 г. да нарастват с 
умерени стъпки, планират фи-
нансистите на община Стралджа. 
Ръстът на собствените приходи 
ще се поддържа чрез активна 
работа по повишаване на тяхната 
събираемост. Ще се запази досе-
гашната структура на дейности и 
бюджетни звена без да се предлага 
разширяване на номенклатурата на 
услугите. Няма предложение за 
завишаване на  местните данъци 
и такси. 2015 г. ще стартира с 
досегашните размери, определени 
с решение на ОбС. 

Макро рамката на проекта за 
бюджет 2015г. беше представена 
от кмета на общината Митко Ан-
донов пред общински съветници, 
кметове и кметски наместници, 
представители на читалища, мла-
дежки и спортни  и др.НПО , ръ-
ководители на учебни и социални 

заведения, граждани. Най-важният 
финансов документ не предвижда 
нарастване на индивидуалните 
работни заплати  и осигурител-
ните плащания, което е в унисон 
с решенията на национално ниво.

В проекта за бюджет за местни 
дейности и дофинансиране на 
някой от делегираните от държа-
вата дейности, предложението е 
приходите и разходите да бъдат в 
размер на 4 846 375 лв. Размерът 
им спрямо първоначалния бюджет 

за 2014г. нараства с 39%, а спрямо 
уточнения бюджет – със 7 %.

Представяйки макро рамката за 
бюджет 2015 г. кметът на община-
та Митко Андонов потвърди, че 
анализът на параметрите по изпъл-
нението на приходите и разходите 
към 31.10.2014г. и на очакваното 
изпълнение за годината е добро. 
Това ще осигури добър старт за 
изпълнение на новия бюджет, 
тъй като се предвижда една част 
от реализираните приходи през 

2014г. да преминат като преходен 
остатък.

Добра новина е, че на този етап 
община Стралджа няма „орязване” 
на субсидиите. По отношение на 
разходите общината ще запази 
политиката за  недопускане на 
просрочени задължения.

Придържайки се към нацио-
налните приоритети, общинският 
проект за бюджет 2015г. осигурява 
условия за постигане заложените 
цели. Политиката на общината 
ще продължи да бъде насочена 
към подобряване условията на 
живот, подобряване на бизнес 
средата.За реализирането на това 
от съществено значение ще бъде 
оптималното усвояване на сред-
ствата от ЕС, с които се финанси-
рат програми  с пряк ефект върху 
растежа на заетостта, доходите и 
инфраструктурата на общината.

По функции и дейности раз-

пределението на разходите е 
различно, текущите нарастват 
с минимален ръст във всички 
дейности. Предвижда се да бъдат 
финансирани капиталови разходи 
за местни дейности в размер на 
904 531 лв., от тях от ЦС – 266 
000 лв. и от собствени приходи 
– 538 531 лв. За делегирани от 
държавата дейности се очаква да 
бъдат финансирани  капиталови 
разходи в размер на 169 620 лв., 
от ЦС – 140 000 лв. и от собствени 
средства на звената – 29 620 лв.

За 2015г. от собствени приходи 
се предвижда да постъпят 1 864 
648 лв. Предвидено е от общински 
такси  да постъпят 227 648 лв. като 
се дава лек превес на таксата за 
ползване на пазари и на админи-
стративните услуги. Останалите 
такси – за ползване на ЦДГ, детска 
ясла, социални услуги в т.ч. ДСП 
/Домашен социален патронаж/ и 

други общински такси, са плани-
рани в рамките на очакваните по-
стъпления от 2014г. Предвидените 
приходи от такси са на база на сега 
действащите размери, тъй като не 
се предвижда промяна в размерите 
на общинските такси. През новата 
година ще се запазят размерите за 
такса битови отпадъци  за физи-
чески и юридически лица както и 
базата за изчисляване. 

Приходите от републиканския 
бюджет за местни дейности са в 
размера определен в проекта за 
ЗДБРБ за 2015 г. Сумите за зимно 
поддържане нарастват с 4,4%, а 
целевата субсидия за капиталови 
разходи е в размер на 506 000 лв. 
През годината се предвижда да 
бъде предоставен вътрешен заем  
за финансиране на проекти по 
оперативни програми  в размер 
на 100 000 лв. както и ползване 
от  фонд ФЛАГ.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
В а -

л е н т и н а 
Ивано ва , 
юрис т  в 
о б щ и н а 
Стралджа, 
участва  в 
обучението 
„Правила 
за  Евро -
пейски об-
ществени 
поръчки , 
политики и 
реформи”, 
организирано от НСОРБ по проекта „”Е- подем – европейски 
проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”. В 
периода 11-15 ноември в Маастрихт групата изслуша полез-
ни лекции на Рита Бютер, гл.експерт, Европейски политики, 
ЕИПА, Маастрихт, свързани  с европейски обществени поръч-
ки -  правила, принципи и въпроси за многовариантен избор, 
директиви 2004/18г. , 2014/2024г. за публичен сектор и нова 
директива за обществените поръчки, реформа Европейски 
обществени поръчки и др. Участниците в обучението бяха 
впечатлени  и от лекцията на Пилви Такала , председател 
на Борда на акционерите на РТС Сървиз Оу, Хелзинки. С 
удоволствие участваха в работната среща „Транспортиране и 
прилагане на Директива 2014/2024/EU”. Приятен финал беше  
обобщението с въпроси и отговори  за многовариантен избор 
/МВИ/. Всеки от участниците в обучителната група получи 
Сертификат, който вече е част от личното досие.

Правилното управле-
ние на общинската соб-
ственост е най-добрия 
гарант за стабилни дохо-
ди в общината. В Годиш-
ната програма и на базата 
на изготвена Общинска 
стратегия за управление 
на общинската собстве-
ност,  са заложени прихо-

ди от наеми, концесии и 
др. за 5-годишен период.  
За 2014г.  постъпленията 
от продажби на общин-
ска собственост/добив 
на дървесина/ достигнаха 
264 000 лв. или 136 % от 
плануваните. Приходите 
от наем на общинско 
имущество до сега са 

45 000 лв. при заложени 
за годината 65 хил.лв., 
което дава основание 
за очакван резерв през 
2015 г. Постъпленията от 
наеми за общински земе-
делски земи по уточнен 
бюджет за настоящата 
година са 215 хил.лв., те 
запазват стабилността си 

и в новия бюджет се пла-
нират същите стойности. 
Според специалистите 
този вид постъпления 
се увеличават всяка го-
дина. Така  тази година 
при проведените търгове 
наемната цена на декар 
общинска  земеделска 
земя в някой землища 

достигна 80 лв. При-
ходите от продажба на 
общинска собственост 
също се изпълняват на 
100 % Постъпленията от 
продажба на общинска 
земеделска земя  са в 
размер на  554 277 лв. 
От концесии общината 
планира за 2015 г. 100 

хил. лв. постъпления.
Общо  планираните  

приходи от общинска соб-
ственост в бюджет 2015г.  
са в размер на 649 хил.
лв., което представлява  
34,8 % от собствените  
приходи на общината за 
годината, които за 2015г. 
възлизат на 1 864 648 лв.

Ñ åôåêòèâíî óïðàâëåíèå íà îáùèíñêàòà ñîáñòâåíîñò
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ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀ ÄÎÌÀØÍÈ ÏÎÒÐÅÁÈ
Ул.”Хемус” 52 / Червения магазин/

ПРЕДЛАГА:
- домашни потреби на изгодни цени
- поставяне MDF врати по размери
Работно време: 9,30 ч.- 18,30 ч.
За повече информация и поръчки:

0892725649, Ãåíàäè Äè÷åâ

Â íàâå÷åðèåòî íà ñíåæíèÿ ñåçîí

Ñ îáåäèíåíè óñèëèÿ 
ñðåùó çèìíàòà ñòèõèÿ

Под ръководството на Ми-
тко Андонов, кмет на община 
Стралджа, в общинския цен-
тър се проведе традиционното 
предзимно  заседание  на  Об-
щинския щаб за защита на на-
селението при бедствия, аварии 
и катастрофи. В работата взеха 
участие  кметове и кметски 
наместници, представители 
на Пътно управление, звеното  

ПБЗН Стралджа, РУ”Полиция” 
, ВиК дружеството,  КЕЦ Ям-
бол, Напоителни системи, БКС.  
Основната цел на срещата 
беше проверка изпълнението на 
плана за зимното поддържане 
и готовността на институции-
те  за противодействие срещу 
зимната стихия.  В първата 
част Илия Илиев, секретар на 
Щаба, представи заповедите на 

кмета за зимното поддържане, 
за противопожарните мерки, 
за проверка на снегопочист-
ващата техника и готовността 
на фирмите. Веднага след това  
започна  обсъждане на всички 
въпроси свързани с готовност-
та за зимата. Стана ясно, че 
РУ”Полиция” работи в изпъл-
нение на своя  план, екипът 
има готовност да реагира при 
усложнена обстановка, поддър-
жа се  много добра  връзка  с на-
значените по НП”Сигурност”, 
автомобилите са подготвени за 
зимни условия. Без проблеми 
е и противопожарното звено, 
където разполагат с достатъчно 
специализирани автомобили.  
Изготвен е график за обход на 
всички обекти. Според Тончо 
Саллаков, представител на  
ВиК дружеството в Стралджа, 
жителите на града и общината 
не са застрашени от дълго-
срочно спиране на водата. 
Традиционно във водоемите се 

поддържа над 90% вода, което 
е сигурна гаранция, че и  при 
двудневно аварийно спиране 
на ел.енергията  помпените 
станции ще поддържат наличие 
на достатъчно вода за домакин-
ствата. Хората и техниката са 
подготвени да работят и при 
зимни условия, има осигурени 
материали за отстраняване на 
евентуални аварии. От Пътно 
управление са сигурни, че ще се 
справят с предстоящите изпита-
ния на снежния сезон. От 1 но-
ември има въведени дежурства 
на хора и техника.  Напоителни 
системи продължават работа  по 
почистване дигите на местните 
реки, смяна на начупени тръби. 
Предстои ремонт на шлюзо-
ве  в района на Маленово и 
възстановяване на откраднати 
клапи. Добра новина беше , че 
е одобрен доклада за пускането 
в действие на ремонтирани-
те помпи в м.”Стралджанско 
блато”.  КЕЦ Ямбол има своя 

кризисен щаб за действие при 
зимни условия, което ще рече 
пълна готовност за отстраня-
ване на възникнали ел.аварии.
Въпреки добре представената 
картина за готовност на инсти-
туциите да посрещнат зимата 
кметове и км.наместници имаха 
своите въпроси. Най-често те 
бяха свързани с почистване на 
храстовидна растителност по 
пътищата за недопускане на 
навявания, за по-лесна и бър-
за връзка  със специалистите 
от електроразпределителното 
дружество. Кметовете на селата 
Тамарино, Люлин, Правдино, 
Маленово потвърдиха  про-
дължаващите токови удари 
в  селата, което предизвиква 
затруднения. От Воденичане на-
стояват за отводнителен канал, 
който да спре прииждащата  
от север вода през полето. В 
Иречеково са притеснени от 
набезите на роми, които секат 
дървета и храсти в дерета край 

селото, със същия проблем са 
и в Маленово.  От Лозенец  
споделиха тревогата си от за-
честилото движение на товарни 
автомобили през селото, което е 
предпоставка  за произшествия 
на пътя.         

Обобщавайки  работата 
на заседанието г-н Андонов 
потвърди готовността на об-
щината за посрещане на зи-
мата, настоя за базиране  на 
снегопочистваща техника  в 
района на Стралджа за своевре-
менна реакция по почистване 
на пътищата, преминаващи 
през общината и осигуряващи 
връзка между Северна и Южна 
България. Кметът  припомни, че 
общината има опит за действия 
при бедствено положение през 
зимата. При възникване на 
кризисна ситуация щабът може 
да се събере само за 15 мину-
ти и да задейства работа по 
отстраняване на възникналите 
затруднения. 

Âíèìàíèå êúì 
äåéíîñò „×èñòîòà”
В проекта за бюджет 2015г. община Стралджа пред-

вижда  обща стойност на разходите за дейност „Чистота” 
1 085 000 лв. За проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане и експлоатация, закриване и мониторинг 
на депата за битови отпадъци или други инсталации 
или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и опол-
зотворяване на битови отпадъци са предвидени  766 
280 лв., за почистване на уличните платна, площади, 
алеи, паркове и други територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване – 74 791 лв., за 
осигуряване съдове за съхраняване на битови отпадъци, 
както и за събиране , вкл.разделно, на битови отпадъци  
и транспортирането им до депата – 243 929 лв. 

През 2015 г. съобразно изпълнението на проекта за 
регионалното депо и проекта за закриване и рекулти-
вация на депото по пътя за с. Маленово, извозването 
на отпадъците за депониране ще бъде на три депа – об-
щинското, Сливенско и регионално депо Ямбол

Разходите за почистване на уличните платна, площа-
ди, алеи, паркове и други територии от населените мес-
та, предназначени за обществено ползване са в размер 
на 74 909 лв. Те включват разходи за РЗ и осигуровки 
на работещите в дейността, закупуване на материали, 
зимно поддържане и почистване на улиците, почистване 
на регули, както и други разходи, свързани с поддържа-
нето на териториите за обществено ползване.

ÁÌ×Ê â àêöèÿ

ÑÚÏÐÈ×ÀÑÒÍÎÑÒ 
На 1 декември, Световен ден за борба със СПИН, 

доброволците от БМЧК при СОУ ”П. Яворов” Стралджа 
за пореден път доказаха отношение към проблемите 
на здравеопазването и необходимостта от навременна, 
точна и полезна информация. Младите червенокръстци 
привлякоха вниманието на своите съученици  за борба 
срещу СПИН с предизвикания разговор кой колко до-
бре е запознат със СПИН,  недопускане на заразяване, 
мерки за предпазване от болестта. Всички участници 
получиха червена лентичка в израз на съпричастност 
към кампанията.

Членовете на БМЧК бяха посрещнати радушно и в 
общината. Червена лентичка украси ревера на кмета 
Митко Андонов, който  поздрави ентусиазираните 
доброволци за акцията и желанието да бъдат полезни. 
Съпричастност към идеята демонстрираха и останалите 
общински служители, членове на други институции в 
града, кооперации, фирми.

Áëàãîäàðíîñò
На 11 срещу 12 ноември малко след полунощ бе 

откраднат автомобила ми от гаража. Дежурният патрул 
от РУ”Полиция” Стралджа , извършвайки поредната 
обиколка по ул. „Г. М.Димитров”, забелязва, че вратите 
на гаража са отворени и сигнализира у дома. Веднага 
констатирахме липсата на колата. Полицаите задействаха 
системата за изясняване  на случая и благодарение  бърза-
та намеса на целия състав на РУ”Полиция” Стралджа за 
кратко време автомобила беше намерен и върнат у дома.

Благодаря от сърце на всички, които работиха по слу-
чая! Пожелавам много здраве, щастие и успехи на тези 
момчета, които добре знаят какво правят, отнасят се с 
отговорност към всеки проблем в общината и защитават 
честта на достойната служба в полицията в името на 
справедливостта и реда.

Благодаря ви, още веднъж!

Георги Димов Георгиев, 
Стралджа

Ñòúïêè ïî ïúòÿ
Ïîðåäíà ñðåùà íà èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð
Областен ин-

ф о рм а ц и о н е н 
център  Ямбол 
проведе  поредна-
та информацион-
на среща в Страл-
джа, която беше 
на тема „Предсто-
ящи възможнос-
ти за европейско 
финансиране”. Тя 
е част от третия 
за годината ци-
къл от такива за 
популяризиране 
на Кохезионната 
политика на Европейския съюз и предназначена за пред-
ставители на НПО, местната власт, бизнеса, просветни 
и културни институции, граждани.

В първата част на срещата присъстващите бяха за-
познати с Индикативните годишни работни програми 
на оперативните програми за 2015 г. Акцент във втората 
част бе представянето на Националната инициатива на 
мрежата от 28-те информационни центъра за популя-
ризиране на Кохезионната политика на ЕС в България 
под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 
2014-2020г.”

Целта на поредната среща проведена от специалистите 
на ОИЦ Ямбол бе чрез популяризиране на успешни про-
екти през 2007/2013г. и дейността на мрежата от ОИЦ, 
да бъдат подпомогнати потенциалните бенефициенти в 
избора им  на финансираща европейска програма, за да 
реализират своите идеи. На финала , след един активен 
диалог и размяна на въпроси и отговори, стана ясно, че 
обучението е  осигурило максимум полезна информа-
ция за представителите на различни общински звена, 
възникнали са различни интересни идеи за разработка 
на проекти, което е доказателство за готовността  на 
общинските екипи да подготвят и реализират проекти 
по европейските програми.
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За общините: Ямбол, Тунджа, Стралджа, Болярово

Офис – до окръжна болница Ямбол
0899944957, 0897626009, 0899511885
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В изпълнение на проект по Програмата за ТГС”За по-добър живот”, който община 
Стралджа изпълнява съвместно с община Кавакли, РТурция, децата от Стралджа и 
общината подредиха една уникална екоизложба. Всеки от експонатите е подготвен 
само с природни и отпадъчни материали. И с богата фантазия . Показаното  предизвика 
интереса на всички. Не само това, изложбата накара малки и големи да погледнат с 
други очи на  прекрасния природен свят около нас. И да си дадат обещание, че ще я 
пазят чиста. За себе си, за следващите поколения, за един по-добър живот.

Ñúñ ñðú÷íèòå ðúöå íà äåöàòà
ÅÊÎ ÈÇËÎÆÁÀ  Â ÑÒÐÀËÄÆÀ
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Концертът „Мо-
ята зелена идея” в 
Стралджа, органи-
зиран в изпълне-
ние на проект по 
ТГС „За по-добър 
живот”, премина 
под лозунга „Да 
мислим зелено!”. 
Апелът, който во-
дещите отправиха 
към всички при-
състващи в зала-
та, беше  поднесен 
като необходимост 
в едно време, кога-
то боклуците види-
мо завземат все по-
вече пространства 

ÄÀ ÌÈÑËÈÌ ÇÅËÅÍÎ!

и се превръщат в бреме. И в опасност за природата и хората!
В своето въведение Мария Толева, зам.кмет и ръководител на проекта, представи 

основните цели и постигнатите резултати, приветства всички участници с конкретен 
принос по изпълнението на проекта. „Уникална среща!”, така определи  еко концерта 
Митко Андонов, кмет на общината. В своето слово  той подчерта , че проекта „За 
по-добър живот” създаде ново отношение към природата, обърна внимание върху 
възможностите, с които еко предметите могат да въздействат върху психиката  и да 
агитират за обич, грижа и внимание към всичко онова, което ни заобикаля. Мило 
приветствие поднесе и гостът Гюрел Кош Демир, кмет на  Кавакли, РТурция. 

По време на  концерта зрителите се наслаждаваха   на музикални композиции на 
децата от училищата и детските градини, танци и драматизации, във всяка от които 
имаше послания за опазване на природата.Особен интерес предизвика ревюто на 
манекените от СОУ”П.Яворов”, както и финала с участието на мажоретките.  

Äèìèòúð Èâàíîâ îòíîâî 
å îáëàñòåí óïðàâèòåë

Димитър Ангелов Иванов
Роден 10 юли 1980 г. град Ямбол
Депутат от 42-то Народно събрание.
От 9 май 2012г. до април 2012г. областен управител на област Ямбол.
От 1 септември 2009 г. до сега е заместник-областен управител на област Ямбол.
2004 – 2009 г. управител на търговска фирма.
Магистър по Икономика
2000 – 2006г. завършва УНСС – София, специалност „Икономика на търговията”.
1994 – 1999 г. – Математическа гимназия „Атанас Радев” Ямбол.

Новоназначеният облас-
тен управител на област 
Ямбол Димитър Иванов 
символично пое поста си 
в Областна администрация 
в понеделник. Преди да се 
срещне с целия колектив на 
администрацията, Димитър 
Иванов проведе среща с 
предшественика си на поста 

– инж. Николай Пенев, по 
време на която получи по-
желания за бъдещи успехи в 
отговорната му работа като 
областен управител.

По-късно Димитър Ива-
нов се срещна с експертите 
в двете дирекции на адми-
нистрацията. Пред тях той 
подчерта, че ще държи на 

екипната работа в реализа-
цията на държавната поли-
тика на регионално ниво, 
както и на инициативност 
при разработването на раз-
лични проекти.

Сл е д  п р о в е д е н и т е 
предсрочни парламентар-
ни избори на 5 октомври, 
за губернатор на областта 

се спрягаше името на д-р 
Юлиян Папашимов, който 
независимо, че беше втори в 
листата на ГЕРБ, не успя да 
влезе в Народното събрание, 
заради изборната система и 
мандатът отиде при ДПС. 

Димитър Иванов заема-
ше поста областен управите  
от 9 май 2012 г., след като 
тогавашният губернатор 

Таня Димитрова бе изпрате-
на като посланик на Бълга-
рия в Република Хърватска. 
Дотогова Димитър Иванов  
бе неин заместник.

Димитър Иванов е десе-
тият областен управител на 
Ямбол откакто съществува 
този пост (август 1999 г.).

И още една смяна. Сто-
янка Проданова, досегашен 

директор на областното 
пътно управление в Ямбол, 
е освободена от поста и 
той отново ще се заема от 
Галин Костов. за разлика 
от предишния път, когато 
Проданова беше уволнена, 
сега няма да оспорва ре-
шението в съда. Тя остава 
да работи като експерт в 
управлението.



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Áåëè ïóéêè Áåëè ïóéêè 
â Ñòðàëäæàâ Ñòðàëäæà

 „Видях бели пуйки! 
Цяло ято! Красота!”, въз-
кликна случаен минувач 
по улиците на Стралджа. 
Изненадата му е толкова  
естествена, а оказва се  и 
обяснима, защото  чове-
кът от години  буквално 
и принудително забравил 
онази мила картинка  на 
отглежданите почти във 
всеки селски двор стада  
пуйки или   мисирки, как-
то ги знаем в Стралджа. 
Да, в едно друго  време 
всяка стопанка ревниво се 
грижеше за своето стадо 
мисирки с очакване да 
осигури от  вкусното месо 
за зимните дни. Изисква-
ха се постоянни грижи, 
голямо настояване докато 
се изхранят малките ми-

сирчета и да достигнат 
максимум килограми. Но 
пък си заслужаваше труда! 
Който е опитвал мисирска 
стралджанска манджа до-
бре знае това.

   Днес  пуйките отсъст-
ват от домашния стопан-
ски двор на стралджанци. 
Няма ги  и стадата патки. 
Постепенно и упорито 
изчезват дори  кокошките. 
И домашните яйца са кът, 
за съжаление. Рядкост са и 
стопанките, които отглеж-
дат  юрдечки. 

   Та в този ред на мисли 
всеки би се  зарадвал като 
види   стадото бели пуйки 
в двора на грижовната 
стралджанка. Прекрасни-
те  домашни птици като 
че ли специално ще ви 

позират показвайки ця-
лата си прелест. Пуяците 
надуто ще препърхат  , 
а  груповото  кянцане ще  
огласи махалата. Докато 
ги наблюдавате  през съз-
нанието ви  ще преминат 
всички онези ястия които 
бяха част от семейната  
трапеза. Възможно е да на-
правите   асоциация с аме-
риканската пуйка за Деня 
на благотворителността. 
А ако потърсите повече 
информация за пуйките 
ще научите  защо  китайци 
и японци определят тези 
пернати като „птиците 
със седем лица”. И може 
да решите да украсите 
домашния двор с поне 
няколко екземпляра горди 
пуяци.

Ñïàñèòåëè íà ÷îâåøêè æèâîò?
Кожата по главата и шията на пуйките може да се окаже полезна за спасяването 

на човешки живот при терористична атака, химически инцидент или при заболяване 
от рак.

В продължение на хилядолетия пернатите използват кожата по шията си, за да 
изразяват възбуда или вълнение като променят цвета на тази част от кожата си от 
червено в синьо или дори бяло - способност, спечелила им прозвището "птицата със 
седем лица" в корейския и японския език.

Учени от САЩ и Южна Корея изследвали по-подробно проби от гушата на пуйки 
и открили, че тя съдържа пакети от светлоотразителни колагенови влакна, примесени 
с плътна мрежа от кръвоносни съдове.

Когато артериите набъбнат или започнат да се свиват, колагеновите възли реагират 
по същия начин - променят ъгъла, под който разпръсват входящата светлина и по този 
начин цветът на кожата се променя.

Екипът учени е използвал безопасни вируси, които се самокопират, за да създадат 
пласт със съдържание на подобни снопове оптични влакна, за да се имитира пуеш-
ката кожа.

Биофилмите променили цвета си веднага след като били изложени на химически 
изпарения.

Така гушата на пуйките се превръща в прост сензор за опасност, който може да 
бъде отчетен и с невъоръжено око. 

Съединенията засекли хексан, изопропилов алкохол, етанол и метанол и дори 
тротилови изпарения.

Учените са разработили и мобилно приложение, наречено iColour Analyser, което 
да разпознава различните нюанси, защото идентифицирането на всяко химическо 
вещество се появява в различен цвят.

Много учени разработват сензори, разпознаващи различните цветове, които да 
бъдат лесни за употреба, но това не е достатъчно за разпознаване на цветовете при 
химическо замърсяване.

Новият метод е реактивен и чувствителен към широк спектър химикали и при слаба 
концентрация на веществото като 300 частици на един милиард. Методът може да 
бъде доразработен от генни инженери.

"Нашите колориментрични сензори могат да бъдат полезни в откриването на 
различни вредни токсини и патогени за защита на човешкото здраве и националната 
сигурност.

В бъдеще е възможно да използваме същата технология, за да създадем дихателен 
тест за откриване на рак и други заболявания", се казва в изследването.   

Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí å èñêàë 
ïóéêàòà çà íàöèîíàëåí ñèìâîë
11 çàáàâíè ôàêòà çà ïóéêèòå

Има много неща, свързани с 
пуйките, за които не сме се за-
мисляли, като изключим факта, 
че голяма част от тях завършват 
живота си на трапезата за Деня на 
благодарността. В действителност, 
почти 50 милиона пуйки се убиват 
всяка година за този американски 
празник. Тук ще откриете 11 забавни 
факта за пуйките, които може би не 
сте знаели.

1. Цветът на главата и шията на 
пуйката се променя в зависимост от 
настроението ѝ.

2. Част от стомаха на пуйката (во-
деницата) съдържа малки камъчета, 
които подпомагат храносмилането.

3. Пуйките имат силна връзка 
с другите членове от ятото, като 
понякога се движат в група от по 
200 и повече пуйки.

4. Възрастната дива пуйка има 
приблизително 5,500 пера, включи-
телно и 18-е пера на опашката на 
мъжкия, които я правят да изглежда 
като ветрило.

5. Пуйките имат перфектен слух, 
но нямат вътрешни уши. Притежават 
и удивително 270-градусово зрител-
но поле и виждат цветно.

6. Обитаваната територия от 
дивите пуйки често надхвърля 1,000 

акра, като те притежават уникалната 
способност да помнят места, дори и 
след година.

7. Дивите пуйки спят между 
клоните на дърветата, далеч от 
хищниците – това е естествен модел 
на поведение, който дори и опитоме-
ните пуйки биха опитали да следват.

8. Крякането на дивите пуйки 
може да бъде чуто от разстояние до 
1 миля (1,6 км)

9. Дивите пуйки могат да бягат 
с до 25 мили в час и да летят с до 
55 мили в час.

10. Полът на пуйките може да 
бъде определен по изпражненията 
им – тези на мъжките са спирало-
видни, а на женските – във формата 
на “J”.

11. Бен Франклин е искал именно 
пуйката, а не белоглавият орел, да 
стане национален символ на САЩ. 
В писмо до дъщеря си, Франклин 
пише: 

“В името на истината, пуйката, 
за сравнение, е много по-достойна 
за уважение и освен това е местна 
птица. Пуйката, макар и малко глу-
пава и надута, е Птица на Куража 
и не би се поколебала да атакува 
гренадир на кралската гвардия, 
който нападне двора ѝ.

Макар че са родом от 
Северна Америка, опи-
томените пуйки, които 
украсявали масите на 
първите пилигрими, са 
пътували заедно с тях от 
Англия.
Пуйките достигнали 

до Европа около 1520 г., 
когато били пренесени 
от родното им Мексико 
отначало в Испания, а 
впоследствие и из це-
лия континент. Те бързо 
станали любима храна 
за богатата класа. Около 
1580 г. пуйката стана-
ла коледна традиция в 
Англия. Норфолкските 
фермери се захванали 
да отгледат по-кротка 
порода от дивата птица.
Как пуйката е станала 

домашно животно
Норфолкската черна и 

холандската бяла са ан-
глийски породи, върнати 
обратно в Америка, и 

повечето питомни пуйки, 
отглеждани днес в САЩ, 
произхождат от тези две 
породи. От края на 16 
век английските пуйки 
изминавали всяка година 
по 160км от Норфолк до 
пазара Лекдънхол в Лон-
дон. Това пътуване про-
дължавало три месеца и 
птиците били снабдени 
с кожени ботуши, за да 
предпазят краката им.
Защо пуйка се слага за 

деня на благодарността
Стадо от 1000 пуйки 

се карало от двама души 
с дълги върбови или 
лескови пръчки, на края 
на които било вързано 
червено парцалче. По 
пътищата, водещи към 
Лондон от Норфолк и 
Съфолк, ставали истин-
ски задръствания преди 
Коледа.
Пуйка (на англиски 

turkey) няма нищо общо 

с Турция. Те били наре-
чени отначало ,,турски 
петли”, защото търго-
вцитe, които ги внесли 
в Англия, били предим-
но турци. Царевицата, 
която също произхожда 
от Мексико, по същата 
причина е била наричана 
отначало ,,турско жито”.
В  повечето  други 

страни-включително и в 
Турция-пуйките са наре-
чени на Индия, вероятно 
защото са донесени от 
,,Западните Индии”, как-
то испанците наричали 
Америка. Само португа-
лците се приближават до 
истината, като наричат 
пуйката ,,перу”. 
Според първите пи-

лигрими местното насе-
ление наричало пуйката 
,,furkee”, макар че не е 
ясно от кой от индиан-
ските езици произлиза 
тази дума.Дори и науката 

проявява несигурност 
при наименованието на 
пуйката. Латинското и 
наименование Meleagris 
gallopavo се превежда 
буквално като ,,токач-
ково пиле-паун”, кое-
то много прилича на 
някаква лингвистична 
лотария.
На английски мъж-

ката пуйка се нарича 
stag, gobbler или tom. 
Женската е винаги hen 
(кокошка). Пуйките са 
най-големите по размер 
животни, които могат 
да се размножават без 
секс- потомците на тако-
ва непорочно зачатие са 
винаги мъжки и винаги 
безплодни.
На повечето езици 

крясъкът на пуяка се 
записва като глу-глу или 
кру -кру. Само на иврит 
пуякът казва ,,мекаке-
рим”.

Îòêúäå ïðîèçõîæäà ïóéêàòà?
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6 Äåêåìâðè - Íèêóëäåí
Íà òîçè äåí èìåí äåí ïðàçíóâàò: Íèêîëà, Íèêîëàé, Íèêî-

ëèíà, Íèêîëåòà, Íåíêà, Íèíà, Íèíî, Êîëüî

Èíôîðìàöèÿ çà 
Íèêóëäåí
Църквата почита Свети 

Николай  Мирликийски 
Чудотворец. Той се е родил 
през 280 г. в Малоазий-
ската провинция Ликия и 
по времето на император 
Константин Велики е бил 
провъзгласен за Мирли-
кийски архиепископ. Взел 
участие в Първия вселен-
ски Никейски църковен 

събор. Умира през 325 г. 
Остава прочут със своите 
морски чудотворства при 
спасяването на кораби и 
моряци от крушение.

Îáðåäè è 
Òðàäèöèè íà 
Íèêóëäåí
Българите почитат Све-

ти Никола като патрон на 
рибарите и мореплаватели-
те и като господар на не-

обятната водна шир - оке-
аните, моретата, реките и 
езерата. Според народните 
вярвания светецът пре-
дизвиква морските бури и 
урагани. Когато е сърдит, 
той дава воля на ветро-
вете, разлюлява морето и 
потопява корабите. Така, 
на Никулден всички гемии 
спират да се движат, за да 
се умилостиви и уважи 
светеца-покровител.

Задължителен момент в 
традиционната никулден-
ска обредност е консума-
цията на риба. Обикновено 
жените приготвят шаран, 
тъй като според поверието 
шаранът е “слуга” на св. 
Никола. Веднъж, когато 
светецът плувал с лодката 
си в морето и излезлите 
силни вълни пробили дъ-
ното й, той бръкнал с ръка 
във водата, хванал един 
шаран и запушил с него 
пукнатината. Така спасил 
от удавяне своите спът-
ници. От тогава останал и 
обичаят да се жертва шаран 
в чест на светеца, чийто 
празник българите наричат 
още “Рибни свети Никола”, 
“Мокри свети Никола” или 
“Рибена черква”. Най-чес-

то шаранът се пълни с 
ориз, булгур, орехи, лук и 
стафиди, увива се и се пече 
в тесто. Така приготвеното 
празнично блюдо е извест-
но като “рибник”.

Народната традиция по-
велява обредният Рибник 
и хлябовете се освещават 
в църква или в къщи, а 
късове от тях се раздават 
на съседите. По-голямата 
част от рибника и хлябове-

те задължително се изяжда 
на семейната вечеря. Тра-
пезата на Никулден не се 
вдига през целия ден и е на 
разположение на гостите.

Свети Никола е покро-
вител не само на тези, 
които са кръстени на името 
му, той е личен и семе-
ен покровител, на който 
се урежда семейно родов 
празник, наричан служба, 
молитва, черква.

На този празник се канят 
роднини, кумове и съсе-
ди, и се освещава голяма 
трапеза, която завършва 
с песни и веселба. След 
прикадяването свещеникът 
взима опашката на обвития 
в квасено тесто шаран. 
Костите на никулденския 
шаран не се изхвърлят, а се 
изгарят, закопават в земята 

или се пускат в реката - 
вярва се, че така ще се опа-
зи и умножи плодородието 
и семейното благополучие.

Според обичая стопан-
ките запазват костта от 
главата на шарана, която 
има формата на кръст. Тази 
кост - “кръхче” или “дъна” 
се смята за необикновено 
лековита. Майките я при-
шиват на шапчиците на 
новородените си деца, за да 

ги предпазят от “зли очи” 
и уроки.

В деня на свети Никола 
на трапезата освен рибник 
и обредни хлябове, трябва 
да има и постни ястия: 
варена царевица, жито, 
постни сърми, чушки, боб.

Ïîâåðèÿ çà 
Íèêóëäåí
Жените внимават при 

почистването на рибата 
люспите да не падат на 
земята, защото се вярва, че 
ако човек стъпи там, той се 
разболява и умира.

Костта от главата, която 
наподобява кръст, се за-
пазва за лек против детски 
болести.

Когато се прави нова 
лодка, в нея трябва да 

се вгради икона на Св. 
Николай. Вярва се, че тя 
пази лодката от бурите и 
ветровете

Имало вярване, че кос-
тица от Никулденския ша-
ран, грижливо скрита в 
гънките на портмонето, 
помага то да бъде по-пълно 
през годината. Ако не го 
знаете, на този Никулден 
приберете скъпоценното 
блестящо кръгче.

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НИКУЛДЕНСКАТА ТРАПЕЗА

Ïå÷åí øàðàí
 
Подготовка: 20 мин.
Готвене: 40 мин.
Порции: 6

1 (1 кг) шаран
6-8 глави кромид лук
2-3 моркова
3 с. л. доматено пюре
3 с. л. вода
сол
смлян черен пипер 
500 мл (2 ч. ч.) вода, до-

пълнително
1 лимон
2 с. л. галета
1 ч. ч. олио

Ïðèãîòâÿíå:

• За рецепта "Печен ша-
ран" шаранът се почиства и 
нарязва на котлети, които се 
посоляват.

• Лукът се обелва и нарязва 
на филии.

• В тиган се загрява 2/3 от 
олиото.

• Добавя се лукът и се за-
душава заедно с обелените и 
настъргани моркови.

• След като омекне, сместа 
се залива с разредено с вода доматено пюре.

• Овкусява се със сол и черен пипер на вкус.
• Готви се 10 минути на среден огън.
• Сместа за рецептата "Печен шаран" се разрежда с 2 ч. ч. вода и се разстила 

в огнеупорна тава.
• Отгоре се нареждат котлетите шаран и нарязаният на резени лимон.
• Шаранът се поръсва с галета.
• Фурната се загрява на 180 С.
• Ястието "Печен шаран" се пече 30-40 минути или до готовност.

Ïúëíåí øàðàí
 
Подготовка: 20 мин.
Готвене: 45 мин.
Порции: 4-6

4.3 от общо 7 гласа
Продукти:
2 глави кромид лук
200 мл олио
100 г ориз
2 с. л. галета
3 с. л. орехи
десетина стафиди
1 ч. л. червен пипер
щипка канела
1/2 ч. л. захар
смлян черен пипер
сол
1,5 - 2 кг шаран
1 ч. ч. (200 мл) вода 

Ïðèãîòâÿíå:
• За рецептата "Пълнен 

шаран" почистеният шаран 
се измива добре, посолява 
се и се оставя един-два часа.

• През това време се за-
душава нарязаният лук в 
олиото.

• Прибавят се оризът и 1 ч. ч. (200 мл) вода и се задушава отново 15-20 минути.
• Добавят се галетата, орехите, захарта, стафидите, канелата, смленият черен и 

червен пипер и 1 с. л. вода.
• Сместа за рецептата "Пълнен шаран" се разбърква добре.
• Шаранът се напълва с така приготвената смес, зашива се.
• Поставя се върху скара или пръчки в тава за печене.
• Полива се с олио и размито в малко вода доматено пюре.
• Поръсва се със смлян черен пипер и брашно.
• В тавата се доливат 400 мл топла вода.
• Пълненият шаран се пече в предварително загрята фурна на 200 С, покрито 

с фолио 30 минути.
• Фолиото се маха и пълненият шаран се запича още 10-15 минути.



7 ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
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ÑÒÀÒÓÒ
Общинският коледарски празник в  град Стралджа се провежда всяка  година и има за 

цел  да  съхрани за поколенията българските фолклорни обичаи, свързани със   зимните  
народни  празници,  да съдейства  за развитието на националното ни  песенно и танцово 
изкуство, да спомага за  приобщаването на младите към    културните  ценности.

Ïðàçíèêúò èìà êîíêóðñåí õàðàêòåð.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀ ÏÐÀÇÍÈÊÀ

Организатори на празника са Община Стралджа и  НЧ “Просвета - 1892”–гр. Стралджа. Те 
съставят програмата на празника и  реда  за явяване на групите по предварително   подадени  
заявки  за участие.

Общинския коледарски празник „Стралджа'2014” ще се открие на 19.12.2014 г. /петък/ от  
15.00ч.  на    сцената  на НЧ  “Просвета - 1892” –    гр. Стралджа.

Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резултатите  от класирането  до един  
час след  приключването на празника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително обявеният ред за явяване на  групите ще бъде спазен стрикт-
но. Ръководителите потвърждават  участието на групите  пред организаторите  най-малко 30 
минути преди началото на   празника.

Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата в деня на празника.
Заявки за участие се подават до 10 декември 2014 г. на адрес:
гр. Стралджа   ул. “Хемус” 12
Общинска администрация, Отдел “ОКЗСД
За допълнителна информация и справка: тел.: 04761 - 64/ 68 
Пристигнали заявки, след обявената дата, не се включват за участие в празника.
Разходите по пребиваването на участниците са  за сметка на организациите  и   институци-

ите,    на  които   са представители.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ
Коледарските  колективи, желаещи да участват в конкурсната  програма изпълняват до 3 

песни, благословия и фрагменти от   обичая     „Коледуване”  –  в  рамките до 10 минути. 
Колективите   ще бъдат  разпределени в две   възрастови   групи.

Първа възрастова група  -      до     14 г.
Втора възрастова група  -      над   14 г.
 

Íàãðàäè
На    двете  възрастови групи ще бъдат присъдени първо, второ и трето    място,    придру-

жени с парична награда, специална и поощрителна награда за най-добра     коледарска  група, 
най-добра обредна група,  за станеник, кравай и   др.

Общ  награден фонд:   1000 лв.
                       
ЗАБЕЛЕЖКА:  Заявилите  участие  женски коледарски  групи  не   участват  в   класирането. 

От организаторите

Наборни-
те срещи  са 
не само по-
вод за при-
помняне на 
младостта и 
ученически-
те  години . 
Те са повод 
тези, които 
отлетяха  в 
р а з л и ч н и 
краища  на 
България и на света, да се 
завърнат в родния град, да 
се срещнат с близките, да се 
поразходят по улиците, където 
е преминало детството и най-

красивите младежки години…
Завършилите преди 35 годи-

ни тогавашното ЕСПУ”Васил 
Коларов”  се събраха  и смутено 
разпознавайки се попаднаха в 

една атмосфера на вълнение и 
радост. Трудно е да овладееш 
емоцията когато си заедно 
отново със съучениците, тези 
, с които си палувал, тези, с 
които си споделял първата лю-

бов, тези, с които си изживял 
красиви и незабравими мигове 
на щастие. Вълнуващо е да 
срещнеш очите на класната 
ръководителка, да чуеш гласа 

й, да се усмихнеш на нахлулите 
в съзнанието спомени… Г-жа 
Димитрина Йорданова не само 
поздрави своите ученици, тя 
изрази увереността си, че това 
е един силен випуск, за който 
е била сигурна, че ще се реали-
зира успешно в живота.

Родените през 1961г. съу-
ченици, завършили средното 
си образование в Стралджа, 
държат да се знае, че в двете 
паралелки имало по 35 – 36 
ученици. Голяма част от тях 
завършили висше образование 
с различни специалности – ин-
женери, педагози, лекари, соци-
ални работници, специалисти в 

общинска администрация. 
Вълнуваща беше и срещата 

на родените 1959 г. в Стралджа, 
наборът, който отбеляза навър-
шени 55 години.

Çàïîâåä
¹ 3-708

Стралджа, 21.11.2014 г.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпорежда-
не с имоти и вещи общинска собственост и във връзка с Решение №466 от Протокол № 
37/30.10.2014 г. на Общински съвет-Стралджа.

íàðåæäàì:
да се проведе публичен явен търг за продажба на следните недвижими имоти - частна об-

щинска собственост:
- ПИ с идентификатор 69660.501.535 с площ от 4727 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални 

регистри на гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол с начална тръжна цена 28 362 лв./двадесет 
и осем хиляди триста шестдесет и два лв./, определена от лицензиран оценител.

- ПИ с идентификатор 69660.501.534 с площ от 644 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални 
регистри на гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол с начална тръжна цена 3 864 лв./три хиляди 
осемстотин шестдесет и четири лв./, определена от лицензиран оценител.

Търга да се проведе на 12.12.2014 г. от 14:00 часа в залата на Община Стралджа.
Стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
Желаещите да участват в търга следва до 16:00 часа на 10.12.2014 г. да подадат в информа-

ционния център на Община Стралджа следните документи:
І.За юридически лица:
1.Заявление за участие в търга /по образец/.
2.Ксерокопие от документ за самоличност на физическото лице представляващо ЮЛ.
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата издадено не по-рано от 15 дни от датата 

на търга.
4.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
5.Удостоверение от НАП, че фирмата няма задължения.
6.Приходна квитанция за внесена сума за участие - 30.00 лв. и платен депозит в размер на 10% 

от началната тръжна цена на имотите, внесени на касата на Община Стралджа или по банков 
път-банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа, 

IBAN: BG 87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.
7.Пълномощниците, упълномощени от представителя на ЮЛ в търга да представят копие от 

нотариално заверено пълномощно.
ІІ.За физически лица:
1.Заявление за участие в търга /по образец/.
2.Ксерокопие от документ за самоличност.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
4. Удостоверение от НАП, че лицето няма задължения.
5.Приходна квитанция за внесена сума за участие - 30.00 лв. и платен депозит в размер на 10% 

от началната тръжна цена на имотите, внесени на касата на Община Стралджа или по банков 
път-банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа, IBAN: BG

87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.
6. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено 

пълномощно.
Депозита на кандидатите класирани на първо и второ
място не се възстановяват в случай на отказ за сключ-
ване на договор.
Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, която да 

проведе търга, състави протокол и класира участниците.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев-Зам. Кмет на Община Стралджа.

МИТКО АНДОНОВ /П/
Кмет на Община Стралджа

Äà ñå çàâúðíåø â 
áàùèíàòà êúùà…



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

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

83 декември 2014 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

Ìèíè Ìèñòúð Áúëãàðèÿ Ìèíè Ìèñòúð Áúëãàðèÿ 
2014 e îò Ñòðàëäæà2014 e îò Ñòðàëäæà

Беше естествен, забавен, интересен, 
спокоен. И победи за радост на всички, 
които го обичат. Интересен е фактът, че 
Никола сам избрал песента, с която да 
се представи. Единствен от всичките 
12 участници в своята група  и от общо 
40-те в цялото състезание бил с народна 
носия. Безапелационното му представяне  
категорично го поставя на челното място 
в класирането за което получи статуе-
тка, медал, грамота, корона и подарък 
плюшена играчка. „Нали съм много из-
вестен?” попитал Никола родителите си 
след еуфорията в залата. Горди с успеха 
на момчета са брат му Станислав, роди-
телите Галина и  Ангел.    Щастлив от 
победата възпитаникът на ЦДГ ”Здравец” 
представи подаръците на всички деца в 
градината където го посрещнаха като 
герой. „Момчето има дарба!”, катего-

Спазвайки тради-
цията за отбелязване 
на всеки християнски 
празник кметство и чи-
талище в Тамарино за 
пореден път се обедини-
ха и организираха едно 
интересно отбелязване 
на Деня на християн-
ското семейство. Жени 
от различни поколения 
се събраха, за да дока-
жат не само уважението 
си към семейния уют, 
съвместната любов и 
привързаност на съпру-
зите, но и желанието да 
вървят в един път, една 
посока , да си помагат, а 
когато трябва и да пра-
вят нужните компроми-
си. Обмяната на опит 
между старите и по-
младите беше както с 
теоретични съвети така 
и с примери от живота. 

Най-малките ученици от 
ПИГ при  ОУ”Хр.Ботев” Вой-
ника    участници в  проекта 
„Подобряване на качеството 
на образование в средищните 
училища чрез въвеждане на 

целодневна организация на 
учебния процес” , под ръ-
ководството на възпитател 
Живка Пашова подготвиха и 
подариха на родителите си 
родословно дърво. Изненада-

рични са детските учители 
и възпитатели в градината. 
Наследил е таланта на пра-

дядо си, по бащина линия, 
който свирел на кавал и 
на прадядо си по майчина 

линия, който пеел народни 
песни. Дали ще продължи  
да пее зависи само от него, 

но по-важното е , че има 
хъс да се състезава и да 
побеждава. Браво, Никола! 

Â ÎÓ ”Õð. Áîòåâ” Âîéíèêà

Äåöà  ñúñòàâÿò ðîäîñëîâíî äúðâî
та беше поднесе-
на на едно много 
мило и затрогва-
що тържество в 
края на Седми-
цата на добротата 
и толерантността 
с посвещение на 
празника Въве-
дение Богородич-
но или Ден на 
християнското 
семейство. Иде-
ята на учители 
и  възпитатели 
беше децата да 
потърсят своите 
родови корени, 
да научат повече 
за семейството, за 

добродетелите, за любовта и 
уважението. Приятен финал 
на срещата беше специалната 
програма от песни  и стихо-
творения,  с които учениците 
поздравиха гостите.

Â Òàìàðèíî

Ïåñíè è òàíöè çà ñåìåéñòâîòî

Съвсем по народному по-възрастните 
споделяха най-интересните спомени 
от своя съвместен живот, младите  не 
се поколебаха да задават въпроси, а 
по-нататък вечерта продължи с песни 
и танци, които вдигнаха настроението 
максимално.

 „Денят на християнското семей-
ство в Тамарино ще се запомни като 
един прекрасен празник. А желаещи-
те да празнуват следващата година 
със сигурност ще бъдат повече!”, 
категорична е Недялка Влаева, кмет 
на селото.


