
 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!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

НОВО!     НОВО!     НОВО!
ÏÀÂÈËÜÎÍ ÏÀÂÂÂÈËÜÎÎÍ 
„×ÀÉÊÀ” „×ÀÀÀÉÊÊÊÀ”” 

– СТРАЛДЖА

ÏÐÅÄËÀÃÀ:
всеки ден, вкл. и събота

Çàêóñêèòå, êîèòî îáè÷àòå!

 вкусни
 здравословни
 качествени

По народни рецепти,
с европейско майсторство!
Изпълнява поръчки на клиента 
за всякакъв вид тестени изделия

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.: 0886909070

 ÅÒ ”Ìèãëåíà 
Òîï÷èåâà” - Ñòðàëäæà,
 ул.”Хемус”/ срещу пощата/

ЗАКУСКИТЕ, КОИТО ОБИЧАМ!
Хапнете при Любчо и Меги!

 ÌÀÃÀÇÈÍ „ËÀÇÓÐ”
- Стоян Трифонов 

Стралджа, ул.”П.Яворов”
Облекло за всеки! Цени –народни!
С предпразнични отстъпки!

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 4)   4. 2. 2014 ã. email: s_vesti@abv.bg

ÌÀÐ - ÂÀË - ÍÀÒ Æåëÿçêà 
Ãåîðãèåâà ÅÎÎÄ

/магазина на Жужа/

Èçðàáîòâà è ïðåäëàãà
ÁÓÊÅÒÈ è ÊÎØÍÈÖÈ
За всеки празник и повод:
луксозни
сватбени
бутикови
стилни

ÖÂÅÒß Â ÑÀÊÑÈÈ
Поръчките: за 1 час, може и 

доставка по домовете.
За по-големи поръчки 
- сериозни отстъпки!

ТЕЛ.: 0887 641 255

Навява-
н и я , 
з а л е -

дяване ,  ниски 
т е м п е р а т у р и 
– това  донесе 
зимата в страл-
джанската  об-
щина, което си 
е в реда на не-
щата. Леденият 
вятър  все  пак 
предизвика про-
блеми. Веднага 
след като започ-
на снеговалежа 
и заледяването 
от „Гражданска 
защита” при об-
щината  дойде 
съобщението, че   
в района на  Ло-
зенец първо три 
после още толко-
ва  ел. стълбове 
се скършили под 
напора на леде-
ния вятър и   се-
лото остана без 
ток. продължава 
на стр. 5

Çèìàòà â Ñòðàëäæàíñêî Çèìàòà â Ñòðàëäæàíñêî 
ñúçäàäå ïðîáëåìèñúçäàäå ïðîáëåìè

Ако снегът е проблем за възрастните, то децата ис-
тински бяха щастливи от бялата януарска  пелена, която 
щедро  украси Стралджа и общината.. Теодор и Васко 
Димитрови от Зимница нямаха търпение да хвърлят 
чантите в пряспата и сами да се отъркалят в снега. Звън-

Áÿëà ðàäîñòÁÿëà ðàäîñò

кият смях и закачки 
продължиха  докато 
спретнат своя снежен 
човек. Бой с топки ув-
лече и по-възрастните 

от квартала.
В Стралджа забавленията в бяло повишиха 

настроението на малки и по-големи. По улиците 
и в дворовете се появиха снежни човеци; И 
някак по-красиво и добро е наоколо!
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Ïðèìåðúò íà òåçè, êîèòî óìåÿò äà ïå÷åëÿò

Ñòðàëäæàíñêèòå ñîöèàëèñòè íÿìàò 
êîëåáàíèÿ çà èçáîðà íà åâðîäåïóòàòè

 „Ще останем единни, ще рабо-
тим за победата на БСП в европей-
ските избори, ще стоим твърдо зад 
решенията и позициите на БСП в 
защита на националните интереси, 
ще проведем силна и ефективна 
предизборна кампания!”  Това 
заявиха единодушно на своята Об-
щинска конференция социалистите 
от община Стралджа.

От избраните 112 във форума 
участваха 80 делегати. Мария То-
лева, председател на Общинската 
партийна организация, приветства 
присъстващите и гостите- Атанас 
Мерджанов, народен представител 
и зам.- председател на ПГ на "Коа-
лиция за България", Иван Иванов, 
зам.областен управител, както и 
кмета на общината Митко Андо-
нов. В презентацията  под мотото 

на предизборната кампания на ЕС 
„Действай!Създавай! Въздейст-
вай!” тя поднесе пълна  информа-
ция за предстоящите евроизбори. 
Проследени бяха етапите на кам-
панията, обърнато беше внимание 
върху  работните места  на ЕП в 
Страсбург, Брюксел и Люксембург, 
посочени бяха общите предим-
ства на членството на България 
в съюза, макроикономическите 
ефекти, облагите за фирмите и 
предприятията. В частта за избори-
те г-жа Толева информира своите 
съпартийци за целта и посоката 
на изборите подкрепяйки с цитати 
от   лидера на БСП и ПЕС Сергей 
Станишев. Тя остави без коментар 
позициите на Сергей Станишев и 
Георги Първанов с очакване това 
да направят редовите социалисти.

С поздравление за оригинално 
поднесения доклад на конференци-
ята Атанас Мерджанов приветства 
социалистите от Стралджа и под-
черта важността на предстоящите 
избори. Споделяйки своята тре-
вога  от създадената обстановка 
в БСП и вероятността за втора 
листа, не без вълнение лидера на 
ямболските социалисти направи 
един ясен анализ на успехите на 
правителството с очертаване и на 
задачите които предстоят, с увере-
ност, че страната има шанса да се 
стабилизира и да тръгне напред. 
Не беше премълчана болката, която 
всеки от социалистите  трябва да 
понесе, но в крайна сметка пар-
тията да излезе с чест и по-силна  
от тази ситуация „Обстановката е 
противоречива и динамична. Тези 

избори са изключително важни не 
само за партията, но и за страната. 
Стралджанската организация е 
достатъчно мъдра, с много ценен 
опит и с доказани възможности 
да побеждава. Никой и нищо не 
е по-силно от партията! Така, че 
на изборите единни и сплотени.”

Към победа призова и кметът 
на общината Митко Андонов, 
който сподели впечатленията си 
от участието в съвещанията на 
БСП в Пловдив и Велико Търново. 
„Ние, социалистите от Стралджа 
и общината, умеем да печелим 
избори. Няма да допуснем разце-
пление или срив. Ще докажем, че 
сме силни обединени около идеята 
на БСП!”

След припомняне на досегаш-
ните евродепутати от БСП в ЕП за-

едно с оценката за тяхната работа 
г-жа Толева посочи националното 
значение на изборите и задачите 
на БСП. На проведените събрания 
по партийни организации в общи-
ната с най-много предложения за 
евродепутати се оказаха Илияна 
Йотова и Ивайло Калфин- 23, 
Кристиян Вигенин – 10, Маруся 
Любчева – 7. следват предложе-
нията за Сергей Станишев, Атанас 
Мерджанов, Георги Първанов… 
От предложената  листа  на канди-
дат-евродепутати конференцията 
трябваше да избира  подредените 
по азбучен ред Атанас Мерджанов, 
Георги Кадиев, Георги Първанов, 
Жасмина Желязкова, Ивайло Кал-
фин, Илияна Йотова, Кристиян 
Вигенин, Люба Петкова Алексан-
дрова, Маруся Любчева, Сергей 
Станишев.

В последвалите дебати ста-
на ясно, че Атанас Мерджанов 
си дава отвод. Ивайло Калфин  
сам  пожелал да не се включва 
в листата на БСП. Делегатите 
на конференцията гласуваха да 
бъде изваден от списъка и Георги 
Първанов. Резултатът показа 8 въз-
държали се и нито един против. В 
крайна сметка след утвърждаване 
на всеобщото желание за  явно гла-
суване, присъстващите  с мнозин-
ство подкрепиха кандидатурите на 
Сергей Станишев, Георги Кадиев, 
Жасмина Желязкова, Илияна Йо-
това, Кристиян Вигенин, Маруся 
Любчева и Люба Александрова.  

Çà äîáðî ñúòðóäíè÷åñòâî ñ ÅÂÍ
Своевременно решаване 

на проблемите с електрозах-
ранването на стралджанските 
селища – това беше темата на 
разговора между кметовете от 
община Стралджа и  Апостол 
Калев от КЕЦ Ямбол. Кметът 
на общината Митко Андонов  
в присъствието  на зам.кмето-
вете Иван Георгиев и Мария 
Толева, откривайки заседанието 
припомни последните зимни 
проблеми и своевременното 
им решаване постигнато бла-
годарение на бърза реакция, 

добро сътрудничество между отговорните институции. Като продължение на 
това встъпление г-н Калев информира присъстващите, че след приключване 
възстановяването на падналите стълбове в Лозенец общината няма проблеми 
с ел.захранването. Той подчерта готовността на ЕВН да се отзовава бързо на 
всеки подаден сигнал за аварии. Кметовете обаче обърнаха внимание на продъл-
жаващите мигновени ел.прекъсвания каквито има в по-голямата част от селата. 
Според Николай Савов, кмет на Иречеково, тези неприятни прекъсвания на тока 
стават по десет пъти дневно. За такива потвърдиха и кметовете на Богорово, 
Лозенец, Недялско, Воденичане, Палаузово…От Маленово припомниха, че 
имат случаи на изгорели електроуреди, което  тревожи хората. От Правдино 
съобщиха за събраните в края на миналата година подписи  против тези пре-
късвания  довели до  изгорели не малко  електроуреди. И макар че никой не е 
получил обезщетение за вредите все пак след писмото проблемите по ел.мрежата 
видимо намалели. От Богорово настояват за обратна връзка с ЕВН. В района на 
селото е направен опис на порутени стълбове и провиснали кабели с очакване 
за ремонт. Давайки висока оценка за работата на аварийните екипи на ЕВН 
км.наместник Митко Ангелов дори призова заплатите на специалистите от 
аварийните групи на ЕВН  да бъдат увеличени заради трудните зимни условия 
в които се налага да работят. От Палаузово  поискаха да се направи замерване 
на ел-напрежението в селото.

Коментирайки повдигнатите проблеми г-н Калев увери присъстващите  , че 
ръководството на ЕВН прави възможното за решаването им. Очакването е още 
през пролетта въпросът със секундните прекъсвания на тока най-сетне окон-
чателно да бъде решен. По настояване на кмета Митко Андонов ръководителя 
на КЕЦ Ямбол потвърди, че  на следващата среща в общината ще представи 
капиталовата програма на дружеството и предвидените инвестиции в района 
на община Стралджа.

Íà äíåâåí ðåä 
– Áþäæåò 2014
Годишната програма  за 

придобиване, управление и 
разпореждане с общинска 
собственост през 2014 г. ще 
разгледа предимствено ОбС 
в Стралджа на своето 29-то 
заседание. То е насрочено за 
6 февруари от 10,30 ч. в за-
седателната зала на ОбС. На 
второ място председателят на 
ОбС Атанаска Кабакова е по-
ставила докладна записка на 
кмета Митко Андонов за бю-
джет 2014г. Веднага след това 
предстои обсъждане отчета на 
кмета за изпълнение Програ-
мата за управление на община 
Стралджа за мандат 2011-2015 
г. В дневния ред са предвидени 
още  материали относно лик-
видиране на съсобственост, 
промяна предназначението на 
поземлен имот, продажба на 
общинска земеделска земя как-
то и предоставяне на общинска 
земеделска земя на читалище 
с.Каменец. На февруарското 
си заседание съветниците ще 
обсъдят и  приемат годишната 
програма за развитие на чита-
лищната дейност в общината 
за 2014 г. и отчета за дейността 
на МКБППМН за 2013 г. Това е 
първото за годината заседание 
на което предстои решение за 
отпускане на финансови помо-
щи по решение на ОбС.

През 2014 г. очакванията на община 
Стралджа за приходи от общинска 
собственост  са за близо 800 000 лв. 
Мая Димова, нач.отдел „Стопански 
дейности” определя тази стойност 
като постижима. Основният резерв 
както и през миналата година остават 
приходите  от наем на земеделска земя. 
Очакванията са постъпленията да над-
скочат 215 000 лв. С решение на ОбС 
началните търгови цени имат известно 

завишение от миналата година и сега 
не  се планира промяна. Залага се на 
повишената събираемост на сумите 
от наемателите. В новия бюджет се 
планират 168 274 лв. постъпления  от 
продажба на дърва за огрев. Още   50 
000 лв.  се очаква да постъпят  като 
приходи от имущество, като завише-
нието спрямо предходната година е 
с 1,12%. От концесии планираните 
постъпления в бюджета  са 220 000 лв. 

Î÷àêâàíå çà äîáðè 
ïðèõîäè îò ñîáñòâåíîñò
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Ðàáîòíîòî 
âðåìå çà 
ìåí å „ïî 
âñÿêî âðåìå!

- Г-н Андонов, зимните 
проблеми  по традиция 
се налагат като старт 
на всяка нова година в 
община Стралджа. Обез-
покоява ли Ви това или 
вече имате добър опит 
за справяне с неприятно-
стите?

- Вероятно визирате про-
блемите с ел.захранването в 
Лозенец , а от там и спиране 
на водата както в Стралджа 
така и в селата Лозенец, Зим-
ница, Воденичане, Атолово? 
Да, това беше труден момент, 
но успяхме много бързо да 
овладеем положението. Не само 
това - със съдействието на ЕВН, 
ВиК, Булгартрансгаз  за часове 
повредата беше преодоляна , 
селото получи  ел.захранване, 
токът стигна и до помпената 
станция, за да може и водата 
да тръгне към чешмите. Вижте, 
това не е особен инцидент за 
нас. Свикнали сме да се бо-
рим с тежка зимна обстановка, 
имаме натрупан опит, така , че  
справяме се успешно. Дори ми 
се струва, че много по-тежки 
остават за нас проблемите свър-
зани с осигуряване работа на не 
малкото безработни…

- Да, данните от БТ 
сочат, че община Страл-
джа има най-висока без-
работица в областта. 
Какви са мерките, които 
предприемате за намале-
нието й?

- Факт е, че през зимните 
месеци достигаме 40 и повече 
процента безработица! Тъжно 
е.  Няма никаква възможност 
през зимния период за намира-
не на работа в района. С мисъл-
та за намаляване на безработи-
цата  съм направил конкретни 
предложения пред социалния 
министър, пред политическото 
ръководство на БСП дори и 
пред министър-председателя за 
подпомагане на такива общини 
като стралджанската. Става 
дума за осигуряване  целеви 
средства  за борба с безрабо-
тицата както и финансиране 
на земед.производители, об-
вързване с програми за заетост. 
Идеята ми е това да се посочи 
в национален план. Тази година 
са изчерпани и възможностите 

на Националните програми. На-
значенията са много по-малко 
отколкото заявихме или очак-
вахме. Като община ние едва 
ли бихме могли по друг начин 
да помогнем за решаването на 
проблема. Не разполагаме и с 
кой знае какви мощни пред-
приятия или фирми, които да 
подават ръка, земеделските 
кооперации отдавна разчитат 
на модерната техника, която 
буквално „изяде” заетостта” на 
хората с мотики….. А есента 
когато самият аз като кмет на 
общината бях работодател на 
над 400 души, се дишаше по-
лесно. Фирмите също даваха  
своя дан за осигуряване на 
сезонна работа. Най-големи са 
затрудненията за хората с ниско 
или без образование, ромите. 
Когато за тях няма работа за-
почват и другите проблеми – 
кражбите.

- Познавате до детайли 
общината. Знаете през 
кой период какво може 
да се очаква. От община 
Стралджа наскоро има-
ше сигнали за поредните 
ромски кражби, хората се 
притесняват. Как овладя-
вате това напрежение?

- Основната грижа за осигу-
ряване спокойствието и реда в 
общината имат РУ”Полиция” 
и считам, че хората добре си 
гледат работата. Имаме много 
добри контакти и взаимодейст-
вие, всяка година по обществе-
ния договор подготвяме нови 
работни карти по актуални 
проблеми. Да, има явна тенден-
ция за увеличаване през зимния 
период на домовите кражби 
и аз вече споменах каква е 
причината за това. Неприятно 
е , че тези хора посягат както 
на домашно имущество така 
и на земеделска продукция. 
Лишихме се от традиционно-
то лозарство, проблеми имат 
земеделските производители 
които се занимават с овощар-
ство и зеленчукопроизводство. 
Конете на ромите всеки път 
напролет унищожават десетки 
декари  от есенниците, а късно 
през есента идват съобщенията 
за кражба на зърно. Затова и 
все по-чести са съвместните 
операции на РУ”Полиция” с 
жандармерията Бургас. Чрез 
ромските лидери търсим начи-

ни по пътя на убеждението да 
тушираме известни потреби-
телски нагласи  сред тези хора. 
Своята положителна роля имат 
МКБППМН, ДПС, училищни-
те ръководства, които работят 
с подрастващите и тяхното 
възпитание. Не е без значение 
факта, че миналата година ОбС  
утвърди предложената Наредба 
за регистрация и контрол на 
ППС с животинска тяга, чието 
изпълнение се очаква да подо-
бри дисциплината. Отново с 
мисълта за по-добър ред е въ-
веждането на видеонаблюдение 
в невралгични точки на града. 
Не сме изчерпали възможност-
ите си, имаме и други идеи за 
противопоставяне на битовата 
престъпност. Обсъждаме всич-
ко това в консултативния съвет 
и аз благодаря на участниците, 
които не само се отзовават, но 
и проявяват активност в обсъж-
дане на всяка идея. Да, пробле-
мите няма да свършат, но не е 
невъзможно да бъдат решени! 
Трябва добра воля, решимост и 
може би не на последно време 
и обществена подкрепа. 

- На предстоящото за-
седание на ОбС предстои 
приемането на общинския 
бюджет 2014. Доволен 
ли сте от проекта, дава 
ли ви свобода на дейст-
вията през годината за 
решаване проблемите на 
общината?

- Има посока за по-добра 
работа през новата година. 
Спрямо 2013 новия бюджет е 
малко по-добър, но не е дос-
татъчно. Леко е завишението 
на капиталовите разходи, на 
средствата за поддържане на 
ІV-класната пътна мрежа и зим-
ното поддържане на пътищата, 
повишение има  на изравнител-
ната субсидия. Радващо е, че 
училищата и здравеопазването 
ще получат на 100 % средства-
та за издръжка. За съжаление 
планираните средства за ФРЗ 
се запазват, което означава, че 
възнагражденията няма да се 
променят. Предстои ни поред-
ната трудна финансова година 
още повече, че ресурсите за 
общински приходи са поизчер-
пани. Но това не пречи добре 
да планираме работата си и 
все пак да се справим. Без да 

допуснем излишни задължения, 
без да оставим без грижа или 
внимание децата, възрастните, 
социално слабите. 

- Хората в общината са 
известни като ценители, 
пазители и разпространи-
тели на народните тради-
ции. Какви са по-важните 
културни прояви които ще 
финансира бюджета тази 
година?

 - Вече е ясен новия Културен 
календар на общината, неговото 
приемане предстои заедно с бю-
джета. Основното внимание е 
към предстоящото отбелязване 
на 45 г от обявяване на Страл-
джа за град, но всичко това 
ще се предхожда от не малко 
селски празници посветени на 
кръгли годишнини от създаване 
на местните читалища, църкви 
или свързани с преименуване 
на селищата. Радвам се, че тази 
година ще организираме ІІ Ли-
тературен конкурс „Дървото на 
живота”, който ще бъде с посве-
щение и на 85-та годишнина от 
рождението на Станка Пенчева. 
Не е изненада провеждането на 
доказалите своето значение на-
роден събор „Мараш пее”, об-
щинския кукерски и общинския 
коледарски празник, Празника 
на традициите в с. Джинот…
Факт е че нашите читалища 
проявяват активност, инициа-
тивност, някой от тях работят 
успешно и по проекти, разпо-
лагаме с три ансамбъла, което 
за община като нашата е много. 
Но хората са доволни, в селата 
има живот, има раздвижване , 
има желание за празници. Това 
е хубаво! И ние ще помагаме да 
се запази!

- Сигурна съм, че общи-
ната работи по не малко 
проекти. В регионални-
те и национални медии 
периодично се получава 
информация за успешно 
разработени, защитени 
и реализирани проекти 
на община Стралджа. 
Поддържате ли тази ак-
тивност?

- Разбира се! Това е начина 
да увеличаваме постъпленията, 
да привличаме допълнителни 
средства за промяна на ин-
фраструктурата, за ремонти на 

образователни или социални 
заведения и кметства, за оси-
гуряване по-добри условия на 
работа  в училищата и детските 
градини. През 2014 общината 
ще реализира инвестиции за 
близо 10 млн. лв., като за 9 
млн. лв. има сключени догово-
ри. Продължаваме работата по 
проекти по ОП ”Администра-
тивен капацитет”, което дава 
възможност за повишаване 
квалификацията на  служители-
те, ефективност и качество на 
работата по обслужване на кли-
ентите и бизнеса. Пети проект 
по ОПАК предстои да внесем 
за одобрение, междувременно 
обсъждаме нови Вътрешни 
правила на ОА по първия про-
ект по ОПАК. И това също са 
добри новини. Продължаваме 
работата по трансгранични про-
екти, предстоят ремонти и по 
Програма „Красива България”, 
екипи работят и по социални 
проекти.

- Г-н Андонов, видимо 
Вашият работен ден не 
е само от 8 ч. Имате ли 
свободно време и за какво 
го използвате?

- Един кмет наистина би 
трябвало да е непрекъснато с 
внимание обърнато към пробле-
мите на гражданите. А в днешно 
време, те са твърде много. Ра-
ботното време  за работохолик 
като мен е „по всяко време”! 
Не връщам хората, които же-
лаят среща с мен, опитвам се 
да бъда полезен за всеки, тежи 
ми ако не успявам, най-вече за 
осигуряване на работа, което оз-
начава осигуряване на прехрана 
за семействата…Ако все пак 
остане свободно време обичам 
да го посвещавам на семейство-
то си, на внучката Петя, която 
много ме радва. Разтоварвам 
се с лов, приятно ми е да по-
сещавам футболните срещи на 
ОФК ”Стралджа” на който съм 
президент, обичам и разходките 
в града, срещите с приятели и 
колеги. Те ме зареждат, дават ми  
не само нов импулс за работа, 
но и нови идеи.

- Благодаря за този раз-
говор. Пожелавам Ви 2014 
да бъде поредната успеш-
на година!

Интервю на Надя Жечева
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Ìëàäåæè îò 11 ÍÏÎ è ìëàäèòå 
õîðà íà Ñòðàëäæà îáñúæäàõà 
Åâðîïåéñêîòî ãðàæäàíñòâî

На 25 и 26 януари 2014 в 
сградата на Община Страл-
джа се проведе Кръгла 
маса "Младежко Европей-
ско гражданство", финан-
сирана по проект BG13/
A1.2/406/R2 - „Младежка 
инициатива за европейско 
гражданство" по  Програма 
Младежта в действие. Ор-
ганизатор на събитието бе 
Сдружение „Парабола“, а 
участниците бяха младежи 
от гр. Стралджа и млади 
хора и младежки работни-
ци от единадесет неправи-
телствени организации от 
цяла България.

Кръглата маса беше от-
крита от г-н Иван Жечев, 
който поздрави участни-
ците и предостави възмож-
ност на Кмета на Община 
Стралджа г-н Андонов да 

моделите и работата на 
общинската администра-
ция в промотирането на 
европейското гражданство. 

В продължителни дис-
кусии участниците в кръг-
лата маса обсъдиха основ-
ните права на гражданите 
произтичащи от членство-
то на България в ЕС и 
значимостта от гласуване 
в предстоящите избори 
за Европейски парламент 
през месец май 2014 г. В 
заключителната част на 
кръглата маса участни-
ците се обединиха около 
тезата, че Европейското 
гражданство дава много 
възможности на младите 
хора и че е изключително 
важно да се гласува.

След приключване на 
Кръглата маса Председа-

телят на сдружението Иван 
Жечев каза пред журнали-
сти: „Кръглата маса, която 
проведохме в гр. Стралджа 
беше едно добро начало 
на годината за Сдружение 
„ПАРАБОЛА”. Радвам ме 
не само факта, че успяхме 
да съберем толкова голям 
кръг младежки органи-
зации в гр. Стралджа, но 
и че дадохме по-голяма 
гласност на европейското 
гражданство- тази толко-
ва голяма, но и толкова 
неосъзната привилегия от 
младите хора. Правата ни 
като граждани на ЕС ни 
позволяват да пътуваме в 
границите на общността, 
дават ни възможност да 
избираме своя предста-
вител и ние да бъдем из-
бирани за представители, 

гарантират ни  правото на 
дипломатическа/ консулска 
защита извън границите на 
ЕС, осигуряват ни   право 
на петиции и жалби и въз-
можността да инициираме 
и участваме в европейска 
гражданска инициатива. 
Наистина вярвам, че след 
проведената Kръгла маса 
"Младежко Европейско 
гражданство"  ние младите 
хора на Стралджа ще бъдем 
много по-активни като ев-
ропейски граждани”.

Ìèòêî Àíäîíîâ, 
êìåò íà îáùèíà 
Ñòðàëäæà:

„Радвам се, че толкова 
млади хора от различни 
градове на страната днес 
са тук, наши гости. И то 

по един сериозен повод- 
изпълнението на проект, 
който е свързан с предста-
вителството ни в ЕС.Така 
вие давате поредното дока-
зателство, че сте добре ин-
формирани по отношение 
перспективите на страната 
и ЕС, че желаете да рабо-
тите, че сте на нивото на 
всички ваши връстници 
от останалите европейски 
държави и се чувствате 
граждани на Европа. Тема-
та на кръглата маса днес е 
доказателство, че умеете да 
хванете духа на времето, да 
бъдете в час с най-важните 
въпроси, които стоят на 
вниманието на обществото. 
Поздравявам ви за това и 
желая успех на проекта, 
успех на екипа!”

Àòàíàñêà Õðèñòîâà, 
ñåêðåòàð íà 
îáùèíàòà:

„Щастлива съм да ви 
поздравя  на наша терито-
рия и да ви кажа, че дру-
гите две младежки НПО в 
Стралджа  имат своя опит 
в разработката и изпълне-
нието на проекти. И ние 
се гордеем с това! Радваме 
се и подкрепяме и вашата 
организация. Представите-
лите на община Стралджа 
тук са  млади хора  с висо-
ко образование , активни 
в обществената дейност, 
квалифицирани в своята 
област и ние разчитаме 
на тях. Заедно в един нов 
колектив ще докажете, че 
знаете, можете и ще по-
стигнете целите си.”

Домови кражби, кражби 
на селскостопанско иму-
щество, взломни кражби на 
малолетни и непълнолетни 
бяха на вниманието на МК-
БППМН/ Местната комисия 
за борба с пронивообщест-
вените прояви на малолетни 
и непълнолетни/ в Стралджа 
през изминалата година. 
Като последица от работата 
все пак няма настанени деца 
в СПИ/ Социално педагоги-
чески интернат/ и ВУИ което 
означава, че специалистите 
са намерили правилния и 
най-добър подход за прео-
доляване провиненията от 
страна на подрастващите 
насочвайки ги към подходя-
щи обществени възпитатели 
и целогодишно обучение. 

През 2013 г. на отчет към 
МКБППМН – Стралджа се 
водят повече от 30 деца. 
Най-голям се запазва броят 
на непълнолетните момчета 
– 25. През изтеклия период 
ДПС е посетена от 36 деца от 
които малолетни 2 момичета 
и 7 момчета и непълнолетни 
9 момичета и 18 момчета. 
Общият брой на подадените 
преписки и сигнали са 14, 
има разгледани 18 възпита-
телни дела и наложени 22 
мерки по чл.13 от Ззакона 
за борба с противообщест-
вените прояви. Открити дни, 
съвместни заседания, анализ 
на мероприятията, иници-
ативи срещу наркотици и 
други упойващи вещества, 
обсъждане работа на отдел 
„Закрила на детето”… това 
са част от тезите на про-
ведените заседания през 
миналата година. 

В  местната  комисия 
няма сигнали за въвлича-

не на деца в криминални 
секти или организации с 
екстремистки и радикален 
характер. Няма извърше-
ни криминални деяния и 
противообществени прояви 
от футболни агитки. През 
годината основната дейност 
на комисията е изцяло соци-
ално-превантивна, насочена 
към реализация на направ-
ленията – усъвършенстване 
координацията между ин-
ституциите, разширяване 
на превантивната дейност 
и овладяване на детската 
престъпност, задълбочена 
работа с работещите в систе-
мата на образованието и по 
проблемите на малолетните 
и непълнолетните.

С много добър ефект 
се оказват традиционни-
те Открити дни в които 
участници са МКБППМН, 
училищните комисии, об-
ществените възпитатели, 
педагогическите съветни-
ци, отдел образование към 
общината, отдел Закрила 
на детето, РУ”Полиция”, 
ученици, педагози , учители, 
родители.

Много добра е работата 
по изпълнение Национал-
ната стратегия за борба с 
наркотиците. База за това 
са извършените беседи, ан-
кети, спортни мероприятия, 
инициативи. Има резултати 
и по изпълнение Програмата 
за превенция на насилието 
като голяма част от прояви-
те се организират по идея 
на самите ученици. Много 
висока е оценката на Кон-
султативния кабинет който 
извършва сериозна възпи-
тателно-корекционна дей-
ност на деца на възраст от 

Áîãàòà ñúâìåñòíà äåéíîñò – äîáðè ðåçóëòàòè
8-18 г. и техните родители. 
Съвместно с Пътна полиция 
при РУП Стралджа заедно с 
училищата се извършват и 
задължителните беседи за 
безопасност на пътя. Част 
от работата на комисията е 
провеждането на проверки 
по питейни заведения за 
алкохол и спазване на ве-
черния час. Реагира се на 
всеки сигнал, касаещ дете. 
Проведените 37 операции 
нямат констатирани наруше-
ния. Висока е оценката и за 
работата на ЦОП и ЦСРИ. 

Въпреки  проблемите  в 
СПИ миналата година, МК-
БППМН отчита много добра 
координация с училищното 
ръководство, отговорност и 
постоянство в работата на 
обществените възпитатели, 
изградени здрави връзки 
между тях и децата. През 
годината обществените въз-
питатели работиха с 30 деца, 
срещите в комисията са по 
веднъж месечно, проведени 
са и няколко обучения, ква-
лификационни семинари и 
работни срещи.
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Áðîíçîâà ìàñêà çà 
ñòðàëäæàíñêèòå êóêåðè

Кукерскат а  група 
при читалище "Просве-
та-1892" Стралджа се 
завърна с поредното от-
личие от Международния 
фестивал на маскарадни-
те игри "Сурва" Перник 
2014. Представителите 
на сърцето на Кукерлан-
дия , които са редовни 

участници в този праз-
ник, този път украсиха 
богатата си колекция от 
награди с Бронзовата 
маска на Федерацията 
на карнавалните градо-
ве. Призът е доказател-
ство за майсторството 
на местните пазители на 
традициите и народните 

занаяти, които поддър-
жат живи красивите фол-
клорни обичаи, предават 
на по-младите обичта 
към кукерския празник, 
предизвикват интерес, 
който се пренася през 
времето напред. Там , 
където е имало кукерско 
хоро, там, където кукери 

са разхлопвали хлопки и 
показвали пищни гугли и 
капашони, там ,където се 
изпълнява традиционно-
то заораване и засяване с 
благословия на кукерска-
та булка за берекет, очак-
ванията за добра година 
винаги се сбъдват. Да 
бъде! Честито, момчета! 

Áëàãîäàðíîñò è ïðèçíàíèå 
êúì åäèí äîáúð ÷îâåê è 
òàëàíòëèâ òåàòðàëåö

Çà 80-ãîäèøíèíàòà íà 
Èâàí Âåëèêîâ, Âè÷êàòà

Телефонът на Иван Великов непрекъснато звъни. 
В този ден един от най-успешните и талантливи 
артисти на самодейния театър при читалището в 
Стралджа навърши своите 80 г. Поздравяваха го, 
пожелаваха му дълголетие и радост, просълзяваха го 
със събудените спомени и желанието да продължава 
добрините си.

Тези, които си спомнят този човек от младините и 
зрелия му живот, до един твърдят, че той е учтив, внима-
телен, когато трябва – кавалер,  добронамерен и готов да 
помогне, умеещ да създава ведро настроение. Вичката, 
както всички го знаят, е уважаван и авторитетен. За него 
обществено-полезната дейност е задължителна.Своето 
дългогодишно участие  в местния футболен отбор той 
възприема не само като любимо спортно занимание, 
но и като нравствен дълг, с чието изпълнение защитава  
престижа и доброто име на родния град.Мисълта, че 
има личен принос в това отношение го прави радостен 
и щастлив. А приносът наистина не е малък!

Старателен, дисциплиниран и талантлив състезател 
е той. Получавал е много похвали и награди за това, 
най-многозначителна от които е може би е тази към 80-я 
му юбилей., поднесена с почит и дълбоко уважение.

Живот, протекъл разумно и обогатяван с благородни 
обществени дела – така може да се определи живота 
на родения през 1934 г. на връх Ивановден/7 януари/ 
Иван Великов Иванов – Вичката. Предишната му по-
пулярност и днес не позволява да се чувства изолиран 
и забравен от своите приятели и познати.

Иван Великов е един от тези които доброволно участ-
ват в организираните отряди за обществена безопасност, 
определяйки това като граждански и патриотичен дълг. 
Задълбочено, отговорно и честно изпълнява и своите 
служебни задължения. Навсякъде където е работил про-
явява упоритост и стремеж към перфектно изпълнение 
на поставените задачи. С чувството си за хумор продъл-
жава да разведрява атмосферата във всеки колектив. 
Когато е необходимо  е пределно взискателен, без да 
допуска безотговорни компромиси. Затова и приключи 
трудовата си кариера с висока оценка и признание.

След пенсионирането си  се включи ,напълно в не-
говия стил,  безрезервно в дейността на пенсионерския 
клуб „Дълголетие”. Като театралец любимата му роля 
на Панчо раздавача се оказва една от най-атрактивно и 
майсторски изпълнена.

Стралджанци обичат и уважават Иван Великов, Вич-
ката. И поднасят своите поздравления по повод 80-та 
му годишнина. Честито и Наздраве и от пенсионерски 
клуб „Дълголетие”!

Георги АЛЕКСАНДРОВ

Общо 150 са отстреля-
ните диви свине по лов-
ните полета на община 
Стралджа през изминалия 
сезон. Първенците в лов-
ната надпревара за диви 
свине  от стралджанско 
направиха равносметката  
с курбани и тежки наздра-
вици.  В Зимница, където 
се хвалят с 16 отстреляни 
диви прасета , ловджий-
ския банкет събра цялата 
дружинка. Народният ор-
кестър „Ямболски ритми” 
с  майстора на кавала Иван 
Петров, самият той един 
от най-младите ловци на 
Зимница,  вдигна настро-
ението и в продължение на 
5 часа ловците  не пуснаха 
хорото. Всеки, който се 
хващаше начело трябваше 
да  вдига пушката наместо 
знаме. Това стана повод 

Ñ êóðáàíè è íàçäðàâèöè çà ïîâå÷å ãëèãàíè
авджиите да поумуват се-
риозно  за подготовка на 
свой пряпорец като обяс-
нимо  доминират предло-
женията на него да бъде 
извезан глиган. В деня 
на банкета зимничани си  
пожелаха ловната слука да 
продължи и през новата 
година ,като дружинката 

задължително да изпрева-
ри първенците  от Леярово 
и Александрово, къде-
то отстреляните глигани 
са  по 19 и 18 . Напират 
да бъдат между първите 
и членовете на ловната 
дружинка от Първенец, 
записали в таблицата на 
Ловно-рибарското сдру-

жение „Стралджа” общо 
14 отстреляни диви свине. 
Правдинци пък се отче-
тоха с 11 и вече правят 
планове за двойно повече. 
Всички останали дружин-
ки имат по около десетина 
ударени диви  свине. Без 
настроение са  ловците 
от дружинките в които 

нямаха късмет да вземат 
на мушката глигани. Меж-
ду тях са и момчетата от 
първа ловна дружинка 
Стралджа, които успяха да 
се запишат в надпреварата 
само с едно животно. И 
със заканата да покажат 
какво могат през новия 
сезон.  

Çèìàòà â Ñòðàëäæàíñêî ñúçäàäå ïðîáëåìè
от стр. 1
Както  потвърди и  

кмета Петранка Добре-
ва,  спряна е и водата, 
но хората са известени 
и започва запасяване на 
домакинствата с очаква-
не  аварийните групи на 
ЕВН да си свършат по-
скоро работата. Между-
временно дойде съобще-
нието, че  още 2 стълба 
са пречупени, което ус-
ложни обстановката с во-
доснабдяването на цяла 
група селища в общи-
ната. По информация на 
Тончо Саллаков, начал-
ник на ВиК дружеството 
в Стралджа,   пробле-
мите с ел.захранването 
на помпените станции в 
Стралджа и Зимница ос-
тави без вода  общинския 
център и селата Лозенец, 
Атолово, Воденичане 

и Зимница за неопре-
делено време.  От там 
нататък започна непре-
къснатата връзка между 
общината, ЕВН и ВиК. 
Кметът Митко Андонов  
лично следеше възстано-
вителните работи. Първа 
грижа беше  осигуряване 
на ел.захранване до пом-
пената станция, за да се 
включат помпите. Още 
същата вечер стана ясно, 
че аварийната група си е 
свършила добре работа-
та, съоръженията са за-
действани и до сутринта 
водата беше пусната. По 
настояване на кмета със 
съдействието на Булгар-
трансгаз беше осигуре-
но и ел. захранване на 
Лозенец.

 В другите села на 
общината зимната об-
становка е преодоляна 

без сериозни сътресе-
ния. Във Войника  все-
ки дом имаше  всичко 
необходимо – ток, вода 
и хляб. Закъсалата кола 
на домашен социален 
патронаж бе изведена с 
джип и топлата храна е 
стигнала до възрастните 
хора. Училището остана  
затворено, тъй като пъту-
ващите учители не можа-
ха да пристигнат сутрин-
та.  В Каменец снежната 
покривка от около 5-6 см 
не изплаши никого. В 
Зимница и училището, и 
детската градина работят 
при нормални условия. 
В Тамарино традицион-
но  в такива снежни 
дни осигуряват и ре-
зервен хляб. Там имаше 
известно притеснение 
заради разбития  местен 
магазин. В Маленово  

посрещнаха зимата край 
печките без проблеми за   
ток и вода.
Децата си останаха  в 

къщи, защото за безопас-
ност директорът на СОУ 
”П. Яворов” Стралджа 
Валентина Маринова  
разпореди пътуващите 
ученици да останат по 
селата заради снежните 
пътища. Както потвърди 
км. наместник на Джи-
нот Георги Димитров  
„зимата не е страшна 
щом има ток ,вода, вино 
и пържоли!”. Колата с 
хляба закъсала до Ирече-
ково, но проблема бързо 
е решен и  хляба стигна 
до   селото. В Поляна  
където имаше кражба 
в помпената станция 
преди дни и 1/3 от се-
лото  беше  без вода, а  
в другите краища  се 

редуваха на режим през 
ден, работния екип на  
ВиК дружеството при 
минусови температури 
постави новия трансфор-
матор и водата  тръгна по 
чешмите. В Александро-
во, едно от най-отдалече-
ните села на общината, 
няма сериозни зимни 
проблеми. Снегорини 
разчистват пътищата от 
Първенец към Поляна, 
Леярово, Александрово, 
потвърди км. наместник 
Стойко Иванов.
При дежурните от об-

щинска администрация 
периодично се събира 
информация за зимната 
обстановка, лично кме-
тът Митко Андонов сле-
ди  да няма проблеми, а 
ако се появят той лично 
наблюдава и съдейст-
ва за  решаването им.   
Осигурени са условия за 
транспортиране храната 
на хората от домашен 
социален патронаж как-
то в Стралджа така и 
във Войника и Каменец. 
Следят се графиците за 
почистване на пътищата. 
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В ОбС Стралджа

Äîáðå èçãðàäåíà åêèïíîñò
За времето от юли до декември 2013 г. ОбС Стралджа   има  

проведени 6 заседания на които  са приети общо 71 решения. От 
тях 14 са с утвърдителен и информационен характер, приемане на 
нови наредби и промени в нормативната база, 13 организационни, 
26 финансово-стопански и 18 социално-икономически. От всички 
приети решения 33 са изпълнени, 26 имат информационен и орга-
низационен характер, 10 са в процедура. Само едно решение не е 
изпълнено, едно е върнато от областния управител. Повечето от 
решенията си ОбС е взел с пълно мнозинство, което говори за добре 
изградена екипност и разбиране на работата. 

За периода внесените докладни записки с предложения за ре-
шения са общо 69  като основната част от тях – 58, са на кмета 
на общината Митко Андонов. Председателят на ОбС Атанаска 
Кабакова е направила две предложения, още толкова са от името на 
председателя на ПК по финанси и контрол д-р Г.Атанасов и на други 
две вносител е съветника Гр.Иванов. Разгледано е и едно искане от 
жителите на с.Лозенец относно недопускане възстановяването на 
предприятие и складова база „Стралджа-Мараш”

С решение на ОбС са отпуснати еднократни помощи на 49 граж-
дани с обща стойност 6080 лв. Отхвърлени са други 32 искания 
поради неактуални, неокомплектовани документи и неотговарящи 
на изискванията съгласно Правилника за отпускане на еднократни 
помощи. Регистрирани са 15  питания. Протоколите на заседанията  
и решенията се довеждат до знанието  на местната общност чрез 
СМИ, интернет-страницата на общината и Информационния бю-
летин „Стралджански вести”.За взетите решения се води регистър.

В своя отчет пред ОбС г-жа Кабакова  потвърди, че работата на 
съветниците се отличава с необходимата активност и отговорност. 
ОбС работи много сериозно  с екипа от общинска администрация 
и кмета Митко Андонов, което потвърждава, че двете звена – ОбС 
и администрация са взаимно свързани и успехът на едното зависи 
от успехът на другото.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Читалищата в община Стралджа 
имат своето достойно , забележително 
и необходимо място в обществения 
живот. Те са институтите, които  на 
местно ниво съдействат за органи-
зацията на празници, съхраняват 
традиции, възпитават в култура, под-
помагат развитието на любителското 
художествено творчество. В същото 
време обединяват и приобщават хора 
от различни възрасти,  инициират 
прояви, които вълнуват и провокират 
гражданите, предлагат добри условия 
за занимания на деца и ученици в 
творчески дейности. В тази връзка 
читалищата от община Стралджа 
получават висока оценка за своята 
дейност през изминалата 2013 г.

Отчетният период е изключително 
успешен в областта на съхраняване 
и развитие на културните традиции. 
Международни изяви на кукерите 
от Стралджа, ансамбъл „Въжички” 
и театралния колектив – Стралджа  
осигуриха престижни награди за 
самодейците. Община Стралджа бе 
приета като член на Федерацията на 
карнавалните градове. Националните 
изяви на множеството фолклорни 
колективи са много. С награди в този 
списък се записаха  самодейците от  
групата за автентичен фолклор Ка-
менец, пенсионерски клуб Поляна, 

децата от вокална група „Рябинушка” 
при СОУ”П.Яворов”, самодейците 
от читалище Зимница, фолклорната 
група при пенсионерски клуб Джи-
нот и др.

Една от най-важните констатации 
за читалищната дейност са успехите 
на художествените формации в мест-
ните и общински прояви, което е дока-
зателство, че читалищата са тези които 
съхраняват традициите и локалните 
особености на етнографската област. 
За периода с успехи се поздравиха 
участниците в ансамбъл „Божур” 
Чарда, танцовата група „Росна китка” 
Лозенец, ансамбъл „Златен клас” Зим-
ница и др. Много са наградите, които 
спечелиха самодейците от ансамбъл 
„Въжички”.

Прави добро впечатление, че на-
стоятелствата осъществяват полезни 
партньорства и с други граждански 
структури, осъществяват съвмест-
ни дейности. През годината бяха 
реализирани  2 проекта по ПРСР с 
което се осигури сериозен ремонт на 
читалищата в Лозенец и Зимница. С 
бюджетни средства бе реконструирано 
и читалището в Иречеково. Поддържа 
се подновяването на книжния  фонд в 
библиотеките като това се случва как-
то със собствени бюджетни средства 
така и чрез дарения. В резултат на 

Íåçàìåíèìàòà ðîëÿ 
íà ÷èòàëèùàòà
партньорство по програма „Глобални 
библиотеки” с компютърни системи 
успешно работят читалищата на 
Стралджа, Войника, Тамарино, Недял-
ско, Воденичане, Зимница.

Проведени бяха традиционните 
общински празници по коледа и ку-
керовден, популяризира се успешно 
традиционния събор „Мараш пее”. Бо-
гата културна програма  осъществиха 
повечето от читалищата с посвещение 
на Празника на Стралджа.

В крайна сметка читалищата ус-
пешно доказват, че са не само култур-
ните центрове , но и събирателски цен-
трове  на гражданското общество. Да, 
читалищата в общината са различни 
по големина и обхват, имат различна 
творческа специфика, но водеща цел 
за всички е да утвърдят своето място 
сред отделната общност, да повдигат 
самочувствието на местните хора, да 
създават атмосфера. Община Страл-
джа има повод да се гордее със своите 
читалища, които работят активно за 
възраждане на дейността по места, 
осигуряват достъп до култура и инфор-
мация на всички желаещи, отговарят 
на повелята на времето – обучение цял 
живот, творческо дълголетие.

Не напразно по време на отчета 
Мария Толева, зам.кмет на общината, 
припомни, че според българина чи-
талището е втория храм в който той 
пристъпва на пръсти  с благоговение и 
почит. Затова го обича и почита. Г-жа 
Толева пожела на всички читалищни 
ръководства още по-спорна нова годи-
на и нови успехи.

Новият културен календар 
на Община Стралджа изцяло 
е подчинен на предстоящото 
отбелязване 45 години от обя-
вяването на Стралджа за град. 
Седмицата, посветена на праз-
ника на Стралджа, в началото 
на м.ноември се предхожда 
от  юбилейни празници в ня-
колко от селата на общината. 
В Саранско се подготвят да 
отбележат 85 г. от основаването 
на местното читалище, в Чарда  
повод за тържество ще бъде 80 
г. от създаване на културния 
храм и 5г. от откриването на 

църквата „Св.Успение Богоро-
дично”. В Правдино, Първенец  
и Иречеково подобаващо ще 
отпразнуват  80-годишнината 
от преименуване на селата. 
Творчески идеи  обсъждат в Та-
марино , където  подготвят 185 г. 
от създаване на селото, 90 г. от 
откриване на храма „Св. София” 
и 80 г. от преименуване на се-
лото. В Александрово предстои 
да отбележат 90 г. от създаване 
на читалището. В Недялско 
хората се подготвят за гости 
по повод 115 г. от създаване на 
НЧ ”Съзнание” и 80 г. от пре-

Действа-
щият от три 
години Кон-
султативен 
кабинет към 
МКБППМН 
в  община 
Ст р а л дж а  
п р о в е д е 
първото си 
за годината 
заседание , 
което беше 
изцяло на-
сочено към 
превантивна 
работа във 
връзка с направените неизвинени 
отсъствия от ученици в СОУ”П.
Яворов”. Според Йорданка Апос-
толова, секретар на комисията, 
заседанията на Консултативния 
кабинет  се провеждат тогава 
когато вече са изчерпани всички 
възможни  мерки от училищните 
комисии за борба с противооб-
ществените прояви на малолетни 
и непълнолетни . В присъствието 
на класните ръководители педа-
гогически съветници, инспектор 
ДПС, членовете на МКБППЛН 
разгледаха поведението на 10 
деца допуснали от 20 до 40 не-
извинени отсъствия. Някой от 
тях обясняват, че те са натрупани 
само от закъснения за часовете 
или бягство само от един час, 
но постепенно се натрупали и 
се превръщат в проблем , който 

става достояние на училищното 
ръководство, родителите и об-
ществеността в лицето на коми-
сията. Всичко това притеснява 
провинилите се ученици, за кои-
то само факта, че са изправени 
да отговарят за поведението си , 
вече е основание да се коригират.
Осъзнавайки, че отсъствията са 
нещо нередно и това пречи на 
развитието им напред, обикно-
вени почти всички обещават, че 
няма да допуснат такива грешки 
и ще бъдат дисциплинирани на 
училище.

Миналата година през Кон-
султативния кабинет са преми-
нали над 30 ученици. Според 
кл.ръководители и родителите 
тази мярка дава резултат и дей-
ността на кабинета трябва да 
продължи.

Êóëòóðíèÿ êàëåíäàð íà Îáùèíà Ñòðàëäæà

Ñ áîãàòè è ðàçíîîáðàçíè ïðîÿâè
именуване на селото. 
Подготвя се празник 
и с  посвещение на 
140 г. от построяване 
на църквата „Св. Тро-
ица”. В Саранско са 
щастливи от факта, че 
предстои откриване на 
новопостроения храм 
„Рождество Богоро-
дично”. 
В Стралджа за 8 

ноември се очертава 
букет от разнообраз-
ни прояви. Тази го-
дина ще се запомни 
с провеждане на ІІ 
Национален литерату-
рен конкурс „Дървото 
на живота”, който ще 
бъде свързан и с от-
белязване 85-годиш-
нината на изявената 

българска поетеса Станка Пен-
чева. В културния календар  е 
включена и  предстоящата пре-
миера на младежката театрална 
група, която вече репетира. По 
традиция ще се проведат  фол-
клорните празници „Мараш 
пее”, Празникът на традициите 
в Джинот, Общински кукерски 
и Общински коледарски праз-
ник. Свое място в календара 
имат национални и регионални 
празници, редица годишнини на  
творци. Визирани са и участия 
на ансамбли и фолклорни колек-
тиви на фестивали и конкурси.

Êîíñóëòàòèâåí êàáèíåò 
ñðåùó îòñúñòâèÿòà
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ÎÔÊ”Ñòðàëäæà” äàâà çàÿâêà 
çà ïðåäñòîÿùè  èçíåíàäè

След незавидно приклю-
чилия сезон в първенството 
на „В” републиканска ама-
тьорска група отборът на 
ОФК”Стралджа” стартира 
тренировките в началото на 
годината с много хъс и же-
лание за реванш. Предпо-
следното място в таблицата в 
края на 2013 г. не удовлетво-
рява ръководството, треньора,   
футболистите и феновете на  
отбора. Обещаните промени  в 
състава на „Стралджа” обаче 
вече са направени. С новите 
попълнения в  отбора, който 
възобнови тренировките от 
13 януари,  вече са шести-

ма  футболисти от Ямбол и 
Сливен на които се възлагат 
сериозни надежди. Всъщност  
резултатите вече  са налице. В 
първата  контролна среща на 
стадиона в Стралджа  с водача 
в класирането ФК -  Созопол, 
момчетата  направиха един 
достоен равен мач. Резултатът  
1:1 стана възможен с попаде-
нието на Петър Стоянов. Вто-
рата среща , отново на собст-
вен терен, с ФК”Сливен”, 
беше още едно  доказателство 
за възможностите на отбора. 
Впечатляващият резултат от  
9:1 донесе заслужена радост 
на феновете, които повярваха, 

че чудесата се случват и от-
борът на „Стралджа” не само 
може да продължи напред, 
но и да бъде сред тези, които 
поднасят добри изненади.

   За края на седмицата е 
насрочена следващата кон-
тролна среща с ФК”Средец”, 
разбира се, ако времето позво-
ли. През следващата седмица 
са контролите с „Дунав” Русе , 
която ще се играе   в Карнобат. 
Планирани са двубои с втория 
в таблицата - ФК ”Мастер” 
Бургас  и  с ФК”Черноморец” 
Несебър”., които заемат тре-
тото място в класирането на 
„В” група.

Ïðîãíîçà çà âðåìåòî 
ïðåç ìåñåö ôåâðóàðè 

Февруари ще бъде 
по-топъл и по-сух от 
нормите и ще бъде да-
леч по-приятен, от-
колкото през 2013-а, 
когато паднаха редица 
рекорди за студ и сняг. 
В прогнозата за месец 
февруари 2014 синоп-
тиците не предвещават 
големи изненади, които 
могат да ни изплашат, 
например - с необичай-
но силен студ.

70 процента е вероятността средно месечната температура да 
бъде по-висока от нормалната за месеца.

Очаква се да бъде по-топло на територията на цялата страна в 
сравнение с 2013 година.

Все пак скиорите ще са доволни, защото по планините ще има 
удобна снежна покривка, която ще осигури приятни преживявания 
по пистите.Температурите в планините ще бъдат ниски и са възмож-
ни измръзвания и заледявания, затова е важно да сте внимателни 
и да носите със себе си всички необходими принадлежности за 
оцеляване при отрицателни температури.

Банско, Пампорово и Боровец няма да страдат от липсата на сняг.
В ниските полета на Южна България снежната покривка ще 

бъде малка.
Тази година се очаква средната февруарска температура да бъде 

около и над нормата. В по-голямата част от страната най-ниските 
температури през месеца ще бъдат между минус 10 градуса и минус 
15 градуса, при ясно и тихо време и наличие на снежна покривка 
не е изключено и по-ниски. Най-високите температури ще бъдат 
между 15 градуса и 20 градуса.

Средната месечна сума на валежите в равнините е между 30 и 50 
mm, в планините – между 40 и 70 mm, за Рило-Родопския масив и 
Странджа от 70 до 100 mm. Тази година се очаква сумата на валежите 
през месеца да бъде над нормата.

Обичайно за месеца, динамиката на атмосферата ще бъде пови-
шена и ще има чести промени на времето и валежи от дъжд и сняг, 
без да се образува съществена трайна снежна покривка в равнините.

В началото на месеца ще се установи пренос на топли въздушни 
маси от югозапад и температурите ще бъдат по-високи от обичайни-
те. Облачността ще е променлива, ще има значителни намаления до 
ясно и слънчево време, ще има и периоди, когато ще е значителна, на 
места с превалявания, предимно от дъжд, но съществени валежи не 
се очакват. Повишена вероятност за повече и по-значителни валежи 
има през втората половина на десетдневието, последвани от кратко-
трайно понижение на температурите и преминаване на дъжда в сняг. 

През първата половина от второто десетдневие ще е малко по-
студено, но температурите ще са близки до обичайните. Очакват 
се чести превалявания, предимно от сняг, а в южните и източните 
райони е възможно да са и от дъжд. През втората половина от де-
сетдневието ще има повече спокойни дни, без съществени валежи, 
но с по-ниски минимални температури.

В началото на третото десетдневие има вероятност за валежна 
обстановка, но впоследствие тенденцията е към затопляне и време 
без валежи.

В третото десетдневие на февруари ще усетим полъха на пролетта.

Â ìåñåöà íà Âèíîòî è Ëþáîâòà- Ìèíóòè 
çà ïîåçèÿ

Ïèÿíè îò ëþáîâ è 
âèíî

Отдавна на земята е признато
от прости и божествени вина -
най-хубаво е виното, когато
човек го пие с влюбена жена.

Една жена ми каза през нощта
и няма думите й да забравя -
когато го докосне Любовта,
дори и болно вино оздравява.

Когато пак те заболи глава
от младо вино и от младо тяло,
опитай - за наслада! - след това
да пийнеш малко отлежало.

Виновно ли е виното червено,
че ти си слаб и бързо те опива ?
Една жена в легло на друг отива,
когато у дома й е студено.

Една жена над дявола изгрява,
когато ангела не я разбира.
Една любов, любов при друг намира,
когато недолюбена остава.

Това мъжете силни не забравят
дори и сред житейските задачи,
че вино и жена изневеряват,
когато няма истински пиячи.

Евтим Евтимов

Íàìåê
Дълбоко вино си. Не смогнах да преплувам 
руменината топла на страните ти, 
а мислех - пресушил съм толкоз бъчви 
и ти ще си поредна сладка глътка...
Дълбоко вино си. Опитах да нагазя, 
но спря ме острието на зениците 
и погледът ти сграбчи ме за гърлото, 
и жаден бях. И двамата го знаехме...
Поднесоха ми лъскава бутилка. 
Ах, как не ми се искаше да цопвам 
в бълбукащите локви на шампанското, 
заобграден от хиляди мехурчета...
Домашно вино си налях. Възкисело. 
Уж свикнал с него бях, а ми се гадеше 
при мисълта за твоите нюанси, 
за твоя вкус, за твойто шумолене...
Когато утре дойде гроздоберът 
на лозето до дядовата нива, 
не идвай там - ужасно е рисковано! 
Ще се удавя, както те отпивам.

Красимир Йорданов

Âèíî è ëþáîâ
Виновно ли е виното червено,
че ти си слаб и бързо те напива?
Една жена в легло на друг отива,
когато у дома и е студено.
Една звезда над дявола изгрява,
когато ангелът не я разбира.
Една любов, любов при друг намира,
когато недолюбена остава.
Това мъжете силни не забравят
дори и след житейските задачи,
че вино и жена изневеряват,
когато нямат истински пиячи

Евтим Евтимов
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 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
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Ïðèêàçêà çà Ïðèêàçêà çà 
æèòåíàòà ïèòêà æèòåíàòà ïèòêà 
Чели ли сте скоро при-

казка? А спомняте ли си 
приказката за „Житена-
та питка“ и дали я има в 
електронните книги…?! 
Размишлявам, докато пиша 
моята приказка… за бъл-
гарския корен, за силата на 
хляба и духа на едно младо 
момиче. Една приказка за 
дървото, пуснало дълбок 
корен в равното като теп-
сия поле. 

Разровила баба огнището, 
скришом извадила питката 
и я потулила някъде. Ваньо 
и Кунето претършуваха къ-
товете, пъхаха главичките 
си под леглото, ровиха се в 
долапа, гледаха повторно в 
пещта - няма я, така започва 
приказката „Житената питка“ 
на Ангел Каралийчев.

Бучи лудият и студен де-
кемврийски вятър, пусто е, 
жива душа няма, пушат ко-
мините на градските къщи, 
всеки се е сгушил на топло 
в мразовития неделен ден. А 
аз гледам, ровя и търся, искам 
да я открия. Намирам я, но 
не завита под дебелия зимен 
юрган, посреща ме с усмивка, 
готова да си говорим сладки 

приказки от минало време, 
пренесени в студения неделен 
декемврийски ден на XXI век. 

Тя е само на 23 години, 
приготвя сладки и солени 
изкушения с ръцете си от 
домашно приготвено тесто, 
за удоволствие. Наследила е 
майсторлъка на месенето от 
баба си, приготвя за семей-
ството коледните питки и 
великденските козунаци от 
15 годишна. Обича родното, 
закърмена е с българските 
традиции и обичаи. Питам 
я защо го прави, защо меси 
хляб, пити и козунаци, нали 
има всичко в търговските 
вериги, а тя ми отговаря про-
стичко и еднозначно – защото 
ми харесва, така се чувствам 
добре. Разказва ми как е 
научила всичко от баба си и 
как тя - баба й би била най-
щастливата, ако можеше сега 
да я види. Споделя, че никога 
няма да забрави думите й: „Ха 
така, баба, върти ръчички-
те!”. Разказва ми за начина 
на премесване на брашното, 
втасването на тестото, за 
тръшкането или тупкането, 
което трябва да е 100 пъти за 
да е пухкаво тестото. За нея 
4 часа прекарани в кухнята за 

приготвянето на пита „Слън-
це“ не са загубено време, а 
себепознаване и израстване. А 
аромата на току-що изпечена 
домашна топла питка не се 
описва, а се усеща.

 С млади хора като Юлия 
Петрова слънцето над Бъл-
гария никога няма да залезе!

Ïðîäóêòè:
1кг. брашно 
4 яйца 
15 с.л. захар 
2 ч.ч. прясно мляко 
1 куб. мая 
2-3 ванилии
ципка сол
сока на 1 лимон

За намазване:
1 п. масло
1 жълтък 
сусам
 
 

Ñòúïêè çà 
ïðèãîòâÿíå:
Предварително се слага 

в тенджера на топло 1 
кубче мая с 1 ч.ч. прясно 
мляко, 1/2 ч.л. сол, 1/2 
ч.л. захар и се оставя да 

À òîâà å ìîÿòà ïðèêàçêà… ñ ïðîäúëæåíèå...

се надигне.
В купа смесваме захарта 

и яйцата. Към получената 
смес прибавяме маята като 
се бърка постоянно. До-
бавяме още 1 ч.ч. прясно 
мляко и 2-3 ванилии. На-
стъргваме кората на 1 ли-
мон и изцеждаме сока му.

След като се получи 
хомогенна смес започваме 

да прибавя-
ме брашно 
и да месим 
докато ста-
не гладко и 
меко тесто-
то. Накрая 
се прибавя 
1суп.л. олио 
и се домес-
ва.

Д ъ н о т о 
на тавичка 
се намазва 
с олио и се 
оставя тес-

тото да втаса на топло 
около 40 мин. 

Маслото се разтопява 
и с помощта на четка се 
намазва тавичката, в която 
ще печем питката.

След като е втасало, тес-
тото се разделя на 8 равни 
части-топчета. Всяко от тях 
се разточва на тънък лист 

с големина колкото големи-
ната на тавата. Всички лис-
ти се подреждат един върху 
друг като всеки се намазва 
с разтопеното масло.

Питката се разрязва на 
8 парчета, всяко от което 
до последното се обръща 
нагоре като се издърпва от 
средата на тавата към края. 
В средата се поставя едно 
малко топче тесто. Питката 
се оставя да втаса на топло 
около 40 мин.

След това се намазва с 
остатъка от маслото и 1 
жълтък и се поръсва със 
сусам.

Пече се в загрята фурна 
на 180-200 градуса около 
30-40 мин. 

 Приказката разказа в 
текст и снимки Мариана 
Вълева на 29 години от 

гр. Стралджа


