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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 23)   18. 9. 2015 ã. 

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР 
НА: 420 ЛЕВА;       
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50  ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕ-

СЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15 ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА;
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% ВЪРХУ 

ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
 Р. Стаматова   0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240                                                     

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!

Çâúíåöúò ïàê çâúíè!Çâúíåöúò ïàê çâúíè!

Повече от 1180 са учени-
ците в община Стралджа тази 
година. В четирите учебни 
заведения са обособени 58 па-
ралелки. В детските градини и 
подготвителните групи  децата 
наброяват над 420, разпределе-
ни в 18 групи

С усмивки, с балони, с цветя, с на-
строение и с готовност за овладяване 
на знанията в СОУ"П.Яворов"  560 
ученици пристигнаха за първия учебен 
ден. От общо 27 паралелки 3 са на 
първокласниците, които тази година са 
72. Валентина Маринова, директор на 

училището, сърдечно поздрави всички 
участници в тържеството. На красивото 
събитие очакван гост беше кметът на 
общината Митко Андонов, който топло 
приветства учители, ученици и родите-
ли. „Учете се, млади приятели, защото 
знаещият човек има своите ценности, 
следва своите добродетели и нищо и 
никой не е в състояние да го отклони от 
тях. Знаещият човек е достоен човек! 
Умее да управлява живота си! Помнете 
това!” обърна се той към учениците. И 
добави специално поздравление към 
най-малките да бъдат смели и уверени, 
да бъдат здрави и упорити в овладяване 
на знанието.

Продължава на стр. 2

Скъпи съграждани, 
Уважаеми  госпожи и господа,
Има дни в нашата история които 

са толкова ярки, че не могат да бъдат 
забравени. Те  предизвикват силни и 
родолюбиви чувства, напомнят  колко 
силен е нашият народ, способен  да 

Ïîçäðàâëåíèå íà êìåòà íà Îáùèíà Ñòðàëäæà Ìèòêî 
Àíäîíîâ ïî ïîâîä Äåíÿ íà Íåçàâèñèìîñòòà 22 ñåïòåìâðè

гради велика история, да побеждава и 
да предизвиква заслужено  уважение.
Преди повече от столетие , на 

22 септември прозвуча историческа-
та  Прокламация за независимост. 
България сбъдна мечтата си  за 

самостоятелно държавно съществу-
ване. Направиха го тези, които имаха 
смелостта да заявят  пред света: „ 
Гордеем се, че сме българи!”, „Да жи-
вее свободна и независима България!”

   Продължава на стр. 2
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Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ПРОМОЦИЯ
ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß – ÑÒÐÀËÄÆÀ!

Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Стралджа съобщава на своите або-
нати, че предлага   ИЗГОДНА  ПРОМОЦИЯ.

Всички  абонати, които  сключат договор за 2 години, ще  ползват НАМАЛЕНИЕ  
на  месечната такса:
от  14 лв. на  9,80 лв. 
Възползвайте се от предложението!

Ôèðìà „ ÀÌÀ 
ÄÀÍÈ”

Ìîíòàæ ìåòàëíè 
è 

äúðâåíè âðàòè,
Ëàìèíèðàí ïàðêåò

ТЕЛ. 0898583868
Ако искате най-доброто, 

потърсете най-добрите!

Със своя заповед от 14 
септември кметът на об-
щината Митко Андонов на-
режда брането на гроздето в 
землището на гр.Стралджа 
да се извърши както след-
ва: за сортовете "червен и 
сив мискет", "ркацители", 
"каберне" и "кераца"- на 
19- 20 септември / събота 

и неделя/ и да продължи 
до прибиране на реколтата. 
Забранява се разполагането 
на пунктове за изкупуване 
на грозде извън грани-
ците на лозовите масиви 
на гр.Стралджа. Разкри-
ването на пунктовете за 
изкупуване на грозде ще 
става само с разрешение на 

Община Стралджа. Запове-
дта забранява движението 
на превозни средства с 
животинска тяга в района 
на лозовите масиви през 
тъмната част на деноно-
щието от 20,00 ч. до 6,00 ч. 
Органите на РПУ ще осъ-
ществяват строг контрол за 
недопускане на незаконни 

Â Ñòðàëäæà ãîòîâè Â Ñòðàëäæà ãîòîâè 
çà ãðîçäîáåðçà ãðîçäîáåð

пунктове. Заедно с охра-
нителите ще провеждат 
периодични проверки на 
транспортните средства 

и ще ограничават движе-
нието на хора и каруци в 
района на лозята преди 
започване на гроздобера. 

Контролът по изпълнение 
на заповедта е възложен на 
Иван Георгиев, зам. - кмет 
на общината.

Ïîçäðàâëåíèå íà êìåòà íà Îáùèíà 
Ñòðàëäæà Ìèòêî Àíäîíîâ ïî ïîâîä 
Äåíÿ íà Íåçàâèñèìîñòòà 22 ñåïòåìâðè

 
продължава от стр. 1
 Лозунги, които са  толкова необходими и днес. 

Думи, които трябва да се научим да изричаме смело и 
гордо, с вдигната глава, с достойнство. И това да бъде 
нашият отговор, нашият поклон към делото на дедите. 
Това да бъде и обещанието ни, че можем да се справим 
с днешните трудности, че ще се съхраним като нация, 
ще се запазим на картата на света като държава с  древна 
и богата история и култура. 

Ние винаги сме били част от Европа. Дали сме всички 
необходими доказателства, за да получим уважението на 
Великите сили. Днес мисията ни е не по-малко важна. 
Защото трябва отново да намерим най-верния път, за 
да привлечем вниманието към родината, да докажем, 
че България е била и ще бъде!

ЧЕСТИТ ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА 

БЪЛГАРИЯ!  
МИТКО АНДОНОВ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

от стр. 1
Много приятен момент 

беше участието на пър-
волаците със свои стихо-
ве и обещания. В небето 
полетяха бели, зелени и 
червени балони. Лично г-н 
Андонов беше помолен да 
удари първия звънец и даде 
старт на новата учебна 
година. Оживиха се клас-
ните стаи. Учителите на 
първокласниците застанаха 

пред своите възпитаници, 
за да ги приветстват, да 
им дадат първият урок 
и куражът, че заедно ще 
преминат в най-интересния 
свят на знанието. Кметът 
на общината г-н Андонов 
спази традицията и пода-
ри на всяко дете книжка с 
приказки и послание. 

    Тържествено и с 
много емоции новата учеб-
на година стартира и в 

останалите училища на 
общината. Гост на празника 
в ОУ”Св.св.Кирил и Мето-
дий” Стралджа беше Иван 
Иванов, зам.кмет.  „На 
добър час и успехи в уче-
нието!” пожела  Иван Геор-
гиев, зам.кмет,  на всички 

участници в тържеството в  
ОУ”Св.Св.Кирил и Мето-
дий” Зимница.  В ОУ”Хр.
Ботев „ Войника Мария 

Толева, зам.кмет, поднесе 
приветствие от името на 
кмета Митко Андонов. 

Във всички детски гра-
дини на общината колекти-
вите  дадоха старт на новата 
учебна година с  мили праз-
ници в които увлякоха деца 

от всички групи.
Да е спорна и добра 

новата учебна година. На 
добър час!

Çâúíåöúò ïàê çâúíè

Ïðîôåñèîíàëíî êîíñóëòèðàíå
Двама представители на община Стралджа, ръководители 

на социални центрове, взеха участие в обучение на тема 
„Професионално консултиране – по администрирането и 
прилагането на нормативната уредба при предоставянето на 
социалната услуга „Център за обществена подкрепа”- ЦОП”. 

Професионалното консултиране е свързано с откриването 
на нови пътища на реализация и развиване на творческия 
потенциал. Консултирането се извършва чрез идеи, инфор-
мация и съвети в съответствие с условията и нормативно 
определените изисквания при предоставянето на социалните 
услуги. Професионалното консултиране може да се прилага 
и върху сформирани вече екипи. 

Обучението имаше за цел разширяване познанията и опита 
на социалните работници. По време на семинарните занятия, 
които преминаха във вид на сесии,  те получиха информация 
за нормативната уредба при предоставяне услугата в ЦОП, 
прилагане Методиката за условията и начина на предос-
тавяне на социалната услуга и Наредбата за критериите и 
стандартите  за социални услуги за деца в специализирани-
те институции и услугите в общността, професионалното 
консултиране – по администрирането и прилагането на 
нормативната уредба. 

   На финала всички участваха в дискусия и споделяне 
на личен опит.

"Ïðîãðàìà çà ðàçâèòèå íà ñåëñêèòå ðàéîíè. Åâðîïåéñêè çåìåäåëñêè ôîíä çà ðàçâèòèå 
íà ñåëñêèòå ðàéîíè - Åâðîïà èíâåñòèðà â ñåëñêèòå ðàéîíè”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа” на основание 
чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 19.10.2015 г. от 
15.00 часа. Събранието ще се проведе в сградата на бивш пенсионерски клуб гр. Стралджа, ул. „Г.Станчев” № 
2а. Поканени за участие са всички членове на сдружението, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет от Управителния съвет на МИГ-Стралджа за периода на управление – докладва Председателя на 

УС;
2. Избор на нови органи на управление на Сдружението - Управителен съвет и Председател на УС.
3. Обсъждане и вземане на решение за прекратяване на сдружението по реда на чл.21,т.7, чл.48, т.1 и чл.49 

и следващите от Устава , като се определи срок за ликвидация и се избере ликвидатор на сдружението;
4. Разни.

Ï Î Ê À Í À
çà ïðîâåæäàíå íà îáùî ñúáðàíèå  íà Ñäðóæåíèå ñ íåñòîïàíñêà öåë„Ìåñòíà 

èíèöèàòèâíà ãðóïà – Ñòðàëäæà”

При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 от Устава на сдру-
жението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при 
същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

УС на МИГ-Стралджа



3 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ТЕЛ. 0895175430,  0894831628, 04761 99 22
Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – Ñòðàëäæà

Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за 

брой  плюс кръст  - 67 лв.

Ïðîåêòè ïîäïîìàãàò 
ðàçâèòèåòî íà ñåëîòî

Ïåòðàíêà Êðàé÷åâà, 
êìåò íà ñ.Âîäåíè÷àíå:

Àòîëîâî ñå ãîòâè 
çà ïðàçíèê

Кметство Атолово заедно с читалището и цър-
ковното настоятелство обединиха усилията си за 
организация и провеждане на поредната родово-
земляческа среща. Потомците на атоловските 
бежанци за пореден път ще се съберат в англий-
ското село да се видят, да възкресят миналото, да 
направят поклон пред предците си. Срещата, която  
ще се проведе  на 20 септември , предвижда под-
насяне на венци пред паметника на основателите 
на селото. В храма „Св.Димитър” ще се проведе 
тържествена литургия. По традиция за участни-
ците е предвидена и богата фолклорна програма.
Легендарната история на единственото по рода 

си бежанско село у нас, създадено с благородното 
дарителство на английския лорд Атол чрез фон-
дацията „Спасете децата”, започва през далечната 
2014г. Тя е свързана с осигуряване на жилища за 
десетки бежанци от Беломорска Тракия и  Гръцка 
Македония, пристигнали в България гладни изпо-
късани само с по вързоп дрехи. До днес в селото 
съществува квартал който се нарича „английския”, 
а къщите там са идентични и характерни по стил.
Наследниците на първите заселници добре по-

знават историята на селото. Почти всяка година 
те се събират в Атолово да се видят, да изпеят 
песните, които обичат, да поговорят за миналото. 
Периодично се провеждат и екскурзии до местата 
откъдето са пристигнали бежанците. Водеща роля 
за това има кметския наместник Стефан Сотиров, 
който  е движещата сила на всяка родово-земля-
ческа среща и организатор на пътуванията до 
Гърция.

Обновен, красив, внушителен храмът "Св. Атанасий" от-
вори врати за миряните през лятото на 2013 година.

- Г-жо  Крайчева , 
каква е Вашата рав-
носметка за мандат 
2011-2015 г.?

- Поех управлението 
на Воденичане  преди 

близо четири години с 
ясното съзнание за ця-
лата отговорност, която 
носи кметския пост. Въ-
преки, че професионал-
ният ми опит е преми-
нал в помощ на хората, 
винаги съм била близо 

до тях и до проблемите 
им като човек и като 
служител на община 
Стралджа, с избирането 
ми за първи път като 
кмет трябваше да бъда 
още по-отговорна и съ-
средоточена в работата 
си. Равносметката, която 
правя сега е на базата  
на свършеното заедно с 
всички воденичанци и 
разбира се с огромната 
подкрепа  на общинско-
то ръководство в лицето 
на кмета Митко Андо-
нов. Практиката през 
годините доказва, че 
когато сме заедно сме 
силни и постигаме и 
най-смелите си мечти.

- Имате предвид кон-
кретни постижения?

- Може би по-голяма 
част от обществеността 
са наясно, че болшин-
ството  от кметствата не 
разполагат със собствен 
бюджет. Всичко, което 
се случва в тези села, 
било то изготвяне и ре-
ализиране на проекти, 
благоустрояване, под-
дръжка на инфраструк-
тура, социална политика 
свързана с грижа за въз-
растните хора и въобще 
за жителите е заслуга на 
община Стралджа.Тя е 
основния двигател, ние 
кметовете сме инициа-
торите и живата връзка. 
Село Воденичане не е 
изключение. През този 
4-годишен период като 
най-голямо постиже-
ние считаме ремонта 
на църквата, който се 
осъществи по проект 
по ПРСР, мярка 322 – 
Обновяване и развитие 
на населените места. 
Успяхме да се мобили-
зираме и с доброволен 
труд помогнахме преди 
началото на строител-
ните работи и след при-
ключването им. Няма 
човек към който да съм 
се обърнала за помощ 
да не се е отзовал! По 
време на самия ремонт 
поддържахме  непре-
късната връзка с цър-
ковното настоятелство, 
заедно решавахме всеки 
възникнал проблем. И 
крайният резултат е впе-
чатляващ – духовният 
ни храм е обновен, пре-
красен. И радва всички 

ни. Щастлива съм, че 
за откриването  редица 
спонсори  помогнаха 
да превърнем търже-
ството в запомнящо се. 
Наш гост беше лично  
Н.В.Пр.  сливенския 
митрополит Йоаникий. 
Когато гледах празнично 
облечените хора, радост-
та им, усмивките им, 
възхищението на гости-
те, се почувствах горда, 
че всички заедно  сме 
постигнали този успех.

- Имате ли и други 
реализирани проекти?

- Село Воденичане 
беше част и от един друг 
интересен проект „Чиста 
енергия за осветление 
на обществени места”. 
Така по главната улица 
на селото вече светят 21 
бр.фотоволтаични  лам-
пи. Ежегодна практика 
на общината е  да се 
подменят останалите 
изгорели улични лампи 
и тела. От м.март 2015г.
започна изпълнението на 
проект „Реконструкция 
на водопроводна мрежа 
в с.Воденичане” като 
работата се съсредото-
чи върху най-дългите 
улици – „Г.Димитров” , 
„В.И.Ленин” и няколко 
по-малки. Това е първия 
етап от реконструкцията 
с 3 км дължина. Благо-
дарни сме на кмета Ми-
тко Андонов, на екипа 
по проекта, на специа-
листите от общинска 
администрация, които 
помагат за подготовката 
и реализирането на таки-
ва важни за Воденичане 
проекти.

- Има ли с какво друго 
да се похвалите?

- Не мога да не спо-
мена за мандрата, която 
от една стара и рушаща 
се сграда се превър-
на в модерен казан за 
варене на ракия, кой-
то се ползва както от 
воденичанци така и от 

жителите на съседните 
села. Най-трудно разре-
шим проблем за нас се 
оказва поддръжката на 
улиците. Трябва да от-
бележа, че със средства 
на общината бяха чакъ-
лирани улиците „Черно 
море”, „Гео Милев” и 
част от улиците „Мос-
ква” и „Г.С.Раковски”. 
Предстои асфалтиране 
на ул.”Ленин” от север-
ния край до Джинот-
ския разклон. Много е 
важно, че се почисти 
и разшири коритото на 
р.Мочурица. Не може 
да не съм доволна , че 
всяка година селото се 
включва в кампанията 
„Да почистим България 
за един ден” и постигаме 
реални резултати. Бих 
искала обаче да апели-
рам към моите съселя-
ни за ежедневна грижа 
за чиста околна среда. 
Полагаме необходимите 
грижи за поддържане на 
парка и цветните гради-
ни. Трудно ни е защото 
тази година останахме 
без назначения по пов-

ременната заетост.

- Сега къде е насочено 
вниманието ?

-  Бих искала да спо-
мена  дългоочаквания 
ремонт на читалището. 
Сменена беше дограмата 
на двата етажа, осве-
жени са помещенията. 
Направен е и ремонт на 
покрива.Отвън цялата 
сграда е боядисана и 
най-сетне читалището 
придоби вида който ис-
каме. Заслужаваме това 
внимание, тъй като на-
шето читалище е едно 
от дейните. Поддържаме 
традициите, създаваме 
нови, увличаме младите, 
фолклорната ни група 
има своите успехи. Раз-
бира се, имаме още не 
малко работа. Знаем, 
че заедно с общинското 
ръководство можем да 
изпълним планираните 
задачи и Воденичане 
да се превърне в едно 
предпочитано за живее-
не селище със спокойни 
хора.
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Измина четвъртата  година на мандат  2011-2015 г. Това е повод да дам 
традиционният вече отчет за работата през мандата.

Бързо и много динамично протекоха поредните 4 години. Нормално в 
края на мандата се изисква в максимална степен, при ограничените бюджетни 
средства, да са постигнати голяма част от целите. Това бе осъществявано при 
спазване принципите :

 Откритост на  управлението и прозрачност на процесите;
 Законосъобразност и целесъобразност; 
 Диалогичност и партньорство;
 Финансова стабилност и дисциплина;
 Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни 

резултати.

Оценявайки мандат 2011-2015 мога да отчета, че през цялото време упорито 
и последователно са реализирани дейности и проекти, които да доведат до 
постигането на основните приоритети в управленската ми  програма. 
 

1. НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: 
Най-голямото богатство на общината си остава  обработваемата земя 

-432 157 дка и горския ни фонд в размер на 89 580 дка -общинска,държавна и 
частна. 

С цел стимулиране и подпомагане дейноста на сектор земеделие са 
предприети следните действия през мандат 2011-2015 г.:
  Ежегодно общинска администрация, съвместно с Общински съвет, 

предоставяне за ползване на регистрираните, като земеделски 
производители животновъди около 15 000  дка.  пасища и мери. 
предоставени са за ползване общински пасища и мери на  регистрирани 
пчелари. В резултат - 1550  пчелни семейства са изнесени извън населените 
места

  ежегодно се организират търгове за отдаване под наем на общинските 
земеделски земи, като приходите за четирите годишни на мандата възлизат 
на 736 968 лв. 

 за привличане на инвеститори, а така също и осигуряване на собствени 
приходи в общинския бюджет през 2014 г е извършена продажба на 
земеделска земя в землището на с.Александрово, чрез търг.  Постъпленията 
от продажба на земя общо,  възлизат на 554 277 лв.

 През 2014 г. приключи дейността по изкупуване на земеделски земи от 
частни лица в землището на с.Воденичане с цел изграждането на пункт за 
зимно подържане към АМ Тракия. 

Привличане на инвеститори извън сектор земеделие:
 Предоставен общински терен чрез търг в гр.Стралджа  „За 

складова база на лекарствени средства”-инвестиция  за над 1,5 
милиона. Очаква се базата да осигури  35 работни места. Само 
преди броени дни бе първата копка на обекта.

 Предоставяне на общински терен в гр.Стралджа на предприятие 
за търговия и производство на млечни продукти-инвестиция за 
над 200 х.лв. и откриване на 5 работни места.

Общински горски територии
Общинските горски територии са ситуирани в землищата  на Стралджа, 

Каменец, Войника и Лозенец. За мандата е извършено следното:
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1. Инвентаризация на общинските горски територии 
2. Изготвен  горскостопански план на общинските горски територии
3. Приходите от управлението на общинските горски територии от 2011 

г. до 2015 г бележат непрекъснат ръст.  През 2011 г те са в размер на 81 056 лв., 
а за 2014 г. са 281 745 лв. или с 200000 лв. в повече.  От добитите общински  
дърва за огрев са снабдени всички детски градини и училища, които ползват 
твърдо гориво, а така също кметствата, сградата на  общинска администрация, 
мероприятие ”Озеленяване” и Центъра за обществена подкрепа. Населението 
на с.Каменец, Саранско, Тамарино Поляна и Войника, също бе обезпечено с 
дърва за огрев от общинското сечище при цена 40 лв. за куб.м. 

4. Извършено залесяване на 158 дка в м.”Мараш”, землището на 
гр.Стралджа. 
 5. Предстои залесяване 260 дка изоставени ниви в землището на 
селата Александрово, Недялско и Люлин.

  
 Транспортното обслужване на населението се извършва по утвърдени 
транспортни схеми, както е предвидено в действащата нормативната уредба. 

За отчетния период действат следните автобусни линии: 
- Стралджа – Варна-две линии;
- Стралджа - София -две линии; 
- Стралджа-Лозенец-Сунгурларе
- Стралджа-Русе
- Стралджа-Воденичане-Палаузово-Иречеково
- Стралджа-Ямбол- 18 курса ежедневно
 -Маленово-Стралджа-Чарда-Ямбол за да се решат проблемите  на населението 
на с.Маленово и Чарда и да се обезпечи връзката им с общинския и областен 
център.
-Стралджа –Войника –Каменец всеки вторник ./с общински автобус/
  

  Ефективно управление на общинската собственост и 
икономически дейности:

1. Продължава, въведената от предходния мандат, практика да се 
извършва ежегоден преглед на общинската собственост Към настоящия 
момент са  регистрирани и вписани в съда 2078 акта за общинска собственост.

2. Собствените приходи от управлението и разпореждането с 
общинската собственост  се запазват стабилни. За мандата те възлизат на 
3 064 858 лв. 

3. Приходите  от концессии за мандата  възлизат на 491 590 лв. 
 

Въз основа на изложеното до тук, мога да направя следните 
изводи: 

1. Общинската собственост се използва по предназначение и в 
интерес на местната общност. 

2. В резултат на ефективното управление на общинската собственост, 
собствените приходи са нарастнали с 851 941 лв. спрямо 2011 г.

3. За неизползвания сграден фонд на закритите училища и детски 
градини и др.  са предприети разпоредителни действия .

4. Общинска администрация, съвместно с общински съвет, 
като добър стопанин е предприела необходимите действия за 
извършване на основни ремонти и др. строително-монтажни 
работи на действащите училища, детски градини, читалищни 
сгради, спортни бази, паркове, улици и площади.

5. Приходите, постъпили в общинския бюджет от управлението 
и разпореждането с общинската собственост, бележат ръст на 
увеличение.

 Една от основните цели е : Осигуряване на заетост на трайно 
безработни лица. 

В условията на свито производство и наемане едно от решенията е активно 
участие на Общината в програми за заетост:
Партнирахме на Агенцията по заетост по :
- Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост” :Само за последната година по нея бяха заети  270 лица. 
- „Регионална програма за заетост” :Реализирана дейност: Поддръжка 
паркова инфраструктура;Резултат: осигурена работа на 40 лица. 
- Национална програма „Заетост  и обучение на хора с трайни увреждания” 
:Резултат: осигурена работа на 55 безработни. 
- Национална програма „Старт на кариерата”- осигурена работа на 3 
младежи с висше образование.  
- Национална програма „Шанс за работа”
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- ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 
РЕСУРСИ”: Проект: „Подкрепа за заетост”- в партньорство 
с Агенция по заетост Осигурена работа на  105 души.  Усвоени са 
40 860 лв.

 Общият резултат по проектите, по които сме партнирали на 
Агенцията по заетост е : осигурена работа на 901 безработни, 
усвоени 819 283 лв. 

Проект „Помощ в дома”
 Проектът осигури предоставяне на социални услуги на 117 лица с  потребности 
и предотврати настаняване им в специализирани институции.
 Повиши професионалните умения и мотивация  на 52 доставчици .
 Стойност на проекта:  187 886 лв.
Проект „Развитие”

 Осигурена заетост на 128 безработни.

 Общият резултат за мандата чрез тази мярка, самостоятелно и в 
партньорство, е осигурена заетост на 1081 безработни. Усвоени са 1 007 169 
лв., 
 
  

2. Грижа за хората чрез подобряване и изграждане инфраструктурата 
на общината

  

Финансиране с Европейски средства и други донори:

         През отчетния период бяха финализирани следните проекти, финансирани 
от различни източници на средства, а именно:

- По Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 
2007-2013 г. приключиха следните три проекта: 
1.Проект ”Стралджа – Сулоглу пътуване отвъд границите” , завършен през 
2013 г. Европейското финансиране по проекта е  на стойност 592 072,37 € 
В резултат: преустроена в модерен и удобен Посетителски център хижа 
”Инджови извори”

2.Проект „Чиста енергия за осветление на обществени места в  Стралджа 
и Кавакли“ на стойност :  674 908,42 €.  В населените места Стралджа , 
Зимница, Лозенец и Воденичане монтирани 220 фотоволтаични улични 
лампи, захранвани със слънчева енергия. 
                                                     
3. Проект ”За по-добър живот” на стойност  686 371,90 € в партньорство с 
Община Кавакли, РТурция. Извършена е реконструкция на 300 м от Дере 2 в 
гр.Стралджа

По Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.:
1. „Реконструкция  и обновяване на паркове в гр.Стралджа” на 

стойност 1 596 282 лв. С реализирането на този проект бяха  създадени  нови 
съвременни условия за отдих на съгражданите ни в „Южен парк” и парк 
”Младост”, гр.Стралджа.

2. Ремонт  на  сградите на читалищата в  с. Зимница и с.Лозенец, 
общ. Стралджа. Двата проекта са на обща стойност  558 934 лв. 

По същата Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.  в 
момента изпълняваме:

1. Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Воденичане 
– І етап и рехабилитация на общински пътища Стралджа – Атолово и 
Воденичане – Джинот”  на стойност 5 490 848,00 лв. Ще бъдат рехабилитирани 
7,6 км. пътна мрежа и реконструиран 3,0 км. вътрешен водопровод.

2. Проект”Изграждане на пункт за управление на животински  отпадъци 
в общ.Стралджа” на стойност  2 069 217,76 лв. 

3. Проект „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари” 
на стойност 360288,96 лв. 

Други донори: 
На 18.08.2015 г. подписах договор за безвъзмездна финансова помощ с 

Министерство на енергетиката за изпълнение на проект: „Оползотворяване 
на местния потенциал от хидротермална енергия  в отоплителни 
инсталации  на училища,  ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол“ по 
Програма  „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, по Финансов 
механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проекта 
е на стойност 394 773 € или 772 109  лв.

Целево и бюджетно финансиране

През 2014 г. Община Стралджа приключи строителните работи на 
одобрените по Публична инвестиционна програма ”Растеж и устойчиво 
развитие на регионите” проекти: 

1. ”Общински пазар гр.Стралджа” на стойност 280 000 лв. 

2. „Подобряване съществуваща улична  мрежа в населени места 
на Община Стралджа” на обща стойност  - 664 108 лв. Бяха рехабилитирани  
четири улици в гр.Стралджа и по една улица в селата Зимница, Каменец, 
Недялско и Иречеково с обща дължина  2 202 м. 

 За отчетния период са рехабилитирани няколко от главните  улици в 
гр.Стралджа. Асфалтирани са улици в Зимница, Воденичане, Тамарино 
и  ежегодно се изкърпват улици в Стралджа. Чакълирани са улици в селата 
Джинот (1 улица и 4 кръстовища), Първенец  (10 улици), Чарда, Палаузово, 
Лозенец, Иречеково и Правдино – по 2 улици, Маленово (10 улици).  

Със собствени средства е извършен  основен ремонт улица с.Зимница за  
55 000 лв.
 Асфалтирани и ремонтирани са следните пътища:
- път  за Богорово   
- път Стралджа – Маленово, вкл. ремонт на мост на    101 000 лв.   
- път  Поляна - Александрово  
- път  Джинот – Чарда -Зимница 
- път  през с. Каменец;
- път  Воденичане – Иречеково  
- разклон Първенец -  Правдино  

В общинската пътна и улична инфраструктура общо за мандата са 
инвестирани    1 813 674 лв.  

През мандата са извършени основни ремонти на стойност 581 582 лв. 
на сгради общинска собственост

- сграда пенсионерски клуб с.Каменец;
- читалищата в селата Зимница, Иречеково, Воденичане, Войника и 

Александрово;
- сграда на ОУ с.Войника;
-  сграда на ЦДГ с.Първенец;
-  сграда на ЦДГ с.Зимница;
-  сграда на Поликлиника гр.Стралджа
През 2014 г. Община Стралджа получи от Министерството на 

инвестиционното проектиране частично финансово подпомагане в размер на  
15 708.33 лв. за изготвяне на Задание за Общ устройствен план и Опорен план 
към него.

3.Грижа за хората - създаване на по-добра околна среда, зони за отдих и 
туризъм

- И през този мандат продължи оптимизиране на системата за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.
- В процес на изпълнение е проекта „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза” в партньорство 
с общините Ямбол, Тунджа, Сливен и Нова Загора,  с който ще се изгради 
клетка 1 на регионалното депо . .
- Успешно действа система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 
- С финансиране от ОП”Развитие на човешките ресурси” беше създадено 
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общинско предприятие за  озеленяване и благоустройство. Проектът възлиза 
на 282 119 лв. 
- Реализиран е проект, финансиран от ПУДООС:  „Почистване на парк и 
обособяване на зона за отдих в с. Лозенец от кампанията „За чиста околна 
среда“. Стойността на проекта е 9 576 лв. В процес на изпълнение към 
настоящия момент е и друг проект по Национална кампания „За чиста околна 
среда“ за „Изграждане на зона за отдих, социални контакти, игри и забавления 
в с.Маленово” на стойност 9 980 лв.
 

4. Грижа за децата и младите хора
Реализацията на приоритета включва мерки в няколко насоки:

 Подобряване на условията за образование:
 - Реализирани са ремонти  в УВЗ на стойност 85 967лв.;
- Обогатена материалната база на   училищата,  целодневните детски 
градини със собствени средства и по проекти на стойност 75 126лв.
Обща стойност : 161093 лв.

 Осигуряване обхват на подлежащите на задължително 
обучение деца и младежи: 

 Разработени и реализирани:
 - 24 проекта по НП „С грижа за всеки ученик”,  на стойност  - 18 480 лв.;
 - 4 проекта по НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” – за 
заместване на отсъстващи учители на стойност – 14 330 лв.;
- 3 проекта за „Подобряване на качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” на 
стойност  - 317 493 лв. ;
 - Проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски 
хоризонти”, по ОП „Развитие на човешките ресурси„на стойност  -23 867.14 
лв.
 - 3 проекта  по схема „Училищен плод” на ДФ «Земеделие» на стойност 15 
983 лв.;
 - 3 проекта  „Квалификация на педагогическите специалисти”, на стойност 
1791 лв.;
 - 3 проекта  за  доставка на интернет по НП „ИКТ в училище” на стойност  9 
115 лв.
- Проект « Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех” по  ОП  РЧР от  
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Зимница на стойност – 20 000 лв.
- Целесъобразно използване на  средствата по ПМС 308 от 20.12.2010 г. 
за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето 
на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на 
учениците от І до ІV клас – 63 936 лв.

Обща  стойност на реализираните проекти  е 167 502,14 лв.

 Предоставяне на социални услуги:
Продължава дейността си „Център за обществена подкрепа” като предоставя 
социални услуги, предназначени за деца и семейства от уязвими групи   

 Развитие на физическото възпитание и спорта, туризма  и 
подкрепа на спортните клубове;

- за ремонти на съществуващите спортни бази през годината са вложени  7 000 
лв.  
- за подпомагане на физкултурното възпитание и масовия спорт за 
учениците от І до ХІІ клас – 4 420 лв. по проект.
- за подкрепа на спортни клубове - 65 000 лв.

 Подкрепяме и дейността на младежките НПО. 

 През мандата бяхме домакини на прояви по двата проекта на 
Сдружение „Парабола”

5. Грижа за възрастните хора и хората с  увреждания

 Успешно функционира „Домашен социален патронаж” в Стралджа, 
Войника и Каменец. Броят на обхванатите е 110.  Териториалният 
обхват на тази услуга е 13 населени места от общината  . 

  Чрез реализираният проект „Звена към ДСП в община Стралджа”, 
е разширена услугата ДСП. Осигурена бе заетост на 36 асистенти, 
които обгрижваха 82 потребители. Стойност на проекта: 187 886 лв.

• Отговорност на Община Стралджа е и ДВУИ – Маленово, където 
обгрижване 60 жени и мъже с умствена изостаналост.  През мандата  в 
дома са инвестирани 59 000 лв.  

•  подпомагаме от  бюджета на общината хора в тежко положение 
или такива, нуждаещи се от лечение, като отделяме специално 
внимание на семействата с репродуктивни проблеми.  Броят на 
подпомогнатите граждани е 495. За  мандата размерът на изплатените 
помощи е 74887 лв.  

6. Подпомагане и развитие на здравеопазването в общината
     

  
• Два са 
филиалите на Спешна 
медицинска помощ 
в гр. Стралджа и с. 
Войника
• На всички 
практикуващи лекари 
са предоставени 
помещения и 
оборудване срещу 
минимален наем
• И з в ъ р ш е н 
е  основен ремонт 
на  поликлиниката 
в гр. Стралджа, 
която се ползва от 
общопрактикуващи 
лекари от гр. 
Стралджа и от гр. 
Ямбол. Ремонтирана е 
и лабораторията
• Извършени са 
ремонти по стопански 
начин на лекарските 
кабинети в селата 
Чарда, Войника и 

Иречеково
• Продължава осигуряването на транспорт за посещение на ТЕЛК по 

домовете за лежащо болни
• За мандата грижа в ЦСРИ  са получили 583 потребители.. За подобряване 

на услугата през 2015 г  закупихме за ЦСРИ специализиран автомобил, 
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който дава възможност за придвижване на хора с тежки увреждания

7. Грижа за съхраняване и развитие на културните традиции в 
общината

            

Успяхме да:

   1.Подобрим и поддържаме материалната база – приключи  изпълнението  
на  два проекта по ПРСР 2007-2013 г., Двата проекта  осигуриха финансиране 
за основен ремонт на сградите на читалище „Светлина-1928” - Лозенец 
и „Възраждане-1926” – Зимница.  Одобрените разходи на читалището в 
Лозенец  бяха  за 250 754 лв., а за Зимница – 308 180 лв.  С бюджетни 
средства е реконструирано и читалището в Иречеково. 

2. Оборудваме по Програма „Глобални библиотеки” с компютърни системи 
читалищата на Стралджа, Войника, Тамарино, Недялско, Воденичане, 
Зимница.  
3. Подпомагаме съставите в различни национални и чуждестранни изяви; 
много са наградите които спечелиха самодейците от общината  

Продължаваме да развиваме и обогатяваме Общинския исторически 
музей. Издадохме  с финансиране от общината две  книги с историческа 
насоченост – „Стралджа, история, традиции, духовност”  - второ 
преработено и допълнено  издание  и  „Община Стралджа  и  преди  това” . 
 Съвместно с Фондация „Българска гордост“ и активната работа на 
младите хора издадохме книгата  „100 причини да се гордеем, че сме от 
Стралджа”. 
        Организираме изложби в различни жанрове.  
 За  втори  пореден път  проведохме Национален литературен 
конкурс на името на Станка Пенчева. 
 Продължаваме  да провеждаме Народния събор”Мараш пее” и 
конкурса надпяване с „Песните на Вълкана Стоянова”.
  Напълно обновени са църквите на селата Лозенец, Правдино, 
Воденичане, а Саранско се радва на новопостроена църква.  
 
         

8. Работа по подобряване на обществения ред - сигурността 
гражданите

 До момента е извършено следното:
1. Регулярно работи Консултативния съвет, чиято задача е набелязване 
и изпълнение на мерки  за осигуряване сигурността на гражданите и 
опазване на имуществото им. 
2. Общината осигури охрана на населените места по Национална програма 
„Сигурност”. 
3. Прилагат се промените, приети от ОбС в Наредба № 17 за регистрация, 
отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните 
превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа.  

4. Разширено е  видео-наблюдението в ЦГЧ и възлови кръстовища в града. 

9. Подобряване на административното обслужване и развитие на 
гражданското общество
 

Няколко направления обобщават работата по подобряване на 
административното обслужване и развитие на гражданското общество:

1)Техническа и информационна обезпеченост на администрацията .

2) Обучение на служителите  се осъществява се на принципа „Учене през 
целия живот”  Общата стойност на реализираните проекти 389 841,62 лв.  

3) Административно обслужване – От  края на м. март Общинска 
администрация предлага Комплексно административно обслужване

4) Взаимоотношенията „общински съвет – общинска администрация” 
бих определил като конструктивни и коректни като цяло. Няма върнати и 
спрени решения от областен управител. 

10. Политика на съставяне, изпълнение и разходване 
общинския бюджет

 
 През мандата постъпленията по бюджета на общината трайно 
нарастват. 
 Относителния дял на собствените приходи е около 25%, а на 
предоставените трансфери от републиканския бюджет  около 70- 75 %
  Увеличава се дела на средствата за капиталови разходи, което 
определя нашия бюджет като инвестиционен /средства за придобиване на 
дълготрайни материални активи – около 15 %/. 
  
През цялата година приходите нарастват и постъпват ритмично

Уважаеми дами и господа,

За да обобщя накратко се налага следните изводи:
Системно и последователно се използват всички инструменти за 

осигуряване възможности за заетост и получаване на доходи  
 За мандата е реализирана строителната програма на стойност 6 

448 572 лв., на етап реализация са проекти  на стойност   15 818 
664 лв. и поддържаме банка технически проекти на стойност 
79 853 570 лв.

Успешно работим по разработването и реализирането на 
Европейски проекти. За мандата привлечените средства са 

     25 670 654 лв. – средно на гражданин 1 948 лв.
Разполагаме с изцяло реновирана мрежа УВЗ, подходящо 

оборудвана и обезпечена за качествена грижата за децата и 
младите хора;

Спортните дейности се развиват в подобрена спортната база, 
стимулираме развитието на спортните клубове и масовият 
спорт;

Мандатът е изключително успешен в областта за съхраняване 
и развитие на културните традиции, и популяризиране на 
местния фолклор на национално и международно равнище;

С основание мога да определя взаимоотношенията общински 
съвет – общинска администрация  като конструктивни и 
коректни.

Общината  е  в  добро  финансово  състояние 

 Уважаеми дами господа,
В заключение, бих искал да кажа, че изпълненото през третият ми 

кметски мандат е практическата реализацията на една амбициозна и 
последователна управленска програма – програмата с която спечелих 
изборите през 2011 г. и която  обхваща  целия спектър от развитието на 
социално – икономическия живот на общината. 

Оценявам всеки принос, всяка добра идея, всеки труд и за това искам 
да изкажа своята благодарност:

- към общинските съветници, които бяха ценен коректив;
- към всички партньори – граждани, неправителствени организации, 

фирми, териториални и централни ведомства;
- към администрацията - за положеният труд и отново искам да им 

кажа, че могат още повече и още по-добре.
Изразявам благодарност към всички вас и към всеки поотделно, за-

щото по един или друг начин, допринесохте за процеса на израстване 
на община Стралджа.
Аз никога не съм мислил в краткосрочен план за община Стралджа, 

защото вярвам в нейното бъдеще, вярвам във вас – гражданите и жела-
нието  да живеем в родния край като достойни европейски граждани. 
Заедно продължаваме напред! 
Благодаря Ви!



Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
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Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
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 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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0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 
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Äåòñêè ïðèÿòåëñêè ôóòáîëÄåòñêè ïðèÿòåëñêè ôóòáîë

По повод празника на 
българските пожарникари, 
екип на звеното за ПБЗН 
Стралджа организира на 
площада демонстрация на 
техника и огнеборци. Деца 
и възрастни с интерес на-
блюдаваха организацията по 
потушаване на един пожар. 
Сред най-любопитните бяха 
най-малките, които мечтаят 
да станат пожарникари. 
С вълнение наблюдаваха 
как се използва техниката, 
включиха се при насочване 
на водната струя, качваха се 
на специализирания автомо-

Äà ñå âåñåëèì!
Пенсионерите от клуб „Златна есен” Стралджа по-

срещнаха гости от гр.Айтос. Всеки гост  прекрачи прага  
и опита от погачата за „Добре дошли”. Една година след 
първата среща между приятелските клубове  залата от-
ново се изпълни с весели хора, с музика и настроение. 
Фолклорните групи се надпреварваха да доказват  кой 
има повече таланти Не липсваха песни, хумористични 
сценки, игри и други забавления

 „Искаме да покажем, че когато сме заедно  се чувст-
ваме най-добре. Няма грижи, няма вопли, има само ве-
селба. Такъв е нашият пенсионерски живот!”, споделят 
председателите на клубовете.

Стралджа  и Лозенец дадоха 
пример за развитие и насър-
чаване на детския футбол. На 
стадиона в общинския център 
детските отбори по футбол на 
Стралджа и Лозенец излязоха 
на терена, показаха, че познават 

всички правила на уважение 
на партньорите и се впуснаха 
в един красив двубой, който 

достави истинско удоволствие 
на публиката.   Резултатът при-
ключи с победа на Стралджа, 

но младите надежди доказаха, 
че по-важното е удоволствието 
от спортния театър на терена. 

Все пак лозенци пожелаха ре-
ванш, който вероятно  няма да 
закъснее. Кметът на Лозенец 

Петранка Добрева лично поз-
драви своите футболисти, връчи 
им медали и добави лакомства 
за всеки с пожелание да про-
дължават все с такава любов да 
посвещават време на футбола.

Àõ, òåçè áàáè!

Êàê ñå ïðåäå, êàê ñå ïëåòå

Те участват във фолклорната 
група към читалище – Палау-
зово. Събират се, за да научат 
поредните народни песни, да 
ги изпеят, така както си знаят, 
да кажат някоя народна смехо-
рия, да си припомнят дали все 
още знаят как се държи хурка, 
как се върти вретено. Бабите 
от Палаузово! Същите, които 
успешно участват на фолклорни 
национални празници. Винаги 
успешно. И се завръщат с на-
гради. Първо място от събора 
„Богородична стъпка” Стара 
Загора. Грамота за принос в 
съхранението на традициите в 
народната култура от Между-
народния панаир на занаятите 
в АЕК „Етъра”. И един богат 
архив от много други отличия. 
Пазят ги в читалището, гордеят 
се с тях, организират изложби, 
общоселски празници, възста-
новяват стари традиции. Това 
могат, това правят.Похвално! 
Защото умеят да го предават 
и на младите. Ръководител на 
атрактивната група е Златка 
Колева. Поздравления!

Ïîæàðíèêàðèòå  
ïå÷åëÿò ïðèÿòåëè

бил, радваха се на сирените 
и непрекъснато се интере-
суваха какво е необходимо 
да знаят, за да станат ог-
неборци. "Желанието ни е 
да обърнем вниманието на 

обществото към нашата от-
говорна професия, да при-
влечем интереса на децата, 
за да знаем, че ще имаме 
продължители. И че да си 
пожарникар е гордост, от-

говорност и достойнство!", 
каза началникът на звеното 
ПБЗН в Стралджа Стоян 
Тенев, който добави поз-
дравление към целия екип 
по повод празника.


