
email: s_vesti@abv.bg

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

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 21)   9. 9. 2014 ã. 

Â ëèñòàòà íà ÁÑÏ â ßìáîëñêî

Äâàìà ïðåäñòàâèòåëè Äâàìà ïðåäñòàâèòåëè 
îò Ñòðàëäæàîò Ñòðàëäæà

Митко  Андонов , 
кмет на община 
Стралджа и мла-

дият специалист в общинска 
администрация, политолог 
Янко Добрев са в листата 
на БСП за предстоящите 
парламентарни избори. Това 
е достатъчно основание за 
гордост и самочувствие на 
стралджанци, които за поре-
ден път дават доказателство, 
че общината има своите до-
стойни кадри, които могат да 
работят на високо ниво, да се 
доказват, да бъдат полезни за 
обществото.
Митко Андонов , който вече 

трети мандат е кмет на общи-
на Стралджа показа, че при-
тежава всички необходими 
качества на лидер, на човек, 
който добре вижда проблеми-
те и дава конкретни решения 
за преодоляването им, умее 
да обединява хората, да ги 
увлича в полезни идеи. Акти-
вен, борбен, дисциплиниран, 
отговорен, той предизвиква 
доверието на голяма част от 
обществото и е готов да рабо-
ти за напредъка на страната. 
Янко Добрев е един от тези 
млади хора, за които родина-
та и родния край означават 
много, мотивират го да работи 

усърдно, за да промени начи-
на на живот на българите, да 
покаже на своите връстници, 
че имат своето бъдеще у нас и 
трябва да направят своя избор 
в името на България. Янко 
Добрев има много ясен поглед 
към действителността, умее 
да организира, да мотивира, 

да обединява. Изключително 
ерудиран , с положителна 
нагласа и готовност да помага 

Янко има своето място в бъл-
гарския парламент, където ще 
бъде полезен.

Äîáðî ôèíàíñîâî ñúñòîÿíèå 
íà îáùèíà Ñòðàëäæà

СТР. 2

СТР. 2

Ïåíñèîíåðè  ñ ïîìîù 
çà Ìèçèÿ

Äàðåíî  
îò ñúðöå
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ТЪРСИ  СЕ…

Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ”, офис Стралджа 
ÒÚÐÑÈ ÄÀ ÍÀÇÍÀ×È:

- òåõíèê çà ïîääúðæàíå íà ÒÂ ìðåæà â 
ãðàäà

За справки и подаване на заявления: 

ТЕЛ. 04761/ 61-21  

През отчетния период 
в общинския бюджет 
на община Стралджа 
са постъпили приходи 
и съответно направени 
разходи  в размер на 
3 671 014 лв., което 
е 41,80% изпълнение 
на уточнения годишен 
бюджет.В  сравнение 
със същия период на 
миналата година  при-
ходите намаляват, както 
и разходите. В своята 
информация пред ОбС 
кметът Митко Андонов  
направи пълен анализ 
на финансовото състоя-
ние на общината и след 
кратки дебати  получи 
одобрение.
По делегираните от 

държавата  дейности 
приходите са достигна-
ли 2 198 846 лв., което 
е 43,97% изпълнение. 
Сравнителното намале-
ние със същия период 
на миналата година е с 
2,11 пункта. За финан-
сиране на разходите в 
делегираните държавни 
дейности за периода са 
изразходени 2 198 846 
лв., което 43,97% изпъл-
нение на уточнения бю-
джет. От тези средства 

за капиталови разходи 
са изразходени 1,1%. 
За периода няма прос-
рочени задължения.  В 
сравнение с размера 
на разходите извърше-
ни през 2013г. същите 
намаляват с 2,11 пунк-
та. Дофинансирани са 
разходи за делегирани 
от държавата дейности 
с общински приходи в 
размер на 196 475 лв., 
което е 42,45% изпъл-
нение. 
Във функция „Об-

разование” за периода 
са извършени разходи 
в размер на 1 312 621 
лв., което е 43, 26% из-
пълнение на уточнения 
бюджет. В сравнение с 
миналата година  раз-
ходите намаляват с 2,3 
пункта. Средствата са 
изразходени за ЦДГ 295 
677 лв, за ПГ- 31 191 лв, 
за общообразователни 
училища – 917 158 лв. 
В учебните заведения са 
изразходени 15 205 лв. 
за капиталови разходи, 
което е 1,15% от общите 
разходи. Във функция 
„Социални дейности” са 
изразходени 362 538лв, 
което 46,02% изпълне-

ние на уточнения годи-
шен бюджет. Във функ-
ция „Здравеопазване” 
изразходените средства 
са 58 706 лв.
Приходите по местни 

дейности в сравнение с 
миналата година нама-
ляват с 2,68 пункта. Те 
са достигнали размер 1 
471 865 лв. Несъбраните 
вземания са в размер на 
72 170 лв.,което е  6,85% 
от събраните собстве-
ни приходи за периода. 
Предприети са действия 
от общинска админи-
страция  за изпращане 
на уведомителни писма 
до наемателите, завеж-
дат се съдебни искове. 
Проблемът стои и на 
вниманието на ОбС, 
предприемат се мерки 
за събиране на големия 
размер на вземанията.
Като цяло през пър-

вото полугодие изпъл-
нението на общинските 
приходи е добро, но 
амбициите са да се уве-
личава тяхната събирае-
мост, което да осигури и 
финансиране на плани-
раните разходи.  Според 
отчета за финансира-
не на местни дейности 

през отчетния период 
са извършени разходи в 
размер на 1 275 390 лв., 
което е 38,43% изпъл-
нение. Няма допуснати 
просрочени задължения 
към доставчици. 
За периода чрез об-

щинския  бюджет  са 
финансирани 234 687 
лв. капиталови разходи, 
което е 21,62 % изпъл-
нение. По относителен 
дял в размера на общите 
разходи те заемат 6,39%
Представеният ана-

лиз дава основание да 
се твърди, че общината  
запазва своето добро 
финансово състояние 
през първото полугодие 
на 2014г. Ако събира-
нето на приходите в 
договорени срокове се 
забавя, то веднага се 
предприемат и мерки 
за намаляване на тех-
ния размер. Всичко това 
определя политика на 
общината за огранича-
ване поемането на за-
дължения до размера на 
касовите постъпления 
в общинския бюджет и 
лимитиране на една част 
от разходите по звена и 
работни места.

Äîáðî ôèíàíñîâî ñúñòîÿíèå 
íà îáùèíà Ñòðàëäæà
Âúâåæäà ñå ïîëèòèêà çà îãðàíè÷àâàíå ïîåìàíåòî íà çàäúëæåíèÿ äî ðàç-

ìåðà íà êàñîâèòå ïîñòúïëåíèÿ

Ïåíñèîíåðè  ñ ïîìîù çà Ìèçèÿ

Äàðåíî  îò ñúðöå

По левче заделиха от скромните си пенсии въз-
растните хора от пенсионерски клуб „Дълголетие” 
Стралджа, за да помогнат на бедстващите от Мизия. 
Когато идеята възниква, всички горещо я подкрепят 
и не се колебаят да отделят от залъка си, за да бъдат 
полезни на хората в беда. „Ние знаем какво означава 
да нямаш покрив над главата си, знаем какво озна-
чава бедствие, колко е тежко да не можеш да оси-
гуриш насъщния за себе си и за близките! И затова 
сме готови да помогнем. Може да е малко, но е от 
сърце!”, пояснява Донка Атанасова, председател на 
клуба. И припомня , че първата вноска е направена 
от вдовицата Янка Желева, която живее на квартира 
в Стралджа. Събраните общо 50 лв. са предадени 
на ръководството на БЧК, за да стигнат до хората 
от Мизия. 
Не са малко тези, които по свое желание са вне-

сли по 2 лв. Появи се и предложение за събиране на 
дрехи. Макар на по 70-80 години по-държеливите не 
се поколебаха да сформират група, която е готова да 
помага на място за почистване на пострадалия град.
Не е изчезнало българското у българина! Живо е 

чувството за взаимопомощ и съпричастност. Пенси-
онерите от Стралджа го доказват! Браво! 

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
Със заповед № ОХ- 558/05.08.2014 г. на министъра 

на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 
матроски/ войнишки/ длъжности във формирова-
ния от военноморските сили за приемане на военна 
служба  на лица, завършили граждански, средни или 

висши училища в страната и в чужбина.
За повече информация : гр.Стралджа, община, стая 

№ 19, Яни Меразчиев 

Âòîðà ïîëçîòâîðíà þëñêà ñåñèÿ
Дали заради горещото вре-

ме или поради отпускарската 
мобилизация съветниците в 
Стралджа не само планираха 
втора юлска сесия, но и ра-
ботиха ударно, за да обсъдят 
предложените материали в 
дневния ред и да вземат пра-
вилните решения. Сериозно 
отношение беше демонстри-
рано към отчета на кмета Ми-
тко Андонов за изпълнението 
на бюджета за първите шест 
месеца на годината. Въпреки, 
че резултатите в приходната 
и разходна част не са такива 
каквито всеки от съветниците и 
администрацията биха искали 
да бъдат, правилния анализ 
даде вярна представа за със-
тоянието в момента , оттам и 
решението да се приеме този 
отчет заедно с препоръките на 
кмета за по-нататъшна работа 
в изпълнение на най-важния 
финансов документ на община-
та. Това на практика означава 
още по-строга дисциплина при 
изразходването на средствата , 
активна и целенасочена работа 
за повишаване  на приходи-
те. След активно обсъждане 
съветниците казаха да” и на 
предложението на г-н Андонов 
за актуализация на бюджета, 
което е нещо обичайно в този 
период на годината. Следвай-
ки дневния ред предложен от 
председателя на ОбС Атанаска 
Кабакова съветниците приеха 

Àêòóàëèçàöèÿ

Съветниците в Стралджа гласуваха предложе-
нието на кмета Митко Андонов за актуализация 
на бюджета. Промените засягат приходите, които 
от 8 781 935 лв. стават 9 508 191 лв. в т.ч. от дър-
жавни трансфери сумата 5 000 552 лв. вече е 5 020 
552 лв., целевите субсидии от ЦБ за капиталови 
разходи  от 62 262 лв. стават 82 262лв. Приходите 
за местни дейности от 3 781 383 лв стават 4 487 
639 лв. От тях неданъчните приходи     от 1 519 
995 лв. се променят на 1 981 409 лв.
При разходите изменението е от 8 781 935 лв. 

на 9 508 191 лв. От тях за делегирани държавни 
дейности  промяната е от 5 463 322 лв. на5 657 
032 лв. Настъпва промяна и при дофинансиране 
от местни приходи – от 462 770 лв. на 636 480 лв.
Инвестиционната програма  в размер на 1 052 

767 лв. се променя на 1 010 850 лв.

друг важен документ, който 
трасира развитието на об-
щината за следващия планов 
период. Става дума за Общин-
ския план за развитие  на об-
щината за периода 2014-2020г., 
който е плод на една сериозна 
работа на един огромен екип 
от специалисти. 

Община Стралджа вече има 
и своята утвърдена Общинска 
програма за управление на 
отпадъците. Тя беше разра-
ботена по проект „Въвеждане 
на механизми за наблюдение , 
контрол и последваща оценка  
при изпълнение политиките на 
община Стралджа”, изпълня-
ван по ОП”Административен 
капацитет”, съфинансиран от 
ЕС чрез Европейския социа-
лен фонд. Планът е с допълне-
ние на Правила за мониторинг, 
контрол и последваща  оценка.

ОбС даде съгласието си за 
продажба на дърва за огрев от 
общински горски  територии, 
обект Каменец, чрез търг с 
явно наддаване като одобри 
начална  тръжна цена 40 лв 
за пространствен кул.м. Мар-
кираните и  предвидени за 
добиване дърва са в размер 
на 4 126 пр.куб.м., което е 
повече от нуждите и заявените 
количества дърва за закупу-
ване  от местното население, 
поради което се наложи и част 
от дървата да се продават на 
външни купувачи.
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Ìèòêî ÀÍÄÎÍÎÂ, êìåò íà  îáùèíà Ñòðàëäæà, òðåòè ìàíäàò, êàíäèäàò çà 
íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë îò „ÁÑÏ- ëÿâà Áúëãàðèÿ” , 31 ßìáîëñêè ÌÈÐ

Âñÿêà êðà÷êà íàïðåä 
å êúì äîáðî! "Ùå äàì âñè÷êî îò ñåáå 

ñè çà  ïî-ùàñòëèâèÿ 
æèâîò íà ìîèòå ñú-

ãðàæäàíè!”
- Г-н Андонов, Вие има-

те сериозен  управленски 
опит . Вече сте трети 
мандат кмет на община 
Стралджа. Интересен е  
фактът, че за четвърти 
път Ви номинират за 
участник в листата на 
БСП. И след три отка-
за едва сега приемате 
предизвикателството. 
Какво Ви мотивира да се 
кандидатирате за наро-
ден представител?

- В живота на всеки 
човек има моменти когато 
се налага да преосмисли 
постигнатото, да направи 
своята равносметка и да 
реши   как да продължи 
нататък.  Вярно е , че три 
пъти отказвам да вляза в 
листата на БСП за народен 
представител.  Това за 
мен е огромно доверие. В 
същото време  като  кмет 
на общината приемам за-
дълженията си с огромно 
чувство на отговорност. 
Полученото доверие от до-
сегашните избори, постиг-
натите резултати са най-
доброто доказателство за 
диалогичността , комуни-
кативността с кметове на 
населени места,   с кул-
турни и спортни деятели, 
с представителите на биз-
неса, интелигенцията… 
Тази обща сила винаги ми 
е давала увереност и сега 
е време да я пренесем в 
усилията за избор на най-
много представители на 
БСП от Ямболска област  
в парламента. Днес моят 
преглед назад във времето 
показва добри резултати. 
Като кмет трети мандат  
мога да се похваля с не 
малко реализирани проек-
ти, привлечени допълни-
телни средства в бюджета, 
които допринесоха за об-
новлението на Стралджа 
и общината във всички 
направления. Щастлив 
съм когато влизам в на-

шите модерно обзаведени 
училища, в прекрасните 
детски градини, в соци-
алните домове, клубове, 
в читалищата и църкви… 
Изпитвам гордост от това, 
че поддържаме живи мест-
ните традиции, че разви-
ваме спорта, че нашата 
община има своите воде-
щи фирми и кооперации, 
че новаторството не ни е  
чуждо и можем да бъдем 
конкурентноспособни с 
умения и постижения в 
различни области…Имам 
право да бъда доволен от 
себе си, защото съм успял 
да постигна почти всички 
свои цели. Да, никак не ми 
е било лесно. Всяка крачка 
напред е направена с мно-
го усилия, труд, енергия. 
Но пък получих увереност, 
че можем заедно да про-
дължим напред. Трябва да 
променим държавата си и 
няма време за колебание, 
за наблюдение отстрани. 
Да се включим всички, да 
дадем стабилност и шанс 
на лява България. Ако 
трябва да конкретизирам 
мотивацията ми може да 
бъде обяснена  простичко 
и ясно – аз съм от хората, 
които милеят за своя ро-
ден край. Желанието ми 
е да срещам усмихнати 
съгражданите ми, доволни 
от живота си. Искам да бъ-
дат хора със самочувствие. 
Ето, това ме прави щаст-
лив. Затова  работя с хъс, 
затова надеждата ми е, че 
нашата партия  със своята 
социална и справедлива 
политика, е най-добрият 
избор за силна България.

- Каква  е  Вашата 
оценка за готовността 
на БСП да спечели тези 
избори?

- Социалистическата 
партия има една много 
дълга и богата история. 
В нея са членували хора 
достойни и силни, готови 

С посещение на българските църкви „Св.Георги” и „Св.
св.Константин и Елена”, Селимие джамия и покупки от магазин 
„KIPPA” и „MARGI OUTLET”  

    Тръгване – 5,30 ч. от гр.Стралджа
Цена – 25 лв.

Телефон за справки: 04761/51-89 
или 0894722132 – Петко Атанасов

Îáÿâà
Пенсионерски клуб „Дълголетие” Стралджа 

Организира екскурзия

Îäðèí /Òóðöèÿ/
13 ñåïòåìâðè 2014ã.

да направят всичко, за да 
бъдат полезни за страната 
си, да осигурят по-до-
бро бъдеще на България. 
През каквито и периоди 
да преминава една такава 
партия, тя има силата, ре-
сурса, възможностите да 
се справи. Да, днес никак 
не е лесно да се печелят 
изборни битки. Но тък-
мо в това е сладостта на 
надпреварата.  Считам за 
свое предимство и това, 
че за 11 г. работа като кмет 
на общината в Стралджа 
нямаме загубени избори, 
което е знак за доверие. И 
за увереност , че можем да 
спечелим  и тези избори! 

Време е усилията да бъдат 
насочени този  наш добър 
пример да се повтори  на 
национално ниво, да има 
своя добър ефект за хо-
рата, които с право имат 
своите очаквания. Лично 
аз бих се радвал по време 
на изборната надпревара  
да  имам достойни съпер-
ници, хора, които умеят 
да водят борбата честно 
и почтено, хора силни, 
мъдри, с ясен поглед за 
бъдещето. Бих искал да 
чуя отговори на всички 
онези въпроси, които тре-
вожат съгражданите ми. 
Моята лична философия  
може да се изрази с две 
думи: Помагай и обичай! 
Очите ми никога няма да 
се отвърнат от  болката на 
бедния,  ръцете ми няма 
да се уморят да помагат 
да се намали  страдание-
то на болния, сърцето ми 
винаги ще подкрепя    де-
тето, което мечтае да учи. 
Моята енергия няма да се 
изчерпи никога , за да се 
укрили  надежда на младия 
човек. И няма да се уморя 
да твърдя, че у нас, в Бъл-
гария , има място за всеки, 
че формулата за нашия 
успех е в самите нас. Само 
трябва да бъдем по-силни, 
а това ще постигнем ако 
сме заедно, ако мислим с 
една обща любов за Бъл-
гария, ако се подкрепяме 
и си вярваме. 

- Да, но днес полити-
ците трудно  привличат 
симпатиите на хората. 
Може ли това да се про-
мени?

- Ще ни познаете по 
делата! Всеки може да 
оцени стойностния чо-
век. Той  няма нужда от 
реклама. За него говорят 
делата му. Много лесно би 
било за мен да разкажа за 
това, което направихме в 
Стралджа през последните 
11 години. Но усилията 

не са необходими. Защото 
всичко се вижда и всеки 
го е усетил. И аз съм си-
гурен, че както жителите 
на нашия малък град  , на 
общината, така и гостите  
имат очи, за да видят и 
сърце, за да преценят. 

- Каква ще бъде все пак 
Вашата кампания?

- Спокойна, мъдра, по-
зитивна. Кампания в която 
искам да видя очите на все-
ки , искам да чуя болката 
на всеки, искам да споделя 
мечтите на всеки. За да дам 
лични гаранции, че мога да 
помогна. За мен жълтите 

павета на столицата не са 
по-скъпи от плочките на 
стралджанския площад. 
Защото сърцето ми ви-
наги тупти за моя град, 
моята община, моята об-
ласт. Като човек наченал 
възрастта на мъдростта 
мога да твърдя, че зная две 
и двеста, а това ми дава 
верен поглед върху всяко 
събитие. Възпитан съм в 
дух на взаимопомощ, ми-
лосърдие и уважение към 
ближния.  Готов съм да 
протегна  ръка на всеки, 
който има нужда. Защото 
знам какво означава да 
паднеш и колко трудно 
е да станеш сам. Лесно 
ми е да гледам хората в 
очите. Мога да твърдя ,че 
във всеки дом имам своите 
приятели, което ме прави 
щастлив и богат. За тези 
хора съм готов да дам 
всичко от себе си, за да 
бъда полезен. И заедно да 
променим живота  у нас.

- Като кандидат за 
народен представител 
от листата на БСП къде 
виждате силата си?

- В постигнатия полити-
чески и обществен опит, в 
познаване проблемите на 
местното самоуправление,  
на всяко населено място 
в общината и областта, в  
постигнатата диалогич-
ност и успешна работа с 
бизнеса, с интелигенцията, 
с младите хора, с пенсио-
нерите…Като кмет на об-
щината  имам ясен поглед 
по всички    въпроси на 
местното самоуправле-
ние.  Чувствам се профе-
сионалист по отношение 
на строителството, имам 
своите решения за промя-
на инфраструктурата на 
населените места.   Специ-
алността „икономика и уп-
равление на строителство-
то” ме прави силен в тази 
област. Доказано правилни 
са и решенията ми по от-

ношение на работата с биз-
неса. Нашата община би 
могла да бъде един добър 
модел за добро управление 
и на страната. Защото ние 
намерихме вярната фор-
мула за съвместна  дей-
ност, доказахме, че когато 
взаимодействието „ОбС 
– общинско ръководство” 
се гради върху стабилно 
присъствие на партията, 
то  може да действа в син-
хрон и да постига реални 
успехи.  

- С какви очаквания 
стартирате кампани-
ята?

- В листата на „БСП- 
лява България”  31 ЯМИР 
са включени качествени, 
интересни, стойностни 
хора, квалифицирани в 
своята област, милеещи 
за родния край, готови да 
работят с ум и сърце за 
промяната в живота ни. 
Като започнем от Атанас 
Мерджанов, социолог по 
образование, водач на 
листата, един много ак-
тивен в политиката на 
България човек, горещ 
социалист,  с много сери-
озен опит в парламента, 
с реална помощ за общи-

ната и Ямболския край. 
Имаме един прекрасен 
юрист в лицето на Кирчо 
Карагьозов, допълваме се 
с агроикономиста Иван 
Георгиев,  ветеринарния 
лекар и финансов ме-
ниджър Катя Георгиева. 
Своето достойно място в 
листата заема и педагога 
София Минева от граж-
данската квота,  както и 
психолога Елена Анева. 
Щастлив съм, че в листата 
е и другият стралджански 
представител – младия 
Янко Добрев, специалист  
от общинска администра-
ция Стралджа, лидер в 
младежката организация,  

член на Националния съ-
вет на младежкото обеди-
нение на БСП, умен, ини-
циативен, борбен. Още 
добри думи могат да се 
кажат за всички в листата 
на БСП. С такива хора 
лесно се работи. Днес 
имаме шанса да кажем 
„да” на този ентусиазъм, 
да подкрепим номер 22, 
да  си дадем увереност, 
че България има своето 
по-добро бъдеще. 

- Пожелавам Ви ус-
пех!

Разговора води Надя 
ЖЕЧЕВА
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Åäèí äîáúð ïðèìåð çà ðîäîëþáèå

„Íå îòâðúùàéòå ïîãëåä îò 
ìèíàëîòî, òî ó÷è è òîïëè!”

Посланието е на хората от 
познатата „трета възраст”, чле-
нове на небезизвестния клуб 
на пенсионера „Дълголетие” 

Стралджа. Същите, които са 
ревностни пазители на тра-
дициите, които изработват и 
носят с гордост стралджански 

народни носии, които пеят 
песните на дедите ни, които 
пазят заветите на героите.

Пети  септември  1944 г. се 
оказва трагичен ден за едно 
семейство в Стралджа. Изне-
надващо къщата на Къньо и 
Христо Петкови  е обкръжена 
от многобройни жандармерий-
ски сили. Продажен предател е 
съобщил, че това е скривалище 
на партизаните Пеньо Кабаков 
и Мати Рубенова. След отказа 
да се предадат започва стрелба  
след което Мати е смъртно 
ранена, а Пеньо слага край на 
живота си. Телата им са изло-
жени на показ за назидание 
на населението. Повикан е и 
лекар, за да прегледа парти-
занката и даде материал на 

пропагандата за „морала” на 
шумкарите. Лекарят, обаче, 
ги разочарова: „Прекланям 
се пред чистотата на това 
моминско тяло!” казал след 
прегледа той.

Такива нравствено чисти 
и пламенни мечтатели за по-
щастлив живот стават жертва 
на властващия фашизъм  през 
онази паметна година. С по-
клон  и уважение към мина-
лото, героизма и родолюбието 
участниците в пенсионерски 
клуб „Дълголетие” Стралджа  
направиха помен на Димчо 
Русев, Пеньо Кабаков и Мати 
Рубенова. И си повториха за 
пореден път думите на Юли-
ус Фучик: „Хора бдете!” Да 
не допуснем никога повече 

фашизъм!
Група членове на Български 

антифашистки съюз – Страл-
джа , заедно със свои приятели 
и симпатизанти се събраха на 
възпоменателно поклонение 
по повод 70-та годишнина на 
Димчо Русев-Емил.

На 31 август 1944г.отряд 
„Смърт на фашизма”, в чиито 
редове е включен и той , води 
тежко сражение в Стидовския 
балкан.  За да не бъде обкръ-
жен от многобройния против-
ник,  е принуден да действа. На 
Димчо Русев и Минко Минков 
е възложено да прикриват 
отстъплението. Отрядът се 
спасява, но прикриващите го  
не успяват да го последват. 
Седмица пред 9 септември,  

в краят на фашистката власт, 
тя става още по-безпощадна 
и жестока. Отчаянието и зло-
бата  правят още по-кървави 
и безумни последните дни. 
Димчо Русев става една от 
многобройните жертви.

Присъстващите на поме-
на си спомниха за неговото 
семейство, за приятелското 
обкръжение, за обстоятел-
ствата при които е загинал, за 
неуспешния му призив към 
настъпващите да осъзнаят в 
какво престъпно дело са въвле-
чени, за изтезанията на които е 
бил подложен и преди всичко 
за чистотата, за хуманизма  и 
величието на идеала, който е 
и формулата за гражданско и 
героично поведение.  

Ìîÿòà çåëåíà èäåÿ
Ìîÿòà çåëåíà èäåÿ å âñúùíîñò èäåÿòà íà ìîÿ áàùà, êîéòî óñïÿ 
äà ïðèâëå÷å êúì íåÿ äîñòà õîðà, áåç äà ìîëè íèêîãî.

Един ден татко каза, че излиза на улицата да 
почиства пред нас и ако желаем да излезем, да му 
помогнем, защото има намерение да чисти цялата 
улица. Никой вкъщи не беше въодушевен. Беше 
ден от ранната пролет, в който още беше студено 
и духаше обичайния вятър. Постояхме вкъщи с 
мама, аз и брат ми и решихме, че трябва да го 
подкрепим в „лудата” му идея да направи улицата 
образцова.  Досега не съм споменал, но аз живея 
в крайна улица на града ни и зад нас е сметището, 
което стига до последната къща от улицата. Също 
така имаме съседи, които изхвърлят всичко пред 
тях, защото няма тротоари, така , че ни очакваше 
много работа. Запретнахме ръкави и започнахме 

заедно от единия край на улицата. Съседите 
проявиха любопитство какво правим, почуди-
ха  ни се на ентусиазма. Едни се прибраха, но 
други взеха инструменти и се наредиха до нас. 
Стана весело. Излязоха и деца, и възрастни. 
Вдигнахме много шум и прахоляк, но идеята на 
татко проработи – даваш пример със себе си и 
семейството си и няма начин другите да не те 
подкрепят. Едни почистваха тревите и боклука 
край бордюрите, жените метяха улицата, децата 
правихме уборка. Един съсед даде трактор да 
изхвърлим събраната смет, а после мъжете 
покосиха тревата и ние, децата , боядисахме 
бордюрите.  Улицата грейна, както греят и 
нашите лица, когато минаваме по нея. Тази 
крайна улица /”Н.Й.Вапцаров”/ стана обект на 
доста разговори. Всеки, който минеше по нея, 
питаше – кой ви изчисти? Никой не вярваше, 
че ей така, някой ще тръгне да чисти. Това се 
превърна в традиция за нашата улица. Всички 
негласно са приели , че татко трябва да каже 
кога ще чистим и са готови да излязат. Има и 
друга традиция, която спазваме след трудовия 
ден – почерпка на улицата, която се превърна в 
място, където ние, децата, играем, бабите стоят 
на сянка под посадените дървета, а по-младите 
пият кафе.

Сега аз лично се надявам така да се получи  
и с целия град. Винаги съм си мечтал да живея в 
по-добра среда за живот. Ако моята зелена идея 
бъде в по-голям мащаб, вярвам, че България ще 
стане едно от най-добрите места за живеене. 
Приканвам всеки жител на нашия град да не се 
грижи само за своя двор, а и за всичко наоколо, 
защото само така идеите ще станат реалност.

Петър РАЙНОВ, VІ а клас, СОУ”П.Яво-
ров”, Стралджа 

Ïðåä îòêðèâàíå
Текат  последни довършителни 

работи по новия храм в малкото 
стралджанско село Саранско. Така 
дълголетната мечта на  местните хора 
да имат своя църква най-сетне ще се 
изпълни.  „Рождество Богородично” 
избраха да именуват новопостроената 
църква жителите на селото. Прави 
чест на всички, които дариха средства, 
труд и енергия, за да бъде довършено 
богоугодното дело. Хората се радват 
и помагат кой с каквото може за бла-
гоустрояването на района, което се 
извършва от общината, за да се впише 
красиво и постройката дело на арх. 
Евгени Чобанов. Броени дни остават до 
планираното тържествено откриване на 
новия храм, който като духовно слънце 
ще огрее над Саранско. Ден- празник 
за цялото село и за гостите, които до-
макините имат намерение да поканят, 
за да споделят радостта им.

Стралджанското читалище „Про-
света-1892” се обновява. Това стана 
благодарение на разработен проект 
и осигурена допълваща субсидия от 
Министерство на културата в рамките 
на 25 000 лв.  Ремонтът, който вече за-
почна от фирма ИНКОМ ПВ, включва 
поправка на покрива, освежаване на 
фасади, мазилка  фойе.

Сградата е емблематична за Страл-
джа  и обновяването й се приема 
като реверанс към целия творчески 
колектив, който  със своите танцови 
и театрални колективи всяка година 
осигурява множество награди. ×èòàëèùåòî â ñêåëå×èòàëèùåòî â ñêåëå

Èíôîðìàöèîííî 
òóðíå â Ñòðàëäæà
Поканата беше направена в Стралджа от очарователните домакини на Инфор-

мационната шатра на Европейската комисия. В рамките на няколко часа в центъра 
на града момичетата и момчетата от Представителство на Европейската комисия в 
България информираха гражданите за правата им в Европа, за възможностите които 
имат като граждани на ЕС. Презентирайки европейските политики и дейностите на 
ЕС младите специалисти информираха, забавляваха, задаваха въпроси, раздаваха 
награди. И успяха да привлекат вниманието на деца, младежи и възрастни. Всеки от 
посетителите получи множество информационни брошури, за участниците в колелото 
на късмета имаше интересни награди. Добро впечатление направи участието на млади 
хора които даваха точни отговори на поставените въпроси. Не липсваха желаещи да 
се включат с изпълнение на стихотворение или песен. Шоуто, което е за първи път 
в Стралджа, изигра своята роля и получи покана за ново гостуване.
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Ç À Ï Î Â Å Ä
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Ñòðàëäæà, 21.08.2014 ã.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.53 от Наредба № 2 за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №394 
от Протокол №31/ 27.03.2014 г. на Общински съвет Стралджа и Протокол №7/ 
18.03.2014 г. на Училищното настоятелство при СОУ „П. К. Яворов” гр. Страл-
джа.

Í À Ð Å Æ Ä À Ì:
І.Да се проведе публичен явен търг за отдаване под аренда за изграждане на рибар-

ник и развиване на рибовъдна дейност за срок от 20 /двадесет/ години  за следните 
имоти:  

1. Общинска собственост 
- Неизползвана нива с площ от 226 156 кв. м., идентификатор 69660.50.534, мест-

ност ”Мерата Запад” в землището на гр. Стралджа, при начална тръжна годишна 
арендна вноска 2262.00 лв.

2. Училищна собственост на СОУ „П. К. Яворов” гр. Стралджа 
- Неизползвана нива с площ от 122 668 кв. м., идентификатор 69660.50.108, мест-

ност ”Мерата Запад” в землището на гр. Стралджа, при начална тръжна годишна 
арендна вноска 1227.00 лв.

Обща годишна тръжна арендна вноска – 3489.00 лв.
Търгът да се проведе на 18.09.2014 г. от 14.00 часа в залата на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 15.09.2014 г. да подадат в 

Информационния център на Община Стралджа следните документи:
І.За юридически лица:
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община 

Стралджа/.
4. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа 

– такса за участие 20.00 лв. + 348.90 лв. платен депозит.
5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 

заверено пълномощно.
ІІ.За физически лица: 
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се  служебно от Община 

Стралджа/.
3. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа.– 

такса за участие 20.00 лв. + 348.90 лв. платен депозит.
4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 

заверено пълномощно.
Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, 

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

Стралджа.

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на Община Стралджа

Îáùèíà Ñòðàë ä æà, îáëàñò ßìáîë
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/25-10,факс:34-

04,e-mail:straldjainf@yahoo.com

Ïðàçíèê çà ãîðäîñò, 
ïðàçíèê  çà ðàäîñò

Стралджанската об-
щественост отбеляза 
тържествено 129-та 

годишнина от Съединението 
на България. Пред паметниците 
на загиналите за свободата на 
България стралджанци бяха 
поднесени цветя и венци на 
признателност. С официална 
церемония на площада бяха из-
дигнати знамената на РБълга-
рия, на общината и на Европей-
ския съюз. Мирно, под звуците 

на химна на България „Мила 
Родино” останаха официалните 
лица кмета на общината Митко 
Андонов, Иван Иванов, зам.
областен управител, Атанаска 
Кабакова, председател на ОбС, 
Иван Георгиев и Мария То-
лева, зам.кметове, Атанаска 
Христова , секретар, общински 
съветници. Слово за празника 
6 септември, за историческата 
роля на Съединението проче-
те Иван Георгиев, зам.кмет, 
вр.изп.дл. кмет на общината.

Актрисата Илияна Балий-
ска гостува в Стралджа в 
Деня на Съединението. На 

откритата сцена на площада тя 
събра малки и по-големи деца, 
техните родители и близки 
и, благодарение на община-
та и лично на кмета Митко 
Андонов, им подари своето 
оригинално и интересно шоу. 
С музика, танци и забавление 
децата бяха увлечени и ста-
наха главни герои, показаха 
таланти, танцуваха и пяха. 
Най-добрите получиха покана 
за участие в предстоящото 16-
то издание на шоуто мини мис 
и мини мистър в столицата, 
което ще се проведе на 20 
септември.

Ñðåùà  íà çåìëÿöè

„Стралджа и Алфатар ви-
наги са били и ще бъдат две 
половинки на едно цяло. Зато-
ва, винаги когато се събираме, 
ние ликуваме. И се чувстваме 
щастливи!” С това обръще-
ние започна словото си към 
алфатарци кметът на община 
Стралджа Митко Андонов по 
време на гостуването си в доб-
руджанския град. Срещата,  по 
покана на кмета на Алфатар 
Йорданка Узунска, бе по повод 
отбелязване 40- годишнината 
от обявяване на Алфатар за 
град, 120 години от създаване 
на местното читалище и 240 
г. от преселението на 400 се-
мейства в Олшанка, Украйна, 
съвместно с отбелязване на 
традиционния красив Празник 
на житото и хляба.

Кметът Митко Андонов и 
неговият заместник Мария 
Толева бяха топло и сърдеч-
но посрещнати в община 
Алфатар. Приветствани бяха 
от кмета –домакин Йорданка 

Узунска, председателя на ОбС  
Златка Питакова, гости от 
област  Силистра и съседни  
на Алфатар общини. Не бяха 
един и двама алфатарци, които 
пожелаха да стиснат ръката на 
г-н Андонов. Сърдечна беше 
срещата между него и Радка 
Желева, понастоящем общин-
ски съветник и бивш  дългого-
дишен кмет на Алфатар. 

 „За нас, стралджанци и 
алфатарци, днешната среща 
за пореден път отваря про-
зорецът на времето, за да ни 
събере, да ни обедини, да ни 
докаже колко много сме си 
нужни.” , добави г-н Андонов 
и продължи с кратко връща-
не в миналото когато  през 
далечната 1832г. представи-
тели на различни родове от 
Стралджа се откъсват, за да 
поемат на север. Повече от 
180 г. вече техните наследници 
живеят в Алфатар съхраня-
вайки ревниво всички наши 
общи обичаи, песни и танци, 

традиции. Връчвайки своя 
поздравителен адрес на г-жа 
Узунска и малък подарък – 
икона на Св.Богородица, г-н 
Андонов  пожела: „Чувствайте 
се горди с миналото, пазе-
те постигнатото, вярвайте в 
себе си , вървете напред все 
така с този наш южняшки 
ентусиазъм и с добруджанска 
упоритост отстоявайте идеите 
си. Ние винаги ще се радваме 
на всяка ваша крачка напред. 
И ще бъдем с вас. Защото ви 
обичаме!”

Представителите на Страл-
джа присъстваха на тържест-
вената сесия на ОбС, раз-
гледаха богатата изложба на 
пити, погачи и всякакъв вид 
други хлебни изделия, дело на 
сръчните ръце на добруджан-
ката. В залата на читалището 
наблюдаваха с интерес поред-
ното 9-то издание на Празника 
на житото и хляба в което се 
включиха  и самодейците от 
клуба на пенсионера Джинот. 
Те развълнуваха присъства-
щите с представяне на обичая 
„Зажънване”. Предизвикаха 
трогателни коментари сред 
алфатарци за времето когато 
жътвата ставала със сърп и 
паламарка, когато под жеж-
кото слънце звучала красива-
та песен „Женала е дюлбер 
Яна”, когато с надежда и вяра 
жътварите отправяли своята 
благодарност  и молба към 
Господ за берекет, здраве и  
радост във всеки дом. 

В продължение на празника 
на сцената  се сменяха детски 
певчески групи, фолклорни 
състави с песни, танци и 
представяне на обичаи. От 
красиво по-красиво! И някак 
на всички им беше топло, 
приятно , затрогващо…

Алфатар! Ти си  магическо 
име, ти си сребърен месец, ти 
си моминска песен, ти си  гор-
ски повей, ти си жътварска пе-
сен… Ти си тръпка в сърцето! 
Ти си нашата , стралджанска 
частица, край голото тяло на 
чудния Дунав, ти си нашата 
гореща южняшка кръв, която 
топли севера! Живи и здрави 
да сте приятели!

Надя ЖЕЧЕВА

Íà ãîñòè â Àëôàòàð
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Íàäãðàæäàùî îáó÷åíèå
Поредният  проект 

по ОПАК „Повишава-
не квалификацията на 
служителите в община 
Стралджа”, който из-
пълнява общината, бе 
приятен и полезен повод 
за едно обучение във 
Велинград, където  в 
два модула повишаваха 
своя административен 
капацитет 80 служители 
от общинска админи-
страция  при община 
Стралджа. Темата „Ра-
бота с уязвими граждани 
– възрастни и самотно 

живеещи с проблеми при 
социалното включване” 
има за цел да повиши 
уменията ни за работа 
, да ни направи още 
по-добри ,спокойни и 
уверени, още по- прозор-
ливи и квалифицирани в 
отношенията „ граждани 
– служители”, каза при 
откриване на обучение-
то Атанаска Христова, 
секретар на общината и 
ръководител на проекта. 
Своето задоволство от 
интереса към проекта 
и заявеното желание за 

обучение изрази кметът 
Митко Андонов. „Това е 
проект със специфична 
насоченост. Проект, кой-
то ще обогати всички ни, 
ще повиши самочувстви-
ето ни, че можем да се 
справим при различни 
случаи и възможно труд-
ни казуси за решение.
Това е проект, който ще 
отвори очите ни за иначе 
уж незабележими ню-
анси в нашата работа. 
Благодаря на екипа за 
подготовката и реализа-
цията на това обучение.”, 

допълни той. 
В следващите два дни 

кметове и км-наместни-
ци, специалисти от адми-
нистрацията, социални 
работници, служители 
от ученическо здравео-
пазване, ясли и детски 
градини центрове и Дом 
за възрастни д умствена 
изостаналост  останаха 
в плен на лекторите- во-
дещи психолози у нас, 
които с впечатляващи 
знания , с интересни 
хрумвания и идеи за-
държаха вниманието на 

всички, предизвикаха 
жив интерес, който пре-
расна в активен диалог 
по темата. Някой от учас-
тниците признаха, че 
много често им се налага 
да влизат в ролята на  
психолози, за да решат 
нечий проблем. Налага 
се необходимост не само 
добре да разбираш чове-
кът срещу теб, но и да 
бъдеш достатъчно  кому-
никативен, да умееш да 
изслушваш събеседника, 
да проявяваш внимание 
към тревогите и пробле-
мите му. Ето на това  се 
научиха общинските слу-
жители. По време на обу-

Ïîêàíà
 Управителният съвет на Първа частна земедел-

ска кооперация – Стралджа  свиква 

 ÎÁÙÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ
На 27.09.2014 г. от 9,00 ч. в залата на Първа частна 

земеделска кооперация при следния 

  ДНЕВЕН  РЕД:
1.Отчет на Управителния  съвет за стопанската дей-

ност на  кооперацията  за периода 2010-2014г.
2. Избор на ръководни органи  на кооперацията – Уп-

равителен съвет, Контролен съвет, Председател на УС
3. Вземане на решение за членство в Асоциацията на 

агроекологичните земеделски производители
4. Текущи

От Управителния съвет

Ïîêàíà
 Управителният съвет на ПТК ”Съгласие” гр. 

Стралджа , свиква  

ÎÁÙÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ  
на членовете на кооперацията  на 

20.09.2014г. / събота/ от 8,30 ч. в клуба на пенсио-
нера – Стралджа при следния 

ДНЕВЕН РЕД
Отчет на УС за производствено-стопанската дейност 

на кооперацията за текущата 2014г. и за периода 2010г-
2014 г.- докл. Председателят на кооперацията

Избор на ръководни органи на кооперацията – упра-
вителен съвет, контролен съвет, комисия по социалните 
дейности, председател на УС

Текущи

От Управителния съвет

чението в което имаше не 
една и две игри, тесто-
ве, забавни занимания,  
Междувременно всички 
получиха максимално 
полезна информация за 
това  що е агресията и 
как да се справяме с нея, 
може ли да овладеем 
себе си как да го постиг-
нем…” „Всичко лошо е 
извън мен, всичко добро 
е тук!”, Фантазиите са 
много по-тиранични от 
реалността”,  „Няма чо-
вешко съзнание – има 
стимул, има действие 
„, „Зад всяка агресия 
стои проблем!”… Такива 
мисли видях записани в 
тетрадките на участни-
ците в обучението както 
и обяснение на агресията 
през погледа на науката, 
видове агресия, гледни 
точки за агресивност-

та, проблеми на под-
растващите в риск…с 
допълнение на конкретни 
примери, идеи, решения 
на казуси. Всичко, което 
в последствие може да 
бъде полезно в текущата 
работа на всеки от слу-
жителите.  
Във втората  група  

участниците успяха да 
надникнат в една друга 
уж позната , а в също-
то време изключително 
сложна тема.  „Застаря-
ващото население като 
социално предизвика-
телство”. Любопитството 
беше активирано умело 
с обяснения на   деге-

неративните изменения 
и последиците от тях,  
с отговор на въпроси  
като „Възможно ли е да 
изградим себе си като   
щастливи стари хора?”, 
предизвикване за  опо-
знаване на самите себе 
си като характер и въз-
можности за реакции 
при определени моменти. 
Много интересно беше и 
попълването на въпрос-
ника на  Д.Кейрси.
Обучението вече е в 

историята. Но следата , 
която остави в съзнание-
то на всички участници е 
доказано полезна. Защо-
то в хода на своята работа 
общинските служители 
видимо са много по-до-
бри. Те осъзнават това, а 
гражданите го потвърж-
дават с благодарността 
за доброто обслужване.   

По заповед на кмета 
Митко Андонов двама 
представители на об-
щина Стралджа взеха 
участие в обучение  в 
гр. Маастрихт, кралство 
Нидерландия. То е фи-
нансирано по проект на 
НСОРБ „Е- ПОДЕМ”, 
осъществяван с финансо-
вата подкрепа на ОПТП, 
съфинансирана от ЕС 
чрез ЕФРР.
Секретарят на община 

Стралджа Атанаска Хри-
стова , за времето от 28 
юли до 1 август , беше 
в Европейския институт 
за публична администра-
ция където  годишно се 
обучават над 10 хиляди  
служители на държавната 
администрация от всички 
нива  и институции на 
Европейския съюз. Тема-
та на обучението в което 

взе участие 
г-жа  Хри-
стова беше  
„Развитие 
на публич-
ната адми-
нистрация”, 
а лектори-
те – от Хо-
л а н д и я , 
Германия , 
Белгия, Да-
ния.  Осо-
бено полез-
но е било и 
работното 
посещение 
в  община 
Маастрихт,  
къде то  в 
ролята  на 
д о м а к и н 
г р а д с к и я 
управител /

еквивалент на секретар/ 
запознал  гостите с  мест-
ната държавна дейност, 
представил иновативни 
практики.  Според г-жа 
Христова  впечатляващо 
е  постигнатото в Ма-

астрихт електронно уп-
равление с електронно 
обслужване. „Всеки хо-
ландски гражданин може 
да  поиска услуга елек-

тронно  от всяка точка 
на света и да я получи, 
което у нас все още ос-
тава мечта.  Общината  
в Маастрихт е „безхар-
тиена”. Условията на ра-
бота на служителите са 
отлични. Комплексът на 
Общинския съвет е прос-
торен, създава условия 
за ползотворна работа 
и участие на граждани-
те.”, споделя Атанаска 
Христова. 

 „Политика за окол-
ната среда: политика, 
законодателство и из-
пълнение” беше темата 
на обучение в Маастрихт 
в което участва еколог 
Анна Грозева.   В периода 
13-17 юли  лектори- екс-
перти от ЕИПА както и 
от гр.Маастрихт и про-
винция Лимбург препо-
давали по водещи теми. В 
първия ден е представена 
кратка ретроспекция на 
политиката по околна 
среда на ЕС както и ан-
гажиментите на местните  

и регионал-
ни власти по 
дневния ред 
на Брюксел 
в  тази  об-
ласт. Значи-
телна  част 
от  програ -
мата е била 
посветена на 
ключови мо-
менти  при 
използване 

структурните фондове  в 
областта на екологията и 
по-конкретно  на прави-
лата за предоставянето на 
държавни помощи и про-

веждането  на обществе-
ни поръчки за възлагане 
на дейности. Осигурен 
бил и достъп до информа-
ция  и публично участие 
по въпросите, свързани с 
околната среда.  Вторият 
ден бил с посвещение 
на политиките на ЕС по 
отделните компоненти 
за опазване на околната 
среда:биоразнообразие 
и води – речни басейни, 
повърхностни води, пи-
тейни води, пречистване 
на отпадни води, упра-
вление на отпадъци. По 
компонент „Управление 
на отпадъци” е организи-
рано и учебно посещение 
в община Маастрихт, 
на което експертите на 
общината подробно пред-
ставили всички фази на 
управление на отпадъ-
ците, което се приема 
като особено полезно за 
гостите.
В последния ден обу-

чението било  за изучава-
не правните инструменти 
и принципи при осъщест-
вяване на екологична 
защита от ЕС. Разгледани  
са практически казуси за 
оценка на въздействието, 
за да продължи обучение-
то с учебно посещение 
в провинция Лимбург, 
където местни експерти 
представили практиката 
по издаване на разреше-
ния и контрол на индус-
триалните съоръжения. 
И в двата случая обу-

чението е приключило 
със заключителна оценка 
на семинара и връчване 
на сертификати.

Îáó÷åíèå â Ìààñòðèõò



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Кмета на Александрово Стойко Георгиев 

Ïåïåëÿíêè íàëàçèõà 
Àëåêñàíäðîâî

За някой лъжа, за алек-
сандровци – истина. Селото 
се превръща в една зоологи-
ческа градина в която човек 

може да срещне по улиците и 
посред бял ден чакали, вълци, 
лисици, а сега и  пепелянки… 
Може да е екзотично, но за 

малкото останали жители  си 
е направо опасно.

След като изживяха стра-
ховете за опазване на овце и 
кози от вилнеещите чакали, 
след като  едва опазват пер-
натите домашни  от набезите 
на лисици и порове, сега 
александровци са в потрес от 
присъствието на …пепелян-
ки.   Надвечер в  неделния 
ден както обикновено Живко 
Желев тръгнал да коси трева 
извън село. По някое време 
обаче, силният 40-годишен 
мъж се почувствал необяс-

нимо зле и едва успял да 
стигне до дома, започнал да 
повръща и да зазлява още 
повече. Без да може да даде 
обяснение на какво се дължи 
това само повтарял, че нещо 
се е убол. Притеснена от ско-
ростното развитие на нещата 
съпругата му повикала Бърза 
помощ и човекът е откаран 
в областната болница. Едва 
там установяват, че е ухапан 
от отровна змия, слагат му 
необходимите инжекции и го 
стабилизират. Научавайки за 
случая съселяните на Живко 

истински се разтревожи-
ли. Междувременно става 
ясно, че преди дни почти в 
центъра на Александрово 
друг мъж убил пепелянка.  
Разтреперана от страх жена 
споделила при кмета Стойко 
Георгиев, че по пладне две 
влечуги препречили улицата 
от край до край. Според нея 
общата дължина на смоците 
била около 6 м. Което съв-
сем я втрещило. Възрастни 
хора споделят, че ако преди  
срещали  влечуги  из гората, 
то сега  те се въдят в селото. 

И спокойствието отдавна е 
напуснало  жителите, които 
и денем, и нощем са нащрек. 
Имат основание! Докато по-
търпевшия Живко бил в 
болница  същата нощ чакали 
влезли в двора и изяли коза-
та му. Сутринта стопанката 
намерила само кости.

Докато се окуражават с 
шеги и закачки алексан-
дровци  все пак признават, че 
се страхуват от дивото, което 
заема все повече територии. 
И никой не знае какъв звяр 
може да му излезе насреща.

Ïëúõ  àëáèíîñ

Природата  е неизчерпаема на изненади. Човек се 
радва еднакво на бял, червен или черен кон. Не са 
рядкост бели магарета или бели пуйки. Срещат се и 
бели врабчета. За късмет се приема бялата лястовица. 
Черният щъркел също е символ. Има го! В Стралджа 
наскоро местни стопани, обаче, се изненадаха истински 
на бял…плъх. Албиносът се оказал еднакво вреден 
със сивите си събратя и паднал жертва на капана. Едва 
тогава  животновъдите  се стреснали защото наистина 
до този момент такъв гризач не се е мяркал пред очите 
им.  Оказва се, че той обаче е добре познат като вид. И 
се счита за много устойчив при различни условия. На-
мереният в Стралджа плъх-албинос не е с червени, а с 
черни очи, тъмното петно на главата е част от окраската 
му. Стопаните са много бдителни да не се появят нови 
такива екземпляри.

Ïðè æ.ï. ãàðà Ñòðàëäæà
ÍÎÂÎ ÐÀÇÏÈÑÀÍÈÅ  ÍÀ ÂËÀÊÎÂÅÒÅ 

от 15.08 2014 г. до 15.09.2014 г. 
кат.влак    нач.гара   пристига   престой   заминава    крайна гара
БВ 8636    Ва -23,20    02:07        1 мин.     02:08        По – 5:28
БВ- 8637   По- 23:15   02:37        1             02:38         Ва- 5:29
БВ-8627    Сф- 22:40   05:18       1             05:19        Бс- 6:41
ПВ- 80141 Слв- 05:05  05:35       1            05:36         Бс- 7:22
ПВ-80121  Я-06:10        06:33     1             06:34        Бс 8:30
ПВ-80140  Бс-05:55      07:39        1             07:40        Слв.-8:10
БВ- 8610    Бс- 06:45     07:54        1             07:55        Сф- 14:15
ПВ-80143  Слв.-09:33   10:03       1             10:04        Бс-12:07
БВ- 3622    Бс- 09:40      10:56      1             10:57       По- 15:03
БВ-8631     По- 07:18      11:03    1             11:04      Ва- 14:00
ПВ-80141   Бс-10:35      12:22      1             12:23      Слв-13:17
БВ- 3621    Сф-05:40      12:21    4            12:25       Бс-13:36
БВ- 9602    Ва- 09:50      12:45     1            12:46      Сф- 19:10
БВ-8611R   Сф-06:30     12:47     1            12:48      Бс- 13:59
ПВ-80145   Слв.-13:53    14:23    1            14:24      Бс-16:12
БВ-3624     Бс- 14:15       15:27    1             15:28      Сф-22:50
БВ-3623     Сф- 09:05      15:59     10             16:09     Бс- 17:20
БВ-8601   Сф- 10:35        16:52   1            16:53      Ва-20:10
ПВ-80122  Бс-15:35         17:18   1            17:19     Я-17:43-в 

З-ца за Слв.  
ПВ-80144  Бс-                   19:24  1             19:25    Слв.20:07
ПВ-80123  Я- 19:00          19:25   6            19:31     Бс-21:46
БВ-8613    Сф-13:25         19:48   1           19:49     Бс- 21:30
ПВ-80124  Бс-19:00          20:43   1           20:44     Я-21:09
БВ- 8626   Бс- 22:10          23:29  1           23:30    Сф- 06:08       



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
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