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 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

 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!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 3)   29. 1. 2015 ã. 

Кметът на Община Стралджа Митко Андонов е удостоен със 
Специалната награда „Почетен градоначалник на България за 
периода 2007-2014г.” Призът     на предаването „Национален 
календар” , излъчвано по ТВ”Европа”, се връчва за първи път 
и  е единствената специална награда за целия планов период, с 
която се удостоява кмет у нас за принос в усвояването на сред-
ства  по европейски и национални програми и работа по промяна 
облика на общината. Наградата- огърлица  се придружава и от  
Почетна Грамота. 

Г-н Андонов прие наградата като признание както за своя 
така и за труда на целия екип с който работи вече трети мандат. 
„Благодаря за това, че направеното в Община Стралджа се забе-
лязва и оценява високо. Тази награда е допълнителен стимул за 
всички нас да работим още по-настойчиво, енергично и упорито 
за развитието на общината напред.”, каза той. 

  През 2013г. г-н Андонов беше удостоен с приза „Почетен 
кмет на годината” за цялостен принос, ефективно управление и 
изключителни успехи в развитието на общината.

Ñïåöèàëíà íàãðàäà 
çà Ìèòêî Àíäîíîâ
Ñïåöèàëíà íàãðàäàÑïåöèàëíà íàãðàäà
çà Ìèòêî Àíäîíîâçà Ìèòêî Àíäîíîâ

Ëîçåíöè òúðñÿò ïîäêðåïà Ëîçåíöè òúðñÿò ïîäêðåïà 
îò ïðåçèäåíòàîò ïðåçèäåíòà

Кметът на Лозенец Петранка 
Добрева и  Инициативният 
комитет , който отстоява 

интересите на жителите на селото за  
недопускане  възстановяване на базата 
за съхранение на боеприпаси и взрив-
ни вещества "Стралджа-Мараш", се 
срещнаха с Президента на Република 
България  Росен Плевнелиев в изнесе-
ната му приемна в  Сливен, за което 
активно съдействие оказа инж. Иван 
Манчев, зам.кмет на община Сливен.

Представителите на най-постра-
далото село  от взривовете край 
Петолъчката през 2012г.   споделиха 
тревогата си , че все още не са изпла-
тени обезщетенията на земеделските 
производители от фирмата за утилизи-
ране на боеприпаси "Берета Трейдинг". 
Експлозията тогава   причини смъртта 
на трима работници, ранени бяха  осем 
и нанесени безброй материални щети 
на жителите на селото, а загубите на 
земеделските производители се изчис-
ляват на около 600 хил.лв. Хората са 
притеснени, че фирмата, но под друго 
име, ще се опита да възстанови скла-
довете и дейността си.  

Подробности на стр. 3    
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ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀ ÄÎÌÀØÍÈ ÏÎÒÐÅÁÈ
Ул.”Хемус” 52 / Червения магазин/

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

0892725649, Ãåíàäè Äè÷åâ

Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

Ïðåä íîâîòî ðàçïðåäåëåíèå íà îáùèíñêè ìåðè è ïàñèùà

Êìåòîâå ïîäãîòâÿò 
ñðåùè  ñ æèâîòíîâúäè

На  среща  с  кметове 
и кметски наместници в 
Стралджа беше обсъден 
въпроса по предстоящото 
разпределение на общин-
ските пасища и мери меж-
ду местните животновъди. 
Кметът на общината Митко 
Андонов обърна внимание 

на това, че кметовете и 
км.наместници са хората, 
които трябва да информират 
собствениците на животни 
по селата за подновяване  ре-
гистрацията като земеделски 
производители за 2015г. тъй 
като при разпределението ще 
участват само регистрирани 

земеделски производители- 
животновъди. Изяснени бяха 
промените в закона за под-
помагане на земеделските 
производители, според които 
в очертаването в ИСАК за 
2015г. няма да бъдат допусти-
ми за получаване на субсидия 
тези площи, за които не е 
регистрирано правно основа-
ние за ползване на земята. А 
това се регистрира с подава-
не на заявление по чл.70 от 

Правилника за приложение 
на Закона за собственост и 
ползването  на земеделските 
земи. В срок до  15 февруари  
всички животновъди трябва 
да подадат заявление до Об-
щинска служба „Земеделие” с 
което заявяват своето правно 
основание за ползване на об-
щинските пасища. По време 
на заседанието Иван Георгиев, 
зам.кмет, изрично  посочи, че 
при новото разпределение на 

общинските мери и пасища за 
2015г. се налага да се спази 
старото разпределение по 
имоти, за да може  подадените 
до 15 февруари  заявления по 
чл.70 от ППЗСПЗЗ да отго-
варят на имотите от новото 
решение на Общинския съвет.

Срещите с животновъди-
те по селища ще се проведат 
през февруари и кметове 
и км.наместници ще пред-
ставят протоколи за това. 

Земеделските стопани ще 
представят заявление от 
животновъда, че желае да 
ползва общински мери и 
пасища за новата година, 
регистрацията си като зе-
меделски производител с 
описание на вида и броя 
отглеждани животни, опис 
на общинските пасища и 
мери за общо ползване. 
Определеният краен срок за 
това е 20 февруари. 

В Стралджа  живеещите в 
четири жилищни блока могат 
да се възползват от безвъзмезд-
ното държавно саниране. Това 
са блокове  с номера 49,53, 55 
и 59 в които апартаментите 
са по 36.

В очакване на конкретните 
методични указания, за да 
стартира процедурата, кметът 
на общината Митко Андо-
нов  командирова специалист 
от общината за участие в 
обучителен курс по прило-
жение на Закона за етажната 
собственост и  Програмата 
за безвъзмездно саниране на 
жилищните сгради. Кметът 
на общината издаде заповед 

за сформиране на екип, който 
ще работи по  подготовка на 
безвъзмездното саниране. Ко-
мисията се председателства от  
Атанаска Христова, секретар, 
а за членове са привлечени 
специалисти от администра-
тивно-правния отдел и ТСУ, 
юрист и  финансист.

Най-важното условие за об-
новяване на жилищните блоко-
ве се оказва  съгласието на не 
по-малко от 67% от собствени-
ците. С отпуснатите държавни 
средства ще може да се под-
менят дограми, да се извърши 
външно измазване, ремонт на 
външни инсталации и части от 
сградите. Процедурата започва 

×åòèðè æèëèùíè 
áëîêà â Ñòðàëäæà ïðåä 

с регистрация в общината на 
Сдружения на собствениците 
на апартаментите и подаване 
на необходимите документи.  
С активната помощ на общи-
ната   живеещите в жилищни 
блокове в Стралджа  провеж-
дат събрания за изясняване 
желанието за саниране.  На тях 
присъства и кмета на община-
та Митко Андонов, който дава 

ясна и подробна информация 
за условията при които ще се 
извърши предстоящото сани-
ране на жилищните блокове. 
Паралелно на срещи с домоу-
правителите  специалистите от 
общинска администрация да-
ват пълна информация по За-
кона за етажната собственост 
и разясняват Програмата за 
безплатно саниране на сгради. 

Във връзка с кандидат-
стване на община Страл-
джа за безвъзмездна фи-
нансова помощ по Про-
грама  „Енергийна ефек-
тивност и възобновяема 
енергия”, Грантова схема 
„Мерки за повишаване на 
енергийната ефективност 
и използване на възобно-
вяема енергия в общин-
ски и държавни сгради 
и локални отоплителни 
системи” по Финансов 
механизъм на европей-
ското икономическо прос-
транство 2009-2014г. към 
Министерство на иконо-
миката и енергетиката с 
проект „Оползотворяване 
на местния потенциал от 
хидротермална енергия 
в отоплителни инстала-
ции на училища, ОДЗ и 
ЦДГ в гр.Стралджа”, по 
предложение на кмета 
Митко Андонов ОбС  еди-
нодушно одобри  Парт-
ньорско споразумение 

между община Страл-
джа, РБългария и НПО 
„Международно развитие 
– Норвегия”, Кралство 
Норвегия за  изпълнение 
на горепосочения проект.
Съветниците дадоха 

съгласието си за отдава-
не под наем чрез търг за 
срок от 10г. на язовирите, 
собственост на общината, 
в землищата на Недялско  
и Джинот. 
Община Стралджа да 

сключи анекс към дого-
вор за кредит с „Фонд 
за органите на местно 
самоуправление в Бъл-
гария” – ФЛАГ ЕАД, по 
силата на който  да се 
удължи срока на поетия 
краткосрочен общински 
дълг с цел реализация на 
Проект „Чиста енергия за 
осветление на обществе-
ни места в Стралджа и 
Кавакли”, по договор за 
субсидия, съфинансиран 
от Инструмента за пред-

ÎáÑ îäîáðè ïàðòíüîðñêî ñïîðàçóìåíèå
присъединителна помощ, 
сключен с Управляващия 
орган по Програма за 
трансгранично сътрудни-
чество между РТурция и 
РБългария,  решиха още 
съветниците с промяна на 
параметрите както след-
ва:  дълга от краткосрочен 
става дългосрочен, поет 
с договор за общински 
заем, срока за погасяване  
- до 25.07.2015г. с въз-
можност за предсрочно 
погасяване изцяло или на 
части, без такса за пред-
срочно погасяване.

С 9 гласа „за”, 4 – „про-
тив” и 3 - „въздържали 
се” ОбС одобри доклада 
за последващата оцен-
ка на Общинския план 
за развитие 2007-2013г. 
След като внимателно 
изслушаха  Отчета на 
кмета Митко Андонов за 
2014г. по изпълнение на 
Програмата за управле-
ние на община Стралджа 
2011-2014г. и получиха 
уверение, че всички по-
ставени цели са изпъл-
нени, съветниците приеха 
документа.

Ñòàðò íà îò÷åòíè 
ñúáðàíèÿ
В  периода 27 януари- 15 февруари,  по утвърден гра-

фик от Общинския съвет на БСП, в община Стралджа 
ще се проведат събрания на партийните организации. 
Съгласно дневния ред социалистите ще изслушат отчет 
за работата на  общинските партийни организации. 
Като втора точка е включен и отчет за третата година 
от мандата на кмета Митко Андонов. Очакванията са в 
откровен разговор социалистите да   обсъдят свърше-
ното през 2014г., да обърнат внимание на проблемите, 
тенденциите в  дейността на всяка партийна организа-
ция. Предвидено е да се разгледа и Решение на НС на 
БСП от 21.12.2014г.

Събранията започват от най-отдалеченото село 
в общината - Саранско. Във всяко от тях ще вземат 
участие  членове на ОбС на БСП, представители от 
екипа на кмета Митко Андонов, общински съветници 
от групата на БСП.

ßìáîëñêî ïðåä 
åïèäåìèÿ
Предепидемична е обстановката в Ямболска област, 

заяви д-р Наташа Капсъзова, директор на дирекция 
"Надзор на заразните болести" в РЗИ Ямбол. През ми-
налата седмица с остри респираторни заболявания са 
регистрирани 182 души, а заболеваемостта е 252 на 10 
000. Към момента няма регистрирани случаи на грип, 
увери д-р Капсъзова. Тя уточни, че за сега не се налагат 
извънредни мерки. Епидемиолозите ще продължат да 
следят нивото на заболеваемостта и ако  стойностите 
продължат да се покачват, то най-вероятно следващата 
седмица ще бъдат достигнат епидемичните нива на 
заболяваемост от 365 на 10 000.

Ñìÿíà â çåìåäåëñêàòà ñëóæáà
Стоян Кунев е новият директор на Областна служба 

по „Земеделие” в Ямбол. Той ще заеме мястото на Дора 
Стоянова, който оглавяваше земеделската структура 
от 13 октомври 2013 година. Кунев е в системата на 
земеделието от около  девет години, като повече от 
половината е бил в общинската служба в Тунджа. 
Сред приоритетите на новия директор е подобряване 
на работата със земеделските производители.

Äàìà íà÷åëî íà 
Ðàéîíåí ñúä – ßìáîë
Светлана Митрушева е избрана за 

председател на Районен съд – Ямбол. 
Съдия Митрушева зае вече местото на 
избрания за председател на Окръжния 
съд Васил Петков.

Съдия Светлана Митрушева има над 
16 години юридически стаж в органите 
на съдебната власт. Била е съдия в Райо-
нен съд – Ямбол, в периода 2007г.-2014г. 
е изпълнявала длъжността заместник-
председател, а от август 2014г. е из-
пълняващ функциите административен 
ръководител. През 2008г.-2009г. е участвала като експерт в работна 
група по дейностите „Продължителност на съдебните процедури и 
определяне на времеви стандарти” и „Механизми за управление на 
движението на делата и намаляване на забавянията” в рамките на 
проект по ОПАК „Консултативен форум на районните съдилища”.
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Ïðèåìíèòå äíè â Îáùèíà Ñòðàëäæà

Åôåêòèâíà ôîðìà çà 
êîìóíèêàöèÿ ñ ãðàæäàíèòå
ÏÚÐÂÈ ÏÐÈÅÌÍÈ ÄÍÈ
Първи цикъл изнесени приемни по селата планира 

Митко Андонов, кмет на Община Стралджа. Срещите 
с хората по селата  ще се редуват с редовните приемни 
дни в Стралджа. Целта е в началото на годината да 
се направи преглед на най-важните проблеми, които 
вълнуват по места жителите на общината, да се взе-
мат своевременни мерки за решаването им. В същото 
време  през м.март предстоят общоселски отчетни 
събрания на които кметове и кметски наместници 
ще направят отчет за свършеното. Обсъждането 
ще се придружава и с отчет на кмета на общината 
Митко Андонов.

Приемните дни, провеждани 
в Община Стралджа и по селата 
в общината се утвърдиха като 
ефективна форма за комуника-
ция с широк кръг граждани. Те 
са съществена част от полити-
ката на общинското ръковод-
ство  за разширяване каналите 
за проучване на общественото 
мнение чрез анкети, телефонни 
допитвания, пощенски кутии, 
сайта на общината, изнесени 

приемни на кмета. Приемните 
дни се организират по пред-
варително изготвени графици. 
Те се разпределят със заповед 
на кмета Митко Андонов и са 
включени в Хартата за правата 
на клиента, която е актуализи-
рана през 2014 г. с въвеждане 
на предварително записване , 
което улеснява гражданите и 
пести времето им.

За отчетния период прием-

ните дни са посетени от 705 
граждани в Стралджа и още 378 
в селата, което е увеличение с 
3,6% за града и 9%, което оз-
начава, че посещаемостта има 
устойчива тенденция. Изнесе-
ните приемни  улесняват хората 
живеещи извън общинския цен-
тър, не им се налага да пътуват 
и отделят време и средства, за 
да поставят своите въпроси и 
проблеми. Продължава тенден-

цията  за най-често поставяне 
на въпроса за заетост, следван 
от  проблема за сигурността и 
грижата  за самотноживеещите 
и болни хора. Това предизвика  
още по-сериозно внимание към 
социалната политика  и допъл-
ване на Плана за социалните 
услуги с дейност „Разкриване 
на Дом за възрастни хора” в 
общината.

В своя отчет за 2014г. по из-

пълнение на Програмата за управление на Об-
щина Стралджа г-н Андонов обърна внимание 
и на анкетните карти като успешно прилагана 
форма за проучване на общественото мне-
ние. През 2014г. 149 граждани са попълнили 
анкетна карта  с мнение за качеството на 
обслужване, предлагана в Информационния 
център за услуги. Хубавото е , че преобладават 
позитивните мнения , общо 96%.

Постъпилите жалби за лошо администри-
ране са само три и касаят обслужването в 
съставните села. Анализът и при тях доказва 
че демографската криза, обезлюдяването, 
отношенията в малката общност дават своя 
отпечатък върху  обслужването и всяко лично 
отношение  може да прерасне в недоволство  
и жалба.  За да може да се осигури  относи-
телно равни възможности  за обслужване през 
новата година общината ще работи за въвеж-
дане  и налагане на принципа на комплексно 
административно обслужване. Една такава 
новост  ще бъде съпътствана и от трудности, 
но има решимост  за адаптация  и повишено 
внимание към обслужване на гражданите в 
контекста на националното законодателство. 
През годината ще се работи  за осъществяване 
на стабилна интернет връзка във всички села 
и цифровизирани регистри.

Â  Ñòðàëäæà
Ñèñòåìà „Àðõèìåä” „ñëåäè” 
ðåøåíèÿòà íà ÎÁÑ 
За взетите решения на 

ОбС в Стралджа се води 
електронен  и  хартиен 
дневник. Изпълнението 
на всяко решение „тръг-
ва” към  служителите от 
общинска администрация  
чрез системата „Архи-
мед” която в същото време 
и контролира  процеса. 
Председателят на ОбС 
Стралджа Атанаска Ка-
бакова отчете това като 
предимство. На януарско-
то заседание тя  определи 
работата на съветниците 
като  активна и отговорна, 
но не пропусна да отбе-
лежи, че все още е недос-
татъчно участието им в 
обществени обсъждания, 
в работата на групите по 
разработка на Общинския 
план за развитие.
За периода  юли-де-

кември 2014 г.  съгласно 
утвърдения план ОбС е 
провел 6 заседания, от 

които едно тържествено. 
Всички са открити с оси-
гурен достъп на граждани 
и медии. Няма отложени 
заседания. Внесени са 75 
докладни записки с пред-
ложения за решения като 
най-голямата част – 67 са 
на кмета Митко Андонов, 
4 са внесени от предсе-
дателя, 2 от председателя 
на ПК по Бюджет и фи-
нанси, една от началника 
на РУ”Полиция” и една 
от общински съветник. 
През отчетния период е 
създадена една временна 
комисия.
Приети са общо 78 ре-

шения от които с утвър-
дителен и информационен 
характер, приемане на 
нови програми, наредби и 
промени в нормативната 
база – 14 , организационни 
решения – 10, финансо-
во-стопански – 27 и още 
толкова социално-иконо-

мически. През отчетния 
период 47 от приетите 
решения са изпълнени, 
26 са в процедура, други 
пет са в процес на изпъл-
нение. С решение на ОбС 
са отпуснати еднократни 
помощи на 59 граждани 
на обща стойност  6570 
лв. като това са все хора с 
необходимост за лечение, 
следоперативно лечение, 
закупуване на лекарства, 
неотложни социални дей-
ности или пострадали при 
бедствия.  Отхвърлени са 
други 30 искания поради 
неактуални, неокомплек-
товани документи и неот-
говарящи на изискванията 
съгласно Правилника за 
отпускане на еднократни 
финансови помощи.

За второто полугодие на 
2014 г. ОбС  е приел Об-
щински план за развитие 
на Общината 2014-2020 г., 
Годишен план за ползване 

на дървесина от общински 
горски фонд за 2015г., Стра-
тегически план за дейността 
на звеното за вътрешен 
одит за периода 2015-2017г., 
Годишен план за 2015 г. за 
дейността на звеното за 
вътрешен одит. Приети са 
и две програми – за упра-
вление на отпадъците и за 
опазване на околната среда 
2014-2020г. На вниманието 
на съветниците беше Декла-
рация за функциониране на 
„Производствено-складова 
база Стралджа-Мараш”, 
която всички подкрепиха. 
Гласувани са актуализации 
на бюджета за изминалата 
година и на Наредба № 5 
за определяне  и админи-
стриране на местните такси 
и цени на услуги. Не са 
малко изслушаните отчети 
за различни дейности на 
общината и по изпълне-
ние на проекти, програми, 
планове.

Ñòàòèñòèêàòà ãîâîðè
Населението на общината е 13 270. Намалението 

спрямо миналата година е със 132. Във възрастовата 
граница от 15 до 29 г. попадат 2342. От 15-19 г. са общо 
658, от тях 323 жени.  На възраст 20-24г. са общо 815, 
от тях 397 жени.  Между 25 и 29 г. са 869 души, от тях 
392 жени.

   Родените през 2014 г. са 165, а починалите – 275
През миналата година в Стралджа са сключени 23 

брака.
   Младите хора на общината са съсредоточени в 

Стралджа и най-голямото село Зимница.Като остър 
демографски проблем се очертава продължаващия 
процес на остаряване на населението.

Броят на учащите се  е в пряка зависимост от демо-
графските въпроси в общината. Ниската раждаемост в 
селата определя абсолютно и относително намаление 
на децата, включени в предучилищното, основно и 
средно образование. 

В общинските училища  се обучават 1201 ученика 
при  1178 миналата година. 

Броят на безработните млади хора в общината е 308. 
До 19 г.безработните са   44 , от тях 19  жени. От 20 до 
24 г. безработните са 106 от тях 45 жени. И от 25-29 
години -158, от тях 79 жени.

Наетите по проекти млади хора през миналата го-
дина:

Старт в кариерата – 1
Ново начало – 3
Подкрепа за заетост – 18
Развитие – 23
Регионална програма за заетостта – 15

От стр. 1
  Подкрепени активно и 

безапелационно от кмета 
на общината Митко Андо-
нов, от ОбС,  от жителите 
на общината представите-
лите на най-пострадалото 
селище  настояват "да бъде 
законодателно регламенти-
рано базите за съхранение 
и утилизация на боеприпа-
си  да отстоят на най-малко 

6 км. от населени места 
и стратегически обекти." 
По време на разговора 
Президентът Плевнелиев 
обещал до края на м.март 
да направи предложение 
за законодателна иници-
атива и да предизвика 
дебат за промяна в Закона 
за съхранение и утилиза-
ция на боеприпаси.Той се 
ангажирал да инициира 

проверка за това дали са 
били изплатени обезще-
тенията на пострадалите 
от взривовете земеделски 
производители. Кметът на 
селото Петранка Добрева е 
обнадеждена от внимател-
ното изслушване от страна 
на юристите на Президен-
та  по  поставените въпро-
си.  „Като председател на 
ИК аз съм изключително 

доволен от вниманието , 
с което бяхме посрещнати 
и изслушани”, потвърди и 
Иван Митев, според който 
има надежда Президента  
да помогне   за изплащане 
на щетите за около 600 хил.
лв. нанесени от взривовете 
на местните земеделски 
производители. Лозенци 
вярват, че през февруари  
ще започнат консултации 

с политически-
те партии  за 
промяна в зло-
получния закон 
за  боеприпа-
сите и това ще 
бъде началото  
на очакваното 
ограничаване 
на  опаснат а 
дейност  край 
Петолъчката.

Ëîçåíöè òúðñÿò ïîäêðåïà îò ïðåçèäåíòà
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 „Една от най-светлите 
дати в миналото на Стралджа 
е освобождението от осман-
ско владичество, което става 
възможно след победите при 
Шипка и Шейново и е свърза-
но с настъплението на руската 
армия към Одрин и Цариград 
в началото на 1878г." , пише 
в своята книга "Стралджа, 
история, традиции, духов-
ност" Добрина Берова. За да 
допълни, че това събитие е 
предшествано от засилен ико-
номически гнет над местното 
население. То е принудено да 

работи ангария на строящите 
се военни укрепления край 
Котел и да осигурява храна на 
турската армия. В книгата има 
обяснение, че за да избегнат 
мародерствата и изстъплени-
ята на оттеглящите се турски 
части стралджанци намирали 
спасение в Блатото. "На 8 
януари 1878г./по нов стил 21 
януари/ с доброволческа чета 
в Стралджа се установява 
Панайот Хитов. И този ден се 
счита за освобождението на 
селото от вековния османски 
гнет.", пише Берова. Следват 

обясненията, че войводата 
остава в селото 9 дни, запазва 
го от изстъпленията на турци-
те и башибозушките банди. 
Престоят му тук е отбелязан 
в неговия походен тефтер " 
8 януари 1878г. - Истралджа. 
Ореша рези. 17 - на Есит-
лий/Деветак/." Признателните 
стралджанци издигат скромен 
паметник на Панайот Хитов в 
подножието на Стара планина, 
който напомня за легендарните 
му подвизи в района и за ро-
лята му за освобождението от 
турско робство.

Да се обогатяват и раз-
нообразяват съвместните 
читалищни инициативи, да 
се координират действията 
на всички местни културни 
институти, да се работи по 
проекти за задоволяване на 
повече обществени потребно-
сти – това са част от новите 
идеи, които читалищните ръ-
ководства обсъдиха на своето 
годишно заседание. „Днес на 
читалищните дейци се гледа 
като на съвременните будите-
ли, отговорностите са много 
и трябва да дадем всичко 
от себе си, за да отговорим 
на очакванията”,  каза при 
откриване на съвещанието  
Мария Толева, зам.кмет на 
общината. Председателите и 
секретарите на читалищни-
те настоятелства изслушаха 
отчета за изминалата 2014г. 
представен от Кольо Пехли-

ванов, гл.експерт „Култура”. 
Давайки висока оценка на 
разнообразната и интересна 
читалищна дейност през го-
дината присъстващите  при-
еха отчета, който ще бъде 
предоставен и на вниманието 
на ОбС. Утвърден беше и 

проекта за Общински кул-
турен календар, 2015г. за-
едно с Годишната културна 
програма на читалищата в 
общината.

До края на март предстои 
провеждането на отчетните 
събрания на читалищата.

×èòàëèùíè ðúêîâîäñòâà  ñ íîâè èäåè

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
Желаещите да  закупят книгите „Стралджа- история, 

традиции, духовност”, „Община Стралджа и преди 
това”, „100 причини да се гордея, че съм от Стралджа”  
могат да ги намерят в библиотеката – Стралджа или в 
Историческия музей. Цената за бр. е 5 лв.  

Óñïåõ íà ìëàä 
ìàòåìàòèê

Четвъртокласникът Иван 
Георгиев Иванов, възпита-
ник на  НУ”Св.св.Крил и 
Методий” Ямбол е класиран 
на 7 –мо място  в Петото 
издание на Националното 
математическо състезание 
„Роман Хайнацки”. Преди 
него са само ученици  от Со-
фия и Бургас. Момчето, което 
е внук на Иван Георгиев, зам.
кмет на община Стралджа, 
е с най-добър резултат от 
всички представители на 
Ямбол. Математиката е лю-
бимият предмет на Ванко, 
който отделя много време за 
решаване на задачите. Много 
често се състезава и с баща 
си Георги Иванов, възпита-
ник на МГ”Ат.Радев” Ямбол. 
Мечтата на младия математик 
е да влезе в класацията на 
най-добрите  математици у 
нас, да защитава престижа на 
България  на международни 
олимпиади и състезания. 
Успех, Ванко! 

Íàñúð÷àâàò ÷èòàëèùíà àêòèâíîñò
Читалищата, които ра-

ботят активно, поддържат 
фолклорни ансамбли и гру-
пи за обичаи, участват в 
общински, регионални и 
национални прояви ще бъдат 
насърчавани  през новата 
година. Такова е решението 
на общинското ръководство, 
което беше подкрепено  от 
читалищните председатели 
и секретари на годишното 
съвещание за утвърждаване 
на субсидиите.

Общо 228 085 лв. е суб-
сидията, разпределена за 
33 читалищни бройки в 21 
регистрирани и действащи  
читалища на общината. Най-висока е сумата, която ще изразходва през годината 
читалище „Просвета 1892” Стралджа – 75 280 лв. Това е културният институт, който 
осъществява най-разнообразната и богата културна дейност, а успехите на ансамбъл 
„Въжички” са безпорни. Читалището в Зимница , което поддържа фолклорен ансам-
бъл „Златен клас” и е с постоянно присъствие в общински празници, ще осъществява 
своята дейност с разпределените 21 000 лв. Читалището във Войника ще се побира в 
определените 20 хил. лв. Воденичане, Лозенец и Тамарино ще се субсидират с по 10 
хил.лв. Ансамбъл „Божур” в Чарда  и доказано разнообразната читалищна дейност са 
причина за разпределението на 8 хил. лв., Джинот, където всяка година организират 
един чудесен Празник на традициите, ще получи 7500 лв. По-малките читалища, 
където работят само с половин щатни бройки, като Поляна, Богорово, Александрово, 
Атолово, Правдино, Саранско, Палаузово ще получат по 3400 лв.

„Тази година  голяма част от субсидиите са  завишени, потвърди г-жа Толева, според 
която нито едно читалище не е ощетено. Поднасяйки поздравления към читалищните 
ръководства кметът на общината Митко Андонов  подчерта, че и през 2015г. общината 
ще подпомага културната дейност на читалищата, ще поощрява всяка добра и полезна 
инициатива. Г-н Андонов подари на всяко читалище комплект книги . „Стралджа- 
история, традиции, духовност” , „Община Стралджа и преди това” , „100 причини да 
се гордея, че съм от Стралджа” ще обогатят всяка от библиотеките.

На своето първо ме-
сечно съвещание кмето-
ве и км.наместници  от 
стралджанско обсъждаха   
събираемостта на данъ-
ците  през изминалата 
2014г.  Според анализа на 
финансистите  над 50 % 
събираемост за годината 
на текущите и задължени-
ята от предходни години 
отчитат 8 от кметствата 
в общината. Най-висок 
е постигнатия резултат 
в Чарда, където дости-
гнатия процент на съби-
раемостта е 89. Не без 
основание финансистите 
посочиха кмета Марин 
Петров като човек, който 
познава всеки от случаите 
в селото, търси начини за 
изясняване на проблеми-
те и работи активно по съ-
бираемостта на данъците.   

Êìåòîâå è íàìåñòíèöè îáñúæäàò 

Ñúáèðàåìîñòòà íà äàíúöèòå 
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Воденичане, където са 
достигнали 61 на сто 
събираемост, също дават 
добър пример. Следват 
ги в Тамарино с 67 %, 
Каменец -65%, Поляна 
-59%, Саранско – 58%, 
Леярово – 55%.  В кмет-
ство Палаузово където са 
отчетени  около 10 хил.
лв. се оказва, че на място 
в селото са събрани само 
902 лв. , което предста-
влява  9 % от общата 
сума. Подобни случаи 
има и в други села, кое-
то говори за предпочи-
танията на гражданите 
да плащат данъците си 
направо в общината. От 
събраните суми за задъл-
жения по селата  51% 
са отчетени на касата в 
Информационния център 
Стралджа, останалите 
49% са чрез кметствата. 
Според анализа с най-

ниска отчетност по съби-
раемостта на данъците от 
физически лица на място 
в селата се оказват селата 
Палаузово – 9%, Недял-
ско – 33%, Маленово 
– 35%, Правдино – 37%. 
Останалите кметства се 
движат между 40 и 50 % 
събираемост на място в 
кметствата и кметските 
наместничества.
Обсъждайки много се-

риозно проблема  кмето-

вете разбират важността 
на своите задължения. 
Не малко от тях припом-
ниха затрудненията по 
откриване собственици-
те или наследниците на 
необитаеми имоти. Само 
в Маленово се оказва, 
че има над 100 празни 
имоти без възможности 
за връзка със собствени-
ците им. Доста проблеми 
създават и чужденците, 
закупили имоти по села-
та, които трупат големи 
задължения. 

 Като цяло за общи-
ната обложните текущи 
данъчни приходи са съ-
брани средно на 70 %, а 
от облозите по старите 
задължения са събрани 
30 %, което е добро по-
стижение за годината. 
При непроменяни разме-
ри на задълженията през 
2014 г от данък сгради, 
такса битови отпадъци 
и данък за превозните 
средства са събрани над  
42 хлв. повече спрямо 
2013 г.
За разлика от предход-

ни години тази годи-
на събирането на данък 
сгради и ТБО за 2015 г. 
започна почти в началото 
на годината. Срокът за 
плащане на данъците за 
2015 година с отстъпка е 
до 30 април.
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Организираните прояви в  изпълнение 
на проект „За по-добър живот” с водещ 
партньор община Кавакли, РТурция 
и партньор община Стралджа  се пре-
върнаха в истинска атракция за деца и 
ученици. Интересни, вълнуващи, носе-
щи богата информация, възпитаващи , 
мотивиращи, така може да се определят 
всички събития, които предизвикаха 
вниманието на подрастващите.      

Полезна и възпитателна част от проек-
та беше организирането на кампании в 
училищата на Кавакли и Стралджа  за 
събиране на батерии. Не по-малко моти-

виращо беше  обучението на  ученици за 
решаване проблеми по опазване на окол-
ната среда.
Награди по проект „За по-добър 
живот”получиха най-активните в конкур-
сите  за  разделно събиране на батерии и 
написване на есе на тема „Моята зелена 
идея”.   

В едно екосъбитие се превърна  подреде-
ната уникална изложба само с природни 
и отпадъчни материали и  с богата детска 
фантазия.   Учениците от СОУ”П.Яворов”, 
от ОУ”Св.св.Кирил и Методий” Стралджа, 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий” Зимница, 
ОУ”Хр.Ботев” Войника ,  деца и педагози 
от детските градини в общината  сътвори-

ха истински екошедьоври за които кметът 
Митко Андонов и колегата му от Кавакли 
Гюрел Кош Демир изразиха искрени пох-
вали. В изпълнение на проекта най-добре 
представилите се получиха и награди. 

Прекрасен финал на участието на децата 
в проекта беше концертът „Моята зелена 
идея” в Стралджа.  Той  премина под ло-
зунга „Да мислим зелено!” , а апелът, който 
водещите отправиха към всички присъст-
ващи в залата, беше  поднесен като необ-
ходимост в едно време, когато боклуците 
видимо завземат все повече пространства 
и се превръщат в бреме. И в опасност за 
природата и хората!
Мария Толева, зам.кмет и ръководител на 

проекта, приветства всички участници 
с конкретен принос по изпълнението на 
проекта и определи концерта с две думи: 
„Уникална среща!” Кметът  Митко Андо-
нов благодари на екипа и всички учас-
тници за  създаденото  ново отношение 
към природата, обърна внимание върху 
възможностите, с които еко предметите 
могат да въздействат върху психиката  и 
да агитират за обич, грижа и внимание 
към всичко онова, което ни заобикаля. 
Мило приветствие поднесе и гостът Гю-
рел Кош Демир, кмет на  Кавакли, РТур-
ция. Особен интерес предизвика ревюто 
на манекените от СОУ”П.Яворов”, както 
и финала с участието на мажоретките.  

Разделно събиране  

биоразградими отпадъци  

Разделното събиране на зелени 
и други био-отпадъци се прила-

га с цел тяхното компостиране или 
анаеробно разграждане. Качест-
вото на произвеждания компост 
зависи от постъпващите за компо-
стиране материали и респективно 
от прилагания метод за събиране.
Компостирането е природно раз-
лагане на някои oрганични отпа-
дъци (напр. хранителни остатъци, 
градински отпадъци, стара хартия, 
шума, дърво и др.) в присъствието 
на кислород и влага до получаване 
на компост.
От 25 до 45% от отпадъците в ко-
фата за смет могат да се компости-
рат. При това се спестяват разхо-
дите за събиране, транспортиране 
и депониране на тези отпадъци, а в 
почвата се връщат ценни съставки.

Кафяви контейнери ще поемат 

биоразградимите отпадъци
Нови специални контейне-
ри за изхвърляне на биораз-
градимите храни ще бъдат 
въведени за ползване в Бъл-

гария. Те ще са кафяви на 
цвят и ще се наредят до 
сегашните сини, жълти 
и зелени кофи за събира-
не съответно на хартия, 
пластмаса и стъкло. До-
макинствата, магазини-
те, ресторантите, всички 
заведения за обществено 
хранене, хотелите, учили-

щата, лечебните заведения и пазарите 
ще бъдат задължени да изхвърлят хра-
нителните отпадъци в кафявите контей-
нери.
България е поела задължението до 2020 

г. да намали с 35% 
б и о р а з г р а д и -
мите отпадъци. 
С п е ц и а л и с т и -
те напомнят, че 
в периода 2014 
- 2020 г. по про-
грама “Околна 
среда“ вече няма 
да могат да се из-
граждат сметища, 
но пък ще има 
евросредства за 
инсталации, кои-
то да сепарират и 

рециклират остатъчните продукти.
Наредба забранява неконтролираното 
изгаряне на биоотпадъци и депониране-
то им, при положение, че могат да бъдат 
рециклирани. Правилата няма да се при-
лагат за естествените материали от сел-
ското или горското стопанство, както и 
за утайки от пречиствателни станции за 
отпадни води. Задължението за внедря-
ването на новата система за събиране на 
биоотпадъци е вменено на кметовете на 
общините.
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      Общинският  кукерски  празник „Стралджа – 2015“ ще  се  проведе  
на  07.03.2015 г. /събота/,  от 10.00 ч.     Той   има  за  цел  да  покаже  фол-
клорните  традиции, свързани  със  зимните  и  пролетните    български  
празници  на  кукерските  игри  и  да  съдейства  за  тяхното  съхранение. 

 Общинският кукерски празник – „Стралджа – 2015” има конкурсен ха-
рактер.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   ÍÀ   ÏÐÀÇÍÈÊÀ

       Организатори на Общинският кукерски празник са Община Стралджа и 
НЧ   „Просвета - 1892”–  град  Стралджа. Те изготвят програмата на празника и 
реда за явяване на групите в рекламното и състезателно дефиле  по предварително 
подадени заявки за участие. Общинският кукерски празник   ще се проведе   на 
07.03.2015 г. /събота/,  от 10.00 ч.   при следната 

                  

ÏÐÎÃÐÀÌÀ
10.00 часа –   сборен  пункт -   НЧ   „Просвета - 1892”  гр. Стралджа  
Рекламно дефиле на всички групи до площад „Демокрация”.
10.30 часа –   площад „Демокрация”  
Тържествено откриване на празника.
10.45 часа –  Състезателно дефиле на групите.

Кукерските групи ще бъдат оценявани от компетентно жури.
Заявки за участие    се  приемат   до 25.02.2015г.   на адрес:
гр. Стралджа
Общинска администрация
ул. „Хемус” № 12
                                             
  Допълнителна информация можете да получите на телефони:04761/64-68  
УСЛОВИЯ   ЗА   УЧАСТИЕ  В   ПРАЗНИКА

В Общинският кукерски празник могат да участват групи от цялата страна .  
Те могат да бъдат кукерски, сурвакарски и карнавални.

     
ГРУПИТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ В ДВЕ КАТЕГОРИИ:

І категория / детски / - групи с участници до 14 години
ІІ категория – групи с участници над 14 години
           
В състезателното дефиле всяка група изпълнява цял обичай или част от него 

в рамките   до 10 минути.
     
Преди състезателното дефиле, всички групи участват в рекламно дефиле  от  

НЧ   „Просвета - 1892”  до  площад  „Демокрация”.

Допустимият максимален брой на участниците  в състезателното дефиле от  
всяка група е  до 25 .   Пътните разходи са за сметка на групите или на институ-
циите, които  представляват. Организаторите осигуряват закуски за участниците.

 

ÍÀÃÐÀÄÈ
Наградния фонд на празника е 1000 лв. Ще бъдат присъдени  - Специална 

награда, Наградата на Кмета на Общината, по три  първи,  втори и трети награ-
ди – в двете възрастови групи.

Всички групи ще получат специален диплом за участие в Общински                                           
кукерски празник – „Стралджа 2015”.

/Молим  бъдете точни на сборния пункт при откриването на празника/

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
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За общините: Ямбол, Тунджа, Стралджа, Болярово

Офис – до окръжна болница Ямбол
0899944957, 0897626009, 0899511885

Читалище и кметство в 
Тамарино изненадаха мест-
ните жени на Бабинден с 33 
оригинални и мили пожелания. 
"Забравете грижи и неволи, 
празника с усмивка посрещне-
те! Животът нека не ви плаши, 
късметът с нас да крачи. Нека 
всичко бъде в ред и норма и 
винаги да сме във форма!" 
Всяко писмо , поднесено с 
усмивка от пощальона Пейо, 
съдържаше и задължителната 
задявка за много любов, здра-
ве, щастие и радост във всеки 
дом. Разбира се , най-краси-
вите пожелания, най-щедрия 
благослов бяха към фелдшера 
Христо Атанасов, който получи 
своята поща направо в здрав-
ния пункт. Артистичната Тяна 
Иванова Петкова намери под-
ход към всеки, за да превърне 
празника в незабравим. „Та-
марино е село, което стартира 

33 ìèëè ïèñìà
новата година " на 
пълно", информи-
ра км.наместник 
Нела Владева. На 
16 януари проп-
лака малката Вик-
тория и всички 
приеха появява-
нето й като оч-
акване за победа 
във всяко начинание. Затова 
"Имаш поща" достигна и до 
семейството на Тодорка и 
Дончо които бяха истински 
изненадани от топлите и сър-
дечни благопожелания. 

Идеите на тандема Стойка 
Маринова- Нела Владева не се 

изчерпват с това. Амбициозни-
те дами  подготвят следващите 
празници, които са свързани с 
отбелязване на Трифон-Заре-
зан, Баба Марта, Трети март… 
Читалищното ръководство има 
решимост да изненада жените 
и на Осми март.  

Кукер да си в Джинот! Такова 
пожелание си отправяха зрители-
те  дошли да се наслаждават на 
кукерските игри в стралджан-
ското село Джинот. Малки и 
големи изразяваха възхищението 
си от добрата подготовка и реа-
лизация на една традиция, която 
местните хора ревниво пазят 
и предават на поколенията.  В 
съботния ден всеки джинотски 
дом беше посетен от  групата на 
маскираните сред които имаше  
всички възможни персонажи. 
Навсякъде кукерите дрънкаха 
хлопките колкото може по-силно, 
че да изгонят далеч и болестите 
и злото, отправяха пожелания 
за здраве и берекет, танцуваха с 
надеждата за плодородие. 

Особено интересно се оказа 
посрещането в дома на сем. 
Николина и Георги Филипови. 
Облечени в красивите народни 
носии погача и вино предложиха 
домакините на маскираните си 
гости, дариха кукерската булка с 

яйце ,  наденица и пара. Но преди 
това поставиха на изпитание най-
малкото кукерче, което трябваше 
да се отъркаля по земята и според 
пожеланията на стопанката Нико-
лина „ да вземе всичката земна 
сила, че да я пръсне по цялата 
земя” с благословия за богата и 
спорна нова земеделска   година. 
Най-снажния кукер трябваше да 
подскочи максимално високо, 
че и нивята да са  тъй високи и 
плодни. Мечката здраво помачка 
дядо Тошо, че да няма никакви 
болежки. Кукерската булка  и 
годеника поведоха хорото, бла-
гословиха горещо, целунаха ръка 
на стопаните и не пропуснаха по 
традиция да ударят с кросното, 
отново за здраве. За кукерите 
в този дом имаше богата софра 
с джинотска баница, близо 100  
кюфтета  за мезе и крехка сла-
нина. Всеки можеше да вдига 
наздравица с домашното вино и 
да благославя от сърце.

В неделния ден тържеството 

се пренесе на мегдана където ку-
керите, като главни герои в една 
грандиозна пиеса, показаха какво 
могат , а зрителите се надпре-
варваха да тълкуват значението 
на всяко действие. Дори тези, 
които за първи път виждаха мас-
кирани с гугли и капашони мъже, 
научиха че  колкото по-страшни 
са маските, толкова по-далеч ще 
изгонят злото, колкото по- ша-
рени са корделите и синците , 
колкото по- ярки са цветовете по 
маските, колкото повече са хло-
пките  толкова по-категорично е 
очакването, че годината наистина 
ще бъде по-здрава, по-честита, 
по-богата. С кукерските игри се 
дава най-доброто доказателство 
за раждащото се ново начало, за 
силата на българина да управлява  
съдбата си и да вярва, че добро-
то винаги ще побеждава злото. 
Изпълнението на ритуалите по 
заораване и засяване, по благо-
словия на булката и гадание с 
търкаляне на ситото за  новото 
плодородие беше посрещнато с 
ръкопляскания. Някак по-силно 
затуптяха сърцата при вида на 
черешовото топче, а когато куке-
рите поведоха хорото със знаме в 
ръка  мегдана  грейна във всички 
цветове на дъгата. Да, добра ще 
е новата година за джинотци, за-
щото знаят как да си го пожелаят. 
Живи и здрави да са  и все тъй 
ревниво да пазят традициите си! 

Надя ЖЕЧЕВА

Äæèíîò ïîâåäå êóêåðñêîòî õîðî
Áëèçî 50 ìàñêèðàíè ìúæå è äåöà ðàçäðúíêàõà õëîïêè â ñåëîòî
Ãîñòè îò áëèçî è äàëå÷ ñå íàñëàæäàâàõà íà íàðîäíèÿ îáè÷àé  
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Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за брой  плюс кръст  - 67 лв.

Ãåîðãè Àëåêñàíäðîâ 
íàâúðøè ñâîèòå 80 ãîäèíè

Посвещавам  на приятеля мой, 
Георги Александров зове се той

 В Стралджа до Герена в лето
 1935-то, на януари в 12- я му ден
В снежна събота е той роден.
Под грижите на майка нежна и татко строг,
Израсна, извиси снага си на възбог.
На Герена на децата от махалата
Обясняваше на игрите правилата
Винаги в игрите беше пръв,
С облети колене и лакти с кръв.
В училище бе добър, прилежен ученик,
А в казармата – стегнат, смел войник.
Макар за кратко добър учител бе,
А после – офицер за показ в МВР.
С достойнство в пенсия излезе
И в ново русло на живота влезе.
Оглави ръководството на БАС
И открито без ропот от раз
Председател на пенсионерите стана.
И все такъв – енергичен си остана.
Изпълнява задача всяка от сърце
И със ведро грейнало лице.
В театъра изпълнителен изкусен,
Все усмихнат, никога намусен.
Със стари и млади общува винаги открито –
И не се преструва
А щом запее с мощен глас 
Всяка твар немее във захлас.
Години десет по осем на здравия му гръб
Като камъни тежат, но той е дъб!
От дъждовете къпан, от ветровете брулен
От свои възхваляван, от чужди хулен,
извисяващ  към небето ствол
най-сърдечно правя му поклон!

ПАНАЙОТ АНДОНОВ, Стралджа

Íà Áàáèíäåí â êëóá „Äúëãîëåòèå”

Ëóäèÿò òàíö íà  áàñòóíèòå

С  по три реда герданета, 
с шикозни шоу премени, с 
младежки усмивки и стралд-
джанско настроение бабите от 
клуб „Дълголетие” в Стралджа 
спретнаха един невероятен 
Празник на родилната помощ. 
В сериозната част уважаваната 
медицинска сестра Мара Стой-
чева припомни традициите за 

почит към „бабата”. Възпроиз-
веден беше и   ритуала по къпа-
нето, даряването и трапезите. 
В ролята на народна акушерка 
влезе шегаджийката Руска Бал-
това, която  прикади  „булките” 
с тамян и босилек и благосло-
ви горещо:  „Колкото са на 
босилека семенцата, толкоз 
да са във всеки дом децата!”. 

Неизменно  и традиционно в 
празника се появи мъж, който 
съобразителните баби веднага 
отпратиха да работи на къра, за 
да се посветят на най-великото 
тайнство – раждането на дете 
в семейството със задължи-

телното пожелание „Да бъде 
отмяна на мама и гордост на 
татко!”

Винаги  оригинални  по 
своему стралджанските баби  
продължиха с викторина  под-
готвена от Донка Миронска. 

трябваше да пеят и танцуват, 
да покажат, че са чистници , 
скопостни и добри кулинар-
ки. Пред строгия поглед на 
мъжкото жури в състав Георги 
Александров, Петко Атанасов 
и Койчо Тончев  първенството 
спечели Стойка Вълкова, която 
заедно с подгласничката Делка 
Куртева бяха възнаградени с 

перлени огърлици. Емоциите 
достигнаха своя връх с шоу 
програмата на двете булки 
Донка Атанасова  и Величка 
Петрова. Техният танц с басту-
ни предизвика взрив от смях и 
закачки и повод за възстановя-
ване на спомени от предишни 
народни празници в Стралджа.

Надя ЖЕЧЕВА

А конкурса „Мис баба” пре-
дизвика четири възторжени 
жени да покажат на какво 

са способни. Делка Курте-
ва, Стойка Вълкова, Величка 
Петрова и Стоянка Мирева 

Îáùèíñêè ïëàí çà ìëàäåæòà 2015 – Ñòðàëäæà

Àêòèâíî ïàðòíüîðñòâî çà 
ïîâèøàâàíå ðîëÿòà íà ìëàäèòå
Повишаване познани-

ята, готовността, подкре-
пата и ролята на млади-
те хора за бъдещето на 
общината и държавата  
цели новият Общински 
план за младежта в Об-
щина Стралджа, който 
съветниците утвърдиха на 
своето януарско заседание. 
Чрез участие и работа по 
собствени идеи и проекти, 
чрез обучения, стаж, меж-
дународен обмен и работа 
в мрежа, работа в екип, 
идеята е младите хора да 
натрупат опит и умения, 
необходими за бъдещата 
им личностна и професио-
нална реализация. 
Една от основните дей-

ности по които ще се ра-
боти през новия отчетен 
период е взаимодействие 
на местния бизнес и мест-
ната власт с цел обучение, 
преквалификация и откри-
ване на нови работни мес-
та. В плана са предвидени 

целогодишни кампании 
по превенции на рисково 
поведение, отбелязване 
на празници като Трети 
март,  24 май, световен 
ден на земята, нощ на 
музеите, организация на 
мероприятия за патронни-
те празници на училищата, 
кампании за популяризи-
ране на доброволчеството, 

тренировъчни обучения 
по метода „Връстници 
обучават връстници” и др.  
Част от плана е и Седми-
цата на отворените врати, 
като  кампанията за попу-
ляризиране на местното 
самоуправление подкрепя 
идеята  за „Кмет за един 
ден”.
Приемайки предизвика-

телството младите хора ще 
могат за пореден път да се 
включат във  фотоконкурса 
„ Община Стралджа през 
окото на фотообектива”, 
приятелите на спорта ще 
покажат какво могат по 
време на футболния тур-
нир, талантливите ще се 
изявят в събора „Мараш 
пее” и конкурса-надпя-
ване „С песните на Въл-
кана Стоянова”. Очаква 
се интерес да предизвика  
дискусията на тема „Деца 
отглеждат деца”. В помощ 
на общината ще бъдат раз-
работките на проекти от 
младежки НПО по осигу-
ряване на заетост и други 
интересни теми. Поредни 
награди  ще осигури учас-
тието на младежки танцо-
ви формации от общината 
в регионални, национални 
и международни конкурси 
със съпътстващо популя-
ризиране  и съхраняване 
на културните традиции.   

Êðàñèâ ÷àðäåíñêè ïðàçíèê
Фолклорната група при читалището в Чарда представи автен-

тичния Бабинден и предизвика спомени за едно отминало време. 
„Бабата” Мария Желева обра овациите с народната носия и ук-
расата от гердан с люти червени чушки. Нейната благословия за 
повече и все здрави деца, за леко раждане на булките прозвучаха  
придружени с ръкоплясканията на останалите жени и увереността 
„Да бъде!”. Най-младата булка изпълни ритуала за подскачане и 
разчупване на питката с пожеланието „Колкото зърна в този хляб, 
толкоз деца у дома”. Веселбата продължи с наздравици и угощение 
подготвено с домашни погачи, баници, мезета, торти. 20-те жени, 
участнички в групата представиха и майсторството си в пеенето на 
стари народни песни. За настроение тропнаха и хорото.  Според 
Мария Монева, секретар на читалището, с януарските народни 
празници се дава старт на още не един и два зимни такива, кои-
то задължително се отбелязват в Чарда. Те са част от културния 
календар на читалището. 

На връх Бабинден 
в читалища и пен-
сионерски  клубове 
в  селата на община 
Стралджа обединиха 
усилията си по орга-
низация на веселия 
празник. Възстано-
вявайки познатите от 
миналото ритуали по 
къпане на бабата, да-
ряването й с дарове, 
израждане на бебето 
и благословия за по-

Ãîðåù áëàãîñëîâ çà äåöà 
вече деца жените доказаха, 
че познават , пазят и обичат 
местните традиции. Нався-
къде те бяха изпълнени до 
детайли. Бабата в Зимница  
беше подкрепяна от народен 
оркестър, който осигури 
настроението на всички. 
В Джинот  Димка Петрова 
, закичена с чесън, люта 
чушка и здравец благослови 
булките, дошли да й поливат: 
„Както се плъзга сапуна, тъй 
лесно да се раждат и децата”. 
В Лозенец се представиха 
не само с красиво и богато  
възстановяване на обичая 
„Бабинден”, но и с тежката 
софра на която имаше от 
птичка мляко.



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

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

829 януари 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

Ïðåäñòàâÿìå âè ôóòáîëíèòå Ïðåäñòàâÿìå âè ôóòáîëíèòå 
îòáîðè â îòáîðè â Îáùèíà ÑòðàëäæàÎáùèíà Ñòðàëäæà

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

Пенсионерски клуб „Дълголетие” гр. Стралджа
 

ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀ ÏÎ×ÈÂÊÀ 
Â ÉÎÇÄÅÐÅ, ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÒÓÐÖÈß

04.05.2015г. – 09.05.2015г.
Цена 209 лв.

Цената включва:транспорт с лицензирани, комфорт-
ни автобуси, фериботни такси и магистрални такива, об-
служване  от представител на  ТА”АН МАР ТРАВЕЛ”, 4 
нощувки, интернет на територията на хотела, безплатно 
ползване на сауна, фитнес, турска баня, плажни кърпи, 
чадъри, шезлонги, всяка вечер програма, медицинска 
застраховка ЗД”Булстрад” АД на стойност 4000 евро.

Цената НЕ включва: допълнителни екскурзии в Йоз-
дере, лични разходи, медицинска застраховка за лица 
от 65 до 75 г., обяд в рецепцията на хотела – 4,00 евро

ПРОГРАМА НА ПЪТУВАНЕТО:
- ОТПЪТУВАНЕ В 19,30 Ч. НА 4 05.2015Г. ОТ Страл-

джа, хотел Хемус, пристигане в Йоздере, настаняване, 
вечеря, нощувка

- Ден 3-5 – закуска, свободно време, допълнителни 
екскурзии по желание, вечеря, нощувка

- Ден 6 – освобождаване на стаите, закуска и в 10 ч. 
отпътуване

Един възрастен плюс едно дете / 0-12г./ - 387 лв.
Двама възрастни плюс едно дете/ 0-12г./ - 545 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА 
– О1.04.2015Г.

Тел. за справки: 04761 51 89 
или 0894722132 Петко Атанасов

Първи ред, клекнали- 
Марин Георгиев, Стоян 
Атанасов, Ивайло Йор-
данов, Живко Николаев, 
Мечо Томов, Осман Та-
иров, Пеньо Йорданов, 

Стоян Христов, Данчо 
Еленов, Валентин Ва-
силев, Кольо Недков, 
Николай Стоянов, 
Втори ред, прави – 

Георги Иванов – вратар, 

ÌÈÒÊÎ ÀÍÄÎÍÎÂ,  êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà, ïðåçèäåíò íà ÎÔÊ "Ñòðàëäæà”

Ìúæêè ïðåäñòàâèòåëåí ôóòáîëåí 
îòáîð ïðè ÎÔÊ ãð.Ñòðàëäæà

Äåòñêè 
ïðåäñòàâèòåëåí 
ôóòáîëåí 
îòáîð ïðè ÎÔÊ 
ãð.Ñòðàëäæà
Първи ред, прави – 

Павел Недков, Пламен 
Пенев, Стилиян Узунов, 
Христо Колев – треньор, 
Георги Танев, Илия Ни-
хорлиев, Ивайло Русев, 
Даниел Йорданов, Георги 
Атанасов, Петър Райнов, 
Иса Мехмед, Верхат Айва-
зов, Иван Папукчиев 

Втори ред, клекнали 
– Мирослав Попов, Тихо-
мир Иванов, Кольо Ива-

нов, Йордан Добрев,  Йоан 
Едрев, Пеньо Веселинов, 

Марин Недялков, Божидар 
Димитров, Моньо Янков.

Äåòñêà ïîäãîòâèòåëíà ãðóïà ïî ôóòáîë 
ïðè ÎÔÊ ãð.Ñòðàëäæà

Стоян Йорданов, Георги 
Стоянов, Денис Цонков, 
Иван Димитров, Орхан 
Асенов, Даниел Йорда-
нов, Стефан Танев – тре-
ньор, Михаил Терзиев, 
Денис Димитров, Миха-
ил Янков, Янко Стратев, 
Али Айвазов, Добри Те-
менужков, Росен Атана-
сов - вратар

Първи ред, седнали 
– Димо Йовчев, Стефан 
Христов, Йордан Събев, 
Тольо Йорданов-капи-
тан, Калоян Златев, Ка-

при ОФК, Стоян Гур-
ков-треньор, Радослав 
Младенов, Пламен Ива-
нов, Иван Красимиров,  
Таньо Петров, Мустан 
Орханов

лоян Росенов, Втори ред, 
прави – Кръстьо Златев – 
домакин, Ивелин Златков, 
Иван Терзиев,  Георги 
Бакалов, Стоян Стефанов, 
Иван Папукчиев, секретар 


