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На свое заседание в края на 
м.март т.г.  съставът на Админи-
стративен съд-Ямбол постанови, 
че  „у оспорващия-„НЧ Просвета 
1892” гр. Стралджа не е налице 
правен интерес от оспорване на 
Решение № 189 и на решение 
№190 от 23.12.2016г. на ОбС-
Стралджа и е налице хипотезата 
на чл.159 т.4 от АПК, съгласно 
която  жалбата следва да бъде 
оставена без разглеждане, а 
производството следва да бъде 
прекратено.“

От  въпро сното  р еше -
ние на съда става ясно, че 
НЧ”Стралджа-2016” вече има 
права да се помещава в масив-
ната сграда използвана и досега 
за читалище, както и да използва 
репетиционна зала намираща 

се в парк „Младост” за своите 
нужди свързани с читалищна 
дейност. Това решение на съда 
ще даде още повече стимул и 
амбиции на читалището с пред-
седател Нели Тончева. Само 
за 4 месеца от създаването си, 
НЧ”Стралджа-2016” участва в 
няколко кукерски фестивала и 
беше организатор и съорганиза-

тор на различни празници свър-
зани със запазване на фолклор-
ните традиции в град Стралджа. 
Всичко това бе постигнато без 
самодейците реално да разпо-
лагат със своя база. Сега, след 
влизането на решението на АС – 
Ямбол в сила, читалищните дей-
ци от новоучреденото читалище 
са по-амбицирани от всякога да 

покажат, че Стралджа ще про-
дължи да пази своите традиции и 
ще ги обогатява, без в дейността 
да се внасят политически ню-
анси и съмнения за финансови 
злоупотреби. На 10 април в ОбС 
-Стралджа е постъпило съоб-
щение, че   НЧ"Просвета-1892" 
обжалва  решението на АС -Ям-
бол във ВАС

ÄÀ ÏÚÒÓÂÀÌÅ ÄÎ ÂÀÐÍÀ!
От 24 март 2017г. Община Стралджа възстановява 

движението на автобусната линия Стралджа - Варна 
/маршрут - Стралджа - Карнобат- Айтос- Сл. бряг - 
Обзор - Варна/. Тръгване на автобуса от Стралджа 
- 5,54ч. и обратно от Варна - 17,00 ч. Автобусът ще 
се движи включително в събота и неделя!

Âåëèêäåíñêà óêðàñà
Празнично,  весело и забавно е с новата Ве-

ликденска украса в центъра на Стралджа. Идват 
дни които обичаме, семейства и приятели  ще 
се събират, а една разходка в града  нека бъде 
изпълнена с настроение, такова е посланието на 
Община Стралджа. За Великденската украса се 
очаква да съдействат и всички останали фирми, 
учреждения, кооперации, НПО. 
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МАЛКИ ОБЯВИ

0899303339 или 0886054978 
 Безпрашно почистване на комини от твърди налепи 

и предмети, може и без качване на покрива!

0885769231
продава 2-стаен апартамент в Стралджа, бл.5, І етаж.

Цена по договаряне

0885222006
Продава се едноетажна къща с допълнителни 

постройки и дворно място в Стралджа. Цена по до-
говаряне. 

Ïîñòèãíàò íàïðåäúê ïî 
èçïúëíåíèåòî íà ïëàíà çà ðàçâèòèå
Изпълнението на Об-

щинския /ОПР/ на общи-
на Стралджа 2014-2020г. 
е  продължителен, сложен 
и многообхватен процес, 
който зависи от фактори и 
промени във вътрешната 
и външна среда. През 
2016г. част от мерките за 
постигане на стратегиче-
ските цели и приоритет-
ните области  са изпъл-
нени, сочи Годишният 
доклад за наблюдение на 
изпълнението на ОПР, 
представен на внимание-
то на съветниците. Значи-
телна част от включените 
в плана не малко мерки 
и дейности ще бъдат ре-
ализирани през следва-
щите години. Община 
Стралджа има готовност 

активно да участва с про-
ектни предложения по 
предстоящите за отваряне 
схеми  на Оперативните 
програми и други  фи-
нансови инструменти  и 

Ïîäïèñêàòà çà 
ðåôåðåíäóì îòïàäíà îò 
äíåâíèÿ ðåä íà ñåñèÿòà
Мартенското заседание на ОбС Стралджа беше насро-

чено с основен дневен ред за разглеждане подписката от 
Инициативен комитет Ямбол за свикване на местен ре-
ферендум, но  още в началото председателят инж.Живко 
Ангелов обяви , че съгласно протоколът по проверка на 
подписите, подписката се оказва подкрепена само от  
8,79% от избирателите. Липсата на задължителните 10% 
стана причина г-н Ангелов да оттегли т.1 от дневния ред и 
заседанието продължи с разглеждане на допълнителните 
точки. С  единодушие съветниците утвърдиха три отчетни 
документа :

 - Годишния доклад за наблюдение на ОПР 2014-2020 
г. за 2016г.,

- Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в 
Общинската програма за опазване на околната среда и 
Общинската програма за управление на отпадъците през 
2016 г.

- Отчет по изпълнение дейностите  от Общинската 
програма за закрила на детето 2016г. заедно с Общинска 
програма за закрила на детето за 2017г.

Стегнато и оперативно заседанието продължи  с раз-
глеждане на останалите точки в дневния ред свързани с  
ликвидиране на съсобственост, продажба на имот-частна 
общинска собственост, учредяване право на строеж, от-
пускане на еднократни помощи и др.

В училищата на общи-
на Стралджа  през учеб-
ната 2015/ 2016 г. обезпо-
коително  нараства броят 
на отпадналите ученици. 
Според отчетът по изпъл-
нение на дейностите от 
Общинската програма за 
закрила на детето  през 
изминалата учебна годи-
на  като застрашени от 
отпадане от училище са 
отчетени 32 ученика. В 
резултат на превантивни 
мерки  приложени от учи-
лищните ръководства  и 
МКБППМН отпадналите 
са достигнали 28, което 
е 2 % от общия брой на 
учениците в общината. 
Всички те са описани 
в регистър с конкретни 

данни и причините за от-
падането им. Родителите 
на по-голямата част от 
отпадналите ученици /80-
85%/ се самоопределят 
като роми. В тази група 
посочваните причини за 
ранно отпадане на децата 
от училище са  по-ранно 
встъпване в брак,  страх 
на родителите да пускат 
по-големите си деца / 
момичета/ в училище 
поради опасност да бъ-
дат откраднати, по-ниска 
ценност на образованието 
и др. Има и икономически 
причини за напускане на 
училище – ниски доходи, 
лош жизнен стандарт и 
битови условия, безра-
ботица и др. Безспорно 

семейството и средата 
също имат своето вли-
яние  за поставяне на 
децата в риск.  Най-голям 
е процентът на отпадна-
лите ученици в ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа – 15. Видимо 
се увеличава и броят 
на учениците които на-
пускат училище заради 
напускане на страната. За 
миналата учебна година 
те са достигнали 15. Об-
съждайки тази тревожна 
информация на своето 
заседание  комисията по 
Закрила на детето при 
Община Стралджа ко-
ментира както причини-
те така и комплексните 
действия предприети от 

различните заинтересо-
вани институции – работа 
с деца със специални об-
разователни потребности 
и изготвяне на индиви-
дуални учебни планове 
, по-широко въвеждане 
на самостоятелна форма  
на обучение, по-тясна 
връзка с родителите и 
др. заедно с нови пред-
ложения за актуализи-
ране на  Общинската 
програма за закрила на 
детето в приоритетна 
област „Осигуряване на 
равен достъп на всички 
деца в общината до ка-
чествена предучилищна 
подготовка и училищно 
образование и закрила 
на деца с изявени дарби“. 

Òðåâîæíà òåíäåíöèÿ

да изпълни заложените в 
ОПР индикатори. 
Според доклада в об-

щината е създадена добра 
организация за прилагане 
и изпълнение на ОПР от 
гледна точка на съпоста-
вимост между планирани 
и реализирани проекти, 
вътрешен мониторинг 
и контрол. Натрупан е 
сериозен опит  в подго-
товката на проекти и ад-
министративен капацитет 

за тяхното управление 
и отчитане. Разработен 
е добър механизъм за 
избор на приоритетни 
за територията проекти 
и дейности. Отчетният 
период се характеризира 
с реализирани значите-
лен брой дейности за 
подобряване условията, 
качеството на живот на 
населението и естети-
зацията на селищната 
среда. Осигуряването на 
финансови ресурси  за 
развитието на техниче-
ската инфраструктура е 
сериозно предизвикател-
ство пред администра-
цията, предвид нейната 
значимост за интегрирано 
социално-икономическо 
развитие на общината и 
привличането на нови  
инвеститори. През 2016г. 
с привлечени финансови 
ресурси е усвоена енер-
гията на алтернативен 
източник на енергия – 
геотермална вода, с което 
са подобрени условията  

в учебните  и детски 
заведения и е осигурена 
модерна , рентабилна и 
ефективна образователна 
инфраструктура. Резул-
татите по изпълнението 
на Общинския план през 
миналата година  са по-
стигнати с европейско, 
национално и общинско 
финансиране. Усилията за 
подобряване качеството 
на публичните  услуги 
следва да  са насоче-
ни към изграждането на 
администрация с много 
добър  капацитет, нама-
ляване на бюрокрацията 
и повишаване на про-
зрачността в управле-
нието и предоставянето 
на услуги. Да продължи 
да се работи  в посока 
целенасочено обучение  
и специализация на слу-
жителите, повишаване на 
езиковите и компютърни-
те  умения, обогатяване на 
практическия опит чрез 
участието в експертни 
мрежи за сътрудничество 

на национално и регио-
нално ниво. 

През 2017 г. ще про-
дължи последователната 
дългосрочно ориентирана и 
ресурсно осигурена общин-
ска политика , адекватна и 
отговаряща на обективните 
социално-икономически  
и обществени условия  за 
постигане визията на общи-
ната. Ще се реализират дей-
ности  свързани с развитие 
на икономическия, образо-
вателния, социалния здрав-
ния, културния, спортния 
сектори, с поддържането 
на общинската пътна ин-
фраструктура, уличната 
мрежа, водоснабдителната 
инфраструктура, подобря-
ване управлението на от-
падъците, повишаването на 
енергийната ефективност 
и намаляване на публич-
ните разходи за енергия. 
Паралелно ще се работи 
и за укрепване на адми-
нистративния капацитет и 
подобряване имиджа на 
общината.

Г р у п а 
ученици от 
ОУ”Христо 
Б о т е в ” 
с .Войника 
посети  из-
г р а д е н и я 
по  проект: 
„Стралджа –
Сулоглу пъ-
туване отвъд 
границите”, 
финансиран 
по Програ-
ма трансгра-
нично сътрудничество 
ИПП България – Турция 
Посетителски център в 
м.Войнишки Бакаджик. 
На място учениците се за-
познаха и им бяха предос-

тавени разработените по 
проекта информационна 
и образователна програ-
ми. Особен интерес беше 
проявен към представена 
им под формата на презен-
тация информация за би-

ологичното разнообразие 
в района на м.Войнишки 
Бакаджик. Гостуването 
на учениците завърши с 
посещение на едно от мес-
тата за пикник. Опознава-
нето на част от флората 

и фауната в родния край 
мотивира учениците към 
опазване на околната сре-
да, повишаване знанията 
им за растенията и живот-
ните и желание отново да 
посетят центъра.

Îïîçíàâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà
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тив Р“ ЕООД Бургас, 
председателя на Сдру-
жението на етажната 
собственост, специали-
сти от отдел ТСУ при 
общината, граждани и 
живущи в блока. Като 
възложител на обекта  
кметът Атанас Киров 
приветства началото на 
очакваните строителни 
дейности по санирането 
на жилищните блокове в 
Стралджа. Той подчерта 
отговорностите, които 
поемат строителите и 
контрола  по изпълне-
ние на Програмата. Г-н 
Киров припомни очак-
ваните ползи за живее-
щите в многофамилната 
сграда. „Всички ние 
се надяваме и вярва-
ме, че в следващите 
150 дни  ж.бл.59 ще се 
преобрази. Като кмет 
на общината аз 
се ангажирам 
да  осигуря бла-
гоустрояване-
то на района, 
изграждане на 
зелени площи, 
детска площад-
ка , пейки, за да 
се превърне в 
едно наистина 
приятно място 
за живеене и 
отдих .“,  каза 
той. Думите му 
бяха посрещна-
ти с видимо за-
доволство. Ми-
нутка по-късно  
г-н Киров заед-
но с инж.Рай-
ко Калпачков, 
представител 
на фирмата-из-
пълнител,  на-
правиха символичната 
първа копка на обек-
та. По стар български 
обичай беше ливнато и 
менче с вода, красиви 
девойки в народна но-
сия поднесоха  погача 
на всички.

Жилищен блок 59 в 
Стралджа  е многофа-
милна жилищна сграда, 
изградена през 1987г., 
тип едропанелно строи-
телство и представлява  
блок с пет входа на 4 
етажа с разгъната за-
строена площ от 5129 
кв.м., с общ брой на 
апартаментите 60.
Националната про-

грама финансира 849 
362 лв. за въвеждане на 
мерките за енергийна 
ефективност  в сграда-
та, като се предвижда   
топлинно изолиране на 
външните стени, тавани 
и подове , подмяна на 
дограма, ремонт на по-
крива, а за стълбищните 
клетки ще се изпълни  
освежаване  и въвежда-
не на енергоспестяващо 
осветление.   

„По вода да върви!”  
строителната дейност 
по Националната про-
грама  за  енергийна 
ефективност на мно-
гофамилни жилищни 
сгради на територията 
на община Стралджа! 

С това всеобщо пожела-
ние  в присъствието на  
инж. Дарина Чолакова, 
представител на област-
ния управител, беше 
сложено началото и на 
обновлението и на бл.57 
на ул."Хемус". 
Атанас Киров, кмет 

на община Стралджа , 
с видимо  удоволствие 
поздрави  строителите 
от Обединение "Хемус 
2016" ,  присъстващите 
на събитието специа-
листи от отдел ТСУ на 
общината, Сдружение-
то на собствениците с 
председател Дичко Ди-
чев,  граждани, живущи 
в блока  като припомни 
колко важно е за гра-
да  изпълнението на 
програмата. " Много 
скоро жилищния блок 
ще промени облика си, 

а  със средства от общи-
ната ще възстановим и 
благоустроим   зелените 
площи и цялото меж-
дублоково простран-
ство", добави г-н Киров.   
Кметът Атанас Киров, 
заедно  с  инж .  Петя 

Петрова, представител 
на Обединение "Хемус 
2016“, направиха сим-
воличната първа копка 
на обекта.  
За въвеждането на 

мерките за енергийна 
ефективност на бл.57, 
построен през 1985г., 
държавата е одобри-
ла   514 000 лв. които 
ще се използват за то-
плинно изолиране на 
външните ограждащи 
елементи,  подмяна на 
дограмата, хидроизо-
лация на покрива,  ще 
се освежат   стълбищ-
ните клетки и др. Инж. 
Петрова  отправи сър-
дечно поздравление към 
присъстващите и уве-
ри, че строителите ще 
приключат работата си 
преди планирания срок 
от 117 дни. Тя не про-

пусна да  по-
иска извинение 
от живущите в 
блока за евен-
туалните неу-
добства, които 
строителството 
неминуемо при-
чинява: „Но, бъ-
дете сигурни, 
че всичко ще 
бъде забраве-
но в момента 
когато  бл .57 
грейне в завър-
шен и обновен 
вид!“,добави тя. 
Строителният 
надзор по време 
на дейностите 
ще се изпълня-
ва  от „Актив Р“ 
ЕООД – Бургас.
Стартът  на 

с т р о и т е л н и -
те работи приключи с 
приятна изненада. Жи-
вущите в блока почер-
пиха с топла домашна 
баница гостите ,  г-н 
Киров, строителите с 
народното пожелание 
„Хаирлия да е!“

Â Ñòðàëäæà ñòàðòèðà ñàíèðàíåòî 
íà æèëèùíèòå áëîêîâåíà æèëèùíèòå áëîêîâå

Ïðîäúëæàâà ñúáèðàíåòî 
íà ïàðè÷íè ñðåäñòâà 
За изграждане  

в Стралджа  ме-
мориална плоча 
на  Васил Левски 
-  Апостола                  

Кутии за  помо-
щите са поставени 
в:

• Информа-
ционен център при 
Община Стралджа

• Магазин 
на ЕТ “Елка Вел-
чева“

• Магазин 
„Централ“

• С у -
п е рм а р к е т  н а 
ул.“Хемус“

• Магазин на ЕТ“ Йоанна – Станка Йорджева“
• „Мели СТ“ ЕООД
За тези, които искат да приведат средства – открита 

е банкова сметка :
IBAN: BG88СЕСВ 9790 50G9 8174 00
Да помогнем за благородното и високопатриотично 

дело!
Да бъдем българи!

Малкото останали живи вете-
рани от Отечествената война  в 
община Стралджа  не остават без 
внимание. След посещението на 
представители на  СВВБ   при 
Дончо Коняров от Стралджа, 
председател на ОбС на ветера-
ните от войните , с поднасяне 
на скромни парични подаръци  
,  сега среща беше проведена   с  
ветерана Желю Минчев Ряпов 
от  Войника. Председателят на 
Съюза на ветераните от войните  
на България/СВВБ/ за област 
Ямбол  полк. о.з. Красимир Въ-
лев и секретаря г-жа Валентина 
Йорданова, заедно с  Мария Геор-
гиева , кмет на селото, трогнаха  
възрастния човек с интерес към 
здравословното състояние, необ-
ходимост от лекарства и ползване 

на ДСП, както и осигуряване на 
малка финансова помощ.  Гостите   
върнаха към спомените от война-
та Жельо Ряпов, който  възкреси 
моменти от битките, разказа   за 
бойните другари, върна  с вълне-
ние  онези трудни години в които  
дават най-силните доказателства 
за любов към родината. 

     С посещение беше изне-
надан и  ветерана от с. Тамарино 
Ради Статев Ташев. Да стиснат 
ръката на достойния мъж в дома 
му бяха    председателя на СВВБ 
област Ямбол полк. о.з. Кра-
симир Вълев и секретаря г-жа 
Валентина Йорданова, заедно 
със секретаря читалището  г-жа  
Стойка Маринова .

    „И най-малкия жест към 
тези хора е достатъчен, за да ги 

накараме да се почувстват горди 
и щастливи. Тяхното участие 
във Великата Отечествена вой-
на никога няма да се забрави 
защото там, на бойното поле те 
показаха примери на героизъм и 
себеотрицание в името на роди-
ната. – споделя развълнувано   г-н 
Вълев - Това, което са преживяли 
е трудно да се разказва защото в 
спомените им има рани, които 
никога не заздравяват и това е 
мъката по загиналите другари, 
картините на  жестоката война, 
която отнема живота на невинни 
хора. Ние сме тези, които трябва 
да засвидетелстваме уважение 
към тези достойни мъже, да раз-
казваме за тях на младите, за да 
не се повтаря никога вече ужасът 
на войната!“  

Ïîñåùåíèå ïðè âåòåðàíè îò îáùèíà Ñòðàëäæà

В  първия  ден  на 
пролетта в Стралджа 
стартира реалната стро-
ителна дейност по На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофомилни жи-
лищни сгради. С  въз-
можност за откриване 
на строителна площадка   
първи се оказа бл.59 
на ул.“Хемус“, къде-

то днес бе направена 
и символичната първа 
копка по санирането, с 
което бе даден старт на 
строително-монтажни-
те работи. На събитието 
присъстваха  предста-
вители на строителна-
та фирма- изпълнител 
ДЗЗД“Пътстрой Карно-
бат Консорциум“, стро-
ителния надзор „Ак-
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Êìåòúò íà Ïúðâåíåö 
ñ îöåíêà „Îòëè÷åí“
Ãîñò íà îò÷åòíîòî ñúáðàíèå áåøå êìåòúò íà îáùèíàòà Àòàíàñ Êèðîâ

Всяко селище може да се 
развива добре с едно сериозно  
кметското управление, което 
включва и участието на жители-
те в решаването на проблемите. 
С тази мисъл в началото на ман-
дата Вичо Колев прекрачи прага 
на кметството в Първенец и 

запретна ръкави. С колективния 
труд на хората от кметството и 
със средства от общината първо 
бе направено обновление на 
сградата на кметството, почис-
тен е двора, складовете, гаража, 
подменена е оградата. Въведен е 
в действие наличния компютър, 

предоставена е и нова такава 
техника. В тази нова обстановка  
жителите на селото посещават 
кмета, разговарят с него по раз-
лични въпроси, дават предложе-
ния за нови идеи. Като един от 
най-тежките проблеми се оказва 
осигуряването  на питейна вода 
за всяко домакинство. Без пре-
димство на отделните улици, а 
за всички! И за това кметът на-
мира  решение. Днес водата тече  
и радва всеки дом на селото. 
Занемарената здравна служба 
също е в нов вид. Районът  е 
основно почистен  от храсти, 
сградата - освежена, пациентите 
имат и пейка където спокойно 
да чакат своя лекар. Летящата 
бригада на кмета помогна и 
на детската градина в почист-
ването и заслужено спечели 
благодарностите на колектива 
и на родителите. През отчетния 

период сериозно  внимание се 
обръща и на уличното осветле-
ние. Подменени са осветителни 
тела, променен е режимът на 
нощно осветление с контрол на 
часовниците. Поправена е и сел-
ската чешма, положени са грижи 
за почистването на гробищния 
парк. За година и половина е 
променен облика на улиците 
в селото, почистени са наслое-
ните отпадъци, тревата се коси 
редовно и според мнението 
на местните жители „селото 
светна“, а гостите го определят 
като едно от най-поддържаните 
и чисти села в общината. Вече 
е обичайно в центъра да има 
пейки, които с удоволствие се 
ползват от хората. Състоянието 
на църквата в Първенец е един 
от сериозните и нерешени 
проблеми. Осъщественото по-
чистване по идея на кметството 

и църковното настоятелство 
е най-малкото постижение. 
Издирените документи и спон-
сорството за обновление все 
още не са довели до резултат, 
а желанието на жителите е си-
лите да се насочат именно към 
ремонта на църквата. Другият 
духовен храм – читалището 
се радва на много сериозно 
внимание, активна работа и 
доказани успехи. Съвместната 
дейност с кметството е пример 
за подражание, културния ка-
лендар се изпълнява и хората 
от селото се радват на разноо-
бразни прояви. 

   Какво предстои през но-
вата година:
Да се възстанови селската 

чешма
Да се изгради нова авто-

бусна спирка
Ремонт на клуба

Осигуряване на допълни-
телен брой пейки и кошчета 
за смет
Чакълиране на улици
Изграждане на санитарен 

възел в кметството
Поддържане на чистота 

по улиците и зелените площи
Кметът на общината Атанас 

Киров, който бе гост на събра-
нието в Първенец, изслуша с 
внимание и интерес отчета на 
Вичо Колев. Приветствайки 
всички добри постижения в 
селото той подкрепи кмета 
изразявайки готовността си 
да подпомага и занапред из-
пълнението на всяка полезна 
инициатива. „Ще се радвам ако 
Първенец се нареди сред най-
активните и добре поддържани 
села на общината!“, каза той, 
след което отговори на въпро-
сите на присъстващите.

В  слънчевия 
18 март на хижа 
„Люляк“ в мест-
ността Мараш си 
дадоха среща бли-
зо 50 радиолюби-
тели от Ямбол,Ст
ралджа,Зимница,
Елхово,Сливен,Б
ургас,Айтос,Кар
нобат и Несебър.

Повод бе из-
лизането в ефир 
на първата в Юго-
източна България  
„селска“любителска радио-
станция с позивна LZ1KAK в 
Зимница,  през далечната 1964 
година. По инициатива на енту-
сиастите Атанас Димов,тогава 
председател на ДОСО ( До-
броволна организация за съ-
действие на отбраната) и Иван 
Куртев, конструирал и израбо-
тил късовълновия предавател, 
се стига до първата реализирана 
двустранна радиовръзка на 24 
август 1964 година.

Примерът е заразителен и 
за ентусиастите от Стралджа 
Добри Андонов и Едрьо Ши-
дерски. Ползвайки опита  на 
приятелите си от Зимница, ос-
новават радиоклуб,конструират 
радиопредавател и на 17 март 
1967 година в ефира политат и  
инициалите LZ1KWS.

Работата по конструира-
нето и и изработването на 
предавателите по онова  време 
никак не е лесна. Всичко е по 
метода „направи сам“. Като се 
започне от механичната част 
по изработвана на монтажните 
шасита и се премине през из-
числяване и навиване бубините 
на трансформаторите за захран-
ващите устройства , до пости-
гане оптималните параметри 
на т.н. стъпала в апаратурите. 

А крайната цел  е постигане на 
максимална изходяща мощност, 
за осъществяване на радиовръз-
ки с далечни страни от всички 
континенти.

Набавянето на радиочастите 
основно е по линия на ДОСО 
Ямбол – предоставяйки излезли 
от употреба армейски радио-
средства.

Дейността намира добра 
почва и в училищата. Момчета 
и момичета изучават радио-
телеграфия. В кръжоците по  
радиоконструктурство  придо-
биват техническа грамотност и 
практически умения. Участват 
в организираните състезания 
по радиозасичане, по известни 
като „лов на лисици“.Включват 
се в национални и междуна-
родни състезания за установя-
ване на най - много и далечни 
радиовръзки.Освен съседните 
страни, радиовълните достигат 
далечните Австралия, Нова Зе-
ландия, Япония, САЩ,  Канада, 
Антарктида... За всяка радио-
връзка по пощата се получават 
и  изпрщат специални картички  
потвърждащи радиосеанса. 
Отличилите се участници в 
състезанията се удостояват със 
специални дипломи и грамоти.

Обучените в радиоклубовете 
младежи при постъпването 

в армията са 
предпочита-
ни да служат 
като свързоч-
ници– ради-
ооператори , 
телеграфисти, 
радиомехани-
ци, релейчици 
в системите за 
осигуряване 
на самолето-
воденето и др.

Като пряко 
продължение 

в стопанския живот се реали-
зират ,като инженери, специа-
листи, оператори на автомати-
зирани системи за управление 
на високотехнологични произ-
водства и дейности.

Независимо от характера на 
професионалната реализация 
обаче любовта към хобито ос-
тава завинаги. А най ценното 
е  безкористното приятелство!  
Както преди и сега  участниците 
в срещата споделяха своя опит 
– данни за апаратурите, видове 
антени, най - подходящо време 
за сеанси – по сезони, часове 
от  денонощието и в зависимост 
от метеорологичните условия.

 В наше време  възможности 
на глобалната мрежа Интернет 
са много големи. Но докато в 
нея можеш да бъдеш и анони-
мен, то за да си радиолюбител 
е  необходимо да отговаряш на 
определени условия и тогава 
получаваш лиценз с уникално за 
целия свят идентификационно 
име (инициали)! 

 Всеобща бе изразената 
благодарност към инициаторите 
и организаторите-домакини на  
срещата, с пожелание да се 
провежда ежегодно, и прерасне 
в национална.

Неделчо Димов

Ñðåùà íà ðàäèîëþáèòåëèòå 
îò Þãîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ

От м.март 2016 
г. община Стралджа 
предоставя интегри-
рани социални услу-
ги по проект „Звена 
към ДСП в община 
Стралджа-2“ схема 
„Независим живот 
като по този про-
ект  две от услугите 
– „Здравна грижа“ 
, „Психологическа 
подкрепа“ и „Реха-
билитационна дей-
ност“ са ползвали 14 деца 
от общината и други 7 са 
били потребители на услу-
гата „Социален асистент“ в 
комбинация с някоя от дру-
гите три услуги. През м.юни 
м.г.  стартира изпълнението 
на проект „С отговорност 
и грижа за децата от 0 до 
7 години от община Страл-
джа-2“ по ОП“Развитие на 
човешките ресурси“, който 
осигури предоставяне на 
психологическа подкрепа 
и консултации на бъде-
щи и настоящи родители, 
семейно консултиране и 
индивидуална и групова 
работа с деца и родители, 
подкрепа за осигуряване на 
здравна детска консултация 
и дейности по превенция 
на заболяванията както и 
допълнителна подготовка 
за равен старт в училище. 
През отчетния период по 
проекта са ползвали услуги  
169 деца и 147 семейства.  
През 2016г. са изготвени 187 
актуални социални оценки 
за определяне  индивиду-
алните потребности на деца 
с трайни увреждания с цел  
предоставяне на социална 
подкрепа  за оптимално 
социално включване  и 

интеграция в общността. 
Интеграционни добавки по 
ППЗИХУ са получили 55 
деца от общината.  В ЦСРИ 
социални услуги са ползва-
ли 64 деца  като 24 от тях  
са посещавали логопедичен 
кабинет, 21 – ателие по 
трудотерапия, зала по ЛФК 
– 29, кабинети физиотера-
пия – 7. За 25 деца с риск 
от отпадане от образовател-
ната система , отпаднали от 
училище или със специални 
образователни потребности  
и противообществени проя-
ви  са осигурени социални 
услуги в ЦОП. Това е  само 
част от изпълнението на 
дейностите  по приоритет 
„Намаляване на детската 
бедност и условия за соци-
ално включване на децата“ 
на Общинската програма за 
закрила на детето, чийто от-
чет прие на свое заседание 
комисията към общината. 
Висока оценка получи от-
чета и по приоритет „По-
добряване здравето на деца-
та“. Освен всичко останало 
не без самочувствие беше 
докладвано, че през отчет-
ния период на територията 
на общината е реализиран 
проект „Мисията възможна“ 

в рамките на Нор-
вежкия финансов 
механизъм изпъл-
няван от Българска 
асоциация по се-
мейно планиране и 
сексуално здраве и 
Националната мре-
жа  на медиаторите 
на територията на 
13 общини. Според 
оценката на екипа  
община Стралджа 
е една от най-до-

брите в изпълнението на 
проекта като с твърде малко 
разходи са постигнати зна-
чителни успехи. В отчета 
беше отделено значително 
място и по дейностите от 
приоритет „ Насърчаване 
участието на децата  при 
формиране и изпълнение на 
политики, свързани с техни-
те права и отговорности“. 
Въпреки планираните суми 
в Програмата като недос-
татъчна беше определена 
работата с деца носители 
на дарования.Директорите 
на училище – членове на 
комисията отчетоха  че не 
винаги са подавали заявка за 
стимулиране на талантливи 
ученици постигнали успехи 
на регионални и национал-
ни прояви.

Приемането на отчета  за 
изпълнение дейностите по 
Общинската програма за 
закрила на детето беше съ-
пътствана с мнението, че в 
общината се реализира един 
успешен модел за работа 
с децата, но с претенции 
за постигане на още по-
добри резултати комисията 
прие една широкомащабна 
и разнообразна  Програма 
за новата година. 

Óñïåøåí ìîäåë çà 
ðàáîòà ñ äåöàòà
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Åíòóñèàñòè âúçñòàíîâÿâàò 
ïàðêà íà Âîäåíè÷àíå

Родолюбие, ентусиазъм, енергия, добротворство… както и да я наречем иници-
ативата на воденичанци за почистване и възраждане на селския парк е похвална и 
заслужи адмирациите. Доброволците- все млади хора,  обмисляли тази идея заедно, 
организацията на кмета Милен Ангелов ги събира в определения ден, а свършената 
работа наистина заслужава уважение. Решението  да възстановят старата, запустяла 
и обрасла като лонгоз градина е своеобразен поклон към предците, които през 50-те 
години на миналия век с не по-малък ентусиазъм даваха труда си , за да я създа-
дат. Работата  ще продължи с прочистване на алеите, възстановяване на чешмата, 
изграждане на беседки, поставяне на пейки. Да, паркът на Воденичане се ражда 
отново пред очите на всички благодарение на младежката група на Милен Ангелов. 
Скоро този зелен остров ще стане любимо място за отдих на местните жители и 
гости. И доброто ще се помни!

Ïðèçíàíèå çà òðóäà íà çäðàâíèòå ðàáîòíèöè

Ñ áëàãîäàðíîñò çà 
âñåîòäàéíîñòòà

 „Към вас, лекари, 
стоматолози, фарма-
цевти ,  медицински 
се стри ,  акушерки , 
лаборанти, санитари 
поднасяме днес горе-
щата си благодарност за 
грижите и старанието, 
за професионализма и 
отговорността, за тър-
пението и умението 
да пазите здравето и 
живота ни!“, тези по-

желания прозвучаха в 
Деня на здравния ра-
ботник в Стралджа към 
близо стоте медицински 
работници заети в здра-
веопазването на общи-
ната. На тържеството, 
организирано специал-
но за тях, кметът Ата-
нас Киров награди за 
изключителен принос 
в областта на здраве-
опазването с Почетен 

ци от града и общината: 
“Помагайте! Помагайте 
щедро, честно, благо-
родно, помагайте дори 
когато тези, които имат 
нужда от вас, нямат 
достатъчно да платят, 
помагайте и се радвайте 
на уважение, сърдечна 
благодарност, призна-
ние! Бъдете благосло-
вени!“
Много приятна изне-

нада за присъстващите 
беше поздравът на де-
цата от подготвителна 
група /5-год./ „Мечо 
Пух“ при Детска гра-
дина „Здравец“ с ръко-
водители Иванка  Пе-
нева и Пен-
ка Узунова. 
М а л к и т е 
феи  бяха 
лично поз-
дравени от 
г-н Киров за 
прекрасният 
танц, който 
изпълниха, 
а аплодис-
ментите на 
останалите 
- доказател-
ство за удо-
волствието 
от доброто 
представя-
не. 

знак „Герб на Община 
Стралджа“-златен, Гра-
мота и Представителна 
значка  лекарите  Ге-
орги Атанасов, Дора 
Йовчева, Валя Банова, 
Таня Георгиева, Стоян-
ка Митева, Ирина Въ-
лова, Кети Паскалева, 
Керанка Недева, Пауна 
Кръстева, завеждащите 
Филиалите за спешна  
медицинска помощ в 
Стралджа и Войника 
Галя Христова и Вио-
лета Алексиева както и 
двамата стоматолози д-р 
Юлия Чакърова и д-р 
Стоян Йовчев. Всеки 
от тях , получавайки 
наградата, благодари 
сърдечно. Прозвучаха 
пожелания за подмладя-
ване  състава на меди-
цинските работници и 
надежда повече деца да 
се раждат в Стралджа, 
повече млади семейства 
да остават в родното 
място да живеят и да 
работят. Трудно скри-
ха вълнението си  до-
стойните  и уважавани 
медици, голяма част от 
тях след години на труд 
в името на живота,  за 
първи път с оказано 
признание. Във всяка 
дума на наградените се 
почувства любовта към 
професията,  желание-

то за работа, 
обичта към 
хората от об-
щината ,  за 
които всеки-
дневно , де-
нонощно по-
лагат грижи. 
„Зная колко 
ви е трудно 
в днешното 
време, про-
блеми има, 
но като кмет 
на община-
та ще работя 
така, че да 
променяме 
тази дейст-
вително ст, 

да създаваме по-добри 
условия за живот, по-
вече работни места за 
младите. Прекланям се 
пред вашия труд, който 
ни прави по-спокойни. 
Благодаря ви за всичко, 
което правите за нас!“, 
добави г-н Киров. Някак 
естествено прозвуча и 
финалното пожелание 
към здравните работни-
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Ïóëñèðàùà ùàôåòà íà ïîêîëåíèÿòà
165 ã. ÑÓ ”Ï. Êð. ßÂÎÐÎÂ”- Ñòðàëäæà

С празничен концерт пред обществеността на 
Стралджа най-голямото общинско училище СУ”П.
Яворов” отбеляза своята 165-годишнина. 
Приемник на първото килийно училище в селище-

то от 1852г. СУ”П.Яворов” до днес пише историята 
си като пулсираща жива щафета на поколенията. 
Заслужени бяха поздравленията към всички бивши 
и настоящи учители посветили труда си за образо-
вание и възпитание на децата на града. С вълнение 
учениците от различните класове представиха една 
богата и разнообразна празнична програма като 
доказателство, че в родното училище мечтите се 
сбъдват. След песните, стихотворенията, танците, 
след настроението с малките и големите мажоретки, 
след клетвата за вярност към заветите на патрона, 
публиката изпрати талантливата младост на града с 
ръкопляскания, на крака.
Поздравителни адреси за празника пристигнаха 

от община Стралджа и Регионално управление на 
образованието Ямбол.

На 08.04.2017 г. в ОУ 
"Христо Ботев" с. Войника 
учениците участващи в 
група за извънкласни дей-
ности по интереси "Арт 
работилница" по проект 
BG05M2OP001-2.004-0004 
"Развитие на способно-
стите на учениците и по-
вишаване на мотивацията 
им за учене чрез дейности, 
развиващи специфични 

  Â ÎÓ ”Õðèñòî Áîòåâ”- Âîéíèêà  òâîðÿò êðàñîòà è äîáðîòà
знания, умения и компе-
тентности (Твоят час)"  
- фаза I, финансиран от 
ОП "Наука и образование 
за интелигентен растеж", 
съфинансирана от ЕС чрез 
ЕСИФ, направиха изложба 
от изработени от тях ве-
ликденски украси и яйца. 
Изложбата се превърна 
в истински празник под 
мотото "Шарен, шарен 

Великден", на който бяха 
поканени директора на 
училището, кмета на с. 
Войника, читалищни де-
ятели, родители. Децата 
поздравиха гостите. Гос-
пожа Василева, директор 
на училището, откри из-
ложбата , децата разказаха 
за  обичаите свързани с 
празника Великден и с 
другите пролетни празни-

ци около него - Лазаровден 
и Цветница, прочетени 
бяха разкази за провежда-
нето на празника, суетнята 
около него, вълненията 
при оцветяването на яй-
цата. Прозвучаха люби-
ми  стихотворения, пяха 
се песни. Приятелите от 
групата за извънкласни 
дейности "Пеем и танцу-
ваме" по същия проект, 

изненадаха  всички с тан-
ци за Лазаровден. Гости-
те разгледаха изложбата 
и поздравиха децата за 
прекрасните експонати, 
които са изработили и 
с наближаващия светъл  
християнски празник. Като 
весел завършек всички се 
хванаха на едно хубаво 
българско хоро.Приятен 
за всички беше моментът 

когато г-жа Василева про-
чете получения от Прези-
дентството на Република 
България Сертификат за 
дарение, направено от уче-
ниците – средства, събра-
ни от Коледния базар за 
"Българската Коледа". С 
ръкопляскания беше по-
срещнато  и  благодарстве-
ното писмо, подписано от 
Президента Румен Радев. 

Като празни-
чен и щастлив 
ще  запомнят 
този ден пър-
вокласниците от 
ОУ“Хр .Ботев“ 
Войника. След 
една сериозна 
и добра подго-
товка те пока-
ниха на своето 
тържество под 
мотото „Всички 
букви зная, мога да чета!“ 
родителите си  и  показаха, 
че са удвоили българската 
азбука и могат да четат. 

 На стихотворенията, 
песните и сценките ръко-
пляскаха директорът на 
училището Живка Васи-
лева, учители, обществе-
ници. 

Тържествената украса 

в класната стая и непод-
правените детски усмив-
ки създадоха приятното 
настроение и гордостта 
от постигнатото от деца-
та  с помощта на класния 
ръководител Милена Узу-
нова и Живка Пашова, 
възпитател.

   За усърдието , за 
постигнатите резултати 
всяко дете получи грамота 

„Аз мога да чета и 
пиша!“, училищното 
ръководство  добави 
по една книжка, ро-
дителите осигуриха 
сладките и бонбо-
ните. Разбира се, 
празникът не мина 
без голямата торта 
край която  децата с 
радост се снимаха с 
обещанието, че през 
лятната ваканция ще 

четат книжки, за да са готови 
за предизвикателствата  във 
втори клас.

Мили поздравления към 
малките ученици поднесоха 
класния ръководител г-жа 
Узунова, директорът г-жа 
Василева които не пропус-
наха да насърчат децата 
упорито да вървят по пътя 
към знанието. 

„Âå÷å ñìå ãðàìîòíè!“
От къде започва прия-

телството, как се създават 
трайни контакти, защо 
една среща се превръща 
в историческа – членовете 
на пенсионерските клубо-
ве „Дълголетие“ Стралджа 
и с.Бояджик знаят отго-
ворите на тези въпроси. 
Не само това  , след една 
вълнуваща и дълбоко емо-
ционална среща в Страл-
джа те положиха основите 
на трайно приятелство, 
което ще поддържат във 
времето. По покана на 
клуб „Дълголетие“ и със 
съдействието на Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общи-
ната,  гостите от Бояджик 
пристигнаха водени от 
Елена Маджарова, кмет 
на селото и Пенка Николо-
ва, председател на клуба. 
Първата изненада  беше 
поднесена с народната 

музика  и пролетно цвете 
за „Добре дошли!“ Лично 
кметът на общината г-н 
Атанас Киров приветства  
групата  изразявайки ра-
достта си от  активността 
на пенсионерските клубо-
ве и желанието за разши-
ряване на контактите. В 
хода на тържеството г-н 
Киров беше изненадан от 
срещата с първия си тре-
ньор, който е от Бояджик. 
Много приятно  прозвуча 
приветствието и  на зам.
кмета Гроздан Иванов, 
чиито корени по бащина 
линия са от това село. Той  
представи и Мая Димова, 
нач.отдел ИДОС, която 
също е с родови връзки от 
Бояджик. Присъстващите 
в залата над 100 души 
изслушаха с внимание 
разказите на Донка Ата-
насова, председател на 

клуб „Дълголетие“ и г-жа 
Николова  за историята 
на двете селища. В ролята 
на Пролетта Николинка 
Стойчева поднесе цвете 
на всички и  внесе ведро 
настроение и свежест. 
Срещата продължи с изява 
на двете фолклорни групи,  
не липсваха стихотворе-
ния, хумор, индивидуал-
ни изпълнения. Един от 
най-интересните моменти, 
който силно впечатли гос-
тите,  беше сценката на 
стралджанци с гостуваща 
делегация от чужденци. За 
родолюбивата атмосфера 
в клуба  допринесе всеки 
от участниците. Времето 
се оказа кратко, за да се 
насладят на приятната 
среща домакини и гости, 
но затова пък си обещаха 
нови срещи, с нови изне-
нади.

Ïðîëåòíà ñðåùà íà ïðèÿòåëñòâîòî
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В зоналното първен-
ство по Волейбол отборът 
юноши (Vlll-X кл) на СУ 
„П.К.Яворов“ зае ll мяс-
то, което е най-доброто 
представяне за Ямболска 
област в трите възрастови 
групи от областта.
Момчетата определе-

но изненадаха другите 
участници, тъй като на 
такъв етап на учениче-
ските игри много отдавна 
не се е появявал отбор от 
Стралджа.
Отборът донесъл ра-

дост на всички беше в 
следния състав: 

Ивайло Русев- капитан 
на отбора, Стилиян Узу-
нов, Илия Нихорлиев, Пе-
тър Райнов, Андон Кочев, 
Мирослав Попов, Калоян 
Йорданов, Христо Мари-
нов, Никола Йорданов.
Момчетата изказват го-

лямата си благодарност 

на хората, помогнали в 
тренировъчния процес, 
подпомагайки отбора с 
топки: Вълко Великов, 
Николай Вълчев-ПК „На-
чало“93 Стралджа, Димчо 
Стойков-ПЧЗК Стралджа.

Браво момчета! До-
година първи!

Âòîðî ìÿñòî íà çîíàëíèÿò åòàï íà 
ó÷åíè÷åñêèòå èãðè ïî âîëåéáîë 

В подкрепа на съвместната инициатива на 
УНИЦЕФ и МОН "Най-големият урок в света" 
се присъединиха учениците от VIIа клас при 
СУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа. Конкретната тема 
бе свързана с първата от глобалните цели за 
устойчиво развитие, формулирани от ООН "Из-
кореняване на крайната бедност и глада." Целта 
на инициативата е повече хора да станат съпри-
частни към съдбата на децата по света и да поемат 
отговорност за устойчиво развитие на планетата.
Учениците изгледаха вълнуваща презентация 

за бедните деца от Африка и Югоизточна Азия, 
работиха по групи и разискваха различни казуси, 
свързани с изясняване на понятията крайна, абсо-
лютна и относителна бедност. Но най-ценни бяха 
техните предложения за изкореняване на бедност-
та. В знак на добротворчество учениците от VIIа 
клас бяха изработили собственоръчно предмети, с 
което поставиха начало на благотворителна акция 
с определена кауза

Íàé-ãîëåìèÿò 
óðîê â ñâåòà!

Äåöà îòáåëÿçàõà Ìåæäóíàðîäíèÿò äåí íà ðîìèòå â  Ñòðàëäæà

Ñëúíöåòî å ìîÿòà óñìèâêà!

Ние сме волни и щаст-
ливи, свободни и весели! 

Така определят себе си де-
цата- роми , потребители 

на социалните услуги по 
проект „ С отговорност и 
грижа за децата от 0-7 г. 
от община Стралджа -2“. 
С видима радост и много 
старание те  участваха в 
един хубав пролетен праз-
ник посветен на Между-
народния ден на ромите. 
С помощта на своите 
ръководители   предста-
виха пред  приятелите  и 
съучениците си  стихо-
ве, песни и танци. Мило 
приветствие за празника 
поднесе г-жа Наташа Три-
фонова, ръководител на 
услугите по проекта „С 
отговорност и грижа за 
децата от 0-7г. от община 
Стралджа -2“. Легендата 
за рома  привлече внима-
нието на малките и по-го-
лемите, всички пожелаха 
да отговарят на въпро-
сите от викторината , за 
да докажат, че познават 
своя етнос, празниците, 

обичаите. Когато на им-
провизираната сцена се 
появиха танцьорките от 
групата „Деца на слънце-
то“ с ръководител  Мима 
Тенева, избухнаха и ръко-
плясканията. С априлски 
вятър в косите малките 
изпълниха своя ромски 
руски романс и заслужиха 
поздравленията. На ром-
ски празник без музика не 
може. Оркестър „Страл-
джа“ създаде още на-
строение. На финала ор-
ганизаторите  поднесоха 
своята благодарност към 
директорите на детските 
градини „М. Рубенова“ 
и „Здравец“ Стралджа, 
на ОУ “Св. Св. Кирил и 
Методий“ Стралджа кои-
то активно съдействат, за 
да се изпълни със съдър-
жание прекрасната база 
за социални услуги по 
проекта, превърнала се в 
любимо място за децата.   

Äà îïàçèì ï÷åëèòå!
Във връзка със зачестилите сигнали за отравяне 

на пчели у нас публикуваме писмо на МЗХ, БА по 
безопасност на храните и Областна Дирекция по без-
опасност на храните  до кметовете на населени места, 
земеделски производители, собственици на пчелини  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че при третиране на земеделски 

култури с наземна техника  кметовете и собствениците 
на пчелини следва да бъдат уведомени предварително 
съобразено с НАРЕДБА № 13 / 26.08.2016г. за мерките 
за опазването на пчелите и пчелните семейства от отра-
вяне и начините за провеждане на растителнозащитни, 
дезинфекционни и дезинсекционни дейности, а при 
авиационно третиране се издава Разрешение за такова 
от Директора на Областна дирекция по безопасност на 
храните – Ямбол.

Предоставяме Ви условията и реда за извършване на 
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекцион-
ни дейности с наземна и авиационна техника, съгласно 
Наредба № 13/26.08.2016г.

Чл.2/1/ Продукти за растителна защита, препарати 
за дезинфекция и дезинсекция се употребяват върху 
земеделски и горски култури и други площи с наземна 
техника:

1.при спазване на защитни зони и отстояния,
а/не по-малко от 50м., когато посоката на вятъра е 

обратна на населеното място  и пчелините
б/ не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра 

е към населеното  място и пчелините,
в/от съседни култури, определени при разрешаване-

то и посочени в етикета на продуктите за растителна 
защита,

Чл.4/1/ Разрешава се третиране с инсектициди, пре-
парати за дезинфекция и дезинсекция със:

1.наземна техника – от залез слънце до 10,00ч. на 
следващия ден.

2.авиационна техника – от изгрев слънце до 10,00ч.

/2/Ограниченията по ал.1, т.1 и 2 не се прилагат в 
случаите  когато в радиус до 3 км по въздух от граници-
те на земеделските и горските култури и други площи, 
върху които ще се прилагат продукти за растителна 
защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция, няма 
регистрирани пчелини и площи с обществен достъп.

/3/Не се разрешава третиране с продукти за рас-
тителна защита, препарати за дезинфекция и дезин-
секция на площи с цъфтяща растителност, пасищни 
площи, вододайни зони и третиране извън буферните 
зони, определени при разрешаването на продуктите за 
растителна защита.
Условия и ред за оповестяване на растителнозащит-

ните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности
Чл.8/1/Лицата, които извършват/възлагат расти-

телнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 
дейности с наземна и авиационна техника, в срок от 
3 дни преди датата на третирането са длъжни да:

1.уведомят лично /с SMS и/ или  по електронна 
поща/ собствениците на животновъдни обекти/пче-
лини/, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно-
медицинската дейност, разположени в землището на 
населеното място по местонахождение на площите, 
които ще бъдат третирани, както и собствениците на 
пчелини, разположени в граничещите землища, за 
датата и часа, в който ще се извърши мероприятието.

2.изпратят уведомително писмо съгл.приложение 
№1 до кмета на населеното място в чието землище 
ще се извършва третирането, както и до кметовете 
на населените места, чиито землища граничат с тре-
тираните площи

/2/Кметовете по ал.1.т.2 обявяват предстоящото тре-
тиране в деня на получаване на уведомителното писмо 
чрез  местните средства за масово осведомяване и чрез 
обява на видно място в съответното населено място

/3/за целите на уведомяването по ал.1.т.1 Областна 
дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/ предоставя 
на възложителя данни за връзка със собствениците на 
пчелини

/4/Данните по ал.3 съдържат настоящ адрес, моби-
лен телефон и/ или електронна поща и се съобщават 
в съответната ОДБХ от собственика на пчелина при 
регистрацията на животновъдния обект

/5/лицата, които извършват дейности по чл.1могат 
да ползват информация от регистъра на пчелините в 
РБългария, поддържан от БАБХ както и от регистъра 
на пчелните семейства на подвижно пчеларство, който 
се води в кметствата, съгласно чл.8 ал.1 от Закона за 
пчеларството.
Чл.11/1/Третирането на площите, посочени в уведо-

мителното писмо, не може да продължи повече от 3 
дни за определен масив, когато се извършва с наземна 
техника и повече от 5 дни- чрез въздушно пръскане. 
Чл.3/1/Продукти за растителна защита, препарати 

за дезинфекция и дезинсекция се употребяват върху 
земеделски и горски култури чрез въздушно пръскане:

1.след писмено разрешение от директора на ОДБХ, 
съгласно чл.110 от Закона за защита на растенията 
само когато  въздушното пръскане е с продукти за 
растителна защита
Чл.12./1/При масов подмор на пчели собственикът 

на пчелина :
1.уведомява незабавно ветеринарния лекар, обслуж-

ващ пчелина, и кмета на населеното място на основание 
чл.132 ал.1 т.5 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност

2.подава жалба  до директора на Областна дирекция 
„Земеделие“/ОДЗ/ с копие до кмета на населеното 
място не по-късно от първия работен ден след кон-
статираната смъртност на пчели
Чл.15 При установени нарушения на изисквани-

ята на наредбата от контролните органи на БАБХ 
се прилага с цялата строгост Глава VІІ от закона за 
пчеларството.
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Ïúñòðè ïðîëåòíè ïðàçíèöè!Ïúñòðè ïðîëåòíè ïðàçíèöè!

С  най-хубавите  ла-
зарски песни, с най-пре-
красните народни носии, 
най-прелестните деца от 
Детска градина „Мати 
Рубенова“ Стралджа прис-
тигнаха при кмета Атанас 
Киров и служителите от 

общинска администрация 
да пеят, играят и бла-
гославят. Очаровани от 
старанието на децата зри-
телите ги насърчаваха 
с ръкопляскания. След 
кратко представяне от 
малките момчета лазарки-

те запяха своята любима 
песен„Лаленце се люлее“, 
имаше още много пролет-
но настроение , а щедрите 
благопожеланията завър-
шиха с пролетен подарък 
за г-н Киров. 

 Заслужени бяха благо-

дарностите към директора 
Денка Йорданова и всич-
ки учители подготвили 
децата, заслужени бяха и 
бонбоните за лазарките. 
Остава надеждата да се 
сбъдне пожеланието им: 
„Сполука да ни споходи!“

"Ëàëåíöå ñå ëþëåå..." Ëàçàðêèòå íà Ëàçàðêèòå íà ÄÄæèíîòæèíîò

Ëàçàðêè â îáùèíàòà

Ïðàçíóâàò è âúâ Âîäåíè÷àíå!

Ïðåäâåëèêäåíñêî íàñòðîåíèå

 Ïðîëåòòà äîéäå ñ ëàçàðêèòå íà ÄÃ"Çäðàâåö"!

ÑÑ Í×"Ñòðàëäæà 2016" Í×"Ñòðàëäæà 2016"

  ÑÑ êëóá "Äúëãîëåòèå" êëóá "Äúëãîëåòèå"


