
 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. 2)   21. 1. 2014 ã. email: s_vesti@abv.bg

Îáùèíàðè ïîäêðåïèõàÎáùèíàðè ïîäêðåïèõà  
àâàíãàðäåí ïðîåêòàâàíãàðäåí ïðîåêò
 Ìèíåðàëíàòà âîäà â Ñòðàëäæà - øàíñ çà åôåêòèâíî îòîïëåíèå íà ñãðàäè îò îáðàçîâàòåëíàòà èíôðàñòðóêòóðà
ОбС  Стралджа  гласува предло-

жението на кмета Митко Андонов за 
промяна предназначението на земята 
на част от поземлен имот от „земедел-
ска” в „ за геотермален сондаж”. На 
три поредни заседания преди това се 

водиха дебати  доколко е необходимо 
използването на минералната вода за 
отопление на училищата и детските 
градини в града.  В крайна сметка  
съветниците се обединиха около по-
лезното решение и с 13 гласа „за” ОбС 

изрази предварителното си съгласие   
за учредяване  сервитут върху земите 
през които преминават трасетата на 
водопровода и ел.провода , част от 
обект „Енергоефективно използване 
на геотермална вода в съществуващи 

отоплителни системи на сгради от 
образователната инфраструктура”.

Каква е предисторията? През 2011г. 
МОСВ предостави безвъзмездно на 
община Стралджа находище мине-
рална вода „Стралджа” за управление 
и ползване. Със свое решение от 
февруари 2013г. ОбС даде съгласие-
то си за предприемане действия по 
разработване експлоатацията на на-
ходището и разреши изработката на 
необходимите устройствени планове. 
Отчитайки степента на важност за 
общината на различните варианти за 

оползотворяване на минералната вода, 
общинска администрация  определи 
като най-приоритетно използването й 
за отопление на обществени сгради. 
Отново в изпълнение на решение на 
ОбС от 21.02.2013г. общината разработи  
технически  проект  „Енергоефективно 
използване  на геотермална вода в същест-
вуващи отоплителни системи на сгради от 
образователната инфраструктура” включ-
ващ съответните подробни устройствени 
планове. Проектът предвижда използва-
нето на геотермална вода от находище 
„Стралджа” за подгряване на водата във 

вътрешните отоплителни инсталации на 
учебните и детски заведения на Страл-
джа – СОУ ”П. Яворов”, ОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий”, ЦДГ ”М.Рубенова” и 
ОСЗ”Здравец”. Последното   решение на 
ОбС  бе във връзка с това, че трасето на 

водопровода и необходимия за захранване 
на помпата с ел.енергия ел.кабел, пре-
минават през земеделски земи – имоти 
публична общинска собственост с необ-
ходимост за промяна предназначението 
на 215 кв. м.

Кметът на общината Митко Андонов, 
който участва в срещата с министъра на 
отбраната Ангел Найденов в Ямбол, по-
стави въпроса за недопускане утилизация 
в базата „Стралджа- Мараш”. В отговор 
военният министър даде уверение, че в 
база „Стралджа-Мараш”  това повече 
няма да се допусне. Г-н Андонов използва 
случаят да  поднесе благодарността си 
чрез  министър Найденов към подраз-
деленията на армията за почистването 
на терена от опасните боеприпаси. Той 
изрази признателността си и за добро-
то взаимодействие по време на своето 
управление с военни формирования  за 
преодоляване  ситуации по стихийни 
бедствия в района. 

В своето изложение министър Ангел 
Найденов информира, че Министерството 

на отбраната ще обърне внимание на всич-
ки фактори за запазване   сигурността на 
населението  и при евентуално обучение 
на либийски военнослужещи  в базата 
Ново село. Той категорично подчерта, че 
след оценка на всички рискове  такъв до-
говор за обучение на чужденците  ще бъде 
сключен само след като държавата даде 
задоволителни гаранции за сигурността 
на живеещите в района на полигона. На 
базата на междудържавно споразумение с 
Либия  ще се настоява и за допълнителни  
гаранции свързани с бежанската вълна у 
нас. Като кмет на община Стралджа, която 
е в съседство с база Ново село,  г-н Андо-
нов настойчиво потвърди  желанието си  
тези гаранции да бъдат  изпълнени  преди 
да се активизира работата по обучението 
на либийските войници.

ÏÎÊÀÍÀ
Кметът на община Страл-

джа, г-н Митко Андонов на 
основание чл. 84, ал.2 от Закона 
за публичните финанси, покан-
ва на 21 януари 2014 г.  от 10,30 
ч. в клуб на пенсионера Страл-
джа, граждани от всички насе-
лени места в общината, общин-
ски съветници, представители 
на НПО / читалища, младежки, 
спортни и др.организации/, 
кметове и кметски наместници, 
ръководители на училища, дет-
ски градини, детска ясла, со-
циални заведения за публично 
обсъждане на макро рамката на 
проекта за общински бюджет 
за 2014 г.

Çàãðèæåíîñò çà ñïîêîéñòâèåòî è ñèãóðíîñòòà íà íàñåëåíèåòî Çàãðèæåíîñò çà ñïîêîéñòâèåòî è ñèãóðíîñòòà íà íàñåëåíèåòî 
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Ñúâåòíèöè ñ 
ðàâíîñìåòêà è 
íîâè  ïëàíîâå
На своето 28-мо заседание, 

което е планирано да се прове-
де на 21 януари от 14ч. съвет-
ниците в Стралджа  ще напра-
вят равносметка за  дейността 
си през изминалата 2013г., 
ще приемат и план за новата 
2014г. Очаква се предложение 
на председателя  Атанаска 
Кабакова  за промяна във въз-
награждението на общинските 
избраници.

Съгласно дневния ред на 
заседанието и във връзка със 
заповед на областния упра-
вител предстои  повторно 
разглеждане  на Решение от 
предходното заседание. Пак в 
тази връзка кметът на общи-
ната Митко Андонов е вно-
сител на докладна записка за 
безвъзмездно прехвърляне на 
собственост на недвижим имот 
частна общинска собственост 
в полза на община Стралджа. 
В дневния ред е предвиден за 
обсъждане Общински план за 
младежта  Стралджа 2014 г. 
както и  отчет на председателя 
на ПК по бюджет и финанси за 
получените командировъчни 
пари за четвъртото тримесечие 
на миналата година от пред-
седателя на ОбС и кмета на 
общината.

Г-н Андонов ще внесе пред-
ложение за кандидатстване на 
общината за финансиране на 
обекти по Проект „Красива 
България”.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

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

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

Çà ïî-êà÷åñòâåíè  
àäìèíèñòðàòèâíè óñëóãè

Àâòîìàòèçèðàíà óïðàâëåíñêà ñèñòåìà „Àðõèìåä” â îáùèíà Ñòðàëäæà

За 11-те месеца на 2013г. община 
Стралджа е предоставила 18 000 
административни услуги, от които 
в бюджета са постъпили 89 656 лв. 
Забелязва се тенденция за нама-
ление броя на услугите, което е в 
пряка връзка с намалелите сделки с 
недвижими имоти. Това не променя 
отношението на администрацията да 
работи  за качествено, компетентно, 
при минимални разходи и в нор-
мативно определените срокове  на 

предлаганите услуги. За периода със 
забавен срок на изпълнение са само 
59 услуги, като забавянето се дължи 
на необходимостта от допълнителни 
уточнения в исканията за извършва-
ната услуга или изчакване данни от 
други администрации.    Качествените 
и навременни административни услу-
ги , които извършва община Страл-
джа, се подпомагат от въведената 
автоматизирана управленска система 
„Архимед” и Системата  за управление 

на качеството, въведена и сертифици-
рана по международния стандарт ISO 
9001:2008.  Услугите, предлагани от 
общинска администрация, са разно-
образни като брой, регламент, област 
от социалния и икономически оборот. 
В контекста на европейското членство 
на България се променя и профила на 
ползвателя на услугите, повишават се 
изискванията, въвеждат се нови форми 
на заявяване, получаване и плащане на 
услугите, което е  адекватен процес

За да се отговори на потребностите 

на ползвателите на услуги общинска 
администрация е регламентирала 4 
срока за обслужване. Общината ра-
боти по утвърдена Харта на клиента. 
Регламентацията на бизнес-процесите 
е част от системата за управление на 
качеството, сертифицирана по ISO 
9001:2008 и се одитира ежегодно. През 
август е проведен последния одит без 
никакви забележки от страна на оди-
торите  на Лойд- Германия – резултат, 
който красноречиво определя качест-

веното и компетентно обслужване на 
клиентите в общината. По текущия 
проект „Община Стралджа – за ефек-
тивна структура и подобрена дейност 
в полза на гражданите и бизнеса” 
е в ход дейността „Разработване на 
Вътрешни правила за дейността на 
администрацията”, като голяма част 
от правилата касаят именно админи-
стративното обслужване.

Организацията на административ-
ното обслужване в община Стралджа 
се извършва на принципа „Едно гише” 

в център за услуги и информация. 
Осигурен е и достъп за хора с ув-
реждания. Центърът разполага с два 
офиса – обща информация и каса, и 
„Местни данъци и такси”, просторно 
оборудвано с киоск-терминал с достъп 
до Интернет  фоайе с предложение 
на широка гама информация за улес-
нение на потребителите на услугите. 
Удовлетвореността на клиентите се 
проучва с анкетна карта. До момента 
няма постъпили сигнали за лошо 

администриране, няма и сигнали за 
корупция. 

С мисълта за поддържане на съвре-
менно качествено административно 
обслужване се организират различни 
форми за обучение на служителите. 
За миналата година през обучение са 
преминали 85 служители от сферата 
на административното обслужване. В 
изпълнение на проект „Компетентна 
администрация – гарант за добро 
управление”, финансиран по ОПАК, 
60 служители са обучени за работа 

с хора със специфични нужди, вкл. 
неграмотни. По проект на НСОРБ са 
обучени 17 кметове и км.наместници 
по тема правомощия по предоставяне 
на административни услуги.

През новата година усилията на 
общината ще бъдат насочени  за модер-
низиране на услугите, систематична 
разработка и реализиране  на проекти 
по ОПАК, което е отлична възможност 
за повишаване квалификацията  на 
служителите.

Ïîìîù çà ïîñòðàäàëî äåòå
9-годишно дете от 

Стралджа, пострадало 
при  пътно-транспортно 
произшествие миналата 
година, получи 600 лв. 
от Фонд за пострадали 
деца при ПТП.  Това 
е част от съвместната 
работа на БЧК Ямбол 
и Стралджа. Дарението 
бе връчено на родителите  лично от Митко Филипов, директор на ОС на БЧК 
Ямбол, в присъствието на Иван Георгиев, зам.-кмет, Мария Толева, зам.кмет, 
Атанаска Христова, секретар на общината, както и Мильо Добрев, здравен 
медиатор. Информацията до тук звучи твърде сухо, тривиално и банално. Зад 
нея, обаче, се крие съдбата на едно дете. 

Малкият Петко Станимиров Стоянов бил блъснат от автомобил през лятото 
на миналата година в района на Петолъчката. Майката не можа да обясни как 
се е озовало детето в трагичния ден в каруца със свой връстник на оживения 
кръстопът, как се е случило нещастието, как по-нататък се развили събитията 
по откарването до болницата и грижата за спасяването му. Днес с бащата  
държат в ръцете си само един лист – епикризата и тъй като са неграмотни, 
запомнили израза „ черепна травма”. Всичко останало е всекидневна грижа 
за малкия. Произшествието  става причина за предизвикване на гърч и пос-
ледваща епилепсия за детето. След стресът от преживяното Петко  спира да 
говори, често плаче, забравя какво трябва да прави…Всичко това рефлектира 
и в отказ да посещава училище.  Безработните,  социално слаби родители,  на 
които Петко е пето дете, се опитват непрекъснато да са със него, за да не се 
травмира допълнително. Наблюдават го зорко, виждат, че на този етап не мо-
гат нищо да променят, но вярват, че лекарите и Бог ще помогнат детето да се 
възстанови. Петко стои между тях спокоен, но и смутен. Като доказателство, 
че всичко разбира, но не желае и не може  да коментира. Наблюдава с големите 
си черни очи гостите от БЧК и домакините от общината с любопитство, тих и  
кротък за възрастта си. Не се усмихва дори при определението, че е „хубавец” и 
пожеланието да оздравее, да расте като умно и добро дете. Получавайки сумата 
от 600 лв.семейството изрази благодарност към Фондацията, БЧК и общината  
като увери, че средствата ще бъдат изразходени за последващото лечение на 
малкия ,  физиотерапия, подкрепящи витамини, осигуряване на необходима 
храна и лекарства. Майката веднага свърза парите с предстоящия контролен 
преглед на Петко, помечта си, че ще му купи храна и дрешки, погали го , 
докато бащата тъжно запази мълчание. Само потвърди, че е вярващ човек и 
не бива да има съмнение, че ще използва някой лев за мъжка почерпка. Това 
е всичко, което се случи вчера в Стралджа. Може би пропускам само това, че 
участниците в срещата, представителите на БЧК и ръководството на община 
Стралджа, проявиха видима загриженост към детето и семейството, минута 
по-късно разговорът продължи за това какво още може да се направи за Петко. 
Със съгласието на родителите, отново чрез БЧК  и с подкрепата на общината 
,за пострадалото дете  ще бъде осигурена психологическа помощ от специали-
сти. Само след месец, според уверението на г-н Филипов, в Стралджа ще бъде 
проведена втора среща за проследяване лечението на момчето и евентуална 
допълнителна помощ. „Ние искаме Петко да се възстанови напълно и активно 
ще помагаме за това!”, подчерта г-н Филипов.

Преди две години  друго дете от Стралджа, пострадало от пътно-транспортно 
произшествие , също бе подпомогнато от Фонда чрез БЧК. Остава надеждата, 
че повече такива случаи в Стралджа няма да има.

Ç  À  Ï  Î  Â  Å  Ä
¹ Ç-27/15.01.2014 ã.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС и във връз-
ка с чл.48, ал.1 и 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти вещи общинска собственост.

 
Í À Ð Å Æ Ä À Ì:

1. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок 
от 10 /десет/ години следния недвижим имот – частна общинска 
собственост:  

Част от автоспирка - 27 /двадесет и седем/ кв.м., попадаща в УПИ 
VII-207, кв.16 по регулационния план на с. Войника, обл. Ямбол, 
предназначение - за кафе – аперитив с начална годишна цена 453.60 
лв. /месечна цена 37.80 лв./ без ДДС 

Търгът да се проведе на 07.02.2014 г. от 14.00 часа в залата на 
Община Стралджа.

Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 05.02.2014 
г. да подадат в Информационния център на Община Стралджа след-
ните документи:

2.За юридически лица:
• Заявление  за участие в търга /по образец/.
• Копие от документ за самоличност на представителя на 

ЮЛ.
• Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
• Решение за регистрация на фирмата.
• Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се 

служебно от Община Стралджа/.
• Приходна квитанция за внесена сума за участие - 30.00лв. 

и платен депозит в размер на 10% от годишната наемна цена на 
имота, внесени на касата на Община Стралджа или по банков път-
банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа, IBAN: 
BG 87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.

Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначава-
не на комисия, която да проведе търга, състави протокол и класира 

участниците. 
Контролът по настоящата за-

повед възлагам на Иван Георгиев-
Зам. Кмет на Община Стралджа.

МИТКО АНДОНОВ    /П/
Кмет на Община Стралджа
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

януари - 2014 година                          
Бр. 5 - година ІІІ
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
Гр. Стралджа

Издава Клуб «Млад журналист» при ОУ «Св.
Св.Кирил и  Методий» град Стралджа

е-mail:   ous1@mail.bg 

Â áðîÿ ùå ïðî÷åòåòå:
Интервю с г-жа Таня Тончева
С „Успех” постигаме мечтите си
Участваме в живота на родния град
Сътворено с ръце и сърце
Бъди добър, подай ръка!

   През учебната 2013/2014 година в Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” учeниците с желание и eнтусиазъм 
продължиха участието си в извънкласните  дейности по проект „Успех“, част от програмата „Да направим училището 
привлекателно за младите хора“. Проектът се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човеш-
ките ресурси“ , съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

   Организираните ателиeта и клубове дават богати възможности за избор на извънкласни дейности , създават усло-
вия за удовлетворяване на творческите и духовни потребности на учениците и изява на самоценната детска личност.

 Тази година ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стралджа се участва в проект „Успех” с 12 групи , в които са 
включени 141 ученици.

  
  Театрално студио „Слово” с  ръководител Мария Димитрова
 „Да изразя себе си чрез танц” с ръководител Мария Тенева
 „Пресъздай света около себе си” с ръководител Мария Илиева
 „Приказен свят” с ръководител Живка Начева
 „Млад еколог” с ръководител Пенка Георгиева
 „Млад предприемач” с ръководител Диана Балъкчиева
 „Традициите –път към толерантност и активна гражданска позиция” с ръководител Цветелина Тончева
 „Да съхраним българското” с ръководител Маруся Бакалова
 „Да преоткрием чудесата на България” с ръководител Веляна Атанасова
 „Искам да успея” с ръководител Таня Стоянова
 „ Славееви гласове” с ръководител Грозданка Атанасова
 „Млад журналист” с ръководител Виолета Андонова

- Добър ден, г-жо Тончева. 
Преди да проведем нашия раз-
говор, искаме да изразим уваже-
нието и обичта си към Вас и 
да Ви споделим, че вече много 
ни липсвате. Едно щастливо 
събитие в живота Ви – раж-
дането на Вашата дъщеря е 
причината да сте далеч от 

Ó×ÈÒÅËÊÎ ËÞÁÈÌÀÓ×ÈÒÅËÊÎ ËÞÁÈÌÀ
Â òîçè áðîé ùå âè ñðåùíåì ñ íàøàòà  
ó÷èòåëêà è äîñêîðîøåí ðúêîâîäèòåë íà Êëóá 
„Ìëàä æóðíàëèñò” – ã-æà Òàíÿ Òîí÷åâà.

нас. Как се чувствате далеч от 
класа си и любимото училище?

- Добър ден! Благодаря за по-
каната да гостувам на вестника.
Приемам я с радост, вълнение 
и изненада, чувствам се полас-
кана от вниманието, с което ме 
удостоявате. В живота на моето 

семейство се радваме на едно 
изключително важно, вълнуващо 
и щастливо събитие. Роди се нов 
живот.

- Раждането на дете променя 
хората, осмисля живота им.да 
родиш, обичаш и възпиташ пра-
вилно децата си е отговорност 
и търпение. Те са продължение 

на нашия живот. След години 
ще се вглеждаме в тях и ще 
търсим наши черти – черти от 
два различни характера събрани 
в едно. Смисълът на живота на 
двама души.

В този момент не съм на рабо-
та, но не преставам да  мисля и 
да се интересувам от вас. Макар 
от разстояние живея с вашите 
проблеми и радости, успехи и 
трудности.

- Винаги сте била добра и 
отзивчива към нас, напътства-
те, поучавате, помагате ни. На 
какво преди всичко ще научите 
децата си? 

Със съпруга ми се стараем 
да научим децата си да бъдат 
добри, честни и послушни, а 
когато пораснат – отговорни за 
своя постъпка. Това като майка 
ме кара често да бъда строга 

и взискателна. Ще бъда много 
горда, ако успея да възпитам поч-
тени и отговорни хора, да мога 
да изградя и формирам истински 
пълноценни личности. Искам да 
са здрави и добри, защото децата 
са най- голямото богатство за 
родителите си.

- Обичате ли професията 
си? Защо избрахте да станете 
учителка?

  - Любовта към децата ме на-
кара да стана учителка. В учили-
ще човек винаги се чувства млад 
и щастлив. Учениците завладяват 
нашето съзнание, ние денонощно 
живеем с вашите проблеми, въл-
нения и постижения.

Като малка много обичах да 
играя «на училище». Поставях 
задачи и изпитвах моите братов-
чеди и приятелки.

Реализирах мечтата на майка 
си, която много е искала да се 
посвети на тази прафесия. Баща 
ми много обичаше да чете книги 

от различни жанрове – историче-
ски, биографични, художествени.
От него съм наследила любовта 
си към литературата. Обичам 
професията си, обичам и хората, 
с които работя.

- Вие сте една от любимите 
ни учителки. Ако Ви предло-
жат работа в друго, по-голямо 
училище,ще приемете ли?

- Чувствам се много развъл-
нувана от вашите думи. Имайте 
търпение, ще се върна отново 
при вас.

Никога не съм се замисляла 
да сменям своето работно място.
Започнах работа в това училище 
преди десет години. В краткия си 
професионален път тук видях и 
разбрах какво значи да се рабо-
ти като едно цяло – сплотено, 
отговорно и всеки да откликва 
на проблемите на другите и 

всички да бъдем като един.Така 
всички препятствия се преодо-
ляват по- бързо и лесно. Всеки 
ден идвам с радост и желание 
на работа.обичам и уважавам 
всички. Училището е мой втори 
дом и семейство.

- В началото сме на една нова 
година. Какво бихте пожелали 
на учениците от нашето учи-
лище и своите колеги?

- Нека новата година да донесе 
повече добрина и топлина, свет-
лина и любов на всички. Няма 
по- добър подарък от този, който 
ви прави щастливи, значими и 
ценени.

На моите колеги пожелавам 
много здраве, радост, щастие и 
късмет. Много успехи в личен и 
професионален план.

Благодарим Ви за отделе-
ното време и  отговорите!  
Пожелаваме Ви приятен ден!

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!
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Ñ „ÓÑÏÅÕ” ÏÎÑÒÈÃÀÌÅ ÌÅ×ÒÈÒÅ ÑÈ
Вече трета година учениците от ОУ „СВ.Св.Кирил и Методий”имат въз-

можност да осмислят свободното си време и удовлетворят интересите си чрез 
участие в организираните в рамките на проект успех извънкласни дейности 
по различни тематични направления

Постарахме чрез срещите си с  участниците в групите организирани в 
училището да ви потопим в пъстрия свят на съзиданието и творчеството, да 
ви срещнем с учениците, които вече трета година намират своето призвание 
и изразяват талантите си чрез включването си в извънкласните дейности, 
реализирани по проекта.

Òåàòðàëíî ñòóäèî „Ñëîâî” ñ  
ðúêîâîäèòåë Ìàðèÿ Äèìèòðîâà
Децата – участници в театрално студио «Слово» се занимават с изкуството 

на Мелпомена вече трета година.Театър и поезия тук вървят ръка за ръка.Не 
минава тържество без участието на малките театрали, а пресътворените от тях 
образи остават следа ярка в паметта на училището.

Пред  интервюиращите е застанала талантливите и ученолюбиви Даяна 
Николаева и Митка Петрова.

Л.Е – Даяна как реши да се включиш в Театрално студио «Слово»?
Даяна Николаева    – Обичам много поезията.Искам да се науча правилно 

и изразително да изпълнявам стихове.
Л.Е – Кой е твоя автор?
Даяна Николаева  – С удоволствие чета и изпълнявам стиховете на Леда 

Милева.
Л.Е – Върху какво работите сега в театралното студио?
Митка Петрова –Подготвихме и представихме спектакъл посветен на Рож-

дество Христово. Предстои ни да подготвим участието си в празничния концерт, 
посветен на тридесетгодишния юбилей на нашето училище.

Àòåëèå „Äà èçðàçÿ ñåáå ñè ÷ðåç 
òàíö” ñ ðúêîâîäèòåë Ìàðèÿ Òåíåâà
Още в преди да сме отворили вратата на залата за репетиции, в коридора 

ни посреща звуците на завладяваща музика. Нашето присъствие остава не-
забелязано от танцьорите и танцьорките,които овладяват със завидна лекота 
стъпките на танца.

Децата се съгласиха с охота да 
отговорят на  въпросите на своите 
съученици – журналистите от „Учи-
лищен вестник”

Н. П – Много е весело при вас. 
Какъв е танцът, който подготвяте?

М.В. – Подготвяме един лати-
ноамерикански танц  , който много 
ни харесва. Г-жа Тенева ни поръча 
красиви сценични костюми за новите 
танци, които подготвяме.Имаме един 
български народен танц, един ромски 
и този танц. Искаме да се представим 
много добре на сцената

Ателие приказен свят е привлякло 
за участие най-малките ученици.Изпод 
сръчните ръце на децата и тяхната ръ-
ководителка оживяват ръчно изработени 
от самите тях театрални кукли, които 
потапят публиката във вълшебния свят 
на приказките.
В.И. – С какво се занимавате в ателие 

«Приказен свят»
Петър Иванов – четем и разказваме 

приказки, рисуваме илюстрации към тях.
подготвяме и драматизация на приказка 
с кукли.

Àòåëèå „Ïðèêàçåí ñâÿò” ñ ðúêîâîäèòåë Æèâêà Íà÷åâà

Тук нашите ученици се учат 
как се изграждат бъдещите ме-
ниджъри, хората, които стоят 
в основата на производството 
и икономиката.Тук се коват ка-
чества като предприемчивост и 
отговорност.

 
Г.И – Какво е да си предпри-

емач?
 Елена Мимова - Това е чо-

век , който има голямо желание 
да направи нещо нова, което се 
харесва на хората и те го ползват 
с удоволствие.Предприемачът 
печели от това .

Я.Н –На какво ви научи рабо-
тата във вашето ателие?
Митко Илиев – Изработваме 

предмети от различни материа-
ли.Всеки има свой план, които 
му помага да постигне целите 
си.Учим се на постоянство, от-
говорност и трудолюбие.

Àòåëèå „Ìëàä ïðåäïðèåìà÷” ñ 
ðúêîâîäèòåë Äèàíà Áàëúê÷èåâà

В.А – Кой изработва театралните 
кукли?
Мария Гинева – Ние сами изработва-

ме куклите от различни материали.След 
това репетираме и представяме драма-
тизацията пред нашите съученици.
В.А. - Коя е приказката , която 

подготвяте сега.
Дида Иванова  - Заглавието ще 

запазим в тайна, но ви каним да да 
видите изложбата, която подготвихме 
за нашата придставителна изява на 
19.12.2013 година.



5 Ó×ÈËÈÙÅ

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!

Àòåëèå „Ïðåñúçäàé ñâåòà îêîëî ñåáå 
ñè” ñ ðúêîâîäèòåë Ìàðèÿ ×åïêüîðîâà

 Познаваме тези момичета и 
момчета и тяхното преклонение 
към семейните ценности.за раз-
лика от останалите групи , които 
посетихме,те кротко стоят по 
местата си и работят, вглъбено 
върху ръкоделията си.И като 
извадени от раклата на баба, 
грейват ръчно изплетени, пъст-
ри чорапи, теллици, шалчета.  
Е.К. – Какво ви накара да 

изберете това занимание за 
свободното си време?

Сузана Илиева – Придоби-
ваме полезни умения, които ще 
ни трябват в живота.Родителите 
ни са много доволни ,че в учи-
лище се учим да плетем и шием.

Е.К. – Само това ли пра-
вите?

Сузана Христова – Инте-
ресно е. Рисуваме модели, 
плетем,подготвяме модели за 
изложбите, които организираме. 
С нетърпение очакваме и часо-
вете, в които ще се учим да из-
работваме бижута и аксесоари.

Учениците, от клуб Млад еко-
лог са обединени от една актуална 
и дълбоко хуманна идея – опазване 
на околната среда, формиране на 
умения за взаимодействие с при-
родата, поддържане та хармони-
ята в нея и привличане интереса 
на съучениците си към изгражда-
не на позитивно отношение към 
заобикалящия ни природен свят. 

З.Г – Кое е най – интересното 
,което научихте от участието си в 
този клуб?

Валентина Недева – Запоз-
наваме се с различните видове 
растения и ролята на човека за 
съхраняването на разнообразието 
в природата и опазване на окол-
ната среда. Вече знаем кои са 
защитените видове на територията 
на България и осъзнаваме колко 
голяма е отговорността на всеки 
от нас , за да запазим средата , в 

Êëóá „Ìëàä åêîëîã” ñ 
ðúêîâîäèòåë Ïåíêà Ãåîðãèåâà

която живеем.
С.П. – Как смятате , че може 

да помогнем на природата, да я 
запазим от влиянието на човеш-
ката дейност?

Елена Русанова - Ние често 

организираме кампании за по-
чистване на училищния двор, 
парковете в града и др.Грижим 
се за растенията, популяризираме 
наученото,чрез информационни 
табла и изложби.

Намираме участниците в 
този клуб вглъбени в своите 
занимания пред мониторите в 
компютърния кабинет. Нетър-
пеливи са да ни разкажат за 

своите виртуални пътешествия 
из родината, да ни покажат 
нейните забележителности.

Л.Е – Виждам, че сте 
много ентусиазирани. Каква е 

Êëóá„Äà ïðåîòêðèåì ÷óäåñàòà íà Áúëãàðèÿ” 
ñ ðúêîâîäèòåë Âåëÿíà Àòàíàñîâà

темата, която разглеждате?
Ива Йорданова – Разглеж-

даме българските архитектур-
ни резервати и и природни 
паркове.Толкова много красиви 
места има България.Изработи-
хме вече тематичен календар 
„Архитектурни резервати”.
Работим върху изработването 
на пътеводител ан архите-
ктурните резервати. Мечтаем 
реално да посетим тези места.

М.Г. – Кои са местата, 
които най- много ви харес-
ват.

Ива Йорданова - Аз мечтая 
да посетя Арбанаси, Трявна и 
Жеравна.Надявам се наистина 
да можем да осъществим една 
екскурзия, по време на която 
да разгледаме реално, онова, с 
което сме се запознали в клуба.

„Äà ñúõðàíèì áúëãàðñêîòî” ñ 
ðúêîâîäèòåë Ìàðóñÿ Áàêàëîâà

Българската национална тра-
диция е онова, което ни съхра-
нява като народ.Тя включва като 

основен компонент българския 
национален фолклор, с неговия 
неповторим колорит и разноо-

бразие.
З.Г. – Как се съхранява бъл-

гарското?
Стоян Янков – Изучаваме 

и пресъздаваме българските 
народни обичаи.Представяме 
наученото пред целияград на 
Общинските фолклорни фес-
тивали ипразници. – Коледа, 
Лазаров ден, Цветница.Имаме 
отличия от участието си в Об-
щинския коледарски празник, с 
които се гордеем много.

Е.К. – Кой е любимият ви 
обичай?

Койчо Василев – Коледа. 
Защото тогава организираме 
своя коледарска куда.Пеем, тан-
цуваме и получаваме подаръци.

Aòåëèå „Èñêàì äà óñïåÿ” ñ 
ðúêîâîäèòåë Òàíÿ Ñòîÿíîâà
Тук наистина децата са успе-

ли да развият завидни умения 
за изработване на различни при-
ложни модели.Рисуват, спорят 
творят.Разделени на творчески 
екипи при тях цари заразителна 
атмосфера на съзидателен труд.

Г.Т. – Изключително кра-
сиви са вашите  творения. С 
какво се занимавате сега?

Бинка Станкова – Усвоили 
сме вече различни приложни 
техники. –квилинг,оригами, 
макраме, декупаж, папие маше. 
Чрез уменията си изработваме 
красиви предмети, които радват 
окото.

С.В. Каква е съдбата на 

вашите произведения?
 - Бинка Станкова Организи-

раме изложби, благотворителни 

разпродажби, подаряваме някои 
от тях, доставяме радост, даря-
ваме красота.

Êëóá „ Ñëàâååâè ãëàñîâå” ñ 
ðúêîâîäèòåë Ãðîçäàíêà Àòàíàñîâà
Името на клуба съвсем приляга на 

сладкогласното пеене, което ни посреща 
още на прага.Българската народна песен 
привлича вниманието на всички, които 
се намират в сградата на училището. 
Хористите ни поздравяват с любимата 
си песен преди да проведем нашето 
интервю с тях.

С.С. -  Виждаме един наистина 
добър народен хор. Какви са писните 
от вашия репертоар?

Йовка Румянова – Изучаваме бъл-
гарския песенен фолклор.Разучаваме и 
изпълняваме песни от различни крайща 
на България.

Я.Р. – Кои са любимите ви песни?
Вихър Росицов – Ние момчетата 

най-обичаме коледарските песни. С 
тях участваме в общинския коледарски 
празник и печелим награди.Момичетата 
подготвят 

песни свързани с Лазаров ден . Под-
готвяме и участие за концерта по случай 
юбилея на училището през месец април.  

Интервюто взеха:
Васил Иринков Иванов, Ива Донкова Сте-

фанова ,Латинка Еленкова Христова, Николай 
Петров Колев ,Георги Иванов Иванов , Георги 
Илиев Танев   ,  Еленка Катева Маринова  ,   
Зина Георгиева Атанасова  ,    Силвия Стоянова 
Петрова,   Стоянка Иринова Великова,    Мин-
ка Йорданова Ганчева,  Янка Рускова Никова   
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!

Êëóá „Òðàäèöèèòå –ïúò êúì òîëåðàíòíîñò è àêòèâíà 
ãðàæäàíñêà ïîçèöèÿ” ñ ðúêîâîäèòåë Öâåòåëèíà Òîí÷åâà
Традициите – онези специални 

моменти ,коитоприсъстват неизменно 
в нашите празници и понякога в дел-
ника ниправят част от общото цяло, 
наречено народ.Учениците, участници 
в клуба се запознават,изследват ипре-
създават традициите на различните 
етноси, учатсе да бъдат толерантни 
,защото когато познаваш добре другия 
– различния, можеш и да го разбереш, 
обичаш и уважаваш. 

Н.П. – Вече трета година участ-
вате в този клуб . Какво ви даде това 
участие?

Милена Димова – Запознаваме се с 
бита и празниците на различните етно-
си в България. Традициите, обичаите, 
кулинарните особености.

С.И. – как споделяте наученото с 
вашите приятели?

Таньо Тодорков - Изработваме 
книжки с различна тематика, които 
разпространяваме в училището.Участ-

ваме в изложби, пресъздаваме харак-
терни обичай на различните етноси.

ÑÚÒÂÎÐÅÍÎ Ñ ÐÚÖÅ È ÑÚÐÖÅ
 Денят преди Коледната ваканция бе преситен с щастливи изживавания за 

учениците от ОУ «Св.Св.Кирил и Методий»..
Групите по проект «УСПЕХ» имаха своите представителни изяви. Клуб 

«Да изразя себе си чрез танц» и театрално студио «Слово»  допринесоха за 
празничното настроение със своя коледен спектакъл. С много танци, песни и 
смях посрещнахме коледните празници в училище.

  С богата изложба представиха продуктите на своя труд и участниците в ос-
таналите десет групи работещи по проекта. Сътвореното с от талантливите ръце 
на нашите ученици ни накара да се чувстваме горди от плодовете на труда ни.

Ó×ÀÑÒÂÀÌÅ Â ÆÈÂÎÒÀ ÍÀ ÐÎÄÍÈß ÃÐÀÄ
С много слънце и на-

строение гр.Стралджа 
посрещна своя празник. 
Залюляни в ритъма на 
лунапарка с трепет оч-
аквахме участието си в 
посветения на празника 
«Парад на приказките». 
Приготвяхме  своите 
сценични костюми, ре-
петирахме реплики, из-
пълнявахме внимателно 
указанията на нашите 
ръководителки – г-жа 
Цветелина Тончева, г-жа Веляна Атанасова,Пенка Анкова, Димка Шидерска, 
Димка Лужецка, Виолета Атанасова, Таня Стоянова, Атанаска Мозакова.

С новите си специално изработени карнавални костюми се превърнахме в 
истински професионални актьори и актриси.вложихме много труд и емоции, 
заслужихме аплодисментите на многобройната публика, а у нас остана пре-
красния спомен от един истински вълнуващ празник.

ÁÚÄÈ ÄÎÁÚÐ, ÏÎÄÀÉ ÐÚÊÀ!

В рамките на планираните дейнос-
ти , в изпълнение на проект по НП»На 
училище без отсъствия» ,Мярка «Без 
отсъствия»  на 16.12.2013година в 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий” Страл-
джа се проведе дискусия на тема : « 
Учители и родители – партньори при 
формирането на отговорни и способни 
личности». Дискусията провокира 
интереса на родители и учители, 
събуди и активира  едно ползотворно 
и трайно сътрудничество между ро-

дители и учители, така, че те заедно, 
резултатно и навременно да решават 
нелеките проблеми в ежедневието на 
децата в риск.

Програмата е част от управленския 
подход  и своеобразно продължение 
на общите усилия на училището  и 
неговите партньори при прибирането 
и задържането на подлежащите на 
задължително обучение ученици. 

Тя включва дейности, в които 
участват  като целева група деца от 1 

до 8 клас, които не посещават редовно 
училище, с риск от отпадане от обра-
зователната система; деца, отпаднали 
от училище; семействата на децата с 
риск от отпадане.     

Партньори в постигане на целите 
на програмата са  учители ,родители 
,Дирекция „Социално подпомага-
не „,Отдел  „Детска педагогическа 
стая”Общинска Администрация ,,мест-
ни ромски лидери .

В реализацията на дейностите вече 
втора година са ангажирани пряко 
педагозите Атанаска Мозакова и 
Димка Лужецка , които с задоволство 
споделиха осезаемите резултати от 
работата си с целевата група - редовно 
посещение на учебни занятия, повиша-
ване на мотивацията и постиженията 
на учениците.

Родители и  Учители си обещаха 
още по- тясно сътрудничество и за-
дълбочено партньорство.

След приключване на дискусията 
децата, включени в проекта получиха 
пакети с дарения, събрани в рамките на 
дарителската кампания „Бъди добър, 
подай ръка!”

ÑÊÓÊÀÒÀ Â ÊËÀÑÍÀÒÀ ÑÒÀß
Скуката от училище ще изгоня
Ако в час спокойно мога да говоря
Повече да са шегите
Разрешени в час да са игрите
Да се трупат хубави оценки
Както на площадката – люспите от семки
Хубаво ще е да мога да преписвам
И когато пожелая да се кискам
Де да мога да си хвана асансьора 
До втория етаж от двора
Ако може нека няма зима
Саво лято и ваканция любима.

-  Иванчо, къде загива цар Симеон Велики?
 - На 65 страница, в учебника, горе вдясно!
               
Иванчо се прибира вкъщи и казва на майка си и баща си:
- Мамо, тате, имам добра и лоша новина! Добрата е, че имам 

шестица по математика, а лошата е, че съм голям лъжец!
                                                                
Иванчо изцапал прозореца на класната стая и директорът 

го наказва:
- До обяд да си боядисал всичките прозорци на първия етаж!
След като Иванчо бил готов отива при директора и му казва:
- Шефе, остана малко боя, да боядисам ли и рамките? 

ÁÈÑÅÐÈ ÎÒ ÊËÀÑÍÀÒÀ ÑÒÀß:

 Ти, с дъвката, мини първо през кошчето!
 Аз се смея и вие се смеете, но накрая ще си разменим местата!
 Приберете всичко в чантите и пишете! Хайде, часът започна! Тук да
 не е козметичен салон!
 Ако не млъкнете, ще изгоня всичките и ще работя с останалите!
 Като нямате учебници, ще пишете! Иначе от къде ще преписвате 
на контролните?

Ние  учениците от Клуб «Млад журналист»  издадохме своя 
вестник с заглавие «Училищен живот» .С помощта и подкрепата 
на г-жа Надя Жечева –главен редактор на в-к «Стралджански 
вести» .
Изказваме  своята признателност и благодарностна г-жа Же-

чева за помощта и подкрепата 
Редакционна колегия: Васил Иринков Иванов, Ива Донкова 

Стефанова ,Латинка Еленкова Христова, Николай Петров Колев 
,Георги Иванов Иванов, Георги Илиев Танев,  Еленка Катева Мари-
нова  ,   Зина Георгиева Атанасова,    Силвия Стоянова Петрова,   
Стоянка Иринова Великова,    Минка Йорданова Ганчева,  Янка 
Рускова Никова     

ÇÀÁÀÂÍÈ ÇÀÄÀ×ÊÈ ÇÀ ÐÀÇÑÚÍÂÀÍÅ
Една стая има четири ъгъла. Във всеки ъгъл седи по една котка, а срещу 

всяка котка седят по три котки. Колко котки има в стаята?
              
Тръгнал Иван за Балван. По пътя си срещнал 7 селянки. Всяка носела чувал
с по 7 прасенца. Колко крака общо отивали към Балван?
 
Рибар ловял риба. Попитали го колко риби е уловил, а той отговорил: 
“На осмицата половината, шестица без глава и девятка без опашка“. 
Колко риби е уловил рибарят?
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Да посадиш дърво е 
възможно най-добрият 
спомен за една отми-

нала година. Не по-малко добро 
е да съхраниш дърво. А когато 
това се отнася за цяла гора, то 
тогава грижата е сериозна, отго-
ворна и необходима. Защото, кол-
кото и банално да звучи, гората  
са белите дробове на планетата.

От преди две  години в Страл-
джа тлее тревогата за боровите 
насаждения в района. Процесът 
на съхнене като явление в цяла 
Южна България е факт от 2012г., 
задълбочи се през 2013 , а като 
че ли най-сериозните проявления 
в общината са в горските масиви 

на Каменец и Войника. Според 
специалистите в гората край 
Войника съхненето е обхвана-
ло всички борове. В Каменец 
положението не е по-добро , но 
там бора е внесен изкуствено, 
след съхненето свои територии 
завладяват нискостеблените  ши-
роколистни растения. Всеки , 
който преминава по пътя край 
горските масиви не може да не 
обърне внимание на петната 
със тъжно изсъхналите борове. 
Общината първа сигнализира 
за това Лесозащитна станция 
Варна и Регионалната дирекция 
по горите Сливен  при първите 
симптоми на заболяването, из-

вършена е проверка, съгласно 
препоръките бе проведена и са-
нитарна сеч с интензивност 50 % 
при черния бор в Каменец и Вой-
ника. Изготвения и утвърден от 
Регионална дирекция на горите 
Сливен план-извлечение за про-
мяна вида на сечта през 2013г. в 
Общински горски фонд Страл-
джа и залагане санитарна сеч с 
интензивност 50 % бе предложен 
за обсъждане и утвърден  в ОбС. 
Тази сеч ще даде възможност за 
оглед на заболелите дървета и 
очакване за пълно възстановя-
ване на горските масиви, счита 
и  инж.Румен   Чанков, лесовъд 
в общината.

Ñúõíåíåòî íà áîðà – 
íà âíèìàíèåòî íà ÎáÑ
Ìåòåîðîëîãè÷åí àíàëèç íà âðåìåòî çà 2013ã.

Валентин Велчев
Времето през 2013г. ни 

поднесе различни изнена-
ди които можем да очаква-
ме, снежни виелици през 
зимата, жарки дни през 
лятото, поройни валежи, 
както и разбира се много 
слънчеви и спокойни дни.  

Януари 2013г. времето 
се характеризираше с по-
динамични атмосферни 
процеси и диапазона на 
температурите беше голям. 
В отделни дни термоме-
трите отчетоха пролетни-
те 16 градуса, а в други 
зимата показваше своя 
снежен характер. Първата 
половина на месеца беше 
безвалежна, а през втората 
серия Средиземноморски 
циклони носеха валежи – отначало 
от дъжд, а в края на месеца и от 
сняг. Сериозна зимна обстановка се 
формира на 26 януари с характерните 
за източна България снежни виелици, 
образуваха се преспи и навявания. В 
последните дни на месеца температу-
рата се понижи до -11  градуса, която 
беше и най-ниската температура за 
зимата на миналата година. Сумарното 
количество на валежите за минало-
годишния януари достигна 48л/кв.м, 
което е малко повече от нормалното. 

След студения завършек на януа-
ри, февруари се характеризираше с 
доста по-топло от обичайното време. 
Най-ниската температура за месеца 
достигна едва -3 градуса, а най-ви-
соката отбеляза +17. През страната 
преминаха три Средиземноморски 
циклона, които оставиха 53л/кв.м в 
нашия град. Поради положителните 
температури валежите бяха от дъжд. 

Първият пролетен месец март, как-
то е характерно за него беше твърде 
динамичен, температурите се движеха 
в широки граници. Най-ниската стой-
ност беше -4 градуса, а най-високата 
достигна +22. Още в първите дни на 
март температурите ни напомниха за 
пролетта и мартенското слънце в края 
на първото десетдневие повиши стой-
ностите до 20 градуса. През второто и 
третото десетдневие Средиземномор-
ски циклони и атмосферни фронтове 
носеха бърза динамика на времето, те 
бяха свързани с чести превалявания 

от дъжд, а силните ветрове също не 
липсваха. Мощен Средиземноморски 
циклон причини ураганни ветрове на 
14 март, най-голяма скорост получава-
ха те при спускането си по северните 
склонове на Стара планина и в района 
на Габрово и Трявна бяха повалени 
значителни площи борови гори. Ме-
сец март приключи с количество на 
валежите от 64л/кв.м. 

Характерното за април бяха съвсем 
малкото валежи паднали през този 
пролетен месец. Сумарното коли-
чество на месечния валеж за нашия 
град достигна едва 18л/кв.м. През 
повечето дни температурите бяха 
близки до характерните за април, 
през последната седмица от месеца 
обаче стойностите достигнаха до 
летните 30 +31 градуса. По-топлото 
и с по-малко валежи от обичайното 
време продължи и през май, което 
се дължеше на трайният антициклон 
обуславящ атмосферните процеси над 
югоизточна Европа. Известна лабили-
зация на атмосферата настъпи в края 
на месеца, по-съществен дъжд падна 
на празничния 24 май, който беше 
съпроводен и със ситна но интензивна 
градушка. Сумарното количество на 
майските валежи достигна 32 л/кв.м, 
или половината от месечната норма. 

В началото на юни атмосферната 
циркулация се промени и се установи 
неустойчиво време с чести следобедни 
валежи и гръмотевични бури. През 
втората половина на месеца настъпиха 
първите летни горещини, термометри-

те в нашия град отчетоха стойности от 
35 +36 градуса. Краят на горещините 
постави студен атмосферен фронт 
през последния ден на юни, тогава 
се изля и пороен дъжд с количество 
66л/кв.м. Юни оправда характера си 
на валежен месец и количеството на 
падналия дъжд в нашия град достигна 
135л/кв.м.

В разгара на лятото месец юли се 
отличаваше с температури близки до 
климатичните, едва през последните 
дни живакът в термометрите отбе-
ляза жарките 36 +37 градуса, което 
не е екстремна стойност за нашите 
географски ширини. Единственият съ-
ществен дъжд падна на 8 юли, когато 
буреносните облаци изляха над нашия 
град 22л/кв.м. Липсата на валежи през 
втората половина на месеца доведе до 
сериозен воден дефицит в почвата, 
което постави началото на лятното 
засушаване. Август се оказа по-горещ 
от юли с температури, които в почти 
всички дни превишаваха тридесетото 
деление на термометрите. Стойности 
от 35 градуса не бяха рядкост, а най-
високата августовска температура 
достигна 36 градуса. Липсата на 
валежи през целия август доведе до 
задълбочаване на лятното засушаване. 
Лятото на 2013 затвърди очерталата се 
тенденция през последните години за 

формирането на силни и 
продължителни летни за-
сушавания. Твърде често 
тези засушавания преми-
нават и в есенни, 2013г. не 
беше изключение от тази 
тенденция. Септември се 
характеризираше с топла 
първа половина и срав-
нително по-хладна втора, 
когато студени атмосфер-
ни фронтове от северо-
запад пренасяха хладни 
въздушни маси. Валежите 
отново поднормени, един-
ствено падналият валеж в 
средата на месеца от 14л/
кв.м. имаше стопанско 
значение. 

Октомври се характе-
ризираше с динамична и 
доста хладна първа по-

ловина и спокойна и по-топла втора. 
Два Средиземноморски циклона – в 
началото и средата на месеца донесоха 
така нужните валежи, които бяха от 
решаващо значение за поникването и 
първоначалното развитие на житните 
посеви. В началото на октомври твърде 
неочаквано зимата напомни за себе 
си, в планините над 1000м/н.в. падна 
сняг и планинските ни масиви полу-
чиха своята първа снежна украса. При 
настъпилото изясняване равнините 
получиха от своя страна първите есен-
ни слани, нещо твърде нехарактерно 
за началото на октомври. Краят на 
този есенен месец се оказа по-топъл 
от началото му, температурите през 
последните дни надвишаваха 20 гра-
дуса, достигайки в отделни дни до 24 
+25, установи се слънчева и спокойна 
златна есен. 

През ноември температурите се 
движиха в широки граници в зависи-
мост  от въздушните маси които дос-
тигаха до нашата страна. През първите 
дни, попадайки в топлия сектор на 
Средиземноморски циклон, южнякът 
повиши температурите до 22 градуса. 
В средата на месеца започна захлажда-
не, но като цяло температурите не бяха 
особено ниски за сезона. Така нужните 

за есенните посеви валежи имаше през 
третото десетдневие, тогава с настъ-
пилото застудяване в края на месеца 
видяхме и първите снежинки. 

Декември беше с температури през 
повечето дни близки до нормалните. 
Доста по-топло беше над планини-
те, докато над равнините мъглите и 
температурните инверсии задържаха 
по-студен въздух. Целият месец беше 
необичайно сух, траен антициклон 
над югоизточна Европа определяше 
безвалежното време в нашата страна. 
Липсата на достатъчно зимни валежи 
няма да даде възможност за натруп-
ване на достатъчно водни запаси в 
почвата, които ще са нужни през 
пролетно-летния сезон за вегетацията 
на растенията. 

Общата сума на валежите паднали 
през 2013 година в нашия град дос-
тигна 483 л/кв.м, при годишна норма 
около 550 литра. Видно е, че валежите 
са под средно климатичната норма. 
Климатично през втората половина на 
лятото и началото на есента в нашия 
район се наблюдава минимум на ва-
лежите, през изминалата година този 
минимум беше особено силно изразен, 
в продължение на два месеца – от сре-
дата на юли до средата на септември 
практически липсваха валежи. Друга 
неблагоприятна тенденция, която се 
изяви през 2013г. са и пролетните 
засушавания – доста поднормените 
валежи през април и май, а тези ва-
лежи са решаващи за формирането на 
продукцията при доста от културите. 
Повечето валежи през януари, фев-
руари и март доведоха до натрупване 
на добри водни запаси в почвата, 
което беше благоприятно за по лекото 
преодоляване на настъпилото след 
това пролетното засушаване. Тези ут-
върждаващи се промени в климата ни 
дават повод да говорим за  отстъпване 
на умерено континенталния климат от 
нашия географски район и установя-
ване  характеристиките на преходно 
средиземноморския – значителни 
зимни валежи, за сметка на същест-
веното редуцирането на пролетните 
и летните.  
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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

821 януари 2014 г.

Çà ñòàðàòà è íîâàòà
Сурвакарчетата  Камелия и Калина пожелаха щастлива нова 

година на всички от клуб „Дълголетие”- Стралджа. Празнен-
ството, подготвено с много любов от членовете на организа-
цията, се превърна в една специална среща между старата  и 
новата  години. В ролята на 2013 влезе шегаджийката Руска 
Балтова. Побеляла и попрегърбена от грижите, тя все пак про-
дължаваше да се усмихва  докато задаваше въпроса доколко са 
останали доволни от нея членовете на клуб „Дълголетие”. На 
изпроводняк щедро им раздаде пожелания за здраве и успех през 
следващата  2014 и тихо  напусна сцената на времето. След нея 
горда и уверена влезе 2014- Маринка Колева. За да демонстрира, 
че очакванията може да бъдат  по-смели, стига всеки  да даде 
своя принос за това. И наздравици се вдигнаха  с бяло и червено 
стралджанско , и настроението подскочи празнично! 

Като председател на клуба Донка Атанасова поздрави всички 
с пожеланието клубната дейност да продължава все така актив-
но. И викторина имаше, томбола развесели всички, занизаха 
се коледарски песни и множество танци. Масите , украсени 
с множество стралджански специалитети, бяха  като изложба 
за сръчността на домакините  и изпитание за участниците в 
тържеството.

ÑÏÅÊÒÚÐ

Î Á ß Â À
Клуб „Дълголетие” 

Стралджа организира 
мини-почивка в Републи-
ка Турция, гр. Дикили 

– крайбрежен град в про-
винция Измир, разполо-
жен на Егейско море

ÖÅÍÀ: 198 ËÂ. ÍÀ ×ÎÂÅÊ
Дати:  25 април  – 30 април 2014 г.
  29 април  – 4 май
  З май  - 8 май
  7 май   – 12 май

Срок за записване и внасяне на гаранция от 100 лв. – до 20 
януари 2014г. при тел. 04761/51-89 или 0894722132 – Петко 
Атанасов Стоянов

Цената включва: 6 дни – 4 нощувки на база НВ – закуска и 
вечеря на шведска маса

- транспорт с луксозен автобус фирма „Дичони” Ямбол
- фериботни такси
- обслужване от представител на „Дичони” по време на пътя 

и престоя в Дикили
- обслужване от представител на фирмата партньор на „Ди-

чони” от гр.Дикили през целия престой
-  нощувки в 4-звезден хотел
- Всяка вечер програма с български DJ
- Медицинска застраховка
Цената не включва:
- допълнителни екскурзии в Дикили
- лични разходи

 „Да повярваме, че мо-
жем да постигнем пове-
че!”, пожелава в своята 
новогодишна картичка до 
кмета на община Стралджа 
Митко Андонов президен-
тът на РБългария Росен 
Плевнелиев. „Мирна, здра-
ва и успешна да е новата 
2014г.!”, добавя Сергей 
Станишев, председател на 
НС на БСП и президент на 
ПЕС. Щедри са пожела-
нията към кмета на община 

Стралджа и от Георги Пър-
ванов, президент на Бълга-
рия, от Гинка Чавдарова, 
председател на НСОРБ, 
от кметове на общините 
Стара Загора, Сливен, То-
половград, Средец, Котел, 
Дългопол, Брезово и др. 
Митрополит Йоаникий 
благославя: „Родилият се 
Богомладенец да ни озари 
със здраве и благоден-
ствие!” Хора, свързани с 
община Стралджа, но в 

момента живеещи в САЩ,  
Германия, Испания също 
поздравяват г-н Андонов 
с очакването „новата 2014 
г. да бъде време за нови 
успехи, нови надежди и 
нови хоризонти”.

С очакване за добро парт-
ньорство  и ползотворни 
дела своите благопожелания 
поднасят и представители на 
различни фирми, организа-
ции, институции между кои-
то  МВР, КНСБ, Български 

лекарски съюз, БЧК, РЗОК, 
РУСО ,  ОД”Земеделие”, 
Исторически музей Ям-
бол, ЦКБ, Винпром Ямбол, 
ЗПТ… Приятно звучат поже-
ланията на кметовете и км. 
наместници от общината, 
от директорите на учебните 
и социални заведения, от 
читалища и НПО.” Успеш-
на нова година и вълшебни 
моменти на радост” добавят 
не малко граждани, които по 
един или друг начин желаят 

да докажат своята благодар-
ност за добри контакти с 
общината.  В народен стил 
е пожеланието за берекет 
и на акад. Крум Георгиев, 
председател на Общество за 
фолклор, един добър прия-
тел на Стралджа и  сериозен 
помощник в развитието и 
разпространението на бога-
тия местен фолклор.

„Всички тези картички, 
пожеланията в тях са ин-
дикатор за добрите връзки 

на общината, за създадения 
авторитет и доказателство, 
че Стралджа се приема като 
един сериозен партньор.”, 
счита кметът Митко Ан-
донов, който благодари на 
всички отправили пожела-
ния към общината и добавя: 
„Ще работим така, щото 
да намерим формулата на 
успеха и да докажем, че 
община Стралджа наисти-
на има своето място сред 
най-добрите!”

Äà ñå ñáúäíàò ïîæåëàíèÿòà!

С мисълта за безсмъртната  
Яворова душа, за поета от све-
товна величина, за войводата 
и патриота  , стралджанци се 
събраха пред паметника на 
поета  и поднесоха венци на 
признателност.  Кметът Ми-
тко Андонов даде пример за 
уважение и преклонение към 
автора на „Градушка” и „Ар-
менци” оставайки в минутка 
мълчание пред паметника. Пос-
ледва го Валентина Маринова, 
директор на  СОУ”П.Яворов”. 
Поставяйки своите цветя пред 
реликвата  местни читалищни 
дейци припомниха, че Яворов 
е бил член на настоятелството 
при  читалище „Просвета”, 
участвал в театрална постанов-
ка, което до днес е гордост за 
самодейците.    Годишнината 
от рождението на Яворов събра  
почти всички ученици  и учите-
ли от училището, чийто патрон 
е Яворов, общински съветници, 
културни дейци, общественици, 
членове на клуба „Приятели на 
литературата”.

 „Годината, през която поетът 
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е бил в Стралджа, е изклю-
чително  трудна за творческа 
личност като Яворов, но е и го-
дина в която трупа впечатления, 

от които по-късно се раждат 
стихотворенията „Арменци” и 
„Градушка”. В Стралджа Яво-
ров намира възможност да пише 

стихове, получаващи добър 
прием в сп.”Мисъл”, припомни 
Кольо Пехливанов, гл.експерт 
„Култура” в общината.

Да сме  живи и здрави  до година, до Амина! 
Честито на именниците, радост във всеки дом! 
С тези поздравления кметският наместник на 
Богорово Митко Ангелов поздрави участниците 
в празника Йордановден. За поредна година една 
групичка от 5 ентусиазирани  жени и 3-ма смели 
мъже участваха в ритуала по вадене  на кръста 
от водата. Кольо Петров спаси мъжката чест и 
успя да бъде първият, който стигна до него, за 
да получи поздравленията на Минка Станчева, 
Величка Михалева, Гинка Русева, Михал Вълев, 
Слава Иванова, Иванка Танева. Малко по-късно 
в залата на читалището имаше още поздравления 
и наздравици. Масата грейна със специално 
приготвените баници , погачи , мезета и пити-
ета. Усмихнаха се възрастните жители на едно 
от най-малките села в общината, хванаха се на 
хорото, за да докажат, че животът може да бъде 
красив и щастлив щом хората пожелаят това. 
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