
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. 20)   23. 7. 2014 ã. 

Ìåðêè çà îïàçâàíåÌåðêè çà îïàçâàíå íà  íà 
æèâîòíèòå æèâîòíèòå 

Списъци на стопаните с 
актуален брой едри и 
дребни преживни жи-

вотни и свине да изготвят кме-
тове и км.наместници в община 
Стралджа разпореди със своя 
заповед кмета Митко Андонов. 
Те ще бъдат предоставени на 
ветеринарния лекар на община-
та. Кметовете и км.наместници 
имат задължението да районират 
местата за паша и водопой като 
целта е да се ограничат конта-
ктите между отделните стада. 
Заповедта забранява  нощното 
пашуване на животни през 
времето от 19,00 ч. до 8,00 ч. 
Има забрана за паша в гористи 
местности и в близост до водни 
басейни, където популацията на 
комари  и куликоиди е най-го-
ляма.  Срещу подпис пастирите 
се уведомяват в кои райони  
могат да извършват пашата и 
водопоя на стадата. Забранява 
се транспортирането на едри и 
дребни  преживни животни  на 
територията на община Страл-
джа, освен в случаите за неза-
бавно клане. Служителите на 
РУ”Полиция” да засилят контро-
ла на проверките на транспорт-
ните средства за превоз на жи-
вотни, се казва още в заповедта. 
Собствениците на животни са 
задължени  да извършват пери-
одична дезинсекция на оборите 
и районите около тях, като сво-
евременно уведомяват за това  
собствениците на пчелини, ако 
наблизо има такива. Същите да 
извършват ежедневни клинични 
прегледи на възприемчиви за 

син език животни и своевремен-
но да информират официалните 
лекари за настъпили промени в 
здравния статус.
Заповедта на кмета Митко 

Андонов е на основание Зако-
на за ветеринарномедицинска 
дейност и заповеди на Изпълни-
телния директор на БАБХ и на 
областния управител на област 
Ямбол относно налагане на мер-
ки за ограничаване на болестта 
Син език по едрите и дребни 
преживни животни в общината 
и протокол на епизоотичната 
комисия от 11 юли т.г. 

Само в рамките 
на няколко дни в 
стралджанско село  
двама  възрастни  
бяха подведени в 
заблуждение след 
поредните телефон-
ни атаки.  Измамник 
успял да проагитира 

Ñòàðöè â  ñåëàòà  èçãîðÿõà ñ õèëÿäè!
Ïîëèöèÿ è êìåòñòâà  îðãàíèçèðàò îáùîñåëñêè ñúáðàíèÿ çà 

ðàçÿñíåíèå íà ñõåìèòå

местна бабичка да плати 4000 лв. на 
непознат. Сега не помагат нито сиг-
налите до полицията, нито сълзите. 
Остава безпаричието и ядът, че се е 
доверила, че е повярвала на някакви 
измишльотини.  И срамът, че  е допус-
нала така лековерно да бъде измамена. 
Защото измамниците са и пределно 
нагли. Доволни от осъществената 
сделка те позвънили на бабето, за да 
й благодарят за сумата и …да поискат 
още някоя стотачка за почерпка плюс 
шише ракия!  За съжаление същата 
жена е била жертва на подобна измама 
и преди 7-8 години, когато се раздели-
ла  с около 2000 лв. Явно, не е запом-

нила урокът и 
отново пада в 
капана. В  об-
щината преди 
време имаше 
още една жерт-
ва. Отново на 
над 80 г. Този 
път отмъкна-
тите пари са 
1400лв. Само 
бързата реак-
ция на поли-
цията спасява 
„белите пари 
за черни дни”  на бабата, която вече 
си ги получи обратно. И се зарича да 

внимава и да не се предоверява. 
Още по темата - на стр. 3
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Ïî âðåìå íà ñúäåáíàòà âàêàíöèÿ
Заповед за организация на работата по време на съдебната 

ваканция в Административен съд – Ямбол издаде председате-
лят Диана Петкова. Според заповедта, до 1 септември, 2014 
г. ще се насрочват и разглеждат открити и закрити съдебни 
заседания по чл.75 и чл.121 от Данъчно -осигурителния про-
цесуален кодекс /ДОПК/, по чл. 60, чл.166, чл.197 и чл.250 
от Административно -процесуалния кодекс /АПК/ и други 
дела, за които по закон е предвидено произнасянето в срок, 
по-малък от един месец. 

Образуваните през периода 15 юли – 1 септември съдебни 
дела се разпределят между административните съдии, които 
не са в платен годишен отпуск или в отпуск, поради временна 
нетрудоспособност. Касационните дела се образуват от пред-
седателя на съда /при отсъствие от зам. председателя/, който 
определя съдията докладчик чрез системата за електронно 
разпределение на принципа на случайния избор. 

Съдиите излизат в отпуск по предварително съгласуван 
график и след изготвяне на съдебните актове, предадени в 
служба “Деловодство”. В изпълнение на заповедта на г-жа 
Петкова по време на цялата съдебна ваканция в канцеларията 
на Административния съд е създадена организация за бързо 
и качествено обслужване на гражданите.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

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  

ÎáÑ – Ñòðàëäæà ñ âèñîêà îöåíêà ïðåç ïúðâîòî ïîëóãîäèåÎáÑ – Ñòðàëäæà ñ âèñîêà îöåíêà ïðåç ïúðâîòî ïîëóãîäèå

Áëèçî 70 ðåøåíèÿ çà äîáðîòî íà îáùèíàòà
През първите шест месеца 

на 2014г. ОбС Стралджа успя 
да приеме общо 80 решения от 
които изпълнените са 67, 4 са 
в процедура,  8 са в процес на 
изпълнение и само едно се води 
неизпълнено.  Тази равносметка 
даде възможност на Атанаска 

Кабакова, председател на ОбС, 
да даде висока оценка за рабо-
тата на съветниците.  

Очакваното единодушие в 
приемането на документа  по 
време на юлското заседание, 
обаче,  не се случи. Отчетът на 
г-жа Кабакова беше утвърден 

само с 9 –те „за” на групата 
съветници от  „Коалиция за 
България”. Останалите 8 съвет-
ници от опозицията необяснимо 
защо гласуваха „въздържал се”, 
което на практика означава, че  
не одобряват собствената си 
работа през първото полугодие!

През отчетния период  съ-
гласно приетия план ОбС е 
провел 6 заседания. Няма от-
ложени поради липса на кворум 
или други причини. Всички 
заседания са открити с осигу-
рена възможност за участие 
на гражданите. Внесени са 71 
докладни записки като основна 
част от тях – 56, са от кмета на 
общината Митко Андонов. В 
процеса на работата са приети 
80 решения от които с утвърди-
телен и информационен харак-
тер, приемане на нови наредби 
и промени в нормативната база 
– 15,  организационни решения 
– 12, финансово-стопански – 28 
и социално-икономически – 25.  
Решенията, които ОбС е приел 
през периода са за отстъпване 
право на строеж, ликвидиране 

на съсобственост, продажба на 
дворни места, провеждане на 
търгове, замяна на земеделски 
земи, продажба на такива, от-
даване под аренда, отдаване 
под наем на язовири, изготвяне 
на ПУП, кандидатстване за 
финансиране на проекти по 

ОП, издаване запис на запо-
веди и др.  Беше потвърден 
приемът на  планове и годишни 
програми, четири наредби,  9 
отчети по различни дейности и 
документи. 

С решение на ОбС са от-
пуснати еднократни помощи 
на 82 граждани на обща стой-
ност 9600 лв. Средствата са за 
лечение, следоперативно лече-
ние, закупуване на лекарства, 
неотложни социални дейности 
и пострадали при бедствия. 
Неактуални, неокомплектовани 
документи и неотговарящи на 
изискванията съгласно Правил-
ника за отпускане на еднократни 
финансови помощи са станали 
причина за отхвърляне на  29 
искания на граждани.

ОбС през периода е удостоил 

с наградата „Плакет на името 
на П.Кр.Яворов двама местни 
творци.

Спазена е традицията по 
всеки разглеждан въпрос по-
стоянните комисии да изразя-
ват становище с предложение 
или препоръка по обсъждания 

материал, предложен от об-
щинска администрация.  Петте 
постоянни комисии са провели 
общо 23 заседания плюс още 4 
съвместни. В ОбС са регистри-
рани 14 питания, два сигнала и 
едно предложение.

За взетите решения на ОбС 
се води електронен и харти-
ен регистър, а решенията се 
предават на служителите от 
общинска администрация  за 
изпълнение чрез системата 
„Архимед”, като стриктно се 
следи за тяхното изпълнение 
и отчитане. 

За финал г-жа Кабакова отче-
те, че работата на ОбС се отли-
чава с необходимата активност и 
отговорност. Като недостатък се 
посочва единствено недостатъч-
ното участие на   съветниците  

в организираните обучения, 
обществени обсъждания както 
и в работните групи по разра-
ботка на ОПР. В своята работа 
ОбС е подпомаган активно от 
специалистите от администра-
цията, които редовно участват 
в заседанията на ПК и на ОбС.

Териториалната ди-
рекция на Националната 
агенция за приходите в 
Бургас започва масови 
проверки за спазване 
на данъчното и оси-
гурителното законода-
телство. В контролните 
действия се включва 
целият наличен състав 
на дирекция „Контрол” 
включително и 12 реви-
зори от Ямбол. Целта е 
да се извадят оборотите 
на светло и да бъдат пре-
сечени практиките рабо-
тодатели да упражняват 
натиск върху наетите 
работници като устно им 

Äàíú÷íè äåáíàò çà êàñîâè áåëåæêè
нареждат в търговските 
обекти касовите апарати 
да работят само в краен 
случай. При неиздаване 
на касови бележки акто-
вете ще бъдат съставяни 
на място. Наказателните 
постановления ще бъдат 
както за самите лица, 
неиздали фискален бон, 
така и за управителите 
на търговските обекти. 
Във фокуса на провер-
ките ще бъдат както 
високооборотните места 
по Южното черноморие 
– магазини, заведения, 
барове, ресторанти, дис-
котеки, така и сезонните 
атракции и предлаганите 
в туристическите пакети 
услуги. Проверяващите 
ще изискват и инфор-
мация за закупените и 
реално продадени би-

лети за различни меро-
приятия с развлекателен 
характер като на място 
ще бъдат проверявани 
регистрите на ценните 
книги и номерата на 
билетите. Взетите, но 
все още непродадени 
билети трябва да са в 
наличност, припомнят 
от НАП Бургас. От при-
ходното ведомство доба-
виха още, че в хода на 
контролните действия 
ще бъде събирана ин-
формация за размера 
на търговските площи 
на обектите, за броя на 
леглата и на местата 
на открито. Ще бъде 
засичана и сравнявана 
информацията, която 
постъпва дистанционно 
от касовите апарати. 
Софтуерът автоматич-

но избира онези обек-
ти, в които отчитаният 
оборот значително се 
различава от този, който 
фирми от един и същ 
бранш и в близки зони 
отчитат. От приходното 
ведомство апелират не 
само да изискваме ка-
сови бележки, но и да 
ги съхраняваме, защото 
те имат важна функция 
за гаранцията и евенту-
алното предявяване на 
рекламации в бъдеще. 
Сигнали за неиздване 
на данъчни документи 
могат да се подават на 
телефон 0700 18 700 
на цената на градски 
разговор. 
От началото на годи-

ната териториалната ди-

рекция на Националната 
агенция за приходите в 
Бургас е приключила 
480 ревизии, които са 
установили и извели 
на светло 36 млн.лв. 
укрити данъчни задъл-
жения. Други 2 млн.лв. 
дължими осигуровки 
не са били начислени 
и внесени в бюджета 
от работодатели на те-
риторията на Бургаска, 
Ямболска и Сливенска 
област. Най-много са 
укритите данъци в сфе-
рите на търговията на 
едро и дребно, произ-
водството и търговия 
със зърнени култури и 
в строителството, които 
са рискови за област 
Ямбол.

Î Á ß Â À
 Пенсионерски клуб „Дълголетие” ОРГАНИЗИРА 

ЕКСКУРЗИЯ     МЕЛНИК – РУПИТЕ
23.08.- 24.08.2014г.
Два дни – 1 нощувка на база НВ /закуска и вечеря/
Цена – 85 лв.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ:
Първи ден: Тръгване от Стралджа – 5,00 ч., по маршрута: 

Стралджа – Ямбол- Ст.Загора – Пловдив – Велинград- Разлог – Гоце 
Делчев – Мелник. По пътя в движение преди Мелник ще може 
да се видят „Мелнишките пирамиди”, те са по път , а ходенето 
до тях е трудно. Пристигане в гр.Мелник, настаняване в хотел 
„Марио”. След кратка почивка в хотела, посещение на Роженския 
манастир и свободно време за разходка и разглеждане на града. 
Вечеря и нощувка.

Втори ден: Закуска. Отпътуване за Рупите. Рупите е малко 
планинско селце, разположено в Югоизточната част на Благо-
евградска област, на около 10-12 км. разстояние от Петрич, на 
десния бряг на р. Струма. Местността представлява кратер на 
изгаснал вулкан, а обликът й се оформя от вулканичния хълм 
„Кожух”, термалните извори и хълма „Пчелина”. Името „Кожух” 
произлиза от формата на възвишението, наподобяващо наметнат 
кожух. Посещение на къщата и църквата на баба Ванга. В късния 
следобед – отпътуване към Стралджа. 

Цената включва:
- транспорт с луксозен автобус на фирма „Дичони”
- 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел „Марио”
- Медицинска застраховка
- Водач от ТА”Ан Мар Травел”

Тел. за справки 04761 51-89, 0894722132 – Петко Атанасов
Срок за записване – до 31 юли 2014 г.
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ТЕЛ. 0899412100 
продава /заменя/ едностаен апартамент, 50 кв.м.,  в Страл-

джа.  Цена по договаряне. 

Æúòâàðñêî âðåìå

Над 55 хил. т. зърно вече е прибрано  от полето в 
стралджанско.  От тях 18 531 т. е ечемик, 32 253 т. – пше-
ница,  4615 т. – маслодайна рапица  и 90 т. тритикале. 
Средният добив се движи от 423 кг/дка при ечемика и 39 
кг/дка при пшеницата до 139 при рапицата. Тритикалето 
се отчита с 410 кг/дка.

В жътвата вече участват 87 комбайни. Прибирането 
на ечемика е на приключване. От общо  44483 дка, 
пожънатите площи са 43808 дка. Напрежда  жътвата и 
при пшеницата.  Близо 83 хил. дка от общо засети  179 
хил дка  са пожънати. Добре се движи прибирането на 
рапицата.  От 39 217 дка  комбайните са  пожънали  33 
200 дка. Всичките 220 дка с тритикале вече са обходени 
от машините.  Като цяло за общината от засетите  262 
957 дка прибраното зърно е от  159 928 дка. От местната 
Общинска земеделска служба съобщават и за пропад-
нали площи – общо 8 551 дка.

Само в рамките на няколко 
дни в стралджанско село  двама 
възрастни  бяха подведени в 
заблуждение след поредните 
телефонни атаки.  Измамник 
успял да проагитира местна 
бабичка да плати 4000 лв. на 
непознат. Сега не помагат нито 
сигналите до полицията, нито 
сълзите. Остава безпаричието 
и ядът, че се е доверила, че е 

повярвала на някакви из-
мишльотини.  И срамът, че  
е допуснала така лековерно 
да бъде измамена. Защото 
измамниците са и пределно 
нагли. Доволни от осъщест-
вената сделка те позвънили 
на бабето, за да й благодарят 
за сумата и …да поискат още 
някоя стотачка за почерпка 
плюс шише ракия!  За съ-
жаление същата жена е била 
жертва на подобна измама и 
преди 7-8 години, когато се 
разделила  с около 2000 лв. 
Явно, не е запомнила урокът 
и отново пада в капана. В  

общината преди време имаше 
още една жертва. Отново на 
над 80 г. Този път отмъкнатите 
пари са 1400лв. Само бързата 
реакция на полицията спасява 
„белите пари за черни дни”  на 
бабата, която вече си ги получи 
обратно. И се зарича да внимава 
и да не се предоверява. 

Кметове и км.наместници 
от общината съобщават за 

активизиране на телефонните 
обаждания като манипулира-
нето е по най-различни начини. 
Целта е винаги е една – да се 
присвоят пари!

Внимавайте! Телефонни 
измамници са изключително 
гъвкави. Те непрекъснато из-
мислят нови схеми само и само 
да предизвикат своите жертви 
да отворят портмонето. И да 
предадат скътаните пари абсо-
лютно безразсъдно на напълно 
непознати хора.  Възползвайки 
се от банковата криза напористи 
„телефонисти” въведоха нова  
измама при която ,представяйки 
се за внук или син, съобщават за 
уж загубени пари  в КТБ. За да 
ги изтеглят са им необходими, 
да речем, 1000 лв. И старците 
лековерно се „ нанизват”, броят 
отделяните от пенсиите месеци 
наред пари, за да ги предадат 
на някой, който въобще не 
познават. Освен последващото 
безпаричие такива хора, стана-
ли жертва на измами, буквално 

рухват психически, разболяват 
се и са им необходими месеци, 
за да се възстановят. 

От РУ”Полиция” Стралджа 
за пореден път напомнят , че 
всяко телефонно обаждане, при 
което се настоява за даване на 
пари, трябва да се проверява 
или да се съобщава на поли-
цията. Обикновено измамни-
ците използват таксиметрови 
шофьори за връзка, така че ако  
такси пристигне за  „пратката” 
това означава, че се разиграва 
измама. 

В момента полицаите  от 
РУ”Полиция” Стралджа оби-
калят  всяко  кметство ,  во-
дят разговори с кметове и 
км.наместници, разясняват, 
убеждават. Организират се и 
общоселски събрания на които 
още веднъж ще бъдат обяснени 
най-популярните телефонни 
измами с цел хората да са 
добре информирани и да не се 
поддават на атаките от страна 
на телефонната мафия.

Ñòàðöè â  ñåëàòà  èçãîðÿõà ñ õèëÿäè!
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Ръст на престъпността  с 
25 % през първите 6 месеца 
на 2014г.  в стралджанско  
отчете Йордан Йорданов, 
началник на РУ”Полиция” 
Стралджа, в присъствие-
то на кмета на общината 
Митко Андонов и неговия 
заместник Иван Георгиев.  
Като компенсация  добре 
прозвуча  констатацията за 
постигнати 69 % разкрива-
емост на престъпленията, 
което е с 20 на сто ръст 
в сравнение с изминалата 
2013г. Показател, по който 
РУ”Полиция” Стралджа 
запазва първото място в Об-
ластната дирекция на МВР.

Основните правонару-
шения са предимно бито-
ви, отчете г-н Йорданов. 
В сравнение с 2013г. има 
увеличение на битовата 
престъпност като особено 
ярко това личи през зимния 
период. Много често прес-
тъпленията  са с ниска стой-

ност, но с висок обществен 
отзвук. На база на интерак-
тивна карта на престъпнос-
тта в района ръководството 
на РУП прилага стил на 
работа, който да осигури 
максимален обхват на ра-
йона. „Разчупен” график 
предвижда обслужване на 
22-те селища в общината, 
макар че, поради недоста-
тъчен състав има моменти 
когато   един младши  поли-
цейски инспектор се налага 
да обслужва 12 села. 

В изпълнение на предви-
дените задачи по осигуря-
ване на обществения ред, 
благодарение на съвместна 
инициатива между община 
и РУП, активно присъствие 
в района имат специали-
зираните жандармерийски 
части Бургас. За отчет-
ния период са проведени 
21 специализирани поли-
цейски операции със 101 
служители. Тенденцията 
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продължава като желание-
то е тези операции да  се 
провеждат ежемесечно. 
Продължава сериозната 
превантивна работа, 130 
лица от криминалния кон-
тингент са проверени и 
предупредени, извършени 
са 68 проверки на учебни 
заведения, още 53-  по 
Закона за частната охрани-
телна дейност, ежедневен 
е контрола по взривните 
дейности в база „Страл-
джа Мараш”. Своята по-
ложителна роля изиграват 
и  периодичните срещи с 
кметове и км.наместници 
по места.

На ниво е противодей-
ствието на криминалната 
престъпност. Регистрирани 
са 85 престъпления срещу 
67 през 2013г., като увели-
чението е с 25 %. Планира-
ни и проведени са 14 спе-
циализирани полицейски 
операции в тъмната част на 
денонощието. От регистри-
раните престъпления  69 % 
са разкрити като увеличе-
нието им спрямо предход-
ния период е със 17 на сто. 
За периода  няма допуснати 
тежки престъпления, само 
4 са престъпленията срещу 
личността, има 2 грабежа, 
които са разкрити както и 
едно посегателство на МПС 

– също разкрито.
Увеличение  с 45 % има 

при кражбите. Сега те са 
51 срещу 28 през миналата 
година, разкритите са 27. В 
графата „взломни” кражби 
има 13 от които 9 разкрити, 
домовите кражби са 21 сре-
щу 8 през миналата година, 
3 са кражбите от магазини 
като  2 от тях са  разкрити. 
Между по-съществените 
разкрити престъпления с 
широк обществен отзвук са  
два броя грабежи в Страл-
джа и Войника,  кражба на 
5500 лв. в Каменец, продъл-
жава работата по кражба 
от английски гражданин за  
около 10 хил.лв.

Като  слабост в рабо-
тата г-н Йорданов отчете 
сериозния спад в админи-
стративно-наказателната 
дейност. През първото по-
лугодие са съставени само 
380 акта срещу 660 през 
2013г. Анализът показва, че  
по Закона за движение по 
пътищата този спад е най-
голям. Съставени са 49 акта 
срещу 280 през миналата 
година.  По другите норма-
тивни документи нивото е 
запазено.

Пътна полиция отчита  
18 ПТП от които 3 тежки 
с 3 ранени и 15 с мате-
риални щети. Основната 

причина за нарушенията  е 
неспазване на Правилника 
за движение по пътищата. 
Интересно прозвуча ин-
формацията ,че почти всяка 
нощ полицаите обслужват 
произшествия по АМ „Тра-
кия” , предизвикани от жи-
вотни- лисици, зайци дори 
диви прасета, макар че от 
направения обход  е видно 
добре укрепения път.

Добри или лоши пока-
зателите в отчета дават 
представа за свършеното 
през периода. Факт е, че 
РУП-Стралджа  работи с 
намален състав поради не-
попълнен  щат  и редовно 
командировани служители  
за охрана на държавната 
граница , което видимо за-
труднява работата. Факт е и 
това , че община Стралджа 
е единствената, която с ре-
шение на ОбС предлага на 
ОД МВР и министъра на 
МВР увеличение на щата, 
за което г-н Йорданов лич-
но поднесе благодарности 
на кмета Митко Андонов. 
Беше споделена  съвмест-
ната добра работа между 
община и РУП, работни-
те карти от обществения 
договор, инициативите за 
присъствие на жандарме-
рията от Бургас и др. Като 
добро решение в помощ 

на полицаите беше отче-
тено и назначението на 42 
по програма „Сигурност”. 
Благодарност за добрата 
работа имаше и за Георги 
Петров, инспектор ДПС. 

С адмирации за откро-
вения, реалистичен  анализ 
и направените коментари 
кметът на общината Ми-
тко Андонов потвърди, че 
картината е динамична. 
Добро впечатление прави 
желанието на колектива  да 
преодолее проблемите и да 
промени резултатите., за да 
получи обществото необхо-
димите доказателства , че 
РУП работи и осигурява 
желаното спокойствие и 
ред. Условия за това създа-
ва и общината. Приети са 
наредби, актуализирани  и 
обновени са някой от тях с 
цел да подпомагат работата 
на полицията,  уличното 
осветление в града и селата 
също изиграва ролята си, 
в ОбС се следят резулта-
тите, вземат се адекватни 
решения… „Успехът ще 
дойде  при една разумна, 
последователна , единна 
работа!”, подчерта г-н Ан-
донов с увереността, че 
РУ”Полиция” Стралджа 
може да го постигне.

Надя 
ЖЕЧЕВА
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Дълго се чудих какво е значението на това 
изречение, тъй като единственото, което раз-
бирах от него, е това, че идеята е моя. Реших 
да използвам тълковния речник и разбра, че 
идеята, това е нещото, което те води, разумни-
ят смисъл. Открих, че символиката на зеления 
цвят се изразява в съвършенството, живота и 
безкрайността.

Тогава вече разбрах всъщност защо зелена-
та идея ще преобрази света и ще го направи 
по-чист и съвършен, по-добър за мен и нас. 
Стоях и мислех кои са зелените идеи, реали-
зирани около мен, за да се опитам да открия 
и моята. Сетих се как на село /с.Воденичане/, 
близо до къщата на баба изведнъж се появиха 
три огромни перки, които генерираха елек-
тричеството, и колко необяснимо беше това 

Ìîÿòà çåëåíà èäåÿ

за мен.  Наскоро в нашия град Стралджа 
се появи улично осветление, което работи 
с помощта на соларни батерии и малко 
по малко осъзнах, че всичко това е едно 
вълшебство и магия, защото от нищото се 
появява енергия, т.е. от една идея – една 
реалност.

Мислих много и разбрах, че ако всеки от 
нас съсредоточи мисълта и силата си в нещо 
такова, планетата ни няма да бъде застра-

шена, няма да се превърне в 
сметище, а ще бъде истински 
зелена, чиста и светла.

Моята зелена идея се обе-
дини в изграждане на къщи 
от биологично чисти матери-
али, да се върнем към къщите 
на нашите прабаби и прадя-
довци, когато е нямало тухли 
и бетон, а керпич. Искам 

къщите отвън да са покрити 
с растения, проучих, че има 
такива водорасли, които при 
размножаването си отделят 
енергия, което може да се 
използва за електрическата 
енергия на цяло домакин-
ство.

Представете си моята 
зелена къща, чиито покрив 
е отново зелен и покрит със 
сезонни цветя, в нея ние с 
моето семейство живеем 
щастливи и всяка пролет 
очакваме щъркел, който да 
свие гнездо върху нашата 
градина – покрив.

А сега си представете 
един цял такъв град с такива 
къщи, без жици, кабели и 
всякакви инсталации между 
тях. Вечер светят уличните 
лампи с еко енергия, а ние 
дишаме чист въздух, живеем 
здрави, спокойни и сигурни 
в себе си! Колко хубаво би 
било да живеем в такъв свят!

Моята зелена идея е една 
детска мечта, но растейки, 
ще се опитвам да я развивам 
и усъвършенствам и един 

ден тя ще стане реалност, 
защото знам, че децата са 
носители на новости и ще 
променят света, а и зеленото 
е символ на безкрайността.

Безкраен ще е светът и 
няма да е обречена на гибел 
планетата ни, ако всеки от 
нас насочи усилията си към 
осъществяване на своята 
зелена идея. Така посятото 
дърво ще се превърне в 
безкрайна гора, красивата 
зелена градина – в безкрайна 
цветна поляна, подредената 
и чиста улица – в безкраен 
път, който ще води към по-
добро, а мята зелена приказ-
на къща с щъркел – в дом за 
всеки жител на планетата ни.

Мой, безкраен и разумен 
– това е светът, в който ис-
кам да остарея и отгледам 
децата и внуците си, а той 
ще бъде такъв, когато всеки 
живее за осъществяването 
на своята зелена идея и в 
частност – моята.

Калоян  ГЕОРГИЕВ , 
ученик VІ а клас, СОУ”П.
Яворов” , Стралджа 
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Административно-

то обслужване е сред 
основните, ежедневни 
дейности на общинска 
администрация Страл-
джа, като предлаганите 
услуги периодично  се 
обновяват и разнообра-
зяват. Този процес се 
съпътства и от въвеж-
дане на  бързина при 
обслужване на клиен-
тите, въвеждане на дис-
танционно заявяване ,  
плащане и получаване на услугите. 

През 2013г. общината е предоставила  18 хил. административни услуги, а за първото 
полугодие на 2014г. те са  вече 10 165. Приходите за изминалата година възлизат на  
89 656 лв., докато през новата година до м.юни те са  81 321 лв. Статистиката ясно 
показва тенденция  за увеличение на средномесечния брой , съответно и приходи, 
но окончателните резултати ще бъдат ясни в края на годината.  Според направения 
отчет пред ОбС, динамиката на гражданския оборот, въвеждането на е-обслужване, 
промените в нормативната база в посока облекчаване на административни процедури, 
пряко влияят върху търсенето на административни услуги в общината.  За 6-месечието  
със забавен срок на изпълнение са само 59 услуги, за 2013г. те са били  125. 

За да отговори на потребностите на ползвателите  на услуги общината е регла-
ментирала 4 срока за обслужване със съответното завишение на цената. Общината 
работи  по утвърдена Харта на клиента, актуализирана по проект „Община Стралджа 
– за ефективна структура и подобрена дейност в полза на гражданите и бизнеса”. 
По същия вече са разработени и актуализирани  Вътрешни правила за дейността на 
администрацията.  От миналата година фоайето  е оборудвано с киоск –терминал 
с достъп до Интернет, който предлага широка гама информация  за улеснение на 
потребителите на услуги. 

Стремежът към непрекъснато поддържане съвременно ниво на обслужването  
дава повод за ежегодно обучаване на работещите в сферата на административното 
обслужване.  Само за 6-месечието на годината  10 служители  са преминали специа-
лизирано обучение в ИПА и 100 души са обучени за прилагане на новите Вътрешни 
правила. В края на юли предстои  обучение на 80 служители, работещи в социалната 
сфера и 50 ще бъдат обучени за прилагане Правилата за мониторинг на политиките 
по управление на отпадъците.

Усилията на общинското ръководство  през следващия период ще бъдат насочени  за 
техническо обезпечаване изпълнението на параграф 75 от ПЗР на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за гражданска регистрация – техническо и информационно 
обезпечаване  на кметствата и км.наместничества за достъп и  работа с национална 
база данни, обучение на служителите, актуално състояние на регламентацията на ад-
министративното обслужване, въвеждане на Система за измерване удовлетвореността 
на потребителите на услуги. За  модернизиране на администрацията екипът на г-н 
Андонов ще продължи реализацията на проекти по ОПАК – отлична възможност за 
повишаване квалификацията на служителите. Вече се планират дейностите в новия 
ОПР 2014-2020г., който се разработва отново по проект по ОПАК с очакване за из-
пълнение на нови проекти по ОП”Добро управление”.

 „Интегрирана система за 
ранно известяване на горски по-
жари” е проект с който община 
Стралджа ще кандидатства по 
мярка 226 „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане 
на превантивни дейности” по 
ПРСР 2007-2013г. На своето 
юлско заседание с единодушно 
решение съветниците  възло-
жиха на кмета Митко Андонов 
да предприеме необходимите 
действия, свързани с подго-
товката и кандидатстването. 
Дейностите по проекта отгова-
рят на един от основните прио-
ритети в Плана за развитие на 
Община Стралджа за периода 
2007-2013г.

Всички съветници подкре-
пиха подготовката и кандидат-
стването с проекти по Публична 
инвестиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие на 

регионите”. Става дума за про-
екти които имат важно значение 
за обновяване на населените 
места, а от там и повишаване 
на жизнения стандарт в общи-
ната, именно: „Рехабилитация 
на улици в с.Воденичане „, 
„Рехабилитация на улици в 
селата Зимница и Джинот” и 
„Рехабилитация на улици в 
селата Лозенец и Чарда”.

ОбС даде съгласието си  
община Стралджа да кандидат-
ства с проект „Първоначално 
залесяване на неземеделски 
земи в община Стралджа” по 
мярка 223 „Първоначално за-
лесяване на неземеделски земи” 
от ПРСР 2007-2013 г. Има се 
предвид изоставени ниви в 
землището на Александрово-  
117,846 дка, в Люлин –  124,395 
дка и в Недялско –  60,896 дка. 
Като цяло за общината, всичко 

изоставени ниви – 303,137 дка.
В хода на заседанието ОбС 

взе решение за допускане из-
ключение от минималния брой 
на учениците в паралелките в 
ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 
Зимница, където недостигът е 
от 19 ученика. По една самос-
тоятелна маломерна паралелка 
са утвърдени във ІІ,V,VІ,VІІ 
и VІІІ клас. ОбС осигурява 
допълнително средства за из-
дръжка на 19 –те ученика по 
бюджет 2014г. – 1850 лв. като 
дофинансиране и поема анга-
жимент да осигури по бюджет 
2015г. още 3 698 лв. Допуснато 
е изключение и от минималния 
брой на учениците в паралелки 
на СОУ”П.Яворов” – недостиг 2 
ма ученика, една самостоятелна 
маломерна паралелка в Х клас с 
решение за осигуряване  сред-
ства за издръжка.

ÎáÑ –Ñòðàëäæà óòâúðäè íîâè ïðîåêòè

Работещите българи, 
които имат възможност 
сами да определят работ-
ното си време са около 
24 хил. и представляват 
около 1% от наетите лица 
у нас. Това сочат данни на 
НСИ относно организа-
цията на работното време 
на трудещите се българи.

Хората, които имат 
фиксирано начало и край 
на работното си време 
у нас са около 2,4 млн. 
души. Работещите на 
гъвкаво работно време с 
определен брой дни – за сед-
мица, месец или друг период 
от време – са близо 50 хиляди.

Без фиксирано начало и 
край на работния ден, но с 
точно определен брой часо-
ве работят около 95 хиляди 

българи.
От отдел "Статистика на 

труда" уточняват, че тези данни 
за организацията на работното 
време на българина се отнасят 
само за наетите лица, които се 
грижат за деца или възрастни 
и последните статистически 

данни са от 2010 г.
Според националната ста-

тистика у нас не се събират 
данни за лицата, които практи-
куват т. нар. "мобилен бизнес", 
тоест организират работата си 
от дома, вместо от офиса и сре-
щу това получават заплащане.

1% îò áúëãàðèòå ñàìè 
îïðåäåëÿò ðàáîòíîòî ñè âðåìå
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Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåêÐàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Ðàçãîâîðè â ìèíàëî 
è â áúäåùå âðåìå

Не съм от активно пътуващите. Но съм любител- пътешественик. Чувствам 
се по-добре ако изхарча пари за пътуване, вместо да ги дам за дреха или за храна. 
А събраното в паметта е достатъчно богатство на което мога да се радвам по 
безброй пъти в различни периоди от живота. Ето защо нямам непрекъсната необ-
ходимост да препускам по Интернет , а да се ровя в моите спомени. Там има всичко 
от което се нуждая.

По време на една от крат-
ките ни екскурзии из стра-
ната се озовахме на пътя от 
Панагюрище през Стрелча 
за Копривщица. От паса-
жерското място  ми беше 
много удобно да се любувам 
на красивата природа. Пред 
очите ми се сменяха вековни 
гори, интересни скалисти 
образувания, наблюдавах 
буйния бяг на реки… За-
белязах една подробност, 
която за мен, роденият в 
полето човек, беше странна. 
В продължение на около 30-
тина км разминахме десетки 
крайпътни чешми, всички 
буйнотечащи и всеки път 
край тях имаше спрени авто-
мобили. След всяка решавах, 
че на следващата трябва да 
спрем, но унесени в скорост-
та я подминавахме. Докато 
в един момент решихме: 
спираме на следващата! 

Чакаше ни изненада. Още 
преди да се наведем над 
извора  и двамата учудени 
засричахме мъдрия надпис: 
„Пътниче, спри, почини си, 
хапни си, пийни си, гледай 
си живота и после …имота!” 

Е, вече не бяхме жадни! 
Неизвестния писач така ни 
стопли и развесели! Преп-
рочитахме, за да останем 
по-дълго в този оазис край 
пътя. Успяхме да разчетем 
и указващия надпис: „Цоко 
Грозлекова чешма”, което 
на нас, за съжаление, не ни 
говореше нищо. Не знаехме 
кой и кога е укрепил този 
извор, кои са сръчните ръце 
„ уловили” буйния бяг на 
водата, за да я подарят на 
всеки друмник. Но мислено 
отправяхме благодарност за 
доброто дело . И за посла-
нието! 

По-късно , когато пораз-
питахме тук там, все пак на-
учихме нещичко. Цоко /Сто-
ян/ Грозлеков бил бигликчия 
по време на робството.Съби-
рач на десятък за турската 
империя. Като мнозина от 
Копривщица, които по този 
начин преживявали. Явно, 
този човек не е бил случа-
ен, и не е бил от бедните, 
а истински бохем. Щом се 
натъкнахме на легенда за 
него, че веднъж седмично  
с три файтона Цоко тръгвал 

на пътешествие до вр.Богдан 
- за разтуха. Първия файтон  
наемал за циганската музика 
– мехлем за душата, втория- 
товарел с храна-задължител-
но удоволствие, а в третия се 
качвал сам той в компанията 
на знойни хубавици. Нищо 
ново под слънцето! Винаги в 
живота има хора които оби-
чат да се веселят! Важното е  
друго – умеел Цоко да дели 
зърното от сламата. Весел-
бата си е веселба, но ако 
оставиш в наследство чешма 
и една единствена мисъл за 
напътствие в живота , то 
значи, че си се увековечил. 
Прозрял Цоко, че щастието в 
дните съвсем не е в парите, 
не е в богатия имот, не е в 
дрехите и блясъка, а в удо-
волствията – пък било то и 
най-дребните! „Гледай си 
живота и после имота!” Про-
стичко и ясно. Четат го днес  
всички, които спират жадни 
до извора, ще го четат и тези, 
които  утре ще преминат по 
този друм. И ще разговарят 
мислено с Цоко, веселяка-
мъдрец и добротворец!

Надя ЖЕЧЕВА

Íà Ïåòðî-Ïàâëîâñêèÿ ìàíàñòèð

Â òèøèíàòà íà ìúäðîñòòà

 Човек никога не се уморява да търси, да  се 
обогатява. Вечният стремеж към духовно обогатя-
ване  е този, който ни води към едни от най-светите 
български места. Там, където можем да усетим 
колко силен и велик е нашия народ, да потърсим 
корените си, да се заредим с енергия и да повяр-
ваме, че и ние може да помогнем с нещо, макар и 
малко, но полезно, за доброто на България!

Имахме щастието да посетим Петро-Павловския 
манастир край Лясковец, за който се предполага, 
че един от основателите му е Боян магът, син на 
цар Симеон. Разходката през красивата планина 
до тайнственото и сакрално място като че ли ни 
подготвяше за срещата с историята. Величествен 
пейзаж, чист въздух, птичи песни и ухание на 
билки.  Това, което ни напътства е  високата, 31 
м. камбанария, извисяваща се на хълма. Първата 
крачка в обителта  е смирена, тиха и почтителна. 
Тук човек не може да избира – той просто се чув-

ства твърде дребен в прегръдката на времето. 
Гърлото пресъхва от вълнение...    Първото, 
което привлича погледите  е параклиса „Св.
Троица”, недокоснат от меч и робство, от огън 
и земетресения. Възрастен човек бърза да ни 
обясни, че пътят към него е изминаван от царе 
и патриарси, които идвали на преклонение, 
за молитва, за спасение и лечение. Палим и 
своята свещичка. Виждаме колко много са  
оставените от вярващи листчета с желания 
на стената. Пишем и ние, сгъваме, търсим 
свободен отвор в стената, и  вярваме, вярва-
ме, че има кой да чуе, има кой да помогне на 
мечтата да се сбъдне…

Вървим по калдъръмената пътека , вече  
имаме чувството , че ако затворим очи, ще се 
пренесем във времето на тримата братя Асе-
новци, които, според легендата, точно тук дали 
клетва ако победят византийския поробител и 
освободят българските земи и народ, ще по-
строят манастир. Изпълнили оброка. Построи-
ли Петро-Павловската обител с голям църковен 
храм „Св.св.Петър и Павел”. Привеждаме се, 
за да влезем, да запалим свещ, да се помолим 
за здраве. Посочват ни чудотворната икона на 
Богородица. Питаме дали може да я докоснем. 
Миловидна монахиня ни окуражава и е готова 
да разказва колко много са онези, които може 
да потвърдят, че чудо има. И то е около нас. 

Търсим още следи на историята. Разказват 
ни, че обителта помни стъпките на Софроний 
и дядо Никола, на четници , воеводи, просвети-
тели,  на Бачо Киро , Иларион Макариополски, 
Васил Друмев… Оставаме безмълвни и пред 
скромната паметна плоча за присъствието на 
Васил Левски. 

…Имаме нужда да поседнем за малко сред 
тишината на мъдростта, да помълчим, да се 
вгледаме в себе си, да поразровим жаравата 
на спомените. Чувстваме се богати и силни. 
Българи!

Надя Жечева

В тишината на летните дни усамотението с 
четка и лист ражда творчество. Денка Георгиева, 
самоукият художник, който всеки ден търси своята 
красота в ежедневието, се впечатлява от всичко 
наоколо. Рисува със завидна стръв пейзажи, но вглъ-
бяването е най-силно когато трябва да изографиса 
своите икони. Последните  й творения „Богородица”, 
„Константин и Елена”  показват нейния вътрешен 
порив да се докосне до изкуството, да постигне 
своето съвършенство. Предпочита да твори на 
дърво. В моменти на отдих се забавлява с рисунки 
на кратунки. Дори тази година отглежда реколта 
различни кратунки, цанцарки и тиквички, които 
по-късно ще превърне в изкуство.

Денка е щастлива, че край нея винаги е 8г. й 
дъщеря Тони, която от сега дава заявка за „творческа 
ръка”. Детето се амбицира от работата на майката и 
често повтаря идеите в свой вариант. Състезанието  
ги забавлява, кара ги да търсят по-добри решения. 
Тони е и прекрасна танцьорка в ансамбъл „Въжич-
ки”, хвали се Денка.

Безспорно за майката и дъщерята лятото  ще бъде 
наситено с изненади и творчески ритъм. Постигна-
тото до момента дава гаранции, че развитието на-
пред продължава. А когато човек иска, той  постига!  

Â òúðñåíå íà êðàñîòàòà

Ëÿòîòî íà åäèí õóäîæíèê

Êíèãè îò áèáëèîòåêàòà 
íà Í. Èãîâ
Близо 20 книги от домашната библиотека на Николай 

Игов, синът на познатата за мнозина стралджанци Тинка 
Игова, педагог, постъпиха като дарение на библиотеката 
при читалище „Просвета-1892” в Стралджа. Такова е 
било желанието на дарителя преживе, потвърди  Стойка 
Танева. Според Парушка Узунова, библиотекар, някой 
от книгите веднага след завеждането им ще влязат в 
употреба, други – ще бъдат на съхранение. Между тър-
сените заглавия ще бъдат стихотворенията на Елисавета 
Багряна, „Игри и танци за децата”, „Зъб за зъб” на Орлин 
Василев, „Котел – крепост в балкана” и др. 
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ÎÒÏÀÄÚÖÈÒÅ – ÒÅÌÀ, ÊÎßÒÎ ÑÅ 
ÎÁÑÚÆÄÀ Ñ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Â  èçïúëíåíèå íà ïðîåêò „Âúâåæäàíå íà ìåõàíèçìè, êîíòðîë è ïîñëåäâàùà 
îöåíêà ïðè èçïúëíåíèå íà ïîëèòèêèòå íà Îáùèíà Ñòðàëäæà”

   Намаляване генерирането на отпа-
дъци в община Стралджа,  депонирането  
и постепенно премахване на нерегламен-
тираните замърсявания на земната по-
върхност, осигуряване качествена услуга 
по управление на отпадъците – това са 
специфичните цели , които ще преследва 
община Стралджа  за постигане на едни 
доста амбициозни резултати. Ако днес 
звучи някак нереалистично, например,  
намаленото използване на найлоновите 
торбички, то утре това може да бъде 
факт, стига правилно да се прилага 
мониторингът , контрола и оценката на 
Правилника за управление на отпадъците /
ПУО/, сигурни са специалистите от общи-
ната.  Те ще следват строго определени 
Правила  за наблюдение и контрол и 
върху наличните площадки за компос-
тиране и за  количеството компостирани 
отпадъци.    Прозорливо, с необходимото 
внимание и желание за добро управление  
в община Стралджа приключват  този  
полезен и добре разработен проект по 
ОП”Административен капацитет”. По 
време на финалното обучение присъст-
ващите в залата  съветници, кметове и 
кметски наместници, представители на 
общинска администрация  сериозно и 
задълбочено обсъдиха „Правила за мони-
торинг, контрол и оценка на ПУО”. При откриването на форума Атанаска Христова, ръководител 
на проекта, направи кратък анализ на досега свършената работа с благодарност към екипа за 
управление и екипа на изпълнителя „Велдер консулт”, които на практика се справиха много добре  
с подготовката на важните документи. 

Презентирайки темата  представителите на работния екип проследиха индикаторите, специ-
фичните цели и очакваните резултати. Важно място  е отделено на подхода  към възможности 
за лесно измерване на отпадъците. Доколко е амбициозна програмата дава яснота факта, че  
общината планира постигане събираемост на ТБО /такса битови отпадъци/ 70 %, нещо, което 
за момента се счита по-скоро за фантазия отколкото за реалност.  За да заработи системата се 
очаква участие на всеки от гражданите, но много сериозна ще бъде ролята на експерт –еколога. 
Не напразно в своето изказване Анна Грозева  изрази одобрението си към  Програмата и Пра-
вилата за мониторинг като сподели, че на базата на тези документи общината във всеки момент 
ще разполага с полезна информация , което ще бъде повод и за взимане на важни и адекватни 
решения за преодоляване на проблемите. Подкрепиха я и кметовете на населени места Така  
според Стефан Сотиров, км.наместник на Атолово,  наблюдението, статистиката и контрола са 
изключително важна част от  конкретното осъществяване на цялостната политика на общината. 
Митко Ангелов, км.наместник на Богорово,  даде идеята за експериментално въвеждане , следене 
на индикаторите  и нивото на изпълнение на проекта , след което на базата на събрания опит 
това да се случи и в останалите селища.

Активността беше приветствана от Митко Андонов,кмет на общината, според който изпълне-
нието на проекта дава старт за същинската работа, която е твърде многостранчива. Той обърна 
внимание  и на желанието за осигуряване на качествена услуга по управление на отпадъците, 
което включва не само осигуряване на желаната чистота по населените места, но и въвеждане на 
система за събиране на ТБО, задължително спазване  изискванията за изхвърляне на отпадъците. 
Не на последно място закупване на необходимата софтуерна система и софтуер, за да стартира 
базата данни за отпадъците. „Като цяло общините има много да работят за постигане на най-добрия 
вариант по управление на отпадъците, а община Стралджа е една от малкото, които разполагат с 
набор от документи, които дават възможност за стартиране на работата”, допълни г-н Андонов.

Сблъсъците на различни 
мнения по различни про-
блеми са нещо обичайно 
в живота. За съжаление 
днес сме изпаднали в някак-
ва упорита безтегловност, 
бездуховност и бездобро-
детелност щом допускаме 

недопустимото.  Няма 
пречки за никого безразбор-
но, безотговорно и свободно 
не да критикува , а грубо 
да  оплюва. Няма уваже-
ние, няма толерантност, 
няма култура, има хъс за 
доказване на моята правда, 

има груба надпревара за 
мерене на възможности. 
Което никога не е будило 
възхищение у публиката. 
Да, тя чете, слуша, гле-
да, интересува се, следи, 
коментира. И си прави 
своите изводи. Които рано 
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или късно дават резултат. 
И са най-добрия индикатор 
кой  и какво се приема за 
вярната посока.

На финала на юлското за-
седание в Стралджа се случи 
нещо неочаквано  и  нере-
жисирано. По точка питания 
традиционно съветникът 
Гроздан Иванов зададе ня-
колко въпроса – за аварията 
по гл.водопровод в ромската 
махала, за състоянието на 
реките в общината,  за го-
товността на общината за 
осигуряване на площадки за 
скраб. Както винаги кметът 
Митко Андонов търпеливо 
ги изслуша, но този път взе-
майки думата още с първите 
изречения  предизвика пълно 
мълчание в залата. Защото 
най-сетне си позволи да 
обърне внимание на едно 
критично авторско  предава-
не на съветника Гр. Иванов 
по  известна телевизия.

Митко Андонов:  „Ис-
тината за Стралджа”според 
мен би трябвало да се оза-
глави „Лъжливото преда-
ване за Стралджа”  Това 
предаване от известно време 
съзнателно тиражира съм-
нения в работата на ОбС 
и администрацията. Да, в 
него се говори  за авария на 
гл.водопровод. Имаше така-
ва. И преди 20 г. е имало, и 

пак са отстранявани. Само че 
днес авторът на споменатото 
предаване желае да внуши, 
че ОбС и кметът  разреша-
ват незаконно строителство 
. Което е лъжа! Истината за 
водопровода е, че през 1990 
г. с изменението на плана  
е разрешено върху водо-
провода да има жилищни 
постройки.  Но водопрово-
дът не е изместен.  А има 
и незаконно строителство 
там. Вярно е , че има грешка. 
Архитектът, гледайки плана, 
дава разрешение за строеж, 
защото няма информация  
че комуникациите не са на-
несени. Предприех веднага 
действия за изместване на 
този водопровод сега. А в 
предаването се внушава , че 
ОбС разрешава незаконно 
строителство. Напротив, 
тази сграда е единствената 
законна в този район. А 
незаконно строителство има 
твърде много. Пример може 
да се даде и със собствения 
имот на някой от присъст-
ващите.  Във въпросното 
предаване  се внушава и за 
незаконна продажба на земи 
в Александрово. Няма такова 
нещо! Внушава се, че с про-
екта Дива роза кмета агитира  
за изборите. Да, има такова 
намерение за инвестиция, но 
никой не е използвал проек-
та  за агитация…

…За 25 г. съм обиждан 
многократно, наричан съм 
какъв ли не.  И съм пре-
мълчавал. Но не мога да 
мълча след като видях във 
Фейсбука изречението от 
същия този съветник: „Аз 
ще ги оправя мишките от 
втория етаж!” Не са мишки 
тези, които работят на вто-
рия етаж! Не приемам така 
да се говори за хора, които 
отговорно , честно и дис-
циплинирано си изпълняват 
задълженията. Това еднакво 
важи за работниците по 
чистотата и специалистите 
от данъчна служба, за сче-
товодителите, касиерите,  
хората от отдел Култура 
и социални дейности, от 
образованието… Не мога 
да мълча когато се обиждат 
хора като Мария Толева, зам.
кмет, Атанаска Христова, 
секретар, Иван Георгиев , 
зам.-кмет и екс депутат… 
Не мога да мълча! И няма да 
отговарям на въпросите на 
съветника Гроздан Иванов 
докато той не се извини на 
тези хора, които незаслуже-
но обижда!”

   Речта на кмета Митко 
Андонов прозвуча в зала-
та при пълна тишина. За 
да изригне секунда след 
това в ръкопляскания! No 
comment! Достойнството 
има своето лице.
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Консумацията на диня може да помогне за нама-
ляване на високото кръвно налягане, сочи изследване.
Учени от Флорида са открили, че съдържащите се 

в плода вещества разширяват кръвоносните съдове, 
което помага на сърцето да не се претоварва, докато 
изпомпва кръвта в тялото.
Доброволците, участвали в проучването, са при-

емали таблетки с въпросните вещества. Ефектът 
е бил задоволителен - стойностите на кръвното 
им налягане се нормализирали в сравнение с тези на 
хората, приемали плацебо.

Тя възстановява киселинния баланс, стимулира храно-
смилането, усилва перисталтиката на червата и ускорява 
прочистването на организма от лошия холестерол.

Динята задължително трябва да присъства в менюто на 
хора, страдащи от подагра, артрити, атеросклероза, запек 
и хепертония. Включват я в диетата на болни от жлъчка и 
черен дроб. Тя помага и при анемии, защото е богата на 
желязо, а лесноусвоимите й захари я правят много полезна 
и за диабетиците, но най-много по 200-300 г на ден. При 
псориазис и екзема се прилага “динено гладуване”. 

Това означава, че не трябва да се приема никаква друга 
храна, освен диня в продължение на два дни, като през това 
време и поразените места се налагат с тънки резанчета 
диня. При тези случаи могат да се направят и специални 
компреси от марля, напоена със сок от диня. Те се поставят 
на болните места за около 20 минути.

Кората и семената на динята също имат лечебно дейст-
вие. Те могат да се ползват през цялата година, както в 
пресен, така и в сушен вид. При гастрит и колит 100гр. 
сухи кори от диня се заливат с половин литър вряла вода. 

Когато настойката се охлади, тя се прецежда и се пие по 
200-125 г на 70-75кг телесно тегло от 4 до 6 пъти дневно 
преди хранене.

Семената на динята пък се начукват и се заливат с хладка 
вода в съотношение 1 към 10. Така получената емулсия 
може да се използва при пигментни петна на лицето, лу-
нички и акне като се нанася с марля или памук по няколко 

пъти на ден върху засегнатите места.

Динята е противопоказана само за хора с бъбречна 
недостатъчност, обострена язва на стомаха или дванаде-
сетопръстника и при колит.

С диня можем и да прочистим своя организъм от шлаки. 
Два -три дни преди това обаче трябва да се премине на 
вегетарианска храна или поне на разделно хранене. Самото 
прочистване става в продължение на 4-5 дни, през които 
се яде само диня в неограничено количество. Ако ви на-

легне зверски глад, можете да хапнете и парченце черен 
препечен хляб. Така наред с прочистването се смъква и 
някой друг килограм.

От два до три килограма на месец се смъкват и ако 
си направите ежеседмичен разтоварен ден с диня - едно 
денонощие, през което на всеки половин час през деня се 
изяждат по 200гр. диня, а през нощта на всеки два часа 
– по 500гр.

Динената диета е поносима и не се изпитва чувство 
за силен глад. Но все пак бъдете предпазливи с нея/или 
направо я забравете/ако имате камъни в бъбреците или 
тежко заболяване на задстомашната жлеза. При захарен 
диабет изяждането на подобни количества диня също са 
немислими.

Мнозина смятат динята за добър източник на течности, 
подходящ особено за горещините. Всъщност тя е доста 
повече от това – последните изследвания за нея показват, 
че е богат източник на ликопен – антиоксидант (свързван 
най-често с доматите), който доказано е ефективен при 
намаляване риска от рак и други сериозни заболявания.

Динята всъщност не е плод, а зеленчук – тя е от се-
мейството на краставицата и тиквата. За нейна прародина 
се счита Африка, но съвременните дини са доста раз-
лични и доста по 
разнообразни като 
сортове .  Тя  без 
съмнение е сред 
най-освежаващи-
те и задоволяващи 
нуждата от теч-
ности плодове и 
зеленчуци.

У нас динята 
най-често се кон-
сумира самосто-
ятелно, най-вече 
като  десерт,  но 
по други места тя 
често се поставя в 
салатата, сосовете 
или от нея се при-
готвя освежаващо 
изстудено питие.

Когато избирате 
диня, внимавайте 
тя да бъде твърда, симетрична, без наранявания, натърт-
вания и светли петна. При почукване добре узрялата диня 
тръбва да издава приглушен звук “на кухо”. Най-добрите 
дини обичайно тежат поне няколко килограма, но все пак 
това зависи от сорта.

За да я запазите максимално дълго, не я режете цялата 
на парченца и не белете кората. Ако се окаже не добре 
узряла, поставете я в хартиен плик, но не в хладилник.

Дори и цяла динята не е много трайна – на стайна тем-
пература и ненарязана се запазва около 2 до 3 седмици.

Измийте я преди да я нарежете. Каквото не успеете да 
консумирате веднага, приберете в пластмасова кутия или 
плик в хладилника.

Една нетрадиционна рецепта
за 4 порции
• 2 купички нарязана и почистена от кората и семките 

диня
• 3/4 купичка сладък лук
• 3/4 купичка черен боб (сварен или от консерва – под-

сушен)
• 1/4 купичка леко люти чушки
• 1 средно голям чесън, нарязан на ситно
• 1 ч.л. кафява захар
• 1/2 ч.л. сол
Смесете всички съставки и ги поставете в хладилник 

в затворена кутия поне за час, за да се смесят ароматите.
Половин купичка съдържа: 52 калории, 1 г въглехидра-

ти, 2 г протеини, 0,3 г мазнини, 2 г диетични фибри, 0 мг 
холестерол.

Замразените  по-
луфабрикати са все 
по-популярни .  Но 
могат ли те да заме-
нят домашната хра-
на? Когато правим 
например кюфтета, 
ние знаем какво месо 
използваме, както и 
какво друго слагаме. 
А купувайки си зам-
разени, не ни остава 
нищо друго освен да 
вярваме на етикета. 
Според закона, всички 
съставки на продукта 
трябва да бъдат посо-
чени на етикета. 

И така - прочитаме 
телешко. Дотук добре. Но 
следващите два компонен-
та са вода и соево брашно. 
Може да се предположи, 
че соята в кюфтетата е 
много повече отколкото 
месото - тя увеличава своя 
размер 6 пъти, набухвайки 
от водата.

Стабилизаторът натриев 
фосфат пък се ползва, за да 
може кюфтето да изглежда 
сочно и за да не изтича во-

дата от него, а глутаматът 
му придава вкуса на месо. 

В  крайна  сметка не 
може да се даде точен 
отговор колко месо има в 
тези кюфтета. А потреби-
телите трябва да знаят все 
пак какво купуват – месо 
или соя. Това трябва да 
бъде посочено в %. Поне 
в страните от ЕС е задъл-
жително.

Според ЕС стандарта не 

всяко парче месо е месо. 
И това не е тавтология: 
месото от едър рогат до-
битък например трябва да 
съдържа до 25% мазнини 
и 25% съединителна тъкан 
(жили и хрущяли). В свин-
ското месо мазнините мо-
гат да бъдат с 5% повече, 
а в пилешкото и заешкото 
по-малко - мазнини до 
15% и съединителна тъкан 
– до 10%. Тези норми са 
определени със съответни 
документи.

Купувайки  полу-
фабрикати, обръщайте 
внимание на 3 техни 
компонента:

• растителните бел-
тъчини – те обикнове-
но са от соя, а редица 
изследвания са доказа-
ли, че тя се намесва в 
работата на половите 
хормони. Това е осо-
бено опасно за разви-
тието на плода, когато 
се формират половите 
органи, а също така в 
детската и юношеската 
възраст, когато те се 
развиват.

• фосфатите – ди-
фосфати, пирофосфати, 
трифосфати, полифосфати 
или хранителни добавки 
Е450, Е451, Е452.

• ароматизаторите и 
вкусовите добавки – глу-
таминова киселина (Е620) 
или нейната сол глутамат 
(Е621).

Всички тези компоненти 
говорят, че пред вас стои 
един евтин и съмнителен 
продукт.

Êàêâî âñúùíîñò èìà â ïîëóôàáðèêàòèòå?



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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Îòëè÷íà îöåíêà çà Îòëè÷íà îöåíêà çà 
ôîëêëîðà íà îáùèíàòàôîëêëîðà íà îáùèíàòà
Всички състави от община Стралджа,  които 

взеха участие на тазгодишното издание на На-
ционалния фолклорен фестивал „Кехлибарен 
грозд” с.Лозен, се завърнаха с високи отличия. 
Което е поредното признание за майсторството 
и  таланта на местните самодейци както и за 
богатството на стралджанския фолклор.  При 
една много сериозна конкуренция  на около 600 
участници, фолклорните колективи от страл-
джанско не само бяха отличени, забелязани и 
възнаградени с ръкопляскания. Те се превър-
наха в любимци на голяма част от публиката.
Заслужени бяха овациите за ансамбъл „Въ-

жички” при читалище”Просвета-1892” Страл-
джа  – за танците, за песните, за костюмите, 
за музиката. И журито с председател  проф. 
Петър Льондев единодушно определи  първата 
награда за стралджанци. Браво! 
Водещи в класирането при народните оркес-

три и носител на златен медал е оркестърът 
при читалище „Просвета-1892” Стралджа. 
Браво!
Щастливи са участниците от читалището в 

Каменец, които с обичая „Засевки”, народните 
песни и представените мъжки и женски на-
родни носии получиха Специалната награда и 

златна статуетка на Института за етно-
логия и фолклористика с Етнографски 
музей при БАН. Браво!
В категорията „Народни обичаи” 

Първо място и златен медал завоюваха 

и  жените от Групата за народни оби-
чаи „Латинка” при читалище Войника. 
Браво!
Певческата група за автентичен 

фолклор  с.Поляна също  предизвика 

интереса на публика и жури. С ръко-
пляскания беше възнаградено предста-
вянето на обичая „Поврътки”,  за което 
самодейците получиха Втора награда 
и Сребърен медал. Браво!

Êàðòîôî-äîìàò â Ñòðàëäæà
При -

р од а т а 
се шегу-
ва ,  или 
п р е д у -
прежда-
ва

С т о -
панка от 
Ст р а л -
джа била 
крайно 
изнена-
дана при 
ваденето 
на  кар-
тофите 
в собст-
в е н и я 
си двор. 
Ко г а т о 
дръпна-

ла поредния корен  под него гнездото било пълно 
с едри  картофи, но погледът й бил изумен от 
висящите на стъблото…зелени доматчета!  Оглеж-
дайки го внимателно   жената не могла да намери 
обяснение как домата се е присадил на картофа. 
Както тя така и всички които са видели това чудо 
не го приемат като шега, а по-скоро като тревога.  
Оказва се, че това лято още една стралджанка 
се е натъкнала на подобна находка в двора си. 
Природата нещо иска да ни каже, коментират зе-
ленчукопроизводителите от града.  От нас зависи 
дали ще разберем или не. 

Надя ЖЕЧЕВА

Българите са започнали 
да пият по-малко бира. От 
началото на годината до сега 
потреблението е спаднало с 
6 на сто, съобщи изпълни-
телният директор на Съюза 
на пивоварите в България 
Ивана Радомирова. Причи-
ните за по-слабото потреб-
ление са няколко - хладната 
пролет и лято, наводненията 
и намалението на семейните 
бюджети. Изследване на 
румънски производители 
показва, че у нас, за да си 
купи литър бира, човек 

трябва да работи 45 мину-
ти. В северната ни съседка 
необходимото време за зара-
ботване на литър пиво е 23 
минути, а в Германия - само 
7 минути. Заради по-слабата 
покупателна способност на 
хората у нас пластмасовите 
опаковки продължават да 
държат първенство като 
най-купувани. Делът на PET 
бутилките обаче намалява 
до 60% за сметка на бирата 
в кен, която вече заема една 
десета част от пазара. 25% 
от бирата, купена у нас, е 

в бутилки, а наливната е с 
пазарен дял 5 на сто. Уве-
личава се потреблението 
на евтини вносни бири в 
кенове, отчитат още от съ-
юза. Вносното пиво заема 
около 7% от пазара, което е 
увеличение с четири пъти за 
последните пет години, каза 
Владимир Иванов, предсе-
дател на СПБ. Основната 
причина тези бири да са 
предпочитани напоследък 
е в достъпната им цена, 
смята Марко Ниавро, който 
е шеф на една от големите 

фирми, членуващи 
в СПБ. 70 на сто от 
тези бири идват от 
Австрия, Германия 
и Полша, допълни 
той. Въпреки това 
останалите 93% от 
пазара се държат от 
фирмите, членове 
на съюза. Средно 
74 литра бира из-
пива годишно все-
ки българин, което 
е под средното за 
Европа. Най-много 
кехлибарена теч-
ност се купува в 
Чехия - 144 л на 
човек ,  следвана 
от Германия и Ав-
стрия - съответно 

със 108 л и 107 л. През пър-
вата половина на годината 
най-често пиво у нас са си 
купували хората в Бургас, 
Варна и Русе, показват дан-
ни на СПБ. Бургазлийките 
са и дамите, които пият 
най-много бира. Все повече 
хора започват да предпо-
читат бирените миксове и 
безалкохолното пиво. Делът 
на миксовете вече е 3-4% 
от пазара, а бирата с ниско 
или нулево съдържание на 
алкохол има дял от 1%.

Ïèåì ïî-ìàëêî áèðà çàðàäè äúæäîâíîòî ëÿòî


