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– СТРАЛДЖА
  Ул.”Яворов” – срещу 
Историческия музей

Дължината на косата, цвета , еластич-
ността, прическата, самочувствието… 
Всичко е в ръцете на личния фризьор!
Изберете фризьорски салон „КРАСИ”!
Доверете се на  младостта, творчест-

вото, оригиналността, смелите идеи!
Работно време: от понеделник до 

петък: 9,00ч. – 18 ч. в събота – до обяд
Работи и на повикване, 
тел. за връзка: 0895312752Раб.време: от понеделник до петък

Ул.”Хемус” № 6, гр. Стралджа

ÇÄÐÀÂÅ ÇÀ ÂÑÅÊÈ!
  8,30 ч.- 18,30 ч.
Събота -  8,30 ч.- 17,30 ч.
Неделя - на повикване: 0892019598

 Работи и с НЗОК

 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ
 ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 0885802738

Êðàñèâàòà 
Kðàñèÿíà  - 
ãîðäîñò çà 
Ñòðàëäæà
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ÃÀÐÀÍÒÈÐÀÒÃÀÐÀÍÒÈÐÀÒ ÷èñòîòàòà ÷èñòîòàòà 
íà âúçäóõà è âîäàòàíà âúçäóõà è âîäàòà

Â çîíàòà íà âçðèâà â ñêëàäîâåòå íà „Áåðåòà-òðåéäèíã”Â çîíàòà íà âçðèâà â ñêëàäîâåòå íà „Áåðåòà-òðåéäèíã”

За  последния ден на юли  е 
планирано поредното заседание 
на ОбС в Стралджа. Председате-
лят Атанаска Кабакова  определя 

Ãîðåùà ñåñèÿ â ïîñëåäíèÿ äåí íà þëè
сесията като твърде важна и с 
доста натоварен дневен ред. Като 
основен материал е предвидено  
обсъждане информацията  за със-

тоянието на водоснабдяването 
в община Стралджа. Предстои  
изслушване  на информация за 
изпълнение бюджета на община-
та за първото шестмесечие, както 
и актуализацията на основния 
финансов документ. В дневния 
ред е залегнало обсъждане и на 
отчет за изпълнение дейността 
на ОбС и неговите комисии през 
периода ноември 2011- 30 юни 
2012 г.

Юлското заседание ще се 
използва за актуализиране на 
две от основните наредби на 
община Стралджа – Наредба № 
5 за  определянето и админи-
стрирането на местните такси и 
цени на услуги  и Наредба № 2 
за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане  с общинско 
имущество. 

 Îùå çà ñåñèÿòà íà ñòð. 2
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ТЕЛ. 0897216413 
продава едноетажна къща и двор 

850 кв.м в Стралджа, ул."Мати Ру-
бенова" 31

ТЕЛ. 0888943476 ИЛИ 04761/ 55-38 
продава едноетажна къща  с 1,2 

дка дворно място и допълнителни 
постройки в Стралджа. Цена по спо-
разумение

ПОГРЕБАЛНА  АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа, 

пл.”Демокрация” № 3
Организация на всички дейнос-

ти по едно погребение.
Ние ще помогнем да се справите!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761 
ИЛИ 0889198988

ТЕЛ: 0885 150  768
 продава къща с двор на ул. ”Обо-

рище” 1, цена – по споразумение

31 753 дка от общо 33 100 дка 
със зимен ечемик в стралджанско 
вече са пожънати.В складовете се 
съхранява над 12 300 т зърно като 
средния добив е достигнал 390 
кг от дка. Пожънати са и 980 дка 
с пролетен ечемик, от които са 
получени още 385 тона зърно. В 
общината площите с маслодайна 
рапица са общо 37 109 дка. При-
брани са 1230 т. едва от   8200 
дка. Средният добив е 150 кг от 
дка. Има  23 614 дка пропаднали 
площи, което е загуба за местните 
стопани.

Пролетната маслодайна рапица 
в района е малко повече от 5 хил. 
дка. Прибрано е 330 т зърно от 
2200 дка  при среден добив 150 
кг от дка.

Æúòâàòà ïðåâàëÿ
И при пшеницата се регис-

трират пропаднали близо 3 хил. 
дка. От общо засятите 165 300 
дка вече са пожънати  117 500 
дка, прибрано е  около 50 хил.т. 
зърно. Средният добив е достиг-
нал 420 кг от дка. Комбайните, 
които работят по прибиране на 
пшеницата  са 84.

В общината с третикале са 
заети 130 дка. Прибрани са 50 т 
при среден добив 385 кг от дка.

Като цяло засятите с пролетни-
ци площи в района са 241 677 дка, 
Общинската служба „Земеделие” 
отчита  пропаднали 27 948 дка.
Пожънати са общо 160 763 дка 
като прибраното зърно е 63 730 т. 
Общо 92 комбайни продължават 
работа по полето.

Íàä 1200 ñìåíèõà 
ëè÷íèÿ ñè ëåêàð 
â Ñòðàëäæà

4256  здравноосигурени 
лица от област Ямбол са смени-
ли личния си лекар през юни, 
покозва окончателната справка. 
За община Ямбол избор на 

нов общопрактикуващ лекар 
са направили 2514 граждани, 
за община Стралджа – 1215, в 
община Тунджа 355 здравно-
осигурени лица са променили 
избора на личен лекар. В Ел-
хово броят на лицата е 120, за 
община Болярово – 24 и в друга 
област смяна са извършили 28 
здравноосигурени лица. Ос-
новните причини за смяната 
на личен лекар са: промяна на 
местожителството или на ад-
ресната регистрация на лицата, 
създаване или разпадане на 
лекарска практика, прекратява-
не на договора на досегашния 
личен лекар със здравната каса. 
През декември 2011 г. броят на 
здравноосигурените, сменили 
своя личен лекар, е бил 2061. 
Следващият период, през кой-
то здравноосигурените лица 
могат да променят избора на 
общопрактикуващ лекар е през 
месец  декември.

За  последния ден на юли  е 
планирано поредното заседание 
на ОбС в Стралджа. Председате-
лят Атанаска Кабакова  определя 
сесията като твърде важна и с 
доста натоварен дневен ред. Като 
основен материал е предвидено  
обсъждане информацията  за 
състоянието на водоснабдяването 
в община Стралджа. Очаква се 
вносителят Стоян Радев, управи-
тел на ВиК – Ямбол, да представи 
ясна картина на проблемите по 
водоснабдяването в Стралджа и 
селата на общината, планирани 
инвестициите , качество на ре-
монтните дейности и др.

Според плана за работа на 
ОбС  предстои  изслушване  ин-
формация за изпълнение бюдже-
та на общината за първото шест-
месечие , както и актуализацията 
на основния финансов документ. 
Паралелно с това съветниците ще 
се съобразят с нормативните до-
кументи във връзка с приложение 

 Ñúâåòíèöè îáñúæäàò âîäîñíàáäÿâàíåòî
Закона за държавния служител и 
ще обсъдят структура на общи-
ната. Предстои обсъждане и на 
отчет за изпълнение дейността 
на ОбС и неговите комисии през 
периода ноември 2011- 30 юни 
2012 г.

Юлското заседание ще се из-
ползва за актуализиране на две 
от основните наредби на община 
Стралджа – Наредба № 5 за  оп-
ределянето и администрирането 
на местните такси и цени на ус-
луги  и Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и раз-
пореждане  с общинско имуще-
ство. В дневния ред е включена 
докладна записка за подготовка 
кандидатстване на общината с 
проекти по ПРСР. Традиционно 
по това време ще се обсъдят и по-
редните разпоредителски сделки, 
еднократни помощи за нуждаещи 
се граждани, отчет за командиро-
въчни  на кмета на общината и 
председателя на ОбС и др.

Месец юли в община Стралджа 
е белязан от активно наблюдение 
и контрол по изпълнение стандар-
тите на Системата за управление 
на качеството ISO 9001-2008. Се-
кретарят на общината Атанаска 
Христова потвърди, че на 20 юли 
успешно  са проведени консултаци-
ите по вътрешния одит. На  25 юли  
общинското ръководство, екип по 
качеството ще проведе прегледа на 
ситуацията, а на 30 юли  се очаква 
външния одит от „Германише Лойд 
България” ООД, която сертифицира 
общината. Всяка от проверките 

Ïîðåäåí âúíøåí îäèò ïî èñî â îáùèíà Ñòðàëäæà
цели констатиране безусловно и 
постоянно приложение на ИСО  
според изискванията на стандар-
тите. Очаква се за пореден път 
докладът да даде висока оценка за 
работата на общината  по система-
та. Установяването до каква степен 
служителите спазват изискванията 
на стандарта става чрез проверка 
на документите, работата на слу-
жителите , спазване правилата по 
обслужване на клиентите.  Резулта-
тите ще бъдат констатация за това 
доколкщо системата отговаря на 
изискванията  и има ли готовност 

общината за всеки следващ външен 
одит. Ако се констатират нередно-
сти  ще последват и съответните 
предписания за преодоляването им. 
Външният одит се провежда еже-
годно. До сега община Стралджа 
няма допуснати нередности или 
несъответствия със стандартите по 

изпълнение основната дейност за 
обслужване на клиентите. Систе-
мата за управление на качеството 
в община Стралджа  е въведена 
през 2007 г. През 2010г. Общината 
премина къчм новата версия на 
стандарта 2010. През миналата го-
дина  е реализиран потвърждаващ 

одит , а сега е ред на следващия.
   Според г-жа Христова служи-

телите в общината имат изграден 
стереотип на работа , познават 
правилата, не допускат отклоне-
ние от стандартите и очакванвето 
е за безпроблемно провеждане на 
поредния одит по ИСО.   

В изпълнение решение на ОбС 
– Стралджа  № 83 от протокол 7/25 
април 2012 г.на 18 юли в  Община 
Стралджа се  проведе  публичен 
явен търг  за продажба на земедел-
ска земя  в землищата на селата 
Иречеково, Зимница, Палаузово и 
Лозенец. Всички включени в тър-
га земеделски земи са предимно  
от категории 5 и 6. Доминираха 
имотите   в землището на Ирече-
ково , общо 630 дка, в Зимница 
те са 31 дка, много по-малко- в 
Лозенец и Палаузово. Със своя 
заповед кмета на общината Митко 
Андонов определи комисия за 

Çåìåäåëñêà  çåìÿ  îñèãóðÿâà 
ïðèõîäè â áþäæåòà

провеждането на 
търга с председа-
тел Иван Георгиев, 
зам.кмет на об-
щината. Община 
Стралджа за пър-
ви път пристъпва 
към продажба на 
земеделска земя. 
Оказа се, че пред-
варителните про-
учвания са много 
точни . Имотите 
в землището на  
Иречеково предиз-
викаха най-сериозен интерес сред 
купувачите. 7 фирми и физически 
лица се включиха в наддаването 
като  за една нива  от 115 дка  бе 
достигната и най-високата цена от 
51 032 лв.  Като цяло обявената 

начална тръжна цена от 231 978 
лв. на всички имоти  при надда-
ването  достигна 305 493лв. Тези 
средства ще позпомогнат бюджета 
на общината за решаване на ин-
фраструктурни проблеми.
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Лозенец, Атанас Симеонов продава китайски 
трактор ХЕБЕЙ-150 и инвентар. Изгодно!

GSM 0886245874, ПРОДАВА  СЕ ! ! !
- къща с 2 дка дворно място в 

Стралджа
- BMV  518 І бензин-газ

КОНТАКТИ: 0893-82-82-99

Îòíîâî çàìúðñÿâàíå 
íà Ìî÷óðèöà!

РИОСВ Ст . Загора  осъществява своя 
проверка. Еколозите на Община Стралджа 
алармират: Умряла риба и тежка миризма на 
фекалии притесняват жителите на  Палаузово, 
Маленово  и Воденичане 

За замърсяването на р. Мочу-
рица сигнализираха граждани на 
община Стралджа  на 14 юли. 
Кметът Митко Андонов веднага 
разпореди  назначаването на ко-
мисия, която да провери състоя-
нието на Мочурица. На 16 юли  
проверката в участъка на реката 
от Палаузово до Маленово осъ-
ществиха Иван Иванов, зам.- 
кмет на общината и председател 
на комисията, Анна Грозева, 
гл.специалист отдел ТСУЕ, Илия 
Куртев, гл.специалист ОМП и 
ГЗ  като целта бе да се оцени 
съществуващото положение и 
да се определят необходимите 
действия.
В обходения участък от ре-

ката специалистите констати-
рат замърсяване с неизвестен 
произход. Налице е неприятна 
миризма, приличаща на тази на 
битово-фекални води, на места с 
усещане мирис на сяра. Интензи-
тетът на миризмата се увеличава 
в посока обратна на речното те-
чение. В Маленово тя се усеща 
чак до жилищните постройки в 
селото, които са разположени 

на около 30 метра от реката. В 
определени участъци  северно от 
Палаузово комисията констатира 
и измряла риба. Като цяло цветът 
на водата е много тъмен, на мес-
та – сивее, което е необичайно и 
вредно за флората и фауната. В 
близост до Палаузово, както и в 
района до Маленово са конста-
тирани два участъка, покрити с 
филм, който мени цвета си от син 
на червен, в зависимост от ъгъла 
на слънчевата светлина.
Предвид на констатираните 

факти комисията  предлага не-
забавно уведомяване на Басей-
нова дирекция за управление 
на водите, Източнобеломорски 
район, Пловдив и РИОСВ Ст. 
Загора с очакване за проверка и 
предприемане на мерки. 
Само ден по-късно специа-

листите от РИОСВ Ст.Загора  

извършват своя проверка по 
поречието на р.Мочурица и 
представят пред кмета Митко 
Андонов своя констативен про-
токол в който  е отразено, че „при 
с. Воденичане  не се наблюдава 
особено или  специфично оцве-
тяване на водите на р.Мочурица, 
усеща се миризма на гнило, 
застояло. Непосредствено до 
моста на селището се констатира 
наличието на 7-8 умрели рибки.” 
От този участък на реката е взета 
първата  водна  проба  за изпит-

ване. При с. Палаузово на около 
2 км североизточно  от селото, 
отново е констатирана  миризма 
на гнило, което налага и от там 
вземане на втора водна проба. 
При Маленово  водите на реката 
са оцветени млечно  и се усеща 
придружаващата миризма на гни-
ло. Това е третото място от което 
е взета водна проба за изпитване. 
Като заключение обаче специа-
листите от РИОСВ Ст.Загора 
прибавят извода, че „при извър-
шения оглед на р.Мочурица в 

участъка  от с. Воденичане до 
с. Маленово не се установиха 
замърсявания и разливи  от про-
изводствен характер”, което  на 
практика означава , че произхо-
дът на замърсяването по реката 
е все още неизяснен. Очакват се 
резултатите от взетите проби. 
Единственото, което е ясно, че 
източникът на замърсяването 
не е на територията на община 
Стралджа. Еколозите при общи-
ната продължават наблюдението 
на участъка. 

Ìëàäè îãíåáîðöè ëåòóâàõà íà Áîðîâåö

Участниците в клуба „Млад 
огнеборец” Стралджа прекарват 
приятни летни дни на курорта 
Боровец. От 15 до 25 юли  15 деца  

Ãàðàíòèðàò ÷èñòîòàòà 
íà âúçäóõà è âîäàòà
Â çîíàòà íà âçðèâà â ñêëàäîâåòå 
íà „Áåðåòà-òðåéäèíã”

Във връзка с настойчиво искане на кмета на община Стралджа 
Митко Андонов до Министерство на околната среда и водите за 
извършване анализ на компонентите на околната среда в района на 
взрива  в складовете на „Берета трейдинг” в общината е получен 
отговор, който дава определение за чистотата на въздуха  и почвата.

     Според данните на Регионалната инспекция  по околната среда 
и водите Стара Загора  въздухът и почвата край Лозенец са чисти. 
Изследванията, които са извършени съгласно установените норми 
и показатели и направения анализ показват, че няма нарушаване на 
качеството  на атмосферния въздух. Мобилната автоматична стан-
ция за изследване качеството на атмосферния въздух е извършила 
измервания в района в продължение на едно денонощие в периода 
5.06- 6.06.2012г. по показатели финни прахови частици /ФПЧ 10/, 
серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, сяроводород, 
амоняк, въглеводороди и метеорологични параметри . В допълнение  
е извършено вземане на проби  и последващ анализ на специфични 
атмосферни замърсители, които могат да се очакват при създаде-
ната аварийна ситуация, а именно 23 представители  от групата на 
летливи органични съединения и 16 представители  от групата на 
полицикличните ароматни въглеводороди. Резултатите от прове-
дените измервания , отразени в протоколи , показват допустими 
норми на атмосферните замърсители. Нивата на полицикличните 
ароматни въглеводороди и летливи органични съединения са в пре-
небрежително малки количества, т.е. под границата на количествено 
определяне на съответните методи. Специалистите заключават, че 
поради преустановяване източника  на замърсяване в района , не 
е необходимо провеждането на допълнителни изследвания на въз-
духа. Резултатите от проведеното своевременно изследване  водят 
до извода, че не са нанесени значителни щети  на качеството на 
атмосферния въздух в района на Лозенец.

    По компонент „почва” е извършено вземане на 4 броя почвени 
проби в землището на селото в зоната на първи километър, в зем-
лището на Стралджа, зоната втори километър, землишето на лозе-
нец, зоната на трети километър и землището на Лозенец / фонова 
проба/. Извършен е последващ анализ за съдържанието на тежки 
метали, полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани 
бифенили. Резултатите от изпитанията  не показват превишаване на 
нормите за допустимо съдържание в почвите съгласно изискванията 
на Наредба № 3/1.08.2008г. за норми за допустимо съдържание на 
вредни вещества в почвите.

    Писмото до кмета на общината за направените изследвания 
и получените резултати е подписано от  Евдокия Манева, зам.
министър при МОСВ.

от СОУ”П.Яворов” са на творческа 
ваканция  която е  част от иници-
ативата на Националния дворец на 
децата, София  и се провежда  под 

надслов „Хайде да творим заедно!”
Клуб „Млад огнеборец” полу-

чава наградата на Националния 
дворец на децата  като награда 
за активно и добро представяне 
в различни прояви и състезания.  
Според директорът на училището 
Валя Маринова, това е един добър 
повод малките  не само да отдъхнат 
на едно приятно място, но и да се 
осигурят добри условия за подкрепа 
развитието на изявени и отличени 
в национални инициативи деца. 
Организацията и провеждането на 
различни занимания и дейности по 
интереси в областта на наука, тех-
ника, спорт, изкуства допринася за 
разнообразяване на ваканционните 
дни, усвояване на нови познания и 
събуждане на интереси. По време на 
ваканцията за  участниците в клуба  
е подготвена специална развлека-
телна програма съобразно възрас-
товите особености на учениците. 

Ðàçêðèõà êðàäöèòå íà 2 400 ëâ. îò Ìàëåíîâî
Стралджанските криминалисти разкриха извършителите на кражба  на крупна сума от къща в село 

Маленово. Преди повече от два месеца от  дома на 86- годишния Й. Ж. Са откраднати  2400 лева, 
съобщиха тогава от от полицията. В къщата е проникнато чрез счупване на стъклото на прозорец. 

В резултат на проведените издирвателни мероприятия са разкрити извършителите на кражбата. Това 
са криминално проявените Н.С. на 51 години от същото село и 30 -годишната В. Б. от Сунгурларе.

По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление „Полиция”- Стралджа.

Ëþöåðíà çà 8000 ëåâà èçãîðÿ êðàé Ïúðâåíåö
1600 бали люцерна са изгорели в местността „Друма" край село  Първенец, съобщиха от полицията.  

Огънят е тръгнал от  стопанска постройка собственост на И. Й. на 57г. Общата  стойност на изгорелите 
бали е 8 000 лв. Причината за възникването на пожара е  в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство.
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"Åáðó” îçíà÷àâà "îòëè÷åí”  íà çàêóñêèòå

Õàéäå  íà áàíè÷êèòå!
Â Ñòðàëäæà ìåñòíà  ôàìèëèÿ äîêàçà, ÷å áàíè÷àðñòâîòî å ñåðèîçåí áèç-

íåñ, êîéòî ìîæå äà õðàíè íå åäíî ñåìåéñòâî
Áúëãàðñêà áàêëàâà îò Ñòðàëäæà ñêîðî  ùå êîíêóðèðà òóðñêàòà

Проста работа е баничар-
ството, твърдят някой! Но в 
ръцете на майстори, то може 
да се превърне  в страхотен 
бизнес, който има бъдеще и 
осигурява достатъчно сред-
ства. Доказва го Кина Кабра-
нова, собственик на наскоро 
откритата закусвалня „Ебру” 
на „Петлето” в Стралджа. За-
едно с майсторката Миглена 
Топчиева и пекаря Алексан-
дър Томов те успяват още 
на старта да покажат, че са 
решили да произвеждат само 
екстра качество. Продажбите  
не тръгват, те просто литват 
от първия ден. Баничките , 
които се предлагат в няколко 
варианта – голяма, триъгълна, 
вита, са все по 80 стотинки 
бройката, същата е цената на 
кифлата с мармелад, с шоко-
лад, на милинката, геврека. 
Разнообразието се допълва 
от кашкавалка, сиренка, крем-
виршка, съвсем скоро асорти-
мента е обогатен с кремка и 
саламка. „Всичко се продава!” 
категорични са тримата въл-
шебници на закуските. 
Когато започнали  и три-

мата вярвали, че ще се спра-
вят. Куражът дошъл първо 
с уменията и сръчността на 
Миглена, която има опита 
в производство на закуски. 
Винаги усмихната, тя като че 
ли не среща умора при про-
изводството на денонощие по 
около 800 бр. закуски. „Умора 

ÏÐÎÖÅÄÓÐÈ ÇÀ ÈÇÁÎÐ ÍÀ ÔÈÐÌÈ-
ÈÇÏÚËÍÈÒÅËÈ

      Комисии, утвърдени със заповед на кмета Митко Андонов, на  21 юли проведоха   заседания 
за разглеждане  и оценка на оферти  във връзка с избирането  на изпълнители на три обществени 
поръчки- за „Доставка на материали”, „Доставка на градински материали и консумативи” и „Дос-
тавка на работно облекло”   по проекта „Социално  предприятие за озебеняване  и  благоустройство 
–Община Стралджа” ДБФП № BG05 РО001-5.1.02-0010- С0001.  За доставка на работно облекло  
бяха представени три оферти, а за останалите обществени поръчки – по една оферта. След изгот-
вяне на протоколите председателя на комисията Анна Грозева  ги представи на кмета на общината 
Митко Андонов.  

ÓÒÂÚÐÄÈÕÀ ÄÎÑÒÀÂ×ÈÖÈÒÅ
    На 28 юли кметът на общината митко Андонов, след като се запозна с протоколите с реше-

нията на комисиите за избор на изпълнители на „Доставка на материали”, „Доставка на градински 
материали и консумативи” и „Доставка на работно облекло” по проекта „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство – община Стралджа” , одобри за изпълнители на доставка на работно 
облекло  „ОЛИМП предпазни екипировки” ЕООД, за доставка на материали - „ПРО инженеринг” 
ЕООД,  и за доставка на градински материали и консумативи – „Бургасцвет 90 Танев” ЕООД.  

ÅÊÈÏÚÒ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÀ ÑÅ ÑÏÐÀÂß 
ÎÒËÈ×ÍÎ!

   Екипът  за организация 
и управление на проекта 
„Социално предприятие 
за озеленяване и благоу-
стройство- Община Страл-
джа” се справя отлично 
с възложената задача по 
изпълнение на проекта, 
мотивирани са за рабо-
та, договора се изпълнява 
по план-график и не са 
допуснати забавяния на 
дейности. Такава е кон-
статацията  от проверката 
на 19 юли във връзка с 
предстоящо подаване на 
искане за междинно пла-
щане. Илияна Илиева , 
гл.експерт от Агенцията за 
социално подпомагане  за 
област Ямбол и Янка Цо-
нева, старши счетоводител 
на районна дирекция „Социално подпомагане” Ямбол осъществиха прецизния преглед на всички 
дейности и документите по тях вкл. финансова проверка по изпълнение на договора. Проверяващи-
те  са категорични, че при изпълнението на проекта  екипът  спазва българското законодателство 
както и европейските регламенти. Изготвена е цялостната техническа и финансова документация 
необходима за изпълнение на проекта, която е изчерпателна и удостоверява изпълнението по до-
говора. Всички проведени тръжни процедури са изпълнени съгласно одобрен график по ЗОП от 
Договарящия орган , сключени са договори с фирми изпълнители.

Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”  

Инвестира във вашето бъдеще
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG 051PO001-5.1.02 „Нови възможности”
Проект „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство –  Община Стралджа”
ДБФП № BG051PO001-5.1.02-0010-C0001

Община
Стралджа

Национална
Стратегическа 

Референтна рамка

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

социален фонд на Европейския съюз  

може да има ако работата ти 
е досадна, а на мен ми е при-
ятно. Когато виждам колко 
се харесва стоката това още 
повече ме амбицира да рабо-
тя!” Няма тайна в успеха на 
фирмата, категорична е Кина. 
Материалът , който се използ-
ва за подготовка на закуските 
е най-обикновено брашно за 
баници и брашно за закуски. 
Останалото е месене, точене, 
печене  и… хоп на тезгяха, 
където ароматът пришпорва 
стомашните сокове на гладни 
и сити. Кина и нейните работ-
ници изпълняват и поръчки за 
баници, за погачи, за тутма-
ници. „Не искаме никой да 
връщаме!” уточнява тя . 
Питам за кръщаването на 

фирмата. Защо Ебру? А обяс-
нението е толкова просто- това 
е името на 4-годишната внуч-
ка на Кина. „Явно малката е 
кадемлия, щом толкова добре 
се развива всичко!”, смеят се 
баничарите.
Какво следва по-нататък? 

Разбира се обогатяване на 
асортимента с други вкусотии. 
Задължително ще има пици, 
които явно са ежедневната и 
предпочитана храна на забър-
заните млади хора, ще има , 
разбира се , и баклава. Тя ще 
бъде с такива вкусови качест-
ва, с които стралджанци са 
готови да изпреварят турската.  
Ако някой си мисли, че е 

много лесно  това което правят 

Кина, Миглена и Сашо, много 
се лъже. Те постъпват на рабо-
та около 19 ч. и продължават 
до обяд на другия ден. Когато 
свалят престилките са уморе-

ни, но знаят, че след почивката 
отново ще бъдат там, за да 
осигурят закуските на много-
бройните клиенти.       Сега 
на „Петлето”, но много скоро 

и в центъра на Стралджа!” 
,обещават те. Нищо чудно да 
имат и други планове. Те са 
хора, които решават на мига 
и вярват в успеха.
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Òîçè ãðàä, â êîéòî àç 
ñúì ðîäåí...

60-ãîäèøíè ñ ïðåãëåä íà ïîñòèæåíèòà
Лятото се оказва най-подходящото 

време за срещи на наборите. Така 
поне е в Стралджа. Всяка година юни- 
юли са месеците  когато от различни 
краища на страната в родния град се 
събират възпитаници на местното 
училище. Връщат времето назад, ожи-
вяват красиви ученически спомени и 
се създават нови.

На 7 юли представители на набор 
1952 се събраха в Стралджа на своята 
среща посветена на 60-годишнината. 
От  общо 120 връстници се явиха само 
30-тина, но и те бяха достатъчни, за 
да превърнат срещата в незабравима. 
Останалите посочиха причини за от-
съствието – служебни  или семейни 
ангажименти, не добро финансово 
състояние, здравословни проблеми и 
пр.Организаторите Атанаска Пенева 

, Стефан Пенев и Минка Петрова  
приемат това за нормално. Доволни 
са, че от различни краища на страна-
та/ Варна, Бургас, Ст.Загора, Сливен, 
Ямбол и др/ са пристигнали хора, 
които отдавна са напуснали родното 
място и видимо изпитват носталгия 
към щастливите детски дни. Между 
присъстващите са  веселин Коев, в 
момента ръководител на затвора в 
Ст.Загора,  Желязка Димова, чийто син 
Иван работи като китарист в Ку ку бенд 
на Слави Трифонов, която  специално 
подари на всеки от участниците в сре-
щата автограф от известния  си син. 

   По стара и утвърдена традиция  
наборите поднесоха венец пред па-
метника на П. Кр. Яворов. Посетиха 
музея, където изслушаха интересната 
лекция на Георги Стоянов. Развълнува-

ни и впечатлени от съхраненото богато 
историческо и културно наследство 
60-годишните оставиха своето посла-
ние в книгата за посетители.

Последвалата вечеря в ресторант 
„Роял” отприщи настроението и даде 
доказателство за силата и здравината 
на корените. Кметът на общината Ми-
тко Андонов, който бе гост на срещата, 
поздрави присъстващите и допълни, 
че набор 1952 наистина е един от 
най-многобройните в Стралджа.”Това 
са жизнени , умни и способни хора, 
които в най-активния трудов период 
от живота си отдадоха сили, ум и 
енергия за развитието на страната ни. 
Днес,  вече 60-годишни, вие изглеж-
дате прекрасно!”, допълни той , за да 
вдигне и наздравица с пожелание за 
нови успехи. 

17 –годишната Красияна Василева 
е познато име сред връстниците й. 
Не само в Стралджа, а в цялата стра-
на. Причината е ясна- Красияна   е 
една от участничките тази година в 
престижния конкурс за красота  ор-
ганизиран от !no frame media  „Мис 
България”. Чаровното стралджанско 
момиче не само влезе в списъците на 
кандидатките, тя успешно премина 
кастингите в състезание с близо 1000 
претендентки за титлата. Одобрението 
на представените като начало снимки  
бе последвано от проверка интелекта 
и талантите на красавицата. Тя бе една 
от достигналите полуфинала 22 моми-
чета. И това постижение е достойно 
за гордост.

Красияна Василева  е родена в 
Стралджа , зодия Стрелец , с пер-
фектни мерки – 176-86-63. Хобито 
й е да се снима. Притежава огромен 
албум от снимки, които приятелите и 
обожателите разглеждат многократно.

Красияна започва първите си изяви 
на сцената едва на 12 г. когато печели 
титлата „Мис Сливен- есен”, същата 
година  е подгласничка на Мис Боляр-
ка. През 2008 г. е участник в Национал-
ния конкурс „ Топ моделс Маринела”. 
На  14 г. успешно участва в ХІ конкурс 
на „Визаж моделс”. Прекрасната визия 
на момичето става причина тя да бъде 
харесана от представителите на фирма-
та, които й предлагат да се премести в 
София и да продължи да работи с тях. 
В крайна сметка Криси предпочита 
да остане в родния град и да завърши 
образованието си. Има безброй пред-
ложения за работа като рекламно лице, 
но засега упорито отказва.

Êðàñèâàòà Kðàñèÿíà  - ãîðäîñò çà Ñòðàëäæà

Лятото Красияна прекарва на мо-
рето, което много обича. И прави 
поредните планове за нови участия в 
различни конкурси. Наред с това се 
подготвя за приключване на средното 

образование и подготовка за кандидат-
стване във ВУЗ.

Успех, Криси!

Æèâàòà ïàìåò íà ñåëîòî 
Æåêî Äîé÷åâ Æåêîâ îò Ïîëÿíà íàâúðøè ñâîèòå 90 ãîäèíè  

Мило и трогателно тържество съ-
бра през  юлската жега  в Поляна род-
нини и приятели, колегии почитатели 
на един местен родолюбец и творец. 
Жеко Дойчев Жеков е емблемата на се-
лото. Заслужил си е това определение 
с написването на няколко книги които, 
като куриоз, пише след навършване 
на ...80 години.  „Летопис на село 
Поляна” е първото творение, което 
отнема 20 години от живота на автора. 
Време през което той събира, обобща-
ва информацията , подрежда фактите, 
търси най-добрия начин , за да може 
разказът да предизвика интереса на 
хора от различни поколения. Успява! 
Книгата,  още с отпечатването става 
притежание на почти всички жители 
на селото. Всеки гост също проявява 
интерес към нея. Амбициран от това 
Жеко Дойчев вече обмисля и следва-
щите книги свързани с историята на 
селото , с основните родове. Подчер-
тано е вниманието му към бележити 
полянчани за които авторът разказва 
особено  увлекателно.

Богатата биография на именития 
жител на с.Поляна дава повод за 
още една книга в която той разказва  
собствени спомени и преживява-

ния . Основното 
си образование  
той завършва в 
родното  село , 
отбива военна 
служба в Ямбол 
в историческия 
29-ти  пехотен 
полк .  Участва 
в Отечествена-
та война 1945г. 
През 1962г. за-
вършва  сред -
но  специално 
образование и 
придобива мо-
дерната за вре-
мето специал-
ност  „младши 
агроном”. През 
целия си съзна-
телен живот за-
ема отговорни длъжности – секретар 
на селсъвета, председател на ТКЗС, 
председател на ОбК на ОФ в Каменец,  
секретар на ОбНС в същото село. В Ка-
менец бай Жеко работи цели 20 години, 
като точно това е периодът през който  
издирва и изучава миналото на района. 
Последните пет години преди пен-

сионирането 
си е бригадир 
на кравеком-
плекс в По-
ляна.

Като че ли 
съдбата реша-
ва този неумо-
рен човек да 
сътвори  най-
доброто  на 
което е спосо-
бен  едва след 
като навлезе 
в пределната 
за човека въз-
раст.  Дългът 
към  родния 
край поражда 
у  него  ини-
циатива  з а 
написване на 

книгите. За да се помни и знае от 
бъдещите поколения! 

Гост на тържеството по повод 90-го-
дишнината на Жеко Дойчев Жеков 
беше кметът на общината Митко Андо-
нов, който в своя поздравителен адрес  
благодари за възрожденския неугасим 
плам, за сериозната и задълбочена 

работа за популяризиране миналото на 
раойна. „ В своя 20-годишен творчески 
труд Вие наредихте сложния пъзел 
с много елементи, които намерихте 
и поставихте на своето място, за да 
има с.Поляна своя летописна книга. 
Воден от идеята за европейско бъдеще 
израства от родовите корени и нацио-
налната ни идентичност, Вие доказахте  
едно ново отношение към историята и 
ценностите, които е нужно  да съхра-
ним  и с любов да предадем на идните 
поколения. Миналото е корен и поука 
за настоящето и бъдещето! Щастлив 
съм, че нашата община има толкова 
сърцати, скромни и всеотдайни хора 
като вас!” подчерта г-н Андонов.

Поздравления и подаръци за юби-
ляра имаше още от кмета на селото 
Стоян Стоянов, от д-р Йовко Иванов, 
председател на Съюза на ветераните 
от войните, област Ямбол, от Краси-
мир Вълев, председател на Областния 
съвет на  офицерите и сержантите от 
запаса. Трогателни бяха пожеланията 
на  сина , дъщерята, внуците и пра-
внуците.  Да се радва на здраве и нови 
творчески успехи! Това бе основното 
пожелание към неукротимия дух на 
Жеко Дойчев Жеков.   
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Î Á ß Â À
Ïåíñèîíåðñêè êëóá „Äúëãîëåòèå” – 

Ñòðàëäæà 

 ОРГАНИЗИРА

ÓÉÊÅÍÄ  Â ÈÑÒÀÍÁÓË
01-02.09.2012ã.
Öåíà: 130 ëâ.

ПРОГРАМА:
Първи ден – 01.09.2012г.- Тръгване от Стралджа в 

03.00ч. Пристигане в Истанбул – около 9.00ч. Пано-
рамна обиколка на града.Около обяд- настаняване в 
хотела. Свободно време за пазаруване и разглеждане 
на Капълъ чарши. Пожелание – посещение на двореца 
Топ капъ или Долмабахче, Египетския пазар/срещу 
заплащане/. Вечерта срещу заплащане пожелание 
посещение на атрактивни турски  заведения – Ис-
танбул  Ин или „Ташхан”- богати вечери с включени 
национални ястия и напитки, шоу програма. Нощувка 
– в хотела.

Втори ден – 02.09.2012г.- Закуска. По желание – 
разходка с кораб по Босфора.По желание – посещение  
на небостъргача „Sapphir” и гледане на 4D кино. 
По обяд – напускане на хотела и свободно време в 
най-големия търговски център „Форум Истанбул”, 
където се намира морския аквариум   „Turkuazoo”, 
свободно време в търговския център. Тръгване от 
Истанбул – около 17,30ч. И пристигане в Стралджа 
– около 23,00 ч.

   Срок за записване – 1 август 2012г.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
транспорт с луксозен автобус на фирма Дичони, 

Ямбол
една нощувка със закуска в хотел 3 звезди
медицинска застраховка
митнически и магистрални такси
водач от фирмата по време на пътуването
панорамна обиколка на града  с местен професи-

онален екскурзовод на български език. Посещение 
на античния и средновековен исторически център 
на Истанбул, площад Султанахмет. Посещение на 
Синята джамия, Хиподрума, Египетския обелиск, 
Змиевидната колона, Колоната на Константин, моста 
Галата,преминаване от европейската и азиатската 
част на Истанбул по моста на пролива Босфор. Кра-
тък престой на хълма Йедитепе, където се разкрива 
панорамна гледка към европейската част на Босфора.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
лични разходи
допълнителни екскурзии:
разходка с кораб по Босфора и Египетски пазар 

– 20 евро
посещение на двореца Долмабахче и Египетския 

пазар – 30 евро
посещение на двореца Топ капъ и църквата „Св.

София”- 38 евро
посещение на аквариума  „Туркуазу”- 26 турски 

лири
посещение на небостъргача  „Sapphir” и гледане 

на 4D филм- 25 евро
вечеря  в един от посочените ресторанти Ташхан 

– 30 евро, Истанбул Ин – 35 евро
Необходими документи – задграничен паспорт
Тел. за справки:  04761/51-89 или 04761/59-00,  0894722132

Проверка  з а 
дейността и до-
кументацията на 
читалищата  по 
селата  осъщест-
вяват Мария То-
лева, зам.кмет и 
Кольо Пехливанов, 
гл.експерт „Култу-
ра” при общината. 
Посещенията в чи-
талищата на селата 
Каменец, Поляна 
и Първенец показ-
ват, че местните 
ръководства под-
държат добра доку-
ментация, работят 
по изпълнение на 
месечни и годишни 
планове, опитват 
се да организират 
периодично разно-
образни културни и 
традиционни праз-
ници, но има още 
какво да се желае.

В Поляна съществуващите 
организационни проблеми пре-
дизвикват отлив от традицион-
ната добра читалищна дейност 
в селото. Има нужда от обеди-
няване на силите за постигане 
на много по-добри резултати. В 
читалището действа добър фол-
клорен състав, който притежава 
не малък актив от различни 

награди и отличия,  поддържа 
се богата етнографска сбирка, 
има местни самодейци, които 
дават идеи за поддържане на 
фолклора. 

В Първенец  читалищната 
сграда е добре поддържана. 
Като собственик на повече зе-
меделска земя настоятелството 
не изпитва финансови затрудне-
ния за решаване на проблемите. 
Сключени са добри сделки с 

местната кооперация за рента. 
Ръководството  се опитва да 
поддържа читалищната дейност 
с местни усилия. Библиотеката  
разполага с достатъчен  книжен 
фонд и има своите редовни  
посетители. Приетите месечни 
и годишни планове на читали-
щето се изпълняват.

    Читалището в Каменец е 
едно от активните в общината. 
Богатата и добре уредена ет-

нографска сбир-
ка  през лятото 
се посещава от 
гостуващи деца 
и ученици. Те 
основно са по-
сетителите и на 
местната биб-
лиотека. Само-
дейните колек-
тиви реализират 
успешно учас-
тие в различни 
национални и 
общински про-
яви и печелят 
награди, което 
дава  нужното 
самочувствие 
на самодейците. 
Читалищната 
сграда  се нуж-
дае от ремонт.

     В обхо-
дените села чи-
талищните ръ-

ководства споделят желанието 
на самодейците – участници в 
различните фолклорни състави 
да участват в престижни фести-
вали и събори, дават предложе-
ния за размяна на гостувания 
на съставите в общината, което 
обогатява и разнообразява дей-
ността. 

Проверките по читалищата 
в останалите села продължават.

Ëåòíè ïðîâåðêè íà ÷èòàëèùàòà

Îáùèíèòå 
îòíîâî ìîãàò äà 
êàíäèäàòñòâàò çà 
ôèíàíñèðàíå íà 
òóðèñòè÷åñêèÿ ñè 
ïðîäóêò

Всички общини в Бъл-
гария отново могат да 
кандидатстват с проекти 
за развитие на турис-
тическия си продукт. 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
обяви процедура за под-
бор на проекти по схема 
„Подкрепа за развитие 
на регионалния турис-
тически продукт и мар-
кетинг на дестинациите”. 
Кандидатите трябва да 
участват в партньорство 
с още най-малко две об-
щини „с цел обособяване 
на туристически район, 
формиране на общ ту-
ристически продукт и 
осъществяване на мар-
кетинг и реклама”. По 
всеки спечелен проект 
ще бъдат разработени 
туристически пакети, 
включени са още реклам-
ни дейности (подготов-
ка и разпространение 
на информационни и 
рекламни материали), 
участие в национални и 
международни изложе-
ния, рекламни кампании 
в медиите и др. Бюдже-
тът на схемата е 6 051 
292 лв., осигурени по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие“. 
Крайният срок за подава-
нето на документите е 28 
септември 2012 г., 16.00 
ч. местно време

Всички които 
обожават сезона 
„лято” имат своето 
обяснение за това. 
И то се измерва не 
само с високите 
градуси навън, с 
копринено синьото 
небе, с многоцве-
тието и уханието 
на градините, с 
лазурния морски 
бряг, с дебелите 
сенки на плани-
ната... Но и още 
нещо – ваканцион-
ните дни, които 
дават свобода на 
всеки да ги прежи-
вее с когото иска и 
както иска.

Лято е! Освобо-
дете сетивата си, 
насладете се на 
всеки красив слън-
чев ден, дайте воля 
на чувствата!

     Многообра-

ËßÒÎ  ÌÎÅ!
зието на идеите 
за отпускарското 
време  е толкова 
богато .  Доказ-
ват го снимки-
те ,  усмивките , 
настроението ! 
Край морето, в 
планинските ку-
рорти, у дома с 
хобито, в басейна 
сред градината,  
на екскурзия в 
чужбина, с при-
ятели на заведе-
ние, на гости на 
баба... Навсякъде 
е толкова хубаво! 
Лято е, любим и 
незабравим се-
зон! Да бъде!
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Âàêàíöèîíåí  èíòåðåñ 
êúì ìóçåÿ íà Ñòðàëäæà
Ваканционните месеци се 

оказват най-подходящото време 
за посещение на историческия 
музей в Стралджа. Местни деца, 
възрастни както и гости на града, 
най-вече ученици и студенти, 
млади  семейства  посещават 
музея и с интерес разглеждат 
експонатите. Според Директорът 
Снежана  Вълкова  за последните 
6 месеца музеят е разгледан  от 
общо 285 посетители, като 72 от 
тях са ученици.Най-впечатлява-
що се оказва археологическите  
експонати, земеделския инвентар 
и етнографията. Посетителите 
задават въпроси за обичаите на 
Стралджа, за особеностите на 
народните носии, за участието 
на стралджанци  в защита на 
Отечеството.Развитието на зана-
ятите , културата, пощенските 
и други услуги също се оказват 
интересни теми. Никой от посе-
тителите не пропуска да разпита 
повече за присъствието на Яворов 
в Стралджа.

ТАКСА  ЗА  ПОСЕТИТЕ-
ЛИТЕ

По решение на ОбС- Стралджа 
в Историческия музей е въведена 
посетителска такса от 1 лв. за въз-
растни и 0,50 лв. за ученици, сту-
денти и пенсионери. Посещението 
на деца до 7 годишна възраст  е 
безплатно, всеки четвъртък входа 
в музея е свободен. По желание на 
посетителите  разглеждането на 
експонатите може да се придружи 
с беседа, която струва 5 лв.

ИСТОРИЯ НА ИСТОРИЯТА
Историческият  музей  в 

Стралджа е създаден през 
2007 г. Изборът на помещение 

е в бивш житарски склад, по-
строен през 1893 г., който е и 
паметник на културата. През 
ноември 2009 г. е открита 
първата експозиция на музея – 
„Стралджа – традиция и модер-
ност”.  В двете зали на музея са 
представени богат веществен 
материал, уникални снимки и 
документи от историята на се-
лището от античността до наши 
дни. Акценти в експозицията 
са археологическото богатство 
, усилията на населението за 
съхраняване на народностна-
та идентичност във вековете 
на османското владичество, 
себеотдаването, храбростта и 
героизма на стралджанци по 
бойните полета и фронтове. Бу-
рното развитие на земеделието, 
занаятите, промишлеността, 
търговията, стратегическото 
място на селището по отно-
шение на транспортни връзки 
и съобщения, правят Страл-
джа желано място за живот 
през различните исторически 
периоди.  Привличат в него 
заселници от всички краища 
на страната и го превръщат в 
естествено стопанско и култур-
но средище на региона, център 
на община.

КЪТ НА ВЪЛКАНА
Във връзка с отбелязване 

90-годишнината на известната 
и обичана народна изпълнител-
ка Вълкана Стоянова в музея 
на Стралджа тази година е 
подредена експозиция с богат 
снимков материал, както и 
първата сценична рокля на 
певицата.

МУЗЕЯТ  ТЪРСИ  ПО-
МОЩ

Музеят в Стралджа разпо-
лага с още много интересни и 
неизложени материали, сним-
ки, артефакти. Дарителските 
попълнения продължават. Във 
връзка с предстоящото изпъл-

нение на проект за обновление 
на парковете в града, включи-
телно и освежаване и ремонт 
на паметниците в парк „Мла-
дост” музейните специалисти  
предоставят на вниманието на 
читателите на в.”Стралджански 
вести” архивни снимки. Мол-

бата е заедно да разпознаем 
хората снимали се през раз-
лични периоди от време. Двете 
снимки, които публикуваме по 
всяка вероятност са свързани 
с периода на Балканската вой-
на. Ако разпознавате хората 
, потърсете обратна връзка с 

редакцията на вестника или 
специалистите в музея. Ако 
разполагате със стари фамил-
ни снимки на участници във 
войните и желаете да ги пре-
доставите на музея, обадете 
се на музейните работници на 
тел. 52-19.

Ако хората по-често хапват ябълки, 
отколкото бисквити, не само ще избегнат 
натрупването на килограми, но и ще нама-
лят риска от счупване на кости в по-късна 
възраст, категорични са специалистите.

Възрастните жени, които консумират 
повече плодове, зеленчуци и пълнозър-
нести храни са изложени на понижен риск 
от костни фрактури в сравнение с тези, 
които не се придържат към здравословен 
хранителен режим. 

Предишни изследвания са показали, че 
повишеният прием на специфични веще-
ства, като например калций и витамин D, 
е свързан с по-доброто здраве на костите.

Малко се знае обаче за влиянието на 
храненето като цяло.

При  проучване са изследвали 3539 
жени и 1649 мъже на възраст над 50 
години.

Специалистите са насочили внима-
нието си към зависимостта между "хра-
нителната плътност" - концетрацията на 
хранителни вещества по отношение на ка-
лориите, и риска от фрактура на костите.

Храни с висока "хранителна плътност" 
са плодовете, зеленчуците, зърнените 
продукти, варивата и рибата. Храни с ви-
сока "калорийна плътност" са десертите, 
чипсът и преработените меса.

Изследователите са установили, че 
включвайки в менюто си с 40 процента 
повече продукти с висока "хранителна 
плътност", жените намаляват с 14 процен-
та риска от костни фрактури в последвал 
10-годишен период.

Äîáðèòå õðàíè íè çàðåæäàò ñúñ ñèëà 

Защо обичаме толкова 
много сладолед.Както ми е 
горещо в момента ще изям 
една кофа сигурно:) Той 
всъщност понижава стреса. 
Млякото и сметаната съдър-
жат триптофан — ефективен 
природен транквилант, който 
успокоява нервната система, 
повдига настроението, пома-
га при безсъние. 

Откъде произлиза сла-
доледът. Познайте от три 
пъти!От Китай!Преди три 

хиляди години в домовете на богатите китайци са поднасяли изискан десерт - сла-
дък сок от пресни плодове, смесен със сняг или лед. С такъв десерт са черпили и 
Александър Македонски по време на походите му в Персия и Индия.

Åäíà ìíîãî õèòðà ðåöåïòà çà ÑËÀÄÎËÅÄ Ñ ÊÀÐÀÌÅË
За 4 порции: 175 гр захар, 400 гр плодове - ягоди, малини, банани, боровинки,
1 кутия сладолед 
- Изсипваме захарта в съд с дебело дъно и я заливаме с вода, така че тя да 

покрие захарта.
-На слаб огън разтопяваме захарта, а после увеличаваме котлона, за да закипи 

сиропът. Варим го 8-10 мин., без да разбъркваме, докато не придобие златист цвят.
- През това време нарязваме плодовете и ги разпределяме в стъклени купички 

или чаши. Върху тях поставете по 2 топки сладолед. Можем да редуваме плодове 
и сладолед.

-Когато карамелът стане светлокафяв, сваляме от огъня и заливаме сладоледа.
-Карамелът за няколко минути застива отгоре.
Може по желание да се украси с разни сладки изкушенийца, шоколадови пръ-

чици, сладки фунийки или каквото ви душа иска. Тук фантазията може да се 
вихри в много посоки.

Ñëaäîëåä ñðåùó æåãà è ñòðåñ 4 ñúâåòà ïðè ëåêà äåïðåñèÿ
1. Äà áúäå ñâåòëèíà!
Можем да се радваме на най-добрия естествен източник, 

който може да зареди организма с позитивизъм, енергия и дори 
витамин D.

Ако настроението ви е потиснато, погрижете се първо да си 
осигурите повече светлина в помещението, което работите. След 
работа непременно излезте в разумен час и отделете 30 минути 
за разходка на открито. Опитайте се да се откъсвате от бюрото 
и в обедната почивка, като избягвате затворените пространства 
и се отдавате на насладата и терапевтичния ефект на слънчевите 
лъчи и естественото движение на въздуха.
2. Åçèêúò íè å äàäåí íå ñëó÷àéíî...
Забелязали ли сте, че има хора, които не спират да говорят, и 

между другото, точно те трудно могат да се срещнат унили? За да 
предизвикате усмивка на лицето си, разговаряйте с хората около 
себе си. Открийте приятните за вас събеседници и се разтоварвайте 
в незадължаващи разговори на позитивни теми.
3. Ìàñàæ
Благоприятният ефект на масажа и докосването за отпускането, 

не само на тялото, но и на духа, е известен отдавна, въпреки че 
в тази насока е проведено само едно изследване, публикувано в 
American Journal of Psychiatry, което го документира при депресия 
и тревожност.
4. Ìàëêî ïîëåçíè âåùåñòâà...
Лошото настроение може да се бори отвътре с омега-3 и 

витамин D. Ако не сте привърженик на хранителните добавки, 
осигурете си ги чрез храненето. Повече мазна риба на трапезата, 
сурови ядки със сигурност ще се отразят и на външния ви вид. 
Ако е възможно получаването на еликсир на младостта и красо-
тата, то омега-3 и витамин D непременно ще присъстват в него 
като съставки. Е, може да добавите към този коктейл и екстракт 
от жълт кантарион, тогава няма начин светлината да не започне 
да се отразява в очите ви.
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Ïúòÿò Ïúòÿò 
íàïðåä å íàïðåä å 
îòêðèò çà îòêðèò çà 
ñìåëèòåñìåëèòå
Те са млади, те са упорити, те  от идеи, не се страхуват 

от трудностите, имат мечти, които следват неотлъчно. 
Обичат родното си място и не се притесняват, че това 

е малкия град с многото проблеми. Вярват, че могат да направят 
живота по-добър както за себе си така и за останалите. Затова 
всичко с което се заемат, се случва. Едно от предимствата им е , че 
имат до себе си родители, които ги подкрепят във всяко начинание. 

     Вълчо и Десислав Добреви  са познат тандем в Стралджа. 
Младите мъже от няколко години успешно се справят със своя 
бизнес. Те са управители на ресторант „РОЯЛ”, превърнал се в 
емблема на изисканост, качество и финес. Те, заедно с баща им 
Добрин Добрев, са стопаните и на бензиностанцията ФОКУС 
ойл. Само преди дни семейството разшири бизнеса с откриване 
на новия автосервиз и хотел „ РОЯЛ”.

В проведения разговор с Добрин Добрев и синовете Вълчо и 
Десислав  отговорите идваха като съвместни заключения, баща 
и синове се допълваха , понякога се изпреварваха кой пръв да каже 
какво мисли, но в крайна сметка  единодушно се обединяваха около 
общите семейни цели.  

- Братя Добреви, лесно ли е да 
се живее и работи в един малък 
град като Стралджа? Защо из-
брахте да останете тук?

- Какво значение има днес къде 
живее човек? Важното е да се чув-
ства добре, а това всеки може да 
се постигне сам като се погрижи 
за своята среда- домашната, прия-
телската, работната. От там нататък 
всичко е много по-лесно. Емоцио-
нално и интелектуално Стралджа 
може да удовлетвори  и много взис-
кателните. Има едно „ако”, разбира 
се. Ако  наоколо са хората които 
обичаш и ти е приятно да общу-
ваш, ако умееш да редуваш умело 

работата с  развлечения, ако имаш 
идеи за пълно оползотворяване на 
работния ден, ако умът ти е зает с 
изпълнение на поставените цели, ако 
доставяш достатъчно храна за ума  
чрез предизвикателства, които не се 
притесняваш да срещнеш и така все 
в този дух... Ние сме от поколението 
млади хора за които важи девизът 
„Най-обичаме да ни е трудно!”Та 
на въпроса „Защо в Стралджа?” 
Обичаме родното си място, колкото 
и тривиално да звучи това. Тук е 
семейството ни, тук са част от при-
ятелите, тук е работата ни. Като ни 
потрябват повече удоволствия – на 
„конете” и големите градове са на 

крачка от нас. Няма проблеми да 
тръгнем по света. Важното е да 
поискаме да го направим.Само че 
сега имаме други цели.

- Г- Добрев, вие имате вече 
не малко натрупан опит в упра-
влението на семейната фирма , 
увлякохте и синовете, чувства-
те ли се стабилно  и уверено  в  
поддържане на  интереса към 
бизнес-дейностите?

- Верно е, че още преди 12 годи-
ни започнах с частен бизнес. Това 
не е много, но достатъчно време, 
за да успее всеки амбициозен и 
уверен в себе си човек. Ресторант 
„Роял” е една наша семейна мечта, 
която реализирахме заедно.  През 
декември ще се  навършат 3 години 
от откриването му. Доволни сме, че 
имаме  своите постоянни клиенти, 
които обичат и ценят обслужването, 
кухнята, обстановката в заведение-
то. В същото време интернет  дава 
възможност на момчетата да рекла-
мират  периодично, да организира-
ме различни прояви, да обогатяваме  
и разнообразяваме менюто. Имаме 
не малко почитатели от най-раз-
лични краища на България. Гости 
на „РОЯЛ” са били президентът 
на републиката Георги Първанов, 
лидерът на БСП Сергей Станишев, 
министри, ръководители на различ-
ни държавни и областни институ-
ции, представители на политически 
партии, бизнесмени, спортисти, 
културни дейци. Отзивите винаги 
са повече от прекрасни и това ни 
радва и мотивира да работим още 
по-усърдно. Имаме много идеи, 
клиентите ни ще разберат за тях 
постепенно. Инвестициите, които 
правим са периодични и постоянни. 
/В разговора се включват Вълчо и 
Десислав/ Много важно за нас е , 
че непрекъснато чувстваме силното 
рамо на баща ни, който има нужния 
опит и самочувствие на успял човек. 
Той е този , който ни дава пример 
как да работим,  вдъхва ни увере-
ност, учи ни как да се справяме.

- Разкажете повече за ново-
открития сервиз? Чия идеята 
за  него и как ще се развива във 
времето?

- Щастливи сме, че 
автосервиза е семейна 
идея. Заедно с баща ни 
Добрин Добрев дълго 
време обмисляхме  осъ-
ществяването, прави-
хме планове, чертахме, 
обсъждахме .  Докато 
сложихме началото на 
строителството. От там 
нататък всичко тръгна 
„ по ноти”.Разбира се 
, не без трудности. Но 
обектът вече е напълно 
готов и отвори врати за 
клиентите. Желанието 
ни е да бъде с качест-
во „отличен”, което на 
практика означава ус-
лугите, които получа-
ват нашите клиенти , 
да бъдат на европейско 
ниво. Не, не е преуве-
личено. Автомобилът, 

който влезе при нас ще излиза във 
вид, който да прави собственика 
горд и щастив. Какво предлагаме?  
Автомивката осигурява качествено 
външно и вътрешно измиване на 
леките автомобили и микробуси с 
консумативи, които се предлагат от 
водещи фирми.Прилагаме специ-
ални препарати за придобиване на 
лъскав външен и вътрешен вид на 
МПС. Автосервизът разполага с бо-
гата гама масла, филтри, антифризи 
и др. Обслужваме ходова част, смяна 
на гуми. Разполагаме с пълна гама 
нови летни и зимни гуми, чистачки 
и други аксесоари. Осигуряваме  ле-
пене, баланс... Услугите са от „а” до 
„я”.  Добре дошли са всички, които 
обичат своя автомобил и държат той 
да бъде в перфектна форма.

- Вие буквално изпреварихте 

времето и със стро-
ителството на ми-
ни-хотела? Очаквате 
ли приходи от този 
бизнес?

- О, това беше една 
незаслужена  празни-
на  в Стралджа. Градът 
отдавна изпитва кре-
щяща нужда от подо-
бен хотел. 30-те места, 
които предлагаме са 
напълно достатъчни да 
удовлетворят случайни 
или нарочни посетители, 
хора, които периодично 
посещават Стралджа по 
една или друга работа, 
гостуващи изпълнители 
или бизнес-партньори. 
Отваряйки вратите на 
хотела РОЯЛ ние казва-
ме: заповядайте в Страл-
джа, чувствайте се като 
европейци! Предлагаме 
двойни, тройни стаи  и 
един апартамент.  Иска-
хме всяко помещение да 
е белязано от аристокра-
тичен стил, да доставя 
удоволствие на всеки 
посетител. Добавихме  

оборудване с хладилник, климатик, 
сателитна телевизия и LED теле-
визори, отделни санитарни възли. 
Доминира уютът, нормалния лукс, 
които осигуряват пълна релаксация 
на клиента. Централното място на 
хотела в града го прави допълни-
телно желан и предпочитан. Всичко 
в стаите е издържано в приятен син 
цвят. Консултанти за интериора  са  
майка ни  Светла и  Силвия /съпру-
гата на Вълчо/.

- След толкова постижения 
имате ли и други мечти?

- Да, разбира се! Но нека не гово-
рим за това. Мечтите са тръпката в 
живота и без тях не може. Ние сме в 
началото на пътя. Тепърва има още 
какво да правим. 

- На добър час по пътя на 
успеха!


