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 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!

ÄÅÍÎÍÎÙÍÀ ÒÐÀÓÐÍÀ ÀÃÅÍÖÈß „ÏÎÊÎÉ”
Извършва цялостна организация на погребения в цялата страна

Тел. за контакти:
0895175430, 0894831628; 04761 99 22

гр. Стралджа, до ж. п. гарата, Марин Куртев Тончев

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")
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Жи т е л и т е 
на  община 
Стралджа са 

разтревожени. Сигнално 
писмо от ръководството 
на ж.п.гарата информира  

общината за предстоящо 
въвеждане на ново разпи-
сание според което  на гара 
Стралджа от 9 декември 
няма да спират 8 от бър-
зите влакове, в Зимница 

ограниченията са за  5 бър-
зи влака. И това съвсем не 
е временно намерение или 
базиращо се на някакви 
ремонтни дейности. 

„Решението е абсолютно  

неприемливо за община 
Стралджа, която преди 
време отново беше ощете-
на от БДЖ с ограничения 
на още толкова от бързите 
влакове на двете гари. Въ-

ведени бяха ограничения и 
на пътнически влакове за 
с. Атолово.” пише в свое 
обръщение към население-
то Митко Андонов, кмет 
на общината. „Ако БДЖ 
наложи това ново разписа-
ние, то придвижването на 
пътници с ж. п. транспорт 
по направленията Бургас, 
Варна, Пловдив и София 
става  много трудно. До-
пуска се само по един бърз 
влак на денонощие, който 

обаче е в много ранните 
часове на деня и е в не-
възможност да се ползва 
от учители, ученици, сту-
денти. 

Продължава на стр. 2

Ñòðàëäæà â 
ãîòîâíîñò çà 
çèìàòà
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ПОГРЕБАЛНА  АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа, 

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

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

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761 
ИЛИ 0889198988

В приятната атмосфера на зала 
„Преслав” в Интер хотел „Велико 
Търново”   премина изнесеното 
в старопрестолния град заседа-
ние на ОбС –Стралджа, на което 
присъстваха кметове и кметски 
наместници, специалисти от об-
щинска администрация. 

13-те съветници  като начало 
изслушаха и одобриха с мнозин-
ство две важни информации на 
кмета Митко Андонов - за  го-
товността на общината за работа 
при зимни условия и за работата 
по разработване, кандидатстване 
и реализация на проекти от Опе-
ративните програми, програмата 
за трансгранично сътрудничество 
България- Турция и други програ-
ми, финансирани със средства от 
структурните фондове на ЕС и 
други донори за периода ноември 
2011-ноември 2012г.

Инвестиционната програма 
на община Стралджа  от 1 117 
484 лв. става 1 320 382 лв. като 
допълнителния размер на капита-
ловите разходи ще се финансира 
от собствени бюджетни средства. 
Актуализацията на разчета за 
финансиране на капиталовите раз-
ходи, предложена от г-н Андонов, 
беше обсъдена сериозно и тогава 
подкрепена. Във връзка с очаквано 
преизпълнение на приходите  от 
твърди битови отпадъци, както и 
настъпили промени в плануваните 

Ïîëçîòâîðíà èçíåñåíà 
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разходи, приета беше и актуализа-
цията на план-сметката за дейност 
„Чистота” за 2012г. Плануваните 
приходи в размер на 482 000 лв. 
се завишават на 540 000 лв. като 
очакваното преизпълнение се дъл-
жи на по-голямата събираемост на 
недоборите.

В Годишния план за 2013 г. за 
ползване на дървесина да бъдат 
включени отдели от Общински 
горски фонд- Каменец – широко-
листна дървесина – дърва за огрев 
и иглолистна дървесина, гласуваха 
още съветниците. В изпълнение 

на приетата  Общинска стратегия 
за развитие на социалните услуги 
2011-2015г. и във връзка с пови-
шения интерес за ползване на пре-
доставяните от ЦОП /Център за 
обществена подкрепа/ Стралджа 
социални услуги, утвърдено беше 
увеличение в  капацитета на ЦОП 
Стралджа за 2013г.  от 15 на 20  
деца и за 2014 г. – от 20 на 25. По-
ради изчерпване годишния лимит 
за еднократни  финансови помощи  
и във връзка с постъпилите нови 
искания до кмета на общината за 
отпускане на такива, г-н Андонов 

предложи на ОбС  да бъде отпус-
ната еднократна финансова помощ 
на 15 жители на общината с обща 
стойност 1050 лв., като сумата е 
от резерва на кмета.

На активно обсъждане беше 
подложено предложението за 
удължаване срока за внасяне на 
паричния капитал на „Солас нюа 
Александрово” ЕООД в размер на 
6 788 620 лв.до месец декември 
2013г. Освен докладната запис-
ка на г-н Андонов съветниците 
изслушаха и представителя на 
дружеството Альоша Карушков, 

който определи  искането  като 
последица от икономическата 
световна криза и трудностите 
в банковото  и инвестиционно 
финансиране. Убеждавайки се , 
че общината няма какво да губи 
от едно такова решение, мнозин-
ството съветници  гласуваха „за” 
предложението като упълномощи-
ха кмета да подпише анекс към 
Дружествения договор. 

Община Стралджа да сключи 
договор за финансов лизинг, по си-
лата на който да поеме дългосро-
чен общински дълг за 78 500 лв. с 
цел закупуване на лек автомобил. 
За това решение гласуваха 9 от 
общо 13-те съветници. Също тол-
кова подкрепиха  предложението 
на кмета за закупуване от частни 
лица  на имоти  с начин на трай-
но ползване – ниви в землището 
на Воденичане за изграждане на 
обект „Паркинг и пункт за зимно 
поддържане” на АМ ”Тракия”. 
Предложението е в изпълнение 
на една от основните функции на 
общинска администрация и ОбС 
да работят за устройство и разви-
тие на територията, благоустро-
яване и изграждане на по-добра 
инфраструктура за населението. 
В изпълнение на намерението 
вече са проведени нужните раз-
говори с компетентните органи, 
отговарящи за строителството на 
магистралата.

Ñòðàëäæà ñè èñêà 
áúðçèòå âëàêîâå
От стр.1
Обезсмисля се и въведеното  само преди месец обслужване на гише „Билети” 

и „Колети” в Стралджа”, пояснява г-н Андонов, който изпрати тревожни писма 
с настояване за запазване на старото разписание до министъра на транспорта, 
до  председателя на комисията по транспорта  в НС, до петимата депутати от 
област Ямбол, до областните управители на Ямбол, Сливен и Бургас. Отправен 
е призив към лидерите на политическите  партии от общината и областта също 
да  подкрепят искането на общината.  

„13-хилядната община Стралджа не може да се подлага на такива ограни-
чения, това ще се превърне в огромен проблем!”, категорична е и Атанаска 
Кабакова, председател на ОбС, която предложи на съветниците и те едино-
душно утвърдиха протестна декларация в подкрепа призива на г-н Андонов. 
Документът е изпратен до всички институции които биха могли да помогнат 
за преразглеждане на решението за ограниченията на бързите влакове  на гара 
Стралджа и гара Зимница.

Сред населението на общината  върви подписка, в която само за два часа се 
подписаха над 500 местни жители. Подписката продължава.

От ноември 2011г. до момента 
община Стралджа  има  разрабо-
тени, утвърдени и реализирани 
общо 49 проекта на обща стой-
ност 7 421 000 лв. Това са проек-
ти   по  Оперативните програми, 
програмата за трансгранично съ-
трудничество България-Турция и 
други програми финансирани със 
средства от структурните фондове 
на ЕС и други донори. Кметът 
на общината Митко Андонов 
представи подробна информация 
пред ОбС която допълни и с това, 
че общината има одобрен проект 
по ОПАК на обща стойност 160 
490 лв., който е  в процес на 
подготовка за изпълнение. Други 
два  разработени  проекти на обща 
стойност над 1 млн. евро са пода-
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дени и очакват одобрение. Само 
преди дни стана ясно, че се дава 
ход и на  проект  по ПРСР за 5,5 
млн.лв. В процес на подготовка 
за кандидатстване е  още един по 
същата програма – „Първоначално 
залесяване на неземеделски земи 
на територията на община Страл-
джа”. Общината кандидатства и с 
втори проект по ОПАК „Компе-
тентна администрация – гарант 
за добро управление”.

По ОП ”Околна среда 2007-
2013г” община Стралджа има 
реализирани два проекта. В края 
на 2011г. приключи  проекта 
„Подготовка на интегриран ин-
вестиционен проект за изграждане 
на ПСОВ, разделна канализация и 
водопроводна мрежа в Стралджа, 

община Стралджа”, който бе на 
стойност 1 013 317 лв. За 308 
000 лв. беше и втория проект по 
същата програма „Подготовка на 
интегриран инвестиционен проект 
за обследване и доизграждане на 
смесена канализация и водопро-
водна мрежа в с. Зимница, община 
Стралджа”.  В процес на изпъл-
нение е проекта по ОП ”Околна 
среда” „Изграждане на регионал-
на система за управление на отпа-
дъците в регион Ямбол – Първа 
фаза”.  В Стралджа работят 17 
асистенти  по схема „Алтернати-
ви” на ОП ”Развитие на човешките 
ресурси”.  През 2010г. по същата 
оперативна програма  стартира 
проекта „Нов избор – развитие и 
реализация”, който осигури рабо-
та на 79 безработни лица. Те бяха 
обучени като огняри, строители, 
еколози и градинари. Средствата 
по проекта 155 778 лв. са усвоени 
през 2011т. По схема „Подкрепа за 
заетост” от октомври т.г. са наети 
54 лица, които ще работят  една 
година. От февруари т.г. стартира  
проекта „Социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство 
– община Стралджа”, който е с 
продължителност 18 месеца и на 
обща стойност 282 119 лв. На 19 
ноември  2012г. кметът на община-

та Митко Андонов подписа новия 
договор по схема „Помощ в дома”, 
който ще осигури разширяване  
дейността на съществуващите зве-
на на ДСП в Стралджа, Войника и 
Каменец. Продължителността на 
проекта е 16 месеца, а стойността 
– 187 886 лв.

Важни за общината са два про-
екта по ПРСР. „Реконструкция и 
обновяване на парковете в Страл-
джа” по мярка 322 Обновяване 
и развитие на населените места  
на обща стойност 1 596 282 лв. и 
„Ремонт на сградата на НЧ ”Свет-
лина – 1928г.” с. Лозенец, община 
Стралджа” по мярка 321 Основни 
услуги  на населението и иконо-
миката в селските райони с обща 
стойност 250 794 лв. и продължи-
телност 30 месеца. Аналогичен 
е и  проекта „Ремонт на сгра-
дата на НЧ”Възраждане-1926г” 
Зимница, община Стралджа” на 
стойност 308 180 лв. Широк от-
звук и подкрепа получи проекта 
„Стралджа и Сулоглу- пътуване 
отвъд границите” по Програмата 
за трансгранично сътрудничество 
България -Турция. Проектът на 
обща стойност 592 072 евро  е 
пред приключване.

МТСП е донор на проекта „С 
отговорност и грижа за децата от 0 

до 7 години от община Стралджа” 
на стойност 704 483 лв., който 
трябва да приключи в средата на 
2013г. Общо 94 са лицата обхва-
нати по НП ”От социални помощи 
към осигуряване на заетост” през 
2011г. От началото на тази година 
работиха и продължават да се тру-
дят още толкова безработни. По 
Регионалната програма за заетост 
тази година са обхванати 15 души. 

По Националната кампания 
„Чиста околна среда 2011”  с 
донор МОСВ-ПУДООС са изпъл-
нени три проекта . „Дворът на 
ЦДГ ”Здравец” има своята зона 
за игри и развлечения, ЦДГ ”М. 
Рубенова” дообогати игровите 
съоръжения и озелени дворното 
пространство, за групите в Зим-
ница също са монтирани  игрови 
съоръжения и осъществено озе-
леняване.

8 са проектите  към МОМН. 
Те са съответно  по ОП ”Развитие 
на човешките ресурси”, по НП”С 
грижа за всеки ученик”, по НП 
”На училище без отсъствия”, по 
НП ”Училището територия на 
учениците”, по схема „Училищен 
плод” по ДФ”Земеделие”, по НП 
”Оптимизация на училищната 
мрежа” както и по инициативата 
„Подари дръвче, засади гора”.



3 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Íà âíèìàíèåòî íà ÄÏÑ

Õóëèãàíñêè ïðîÿâè è 
êðàæáè  ïîäõëúçâàò äåöà
Кражби, съучастие в кражби, 

бягство от училище, хулигански 
постъпки, бягство от дома…
такива са най-честите прояви, 
които водят децата от община 
Стралджа до Детска педагогиче-
ска стая. От общо 1168 ученици 
в общината в началото на годи-
ната водените на отчет в ДПС за 
извършени противообществени 
прояви  са 41 лица. В края на 
периода те са 38, от които ма-
лолетни: момчета- 15, девойки 
– 4, непълнолетни: момчета – 14, 
девойки – 5. Инспектор ДПС 
Георги Петров информира за 
други 33 деца посетили ДПС 
заради извършени непристойни 
постъпки. МКБППМН има раз-
гледани 12 възпитателни дела 
и толкова са наложените мерки 
по чл.13 от ЗБППМН, свързани 
с извършени домови кражби и 
кражби на селскостопанска про-
дукция. Едно лице от Недялско 
е настанено в Поправителен дом 
-Бойчиновци заради извършени 

множество домови кражби.
Дългогодишният опит на 

инспектор ДПС в Стралджа 
Георги Петров  дава основание 
да се твърди, че една от основ-
ните причини за извършване 
на противообществени прояви 
от малолетни и непълнолетни 
продължава да бъде незаин-
тересоваността от страна на 
родителите. Чести са случаите  
на липса на какъвто и да било 
родителски контрол, тъй като  
възрастните са заминали на 
работа в чужбина.
През 2012г. дейността на 

ДПС в Стралджа силно се откро-
ява. Тя е свързана с участието 
на инспектор Георги Петров  в 
множество мероприятия на МК-
БППМН и с иницииране на нови 
такива. Добър ефект имат „От-
критите дни” провеждани във 
всички училища на общината в 
които се канят за участие както 
провинили се ученици така и 
техните родители. Много сери-

озна е съвместната работа на 
ДПС с училищните комисии, с 
РУ”Полиция”, с ЦОП, отдел „За-
крила на детето” и др. Работата 
при всеки отделен случай се оп-
ределя най-вече от методите на 
убеждението. Водеща е превен-
цията и възпитателната работа с 
регистрираните лица за множе-
ство престъпления, следствени, 
осъждани с условни присъди, 
пробации и освободени от ВУИ 
Добър е ефекта от  приложение 
програмата „Работа на поли-
цията по училищата”. Провеж-
дането на беседи по различни 
теми – „Можем ли да живеем 
без закони”, „Видове наркоти-
ци”, „Децата като участници на 
пътя” и др.предизвикват полез-
ни разговори. Силно впечатлени 
бяха децата и от предоставената 
изложба от ОД на МВР Ямбол 
на манекен-наркоман.  Като 
актуална и полезна се определя 
и инициативата „Безопасност в 
интернет”.

Äåöàòà íà Àëåêñàíäðîâî
  Те обичат своето 

родно място, за тях най-
красивото кътче на Бъл-
гария е Александрово, 
където се чувстват най-
добре. Учат в ОУ ”Хр. 
Ботев” Войника, всеки 
ден пътуват с автобуса 
за учебните занятия, но 
когато на село се случва 
нещо интересно те пър-
ви са там. Любопитните 
им очи не изпуснаха нищо от общоселското събрание посветено 
на 100-годишнината от Балканските войни. Те са тези, които ще 
запомнят. И ще съхранят в паметта си наученото, за да го пренесат 
във времето.

   Децата на Александрово!

 Община Стралджа има 
пълна готовност за посрещане 
на студените зимни дни. Това 
докладваха  на заседанието  на 
Общинския щаб за координа-
ция на спасителни и неотлож-
ни аварийно-възстановителни 
работи при бедствия и аварии 
ръководители на фирми и ве-
домства, кметове и кметски 
наместници.
На заседанието, водено от 

кмета на общината Митко Ан-
донов, бяха обсъдени няколко 
актуални  заповеди, свързани 
с подготовката за работа и 
живот при усложнени зим-
ни условия, за осигуряване 
на пожарна безопасност при 
експлоатация на различните 
видове отоплителни и елек-
тронагревателни прибори и 
инсталации, за проверка със-
тоянието на снегопочиства-
щата техника както и план 

 Îò÷åòå ñå ÁÌ×Ê è â Çèìíèöà
В съответствие със Статута на БЧК своето отчетно-изборно 

събрание проведе  организацията на БМЧК  в ОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий” Зимница. Гости на събитието бяха Галина Александрова, 
директор на училището и Гергана Георгиева, щатен специалист по 
младежки дейности в БЧК Ямбол. Ръководено от Мария Димитрова 
събранието първо утвърди отчета за дейността на организацията 
, а след това и план за предстоящата дейност. Приоритетната дей-
ност на клуба през новия отчетен период ще бъде обучението на 
доброволците от БМЧС по Първа долекарска помощ, сформиране 
на екип за участие в областните състезания.

След избор новото ръководство се оглавява от Мариана Дими-
трова, клубен координатор и заместник Мара Димитрова.

ÁÌ×Ê – Ñòðàëäæà ñ 
íîâî ðúêîâîäñòâî

Общинската организация на 
БМЧК –Стралджа проведе свое-
то отчетно-изборно събрание на 
което присъстваха Иван Иванов, 
председател на ОбС на БЧК и 
Гергана Георгиева, специалист 
младежки дейности  в област-
ното ръководство.

Поради отсъствието на клуб-
ния координатор Димитър Ан-
донов отчетът за изминалия 
период бе представен от Денка 
Георгиева. 

През  2011-2012г.  БМЧК 
Стралджа наблегна на социал-
но-помощната дейност, здрав-
но-просветната и първа помощ. 
Приети са нови доброволци, 
мотивирани да се посветят на 
червенокръстка дейност. Ос-
новните прояви организирани 
през периода са свързани с  
предколедна червенокръстка 
дейност, събиране на средства 
за подпомагане на социално-
слабо семейство с четири деца, 
отбелязване деня за борба със 
СПИН, провеждане на АНТИС-
ПИН кампания и международен 
ден за борба с тютюнопушенето. 
През целия отчетен период до-
броволците от БМЧК –Стралджа 
изнасяха  обучения на ученици 
от СОУ ”П. Яворов”  по първа 
долекарска помощ, превенция 
на зависимости, трафик на хора 
и др. Успех на организацията 
е класирането на отбора  на ІІ 
място  в областното състезание 
по първа долекарска помощ. Се-

риозно бе отбелязана кампанията 
по приемна грижа, която е част от  
Националната информационна 
кампания под мотото „Всички 
имаме грижата”.

След приемане на отчета при-
състващите 10 делегати на събра-
нието  гласуваха новото ръковод-
ство на БМЧК -Стралджа. За клу-
бен координатор единодушно бе 
избрана Марина Василева, неин 
заместник е Адрияна Вълчева. 
Делегати на областната съюзна 
конференция ще бъдат Митко 
Андонов и Денка Георгиева с 
подгласници Марина Василева 
и Адрияна Вълчева.

През следващата година основ-
ната насока по която ще работят 
младите червенокръстци в Страл-
джа е работа  с деца от социал-
ните заведения. Приоритетната 
дейност на клуба заложена в 
утвърдения план,  е обучението на 
доброволците по темата „Първа 
долекарска помощ” и сформиране 
на екип за участие в традицион-
ното областно състезание за уче-
нически екипи през април 2013г.

Щатният специалист по мла-
дежки дейности Гергана Георги-
ева поздрави младите доброволци 
и даде много висока оценка на 
свършеното през отчетния период 
с пожелание новото ръководство 
да работи още по-упорито за 
разнообразяване и обогатяване 
на червенокръстката дейност в 
Стралджа, за привличане на още 
доброволци.  

СЛЕД ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ

Ñòðàëäæà â ãîòîâíîñò çà çèìàòà

за информационен обмен и 
взаимодействие. Посочено бе, 
че са спазени всички плану-
вани срокове по изпълнение 
на мероприятията. Предста-
вителите на РУ”Полиция” 
потвърдиха своята готовност 
за работа през зимата като осо-
бено сериозно ще се набляга 
по безопасността на движение 
през студените  и снежни 
месеци. ВиК дружеството  
няма проблеми с техника и 
хора, които  да реагират при 
възникнали повреди. ЕВН, 
КЕЦ-Ямбол също  поддържа 
готовност  с високопроходи-
ми машини и специалисти за 
действия при евентуални по-
вреди. 13 са машините на фир-
ма „Хемусстрой” ООД които 
ще обслужват почистването 
на 4-класна пътна мрежа в 
общината,  базирани в Ямбол,  
Лозенец , Войника и  Калче-

во, има и наета 
техника от Зим-
ница, информира 
представителя на 
Областно пътно 
управление.
В последвалия 

диалог с кметове 
и кметски наме-
стници бяха об-
съдени и други 
важни проблеми 
по селата свърза-
ни с почистване 
на храсти крой 
пътища, поддър-
жане на ВиК мре-
жата и електроза-
хранването. Не 
бяха пропуснати  
въпросите  по 
евентуално пре-
возване на хора 
на хемодиализа 
до болница, кон-

трола по наблюдението на 
язовирите и реките, осигу-
ряването на хляб и основни 
хранителни продукти за насе-
лението в най-студените дни.

„Зимата е сезон, който ви-
наги поднася изненади, но ако 
сме достатъчно прозорливи, 
отговорни  и оперативни, ако 
вземаме бързо и точно реше-
нията , ако информационния 
обмен е налице, то тогава  
няма да имаме и проблеми.” 
, обобщи г-н Андонов, който 
подчерта, че общинското ръко-
водство има опит при работа 
в тежки зимни условия, кме-
товете и кметските наместни-
ци са хора, които отговорно 
изпълняват задълженията си, 
доказали са, че на тях може да 
се разчита. Очакванията са и 
другите институции да реаги-
рат бързо и адекватно , за да 
премине  зимата  по-спокойно.
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В тази връзка усилията ни бяха насочени към: 
1. Доставяме дърва за огрев на нуждаещите се срещу заплащане:
- за отоплителния период 2010/2011 г. – 1310 куб.м. за 450 души
- за отоплителния период 2011/2012 г. –2369 куб.м. за 790 души
Като се има предвид цената на доставяните дърва от общинския гор-

ски фонд, това е съществена помощ за възрастните хора с ниски доходи. 
2. Развитие услугите на Дневен център за социална интеграция и 

рехабилитация.  През отчетният период 110 лица са ползвали социални 
услуги в т.ч. 45 са деца.  Средномесечната заетост на социалната услуга 
е 39 потребители.  Средствата които са предвидени по бюджет дават  
възможност  за  обогатяване  и поддържане  на    база, а от там и пови-
шаване качеството на предлаганите услуги. 

3. Осигуряване на подходяща грижа за достоен живот на възрастни 
с умствена изостанолост, настанени в дома в с. Маленово. В момента 
потребителите са 62. За едногодишния период броят им е намалял с един 
потребител в резултат на покриване стандартите за предоставяне на соци-
ална услуга извън общността. С последователно реализираните проекти 
в Дома, цялата сградата е санирана, обновена, с  обогатена материална 
база, позволяваща доставянето на качествени услуги.    През първата 
година от настоящият мандат със средства от бюджета  са изградени нови 
подови настилки в 5 стаи на втория етаж на стойност 3 100лв. Подменено 
е обзавеждане на  стойност 3 000лв.  

Успешно функционира услугата „Домашен социален патронаж” в 
Стралджа, Войника и Каменец. 

Продължава oт миналия брой

Ìèòêî Àíäîíîâ: 2012 - åäíà 
óñïåøíà ãîäèíà âúïðåêè êðèçàòà
Кметът на общината Митко Андонов в края на годината 

традиционно прави своя отчет за работата си. Пред съвет-
ници, кметове и кметски наместници, представители на 
НПО и бизнеса, общински служители, медии г-н Андонов в 
продължение на повече от час представи своя отчет, в който 
намериха място всички направления в дейността на екипа. В 
заключение след множеството примери за добре свършена 
работа той направи извода, че 2012г., първа от третия му 
мандат на управление, въпреки кризата е една успешна за 
община Стралджа година прибавяйки обещанието, че "целите 
и проектите ще продължават да се доразвиват, допълват и 
реализират с участието на всеки общински съветник, всеки 
служител на общината за изграждане на една просперираща 
стралджанска община, защото в основата , в същината на ра-
ботата винаги ще стои грижата за хората". Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, се присъедини към мнението за доброто 
взаимодействие между общинска администрация и ОбС с 
увереността, че местния парламент ще продължава да бъде 
в подкрепа за всяко добро начинание в общината. Кметският 
наместник Диньо Капитанов изрази своята благодарност към 
г-н Андонов, ОбС и общинска администрация за грижата и 
вниманието към всяко селище.

       : 
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6. Въпреки ограничените правомощия в областта на здравео-
пазването, Общината продължава да подпомага неговото развитие,  
за да могат хората да имат адекватна здравна грижа. 

Съгласно утвърдената областна здравна карта, в общината 
има 9 практики за първична извънболнична медицинска помощ.

За улесняване на населението от гр. Стралджа и близките насе-
лени места се извършват консултации със специалисти работещи 
с  Районната  здравно осигурителна каса при режим посещение 
в общината.

Функционират две медицински лаборатории, които извършват 
изследвания ежедневно.  

Броят на стоматологичните практики в общината е 11, от които 
заети 7. Свободните към момента 4 практики са: 3 в гр. Стралджа и 
1 в с. Каменец, но предвид обслужването на общинския център от 
двамата договорни партньори на Районната здравно осигурителна 
каса – Ямбол и стоматологът в СОУ„П.К.Яворов” не се отчита 
потребност от осигуряване на допълнително стоматологично 
лечение за Стралджа.

За осигуряване на 24 часово здравно и медицинско обслужване 
на населението в общината важна роля имат действащите два 
филиала за спешна медицинска помощ - в гр. Стралджа и с. Вой-
ника. Не може да не отчетем заслугата на филиала в с. Войника, 
който независимо от проблемите с общо практикуващите лекари 
успява своевременно да реагира на повикванията на нуждаещите 
се пациенти.  

Както вече подчертах, правомощията на общината и възмож-
ностите пряко да влияе на здравната политика и на качеството на 
медицинското обслужване са значително ограничени.

Общината  предоставя  материалната  база  и създава условия 
за медицинско обслужване на населението от общината.

На всички общопрактикуващи лекари, работещи в обособените 

девет практики, сключили договор с Районната здравно осигури-
телна каса, са  предоставени помещения – лекарски кабинети, както 
и оборудване от бившите селски здравни служби, фелдшерски 
пунктове. Осигурено е допълнителното оборудване от Минис-
терство на здравеопазването. Наемът, заплащан от медиците е  в 
размер от 0.12 лв. до 0.40 лв. на кв.м. в зависимост от зоната на 
населеното място  и  50 лв. за стоматологичен стол.

Кметовете по села са активна страна по поддържането на лекар-
ските кабинети, по осъществяване връзката с Районната здравно 
осигурителна каса и осигуряването на общо практикуващи лекари 
за жителите на селата. 

През отчетния период са извършени ремонти на лекарските 
кабинети в селата Чарда и Войника.

Наскоро приключи основният ремонт на сграда на поликли-
никата на стойност 17 353 лв.  В тази сграда кабинети ползват  
общопрактикуващите  лекари   -  д-р Йовчева,  д-р Банова и   д-р 
Георгиева и специалистите д-р Паскалева, д-р Калъпов и д-р 
Недева. 

Общината осъществява организацията и дейността на здравните 
кабинети в детските заведения и училищата, съгласно Наредба № 
3 на Министерството на здравеопазването. В общината функцио-
нират 4 училищни лекарски кабинета и 2 в детските градини. С 
дооборудването /на стойност 4 000 лв./ на здравният кабинет и 
чакалнята  на СОУ”П.К.Яворов” – Стралджа през отчетния период, 
вече всички здравни кабинети  в УВЗ от общината отговарят на 
изискванията  на нормативната база. 

В общината функционира и детска ясла с две групи с капаци-
тет 32 деца. В отчетния период в нея се отглеждат и възпитават 
по години:

- 2011 година – 24деца;
- 2012 година - 30 деца.  Материално техническата база на  

яслата отговаря на всички стандарти  за такъв тип заведение.
Общината ще продължи да работи в добро сътрудничество с 

всички институции, имащи отношение по здравното и медицинско 
обслужване на населението  в  региона,    както  и  с  лекарите  
и стоматолозите в името  на опазване здравето на гражданите.

За улесняване на гражданите , нуждаещи се от ТЕЛК освиде-
телстване, осигуряваме превоз на Комисията по домовете ;

7. В областта на съхраняване и развитие на културните традиции 
в общината можем за поредна година да отчетем добре  поддър-
жана традиция. С всяка изминала година нараства  ентусиазмът за 
работа има във всички читалища на общината. Това радва всички 
ни, кара ни да се чувстваме горди, че сме българи. Този ентусиа-
зъм понякога прераства в благородно съревнование за изява и ни  
задължава, въпреки намалените средства от държавата, да търсим 
начин за подпомагане на  нашите читалища в разнообразната им 
дейност.  За всеобща радост неправителствените организации 
– читалища не само искат , а активно работят по защитаване и 
реализиране на проекти:

- В ход е реализацията на 2 проекта по Програмата за развитие 
на селските райони, мярка   321 «Основни  услуги за  населението 
и  икономиката  в  селските  райони»   в с. Зимница и с. Лозенец за 
основен ремонт и реконструкция на читалищните сгради.  Помощта 
е размер на 100 %, общата стойност на двата проекта е 558 929 лв.

- Продължихме включване на читалища в програма „Глобални 
библиотеки”  по която в тях се създават и функционират инфор-
мационни центрове.  В резултат на това  при  приключване  на  
програмата  са доставени 18 компютърни системи в читалищата 
в Стралджа, Войника, Тамарино, Недялско, Воденичане, Зимница.  
Така се съчетават традициите на българското читалище с новите 
технологии  и се подпомага приобщаването на българските граж-
дани към глобалното информационно общество.

- НЧ  «Възраждане»  с. Войника  успешно изпълни проекта 
„Подобряване на качеството на живот на възрастните хора и на 
хората с увреждания в домашна среда” в партньорство с община 
Стралджа. Читалището кандидатства с този проект в конкурса на 
Платформа АГОРА – гр. София и бе класирано на 7 място от 10 
номинирани читалища сред общо 49 кандидатствали читалища 
в България. 

- Освен финансирането по програми и проекти Общината 
финансира ремонти на читалищните сгради :10 000 лв. целева за 
ремонт на  покрива на читалището с. Воденичане,  60 000 лв.  за 
възстановяването  на  сградата  на НЧ   в  с  Иречеково.

- На 18 октомври общинската библиотека обяви началото на 
дарителска кампания "Дари книга!", която продължи до 8 ноември. 
Близо 50 книги на дарители постъпиха в библиотеката на Стралджа 
в деня на откриване кампанията "Подари любима книга!". Гена 

Маркс, родственица на Вълкана Стоянова, подари на стралджанци 
новата си поетична книга "Звезден път". Великолепната изпълни-
телка на  народната  песни  Верка Сидерова, която беше гост на 
Стралджа по време на Осмия Конкурс-надпяване "С песните на 
Вълкана Стоянова", подари на читалищната библиотека своята 
новоизлязла автобиографична книга "Лале ли си...";   Жеко Дойчев 
Жеков от с. Поляна, при  отбелязване  на   своята 90-годишнина 
дари  свои  книги  на  родното  читалище. В  края  на    поетичната  
си   среща  със стралджанци, поет    Валери Станков  подари свои 
книги и на местната библиотека.

Някой от празниците, чиято традиция ревниво пазим са ем-
блема на общината:

1/ Конкурс-надпяване “С песните на Вълкана Стоянова” – тази 
година се проведе VІІІ-то издание на Конкурса с акцент 90-го-
дишнината от рождението на певицата. По  този  повод  община 
Стралджа организира среща под мотото "Спомен за Вълкана". 

2/ Традиционен събор на народното творчество “Мараш пее”;
3/ Общински фестивал за кукерски игри – възстановен през 

2006 г.;
4/ Общински празник, посветен на 1 юни – Ден на детето 
5/ Общинските коледарски празник; 
6/ 24 май – Ден на българската просвета, култура и на славян-

ската писменост.
Селищата от общината, чрез своите читалища, училища и дет-

ски градини се включват активно в честване празника на общината 
със собствени културни програми. Този факт е особено радващ, 
защото неведнъж съм подчертавал, че общината не е само град 
Стралджа и всяко действие – от подобряване на инфраструктура 
до празника трябва да достигне до всеки гражданин.

Създадените любителски формации към читалищата имат 
своите културни изяви и печелят сърцата на публиката: 

- Фолклорен  Ансамбъл «Въжички»  град  Стралджа  има   че-
тири групи с над  120 участника.  За  престижните  си  участия,  
ансамбълът е удостоен с редица отличия, едно от най-ценните е: 
Диплом на Фондация „Национална секция на Международния 
съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни 
изкуства" към ЮНЕСКО;  което освен признание, му дава право 
да представя страната на международни фолклорни форуми. 

- Фолклорен Ансамбъл  «Златен клас»  при НЧ „Възраждане - 
1926” с. Зимница – спечелил вече име на любимец на публиката 
по множество фолклорни празници и конкурси;

- Фолклорен Ансамбъл  «Божур»  при НЧ „Пробуда - 1934” с. 
Чарда – млад състав с невероятно излъчване и желание за изяви;

-  Празник на традициите/ Джинот/ - тържество на българското 
народно майсторство, признат за един от най-интересните в района.

На  множество фолклорни  фестивали и събори  като  «Сла-
вееви нощи»- Айтос, Събор „Върбова свирка свири”- Болярово  
”,  Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без 
граници”-Свиленград, Национален тракийски събор „Богородич-
на  стъпка”-Стара Загора, Международен фестивал за автентичен 
фолклор „Софийска пролет”, всички наши участници с отлично 
представяне печелят почетни дипломи и грамоти.

Многократно по Национална телевизия СКАТ  наши певче-
ски и танцови групи  представят фолклорната съкровищница на 
Стралджанския край.

Във връзка с отбелязване 120-годишнината на читалище "Про-
света-1892" и като част от проявите, посветени на Празника на 
общината,8 ноември, Детския   театрален състав представи пие-
сата "В трамвая за Европа", а  любителския   театрален колектив    
представи премиерата на "Вражалец" по Ст.Л.Костов.

Традициите са наша сила, но не се отказваме и от покоряването 
на нови хоризонти. Над 150 автори, от цялата страна, се включиха 
в обявения от общината Първи национален литературен конкурс 
"Дървото на живота". Представените повече от 300 творби ис-
тински затрудниха журито с председател Тенко Тенев да отличи 
най-добрите от добрите.

Творецът-фотограф Красимир Толев, постигнал завидна кари-
ера в САЩ, подари авторска изложба с фотографии на община 
Стралджа. Поводът беше Празникът на Стралджа, 8 ноември.

Отчитайки таланта на хората от Стралджанския края, отправих 
предложение до Висша книжовна школа "Сириус 4" в  което  съм   
посочил   седем именити стралджанци, с доказан принос за раз-
витието на обществото, да бъдат включени в Енциклопедичната 
книга "Бележити българи на съвременна България".

Не  сме  пренебрегнали  и  църковните настоятелства.  "Рож-
дество Богородично" ще се именува новия храм, който предстои 
да се извиси в с. Саранско.  Проектът е дело на арх. Евгений 
Чобанов. Средствата ще осигуряват  от спонсори. 

На свое заседание от 21 януари Експертната комисия за осигуря-
ване на прозрачност на фонд "Земеделие" одобри проекти за ремонт 
на църкви в община Стралджа на обща стойност 2 600 000 лв. 

За съхранение и развитие на историческото наследство в об-
щината, безспорен принос има и Общинския исторически музей. 

През отчетния музеят навърши три години. За това време е 
посетен от 633 посетители, от които 216 са ученици. В същото 
време продължава да нараства броят на експонатите и аз съм 
изключително щастлив, че този музей е дело на всички ни – бо-
гатата му сбирка е изцяло дарения на нашите съграждани. Това 
е пример, че заедно можем да постигнем много. Откриването на 
музея активизира читалищните настоятелства към проучването 
на традициите и историята на населените места в резултат на 
което са разкрити етнографски сбирки в селата Лозенец, Каменец, 
Палаузово, Маленово и др.
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 2010 % 2011 % 2012 % 
1.   947,0 16,7 1147,8 19,6 1755,6 28,2
-   245,1 4,3 317,5 5,4 396,8 6,4
-   701,9 12,4 830,3 14,2 1358,8 21,8
2.    4560,2 80,5 4754,2 81,4 4607,6 73,9
    . .:   186,7 3,3 193,4 3,3 200,1 3,2
3.  166,7 2,9 502,2 8,6 396,9 6,4
4.  0 0 -815,5 -14,0 -33,6 -0,5
5. .  -13,4 -0,2 307,9 5,3 350,6 5,6
6.    -5,6 -0,1 -53,6 -0,9 -842,6 -13,6

 5654,9 100,0 5843,0 100,0 6234,5 100,0
:    10   . 
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 2010 % 2011 % 2012 % 
1.    

 
2806,5 49,6 3130,9 53,6 3117,1 50,0

2.  2445,8 43,3 2328,8 39,8 2360,2 37,9
3.  

 
402,6 7,1 383,3 6,6 757,2 12,1

: 5654,9 100,0 5843,0 100,0 6234,5 100
:    10   . 

• По повод Трети март Националния празник на Република 
България съвместно с НЧ „Просвета – 1892” бе проведена кръгла 
маса на тема „Освобождението и участието на Стралджа”. 

• На 11.05.2012 г. за втора поредна година музея отбеляза „Нощта 
на музеите” с тематична изложба посветена на Вълкана Стоянова. 

• По повод 100 години от Балканската война в Исторически 
музей – Стралджа бе подредена изложба и бяха изнесени беседи на 
учениците от горен курс на тема „Балканската война и участието 
на стралджанци в нея”. Съща така на 31.10.2012г. се проведе среща 
с близките на стралджанци участвали и загинали във войната. 

По повод празника на общината в музея гостува Исторически 
музей – Котел с изложбата „Багри от миналото”.

8. Не съм подценил работа по подобряване на обществения ред 
и сигурността гражданите. Този въпрос е заемал първостепенно 
място за мен, тъй като сигурността на гражданите и фирмите е 
важен елемент за тяхната спокойна работа, а от  там  - за превръ-
щането на община Стралджа в по-добро място за живеене.

В момент на икономическа криза естествено се засилва со-
циалната криза и от тук се създава възможност за намаляване 
сигурността на нашите съграждани. За да се осигури обществения 
ред продължаваме да отчитаме изпълнението и да  актуализираме 
Наредба №1 за обществения ред, Наредбата за движението на път-
ните превозни средства и животинска тяга, Наредбите за пчелите 
и други наши Наредби, които регламентират реда и сигурността 
на гражданите;

За  да създадем ефективен контрол по спазването на норматив-
ните актове работим в посока:

- Подобряване диалога с РПУ и по-тясното взаимодействия с 
него при осъществяване на контролните му функции по нашите 
наредби;

- Методическа помощ с практическа насоченост със специали-
стите на общината и кметовете на населените места, отговорни 
да контролират изпълнението на Наредбите ни;

- В момента работим по изграждане на  приют за кучета, които 
през последната година започват да се превръщат в проблем за 
града ни;

Активно се включваме в работата на НСОРБ при обсъждането 
на промени в законодателството, касаещи правомощията на общи-
ните, включително сигурността и опазването на обществения ред. 

9. Деветото направление в предизборната ми програма е подо-
бряването  на административното обслужване и развитие на граж-
данското общество, което не означава, че подценявам важността 
на тази дейност.  Прилагайки принципите на добро управление, 
оценявайки постиженията и анализирайки рисковете съм убеден, 
че гореизброените  цели не могат да бъдат постигнати, ако не 
развиваме и усъвършенстваме работата на администрация.

Ние разполагаме с високообразовани специалисти, с голям 
опит и силна професионална подготовка, както и с новоназначени 
млади специалисти, които усвояват трудната административна 
работа. Не съм спирал да работя за подобряване на условията 
за тяхната работа, като в същото време изисквам повишаване на 
професионалните им знания и умения за да  отговорим на пови-
шените изисквания на нашите съграждани, живеещи в общината, 
страната или чужбина.

Административното обслужване е сред основните дейности на 
общините. Услугите, предлагани от общинските администрации 
са разнообразни – като брой, регламент, област от социалния и 
икономически оборот. 

За отчетния период са извършени 10132 услуги на обща стой-
ност 256 321 лв. Проследима е тенденция за увеличаване броя 
на услугите на годишна база. Трябва да отбележим обаче, че 
административните услугите се търсят при определени условия, 
породени от динамиката на гражданския оборот.  В този смисъл 
администрацията няма как да влияе върху търсенето на услуги, 
но може да подобри качеството им, за да отговори на очакванията 
на гражданите и бизнеса. 

Броя на услугите с просрочен срок за изпълнение за 2012 година 
е  117. Те се дължат главно на необходимостта от допълнителни 
уточнения в исканията за извършване на услугата или изчакване 
на данни от други администрации.

Работата по подобряване на административното обслужване 
може да бъде представена в 2 групи: 

І група: Регламентация на услугите – основните регламенти са 
залегнали в националното законодателство. На тази база са разра-
ботени общинските регламенти, касаещи както администрирането 
и цените, така и технологията на бизнес-процесите.

За да отговорим на потребностите на ползвателите на услуги сме 
регламентирали 4 срока за обслужване със съответното завишение 
на цената. Освен това предлагаме на потребителите  да получат 
исканият документ на посочен от тях адрес, след като заплатят 
пощенските разходи. 

Община Стралджа работи по утвърдена Харта на клиента, която 
в голяма степен има отношение по регламентацията на услугите, 
главно в качествено отношение и чрез въвеждане на стандарти 
на обслужване.

Не на проследно място по отношение на регламентацията трябва 
да спомена Системата за управление на качеството, която включва 
документирани процедури и бизнес-процеси по извършване на 
услугите. Системата е сертифицирана по ISO 9001:2008 и се оди-
тира ежегодно. В началото на м. август бе проведен тазгодишния 
одит, който завърши без никакви забележки от страна на одито-
рите на Лойд-Германия – резултат, който говори красноречиво, че 

обслужването в Община Стралджа е качествено и компетентно.
ІІгрупа : Логистика  
Организацията на административното обслужване в Община 

Стралджа се извършва на принципа „Едно гише”.  Центърът за 
услуги и информация е ситуиран на партерния етаж. Осигурен е 
достъп за хора с увреждания. Центърът  разполага с 2 офиса – 
обща информация и каса, и „Местни данъци и такси”, просторно 
фоайе, обзаведено походящо за попълване на документи, изчакване 
и получаване на информация. Наскоро офисите бяха ремонти-
рани и обновени, поставени са  допълнителни информационни 
табла и щанд за информационни материали. За подобряване на 
административното обслужване през м.юни общото деловодство 
на администрацията бе изведено от Центъра и той е изцяло за 
обслужване на клиенти.

Офисите са оборудвани с необходимата техника. Използват се 
съвремени програмни продукти, които се поддържат и актуализират 
по силата на сключени договори с фирмите-доставчици.

Удовлетвореността на клиента проучваме с анкетна карта, коя-
то е на разположение в Центъра за услуги и информация. Няма 
постъпили сигнали за лошо администриране. 

Ежегодно обучаваме чрез различни форми работещите в сфе-
рата на админстративното обслужване. Последните две обучения 
са проведени през м.юли и август  с фокус върху новостите в 
Закона за гражданска регистрация, наредбите за функциониране 
ГРАО и работа с регистрите по гражданско състояние. Във връзка 
с промените са осигурени достътъчен брой от новите формуляри 
за общинския център, кметствата и кметските наместници. 

Съгласно разпоредбите на ЗГР в началота на година приехме за 
съхранение и обслужване всички регистри от актове по гражданско 
състояние. За да осигурим правилното им и безопасно съхранение 
закупихме метални шкафове.

Въпреки неголемият интерес и активност при търсенито на 
обществена информация имаме утвърдени вътрешни правила и 
ясна процедура. Осигуряваме исканият достъп при спазване на 
изискванията на Закона за достъп до обществена информация и 
при спазване на нормативно определените срокове.

Добрата администрация и качественото административно 
обслужване не са просто улеснение за хората. Модерната админи-
страция, трябва да изгради доверието на хората към институцията 
и да им покаже, че нейна основна цел е да обслужва онези сектори, 
които човек не може да организира по частен път и които са пряко 
обвързани с държавата и местната власт.

Убеден съм, че добро административно обслужване не може да 
се прави от отделна община, ако няма обща държавна политика 
за това. За постигането на унификацията на бизнес-процесите на 
идентични услуги участваме активно в обсъждането на темата и 
фирмулиране на предложения в НСОРБ и НАСО РБ. 

При встъпването си в първия си кметски мандат си бях поставил 
за цел да «отворя» администрацията към хората. В този мандат  
новата ми цел е да я направя по-модерна, гъвкава, ефективна и 
ефикасна. За постигането на целта вече е направена първата крачка 
за този мандат– подписах договор за безвъзмездна финанасова 
помощ по ОПАК, Приоритетна ос 1» Добро управление», подпри-
оритет1,1 «Ефективна структура на държавната администрация», 
на стойност 190 000 лв. Предстои неговото изпълнение с което ще 
се извърши функционален анализ на съществуваща структура и ще 
се разпишат нови Вътрешни правила на администрацията. Не мога 
да не спомена, че написването на проекта е дело на служителите 
от администрацията, което е още едно доказателство за високият 
административен капацитет. Втори проект по същата програма, 
Приоритетна ос 2 «Управление на човешките ресурси», чиято цел 
е подобряване на квалификацията на служителите внесохме само 
преди дни и очакваме той успешно да премине конкуретния подбор.

10. На десето място, но не на последно по значение място в 
програмата ми е работата за  мотивация на ромите и включването 
им в обществения живот. За никого не е тайна, че това е голяма 
група от гражданите на нашата община. Те живеят сред нас и 
им отделям специално внимание, тъй като имат традиционен, 
специфичен собствен бит и култура. Характеристиката на етноса 
сочи най-ниско ниво на образование, висока раждаемост, липса на 
професионална квалификация, а от там високо ниво на безработица.

За да подпомогнем тяхното включване и адаптация към общо-
приетите , демократични норми и стандарти на живот:

- създаваме условия за социално включване, като подобрихме 
материалната база на училище „Св.Св. Кирил и Методий” гр. 
Стралджа и с . Зимница.

- осигуряваме различни програми за заетост, където в болшин-
ството работя роми;

- Облагородяваме кварталите с преобладаващо ромско населе-
ние чрез: частично благоустрояване на улиците, подобряване на 
уличното осветление, включване на  имотите им в сметоизвоз-
ването, увеличаване здравните медиатори, които ги обслужват. ;

Разбира се, нашите съграждани роми, трябва ясно и категорично 
да знаят, че те не са привилегирована общност, а български граж-
дани с еднакви и равни права и задължения, т.е.  трябва да носят 
отговорност за своите действия както по спазване на наредбите, 
така и участие в развитието на общината.

11. Най-важният инструмент при реализиране на поставените 
цели, разбира се, е общинският бюджет. Ето защо специално 
внимание отделям на политиката по  съставяне, изпълнение и 
разходване общинския бюджет. През отчетния период общината 
е в добро финансово състояние. Няма просрочени задължения, а 
просрочените вземания са с нисък относителен дял от собстве-

ните  приходи: за 10 месеца на 2012 г - 4.3 % . Всяко тримесечие 
приключваме с остатък по бюджетна сметка, който осигурява  
ритмично плащане на поети задължения..

Голяма е зависимостта на общинския бюджет от републикан-
ския: собствените приходи заемат   около 20 % от  общия  раз-
мер на  приходите. Това се дължи на: по-малкия икономически 
потенциал на общината, т.е. бизнеса е представен  от еднолични 
търговци и малки  дружества; по-голяма част от населението е в 
пенсионна възраст. 

За 10-месечието на тази година изпълнението на собствените 
приходи нараства с 52,9 пункта от изпълнението за същия период 
на миналата година. Това се дължи на завишеното изпълнение на 
всички видове собствени приходи.  /приложение № 1/.

През отчетния период се подобри структурата на бюджетните 
разходи, т.е. увеличава се дела на средствата от общинския бюджет 
изразходвани за капиталови разходи , а намаля дела на средствата 
изразходвани за текуща издръжка в бюджетните звената. Причината 
за това e, че преизпълнението  на собствените приходи е насочено 
за инвестиционни разходи. /приложение № 2 /.

Всяка година със заповед откривам бюджетна процедура за из-
готвяне на общинския бюджет за следващата година.  Това е форма  
всички граждани, ръководители на бюджетни звена, представители 
на НПО да направят предложения до съответната работната група. 
След разработване на организираме публично обсъждане, приемат 
се последни предложния и същия се обсъжда от ПК на ОбС и на 
сесия, приема се и се изпълнява. Макрорамката се публикува на 
уеб страницата на общината и в местната преса. 

За първото шестмесечие на всяка година внасям информация 
за изпълнението на бюджета за обсъждане в сесия на общински 
съвет.  През 2011 г. с решение на Общинския съвет сме актуализи-
рали два пъти общинския бюджет, по общинските дейности. През 
настоящата година има извършена една промяна  и за м. декември 
ще предстои втора за да отговорим най-пълно на очакванията на 
гражданите и бизнеса.

Чрез НСОРБ  поддържаме искането пред Правителството и 
Народното събрание да се увеличат възможностите за повече преки 
приходи, като ни се отстъпя част от данъците, които да  постъпват 
директно в общинските бюджети. 

Що се отнася до местните данъци и такси поддържам поли-
тиката те да бъдат съизмерими с икономическите възможности 
на населението ни. Данъчните приходи за 2012 г. представляват 
22,6 % от собствените приходи и едва 6,4 % от общия бюджет 
на общината, но тук стремежът е да не се увеличава размерът на 
данъците. По-голямата част от тях са на минимума по Закона за 
местните данъци и такси и години наред на са търпели промяна. 
За текущата година до момента са събрани 227 х. лв. в повече от 
същия период за предходната година, което е с 30 % повече и се 
дължи на събрани стари задължения.

Уважаеми дами и господа 

Приел съм третият си управленски мандат като огро-
мна отговорност защото за трети път хората от община 
Стралджа чуха, разбраха и приеха моите управленски идеи. 
Приеха ги не само като намерения, а като процеси – проекти 
в ход, дългосрочни инвестиции с ясни цели и видими резулта-
ти.  Разбира се тези цели и проекти се доразвиват, допълват 
и реализират с участието на всеки общински съветник по 
време на работата му в постоянните комисии и заседанията 
на съвета, на всеки служител – чрез ежедневната му работа. 

Целта е ясно очертана - да продължим започнатото и 
да вървим напред. Вярвам, че с натрупания опит, знания и 
контакти, с пълната ангажираност на всеки елемент на 
местната власт към проблемите  на гражданите  и бизнеса ще 
продължим да изграждаме една просперираща Стралджанска 
община, защото в основата, в същината на нашата работа 
трябва да бъде грижата за хората. 
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На 24 ноември Минка и 
Димитър Георгиеви от Ирече-
ково осъмнаха в съвместното 
брачно ложе. Усмихнати и 
щастливи, нежни и обичливи 
, така както и преди 6 десе-
тилетия. Хвалят се, че нощес 
дълго си спомняли най-краси-
вите моменти на младостта, 
прехвърляли през ума  живота 
на деца , внуци и правнуци и 
дори си помечтали Бог да ги 
дари с още такива.

 Празничният ден беше из-

пълнен с подготовка за посре-
щане на родата. На трапезата, 
сред  богатството на ястия и  
питиета , баници и  празнична 
торта  вдигнаха тост за здраве-
то, за дълголетието, за любовта 
в семейството. Прегръщаха 
щедро  син и дъщеря, четирима 
внуци, сестра, зет, снаха и раз-
бира се, любимците – двамата 
правнуци Калоян и Даниел. 

В моментите на откровение 
Минка и Димитър  трябваше 
да върнат времето назад, да 

разкажат за  своята младежка 
любов, за първите години на 
семейно щастие, за компро-
мисите, които се налагало да 
правят взаимно, за да живеят 
в хармония и разбирателство. 
Според юбилярите  най-важно-
то е между мъжът и жената да 
има искрена обич и уважение, 
търпимост, доброжелателство. 
Тогава и спокойствието у дома 
е гарантирано.    По повод ди-
амантената сватба юбилярите 
получиха изненадващи пода-

ръци от кмета на общината 
Митко Андонов. ”60-те години 
съвместен семеен живот са 
мечта за всяка съпружеска 
двойка. Извървеният от вас 
път в добро и зло, в щастливи 
и трудни моменти, съхранената 
любов и уважение са добрия 
пример за младите. Днес вие,  
побелели и помъдрели, отново 
ръка за ръка, сърце до сърце, 
показахте, че бури не могат да 
ви сломят, че работа не може 
да ви умори.Живи и здрави 

да сте! И все така влюбени, 
усмихнати, щастливи дълги 
години!” се казва в поздрави-
телния адрес на г-н Андонов 
до сем.Георгиеви. 

 Щастлив от засвидетелства-
ното уважение и признание 
дядо Димитър съвсем по мъжки 
се хвали, че целият му живот е 
преминал като чобанин. Труд-
на , но приятна работа. И все 
сред полето, където  се радва 
на красотата на природата. Е, 
случвало се да обядва с кисе-
лец или дренки, да пие вода 
от  живо изворче, но никога 
не се е оплаквал от това. Баба 
Митка също отдава младините 
и зрелостта на работа в жи-
вотновъдството. „ Научихме 
децата си на труд и уважение, 
на почит към семейството, 
показахме им, че майката е 
тази, която  най-искрено и най-
горещо ще помогне във всеки 
миг на децата си, а една молба 
към Господ е достатъчна, за да 
се почувства човек по-силен 
и по-спокоен!”, споделя дядо  
Димитър и току закачливо по-

глежда към баба Минка. Има на  
какво още да научат младите, 
има какво да им дадат и   знаят, 
че това ще направи живота им 
още по-пълноценен и щастлив. 
Синеоките старци не спират да 
се усмихват,  лицата им грей-
ват когато трябва да говорят 
за най-близките, те са тяхната 
гордост и радост. Живота, ус-
пехите на децата, внуците ги 
прави щастливи. Напролет се 
стягат за още една сватба, ще 
женят най-големия внук, който 
носи името на дядо Димитър и 
от сега правят планове как ще 
водят хорото.

 Наздравиците за диаман-
тената сватба на Минка и Ди-
митър Георгиеви от Иречеково  
се вдигаха една след друга, 
пожеланията бяха щедри. До-
мът на старците грееше като 
палат, а детската глъчка беше 
най-доброто доказателство, че 
животът продължава, че  много 
красиви мигове предстоят  за 
баба Минка и дядо Димитър. 
Да са живи и здрави! 

Надя ЖЕЧЕВА

СРЕЩА НА НАБОР 1962

Ñèëàòà  è êðàñîòàòà íà 50-ãîäèøíèòå
В организирана-

та среща на набор 
1962 в  Стралджа 
пристигнаха мъже 
и жени от близо и 
далеч. Бившите съ-
ученици и приятели 
не криеха радостта 
, че отново са за-
едно. Вълнението 
дълго държа в плен  
53-мата щастлив-
ци, които  успяха да 
сглобят пъзела на 
миналото от учени-
ческите години, об-
съждаха интересни 
подробности от дет-
ството, забавляваха 
се с  възкресяване 

на забавни случки. 
Набор 1962 е един от големите за Стралджа. През годината са родени  178 деца, от 

тях починалите са 14. На срещата бяха поканени и хора, родени в същата година в други 
населени места, но живеещи в Стралджа. От разказите на присъстващите стана ясно, че 
почти всички са успели да получат добро образование, да се устроят на работа. В набора 
има педагози/Мима Парушева, Катя Сивенова, Иван Боянов/ , агрономи /Валентина Ди-
мова/, земеделски производители/Стоян Желязков, Иван Василев/, бизнесмени/Борислав 
Беков, Росица Василева/, лекари/Добринка Клисарова/, икономисти/Елена Вълкова/. 
Четирима са представители на общинска администрация Стралджа/Атанаска Христова, 
Илия Куртев, Добрин Енев Стефка Тончева/ . Една част от наборите живеят и се трудят 
извън България /Румен Едрев – в САЩ, Христо Петров – в Испания, Димитър Костов – в 
Малта/. Много приятно прозвуча поздравлението на Георги Петров, тенор в Бургаската 
опера, който развълнува присъстващите с изпълнението на „Санта Лучия” на Бочели.

Участниците в срещата бяха поздравени от кмета на общината Митко Андонов, който  
определи 50-те години като най-градивната част от живота на човека и прибави пожела-
нията за здраве и нови успехи на всички. 

Срещата продължи с традиционната торта на юбилярите , много танци и настроение.

Öúðêâè è ÷èòàëèùå çàæèâÿâàò íîâ æèâîò

Читалището в Лозенец 
е на път да се промени 
до неузнаваемост. Проект 
по Програмата за разви-
тие на селските райони 
осигури финансиране от 
около 230 хил. лв., които, 
след сключен договор с 
фирма -изпълнител, вече 
са вложени в строително 
-монтажните работи. От 
септември до сега  сгра-
дата -ветеран, строена 
през далечната 1928г., е 
изцяло реконструирана, 

изградена е нова покривна 
конструкция, сменени  са 
керемидите, изградено е 
вътрешно елзахранване, 
нова отоплителна парна 
инсталация, измазване, 
шпакловка, боядисване 
на двата етажа и на суте-
рена, изградени са и така 
необходимите санитарни 
възли. Санирана на 100% 
сградата вече няма да има 
проблеми с отоплението.
Според читалищното 

настоятелство работата 

на фирмата е извършена 
качествено. Като при-
ятна новина се цитира, 
че общината осигурява 
бюджетни средства за 
изграждане и на ВиК ин-
сталация и изгребна яма.
Три църкви в страл-

джанската община - в 
селата  Правдино, Лозе-
нец и Воденичане  също 
се   ремонтират  с  про-
екти по ПРСР, мярка 322 
„Обновяване и развитие 
на населените места”.  
Срокът за изпълнение по 
договор с ДФЗ е 30 месе-
ца. Средствата, които  се  
усвояват  са съответно- за 
храма във Воденичане 
– 235 954лв., за този в 
Правдино – 246 256 лв. 
и за Лозенец – 244 674 
лв.    Фирмата-изпълнител 
„Диана комерс” , която из-
вършва  строителните ра-
боти на църквите , работи 
качествено, това потвърж-
дават кметовете по селата. 
Хубавото време помага  
работниците  да извършат 
всичко предвидено  по 
дейностите- ремонт на 
покриви и фасади, смяна 
на  дограма, изграждане 
електро- мълниезащита, 
зазимителни инсталации 
и др. 

Библиотекарите  от чита-
лищата при община Страл-
джа се включиха в  орга-
низираната от Регионална 
библиотека „Г.С.Раковски” 
Ямбол Регионална среща 
„Библиотеките – много-
функционални културни 
центрове чрез програма 
„Глобални библиотеки”.

Представителите  на 
Стралджа ,  Воденичане , 
Войника, Тамарино заедно 
с всички участници от об-
ластта изслушаха  встъпи-

„ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ” ИЛИ МОДЕРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Íîâ  ïúò çà  èíòåðåñà êúì êíèãèòå 
телното слово на Димитър 
Бечев, регионален коор-
динатор за област Ямбол, 
както и последвалите  пре-
зентации по различни теми. 
Като полезна бе определена 
лекцията на Красимир Хри-
стов, регионален мениджър, 
ЗУП „Глобални библиотеки 
и е-услугите в обществе-
ните библиотеки” с допъл-

нението на Нина Янкова и 
Даниела Христова по темата 
„Регионалната библиотека 
– привлекателен център за 
обучение и развлечение чрез 
възможностите на програма 
„Глобални библиотеки”. 
Последвалите презентации 
от библиотечните специали-
сти  на читалище Бояджик,  
Роза, Елхово, Болярово и др. 

също обогатиха присъства-
щите с нови идеи. Община 
Стралджа бе представена от 
Янко Стефов, председател 
на читалище”Възраждане 
-1928”  Войника ,  кой -
то запозна колегите си с 
международните акценти 
в дейността на читалище 
Войника, провокирани от 
програма „Глобални биб-

лиотеки”.
    В работата на реги-

оналната тематична среща 
взеха участие  още Мария 
Толева, зам.  кмет на об-
щината и председател на 
читалище „Просвета-1892” 
Стралджа и Кольо Пехлива-
нов, гл.експерт отдел „Кул-
тура”. В коментарът след 
събитието участниците от 

община Стралджа изразиха 
задоволството си от обмя-
ната на опит, споделиха, 
че са готови с нови идеи 
за обогатяване на работата 
по места, привличане на 
различни възрастови групи  
в местните библиотеки, 
организация на интересни 
празници с използване бо-
гатството на книжния фонд 
в съчетание с предимствата 
на интернет-мрежата, чрез 
програма „Глобални биб-
лиотеки”
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Ïðåâàíòèâíè ìåðêè  
çà çèìàòà
Потенциално опасните пет микроязовири на терито-

рията на община Стралджа, които са с актуализирани 
аварийни планове се наблюдават целогодишно  чрез 
есенни и пролетни проверки на специалисти. Общината 
има грижата за провеждането на редовни срещи с кон-
цесионерите  и настойчивост за правилно поддържане 
на язовирите. По време на ноемврийското заседание на 
ОбС съветниците бяха информирани , че в настоящия 
момент нивата на водите в чашите на язовирите е доста 
под указаните най-високи параметри , което се дължи на 
сушавото  лято. Има възможност язовирите да поемат 
големи обеми повърхностни и дъждовни води включи-
телно и „висока вълна”.

Като част от подготовката за зимата е провеждането 
на ежемесечен инструктаж на дежурните длъжностни 
лица по Общински съвет за сигурност. Стриктно се 
спазва инструкцията за следене на радиационния фон. 
Общината разполага с актуализиран план за информа-
ционен обмен.

В рамките на определения подготвителен период е 
извършен текущ ремонт на уличното осветление като 
е обърнато специално внимание на кръстовищата и 
местата с концентрация на граждани. Осигурено е де-
нонощно осветление на части от населените места  в 
Стралджа, Зимница и Лозенец във връзка с наличието 
на първокласна пътна мрежа.

По ОП ”Развитие на човешките ресурси” съфинан-
сирана от Европейския социален фонд на ЕС за срок от 
една година община Стралджа разполага с 50 спасители 
преминали тримесечен курс на обучение, които  из-
вършват превантивни дейности с цел намаляване риска 
от бедствия, а при възникване на критични ситуации 
имат готовност да се включат активно.

Окосени и почистени са част от високите треви и хра-
сти от сервитутните  ивици на Общинска пътна мрежа 
ІV клас. Извършен е текущ ремонт на част от пътната 
и улична мрежа. Извършва се обследване и на дървета 
застрашаващи хора и инфраструктура, като се извършва 
и паралелно обезопасяване на същите. Извършени са 
отводнителни мероприятия  по улиците „П.Берон”, 
„Мараш”,”П.Хитов”,”Бистрица”,”Незабравка”, 
„Г.С.Раковски”. Със средства на общината са отводне-
ни и прокопани  канавки в Стралджа, Джинот, Чарда, 
Воденичане, Атолово и др.  Зачакъляват се участъци от 
уличната мрежа по селища с цел подобряване достъпа 
на специализирана и друга техника. Поради преминава-
щите тежко-товарни автомобили обслужващи строежа 
на АМ ”Тракия”, в лошо състояние са пътищата Воде-
ничане -Джинот, Чарда-Зимница, Иречеково – р-н ІІІ 
707, което е сериозна предпоставка за ПТП и затруднено 
снегопочистване.

Напоителни системи ЕАД Ямбол извърши ремонтно-
възстановителни работи  по дигите на реките Мараш и 
Мочурица. Всички училища и детски градини са под-
готвени за зимния период, снабдени с нужните горива 
за отопление.

Извършена е проверка за готовността на снегопочист-
ващата техника за  ІV-токласните общински пътища. 
На този етап общината не разполага с информация за 
техниката, която ще почиства пътищата от републикан-
ската пътна мрежа. 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÎáùåñòâåíèòåÎáùåñòâåíèòå âúçïèòàòåëè 
– ñúñ ñâîé êëóá

В началото на следващата 
година обществените възпи-
татели към Местната комисия 
за борба с противообществе-
ните прояви на малолетни и 
непълнолетни /МКБППМН/ 
ще учредят свой клуб. Целта 
е  да се подпомага   подо-
бряване  и усъвършенстване 

работата на обществените 
възпитатели. Решението бе 
взето на заседание на мест-
ната комисия  за обсъждане 
работата на обществените 
възпитатели. 

В Община Стралджа към 
МКБППМН работят  8 об-
ществени възпитатели на 

вниманието на които са общо 
30 деца. Социалният анга-
жимент на възпитателите е 
свързан с конкретна дейност 
по предпазването, възпита-
нието и ресоциализацията 
на малолетните и непълно-
летните правонарушители 
и деца с рискови дейности. 

Всички  те  имат добра обра-
зователна подготовка и нуж-
ния социално-педагогически 
опит. За времето през което 
работят са дали ясни дока-
зателства, че обичат децата, 
имат желание и нагласа да 
им оказват помощ, притежа-
ват нужната педагогическа и 
психологична компетентност. 
Понякога случаите на които 
попадат са доста трудни и 
тежки, но с търпение, такт и 
много любов се постигат и 
резултатите. В информаци-
ята на секретаря Йорданка 
Апостолова бе посочено, 
че обществените възпитате-
ли  притежават стойностна 
личностна характеристика 
– хуманност, толерантност, 

търпимост, милосърдие, оп-
тимизъм, честност, прин-
ципност съпътстват тяхната 
работа. Никога не  допускат  
форми и методи на общуване, 
които унижават човешко-
то достойнство. Водещите 
функции за реализиране на 
обществените възпитатели 
са две – превантивна и ко-
рекционно - възпитателна. 
Децата, които много често  
имат проблеми с приспосо-
бяването към социума, трудно 
общуват или са емоционално 
нестабилни, с ниска степен 
на изграденост на нравстве-
на култура на личността,  
разбират това и приемат об-
ществените възпитатели като 
свои най-близки приятели, 

доверяват се, търсят тяхната 
помощ. Радват се когато бъ-
дат похвалени за напредъка в 
промяна на поведението.

Като добра практика бе по-
сочена работата на възпитате-
лите с родителите и с остана-
лите институции  отговарящи 
за възпитанието на децата. 
Особено благоприятна се 
оказва съвместната дейност 
на възпитателите в инспектор 
ДПС. Ще продължава да се 
прилага въведената работа 
през лятото с останалите в 
СПИ 14 деца. Успешно е при-
ложението на консултациите 
включени към консултатив-
ния кабинет на МК, което 
бе отчетено и на регионална 
среща на  ЦКБППМН.  

Състезания за майстор-
ско кормуване на велоси-
педи се проведоха в СОУ 
”П. Яворов” –Стралджа. 
Участниците –деца от 
начален курс, се включиха 
активно в изпълнение на 
поставените задачи по 
преодоляване на опреде-
лен маршрут, показаха, 
че познават правилата 
за движение и умеят да 
кормуват майсторски ве-
лосипед. Пред погледа 
на директора Валенти-
на Маринова, учители 
и ученици всеки от  ве-
лосипедистите  премина 
през трасето получавайки 
подкрепата на публиката. 
Тези състезания в учи-

лището вече са тради-
ционни, те спомагат за  
обръщане вниманието на 
децата към правилата за 
движение по пътищата, 
познаване на пътните зна-
ци, съобразяване с об-
становката и взимане на 
правилни решения при 
придвижване по улици-
те. Такива състезания се 
провеждат и за ученици 
V-VІІІ клас.
Спортното събитие се  

използва и за информира-

Äåöà  çà áåçîïàñíîñò íà äâèæåíèå

не на учениците за недо-
пускане на  пътнотранс-
портни произшествия, за-
познаване с  възможности 
за предпазване  на пътя. 
През седмицата в СОУ”П.
Яворов” бе подредена из-
ложба с детски рисунки на 
тема „До училище пеша”. 
В час на класния ръково-

дител беше проведена  бе-
седа-разговор за смисъла 
и значението на Светов-
ния ден за възпоменание 
за жертвите от ПТП. На 
15 ноември учениците 
от седми клас посетиха 
паметник на загинало от 
произшествие на пътя 
дете край Лозенец. Учили-

щето подготвя издаването 
и на брошура за първок-
ласниците, която ще бъде 
по темата „Безопасност на 
движението”.  В помощ на 
родителите на първоклас-
ници е предвидена  тема-
тичната родителска среща   
придружена с презентация 
по темата.

Електротехник , 
социален работник, 
компютърен специа-
лист, счетоводител, 
специалист – теолог, 
специалист- микро-
биологичен контрол 
в хранително-вкусо-
вите производство 
– това са специал-
ностите  за  които 
община Стралджа 
подаде заявка в БТ 
по  схемата  „Ново 
начало”. Основната 
цел е предоставяне 
възможност на мла-

дежи до 29 г. възраст, 
завършили средно 
специално или ви-
сше образование, да 
стажуват при рабо-
тодател на длъжност, 
която съответства 
на придобитото об-
разование в профе-
сионалното направ-
ление  на висшето 
или средно училище, 
с което се улеснява 
прехода на младе-
жите от образование 
към заетост.

   Проектът „Съз-

даване на заетост на 
младежи чрез осигу-
ряване на възмож-
ности за стаж”, схема 
„Ново начало – от 
образование към за-
етост” финансиран 
с подкрепата на ОП 
”Развитие на човеш-
ките ресурси”, общи-
ната има възможност 
да осигури 6 работни 
места по обявени-
те специалности с 
продължителност 
6 месеца, като за-
плащането на вся-

ко наето безработно 
лице ще бъде в раз-
мер на минималния 
осигурителен доход 
за съответната ико-
номическа дейност 
и  квалификация 
по група професии. 
Следващата стъпка 
е утвърждаване на 
кандидатите от БТ, 
подбор от страна на 
работодателя и раз-
пределение на безра-
ботните за заемане на 
съответното работно 
място за стажуване.

„Íîâî íà÷àëî” çà ìëàäè ñïåöèàëèñòè
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íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÑÏÅÊÒÚÐ

Ñ  Ò  À  Ò  Ó  Ò
Общинският коледарски празник в гр.Стралджа се провежда 

всяка година и има за цел да съхрани за поколенията българските 
фолклорни обичаи, свързани със зимните народни празници, да 
съдейства за развитието на националното ни песенно и танцово 
изкуство, да спомага за приобщаването на младите към културните 
ценности.

    Празникът има конкурсен характер.

Î Ð Ã À Í È Ç À Ö È ß  ÍÀ  Ï Ð À Ç Í È Ê À

   Организатори  на  празника  са  Община  Стралджа  и 
НЧ”Просвета-1892”-Стралджа. Те съставят програмата  на праз-
ника и реда за явяване на групите по предварително подадени 
заявки за участие.

  Общинският коледарски празник „Стралджа 2012” ще се от-
крие на 19.12.2012 г./сряда/ от 16,00 ч. на сцената на НЧ”Просвета 
1892” – Стралджа.

   Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резул-
татите от класирането до един час след приключване на празника.

  Забележка: Предварително обявеният ред за явяване на групите 
ще бъде спазен стриктно. Ръководителите потвърждават участието 
на групите най-малко 30 мин. Преди началото на празника.

   Организаторите си запазват правото да правят промени в про-
грамата в деня на празника.

  Заявки за участие се подават до 14 декември 2012 г. на адрес:
Гр. Стралджа, ул.”Хемус”12
  Общинска администрация, отдел ОКЗСД
  За допълнителна информация и справки: тел.04761 – 64-68
  Пристигнали заявки след обявената дата не се включват 

за участие в празника.

 Разходите по пребиваването на участниците са за сметка на 
организаторите и институциите, на които са представители.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ
    Коледарските колективи, желаещи да участват в конкурсната 

програма изпълняват до три песни , благословия и фрагмент от 
обичая „Коледуване” – в рамките  до 10 мин.

   Колективите ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
- първа възрастова група – до 14 г.
- втора възрастова група – над 14 г.

      Í À Ã Ð À Ä È:
 
    На двете възрастови групи ще бъдат присъдени първо, второ и 

трето място, придружени с парична награда, специална и поощри-
телна награда за най-добра коледарска група, най-добра обредна 
група, за станеник, кравай и др.

ОБЩ  НАГРАДЕН  ФОНД:  1000 лв.
Забележка: Заявилите участие женски коледарски групи не 

участват в класирането.

                                 ОТ  ОРГАНИЗАТОРИТЕ

ИИ  тази година Община Страл-
джа и читалище „Просве-
та-1892” организират тра-

диционния Общински коледарски 
празник, който има за цел да съхрани 
за поколенията българските фолклорни 
обичаи, свързани със зимните народни 
празници, да съдейства за развитието 
на националното ни песенно и танцово 
изкуство, да спомага за приобщаването 
на младите към културните ценности. 
Статутът за празника вече е изпратен 
до читалищата в общината , областта  
и съседни други общини.

Откриването на празника ще стане 
на 19 декември от 16 ч. на сцената на 
читалището в града. Групите ще бъдат 

оценявани от жури. Заявките за учас-
тие се приемат в община Стралджа, 
отдел „Култура” до 14 декември. Спо-
ред регламента коледарските групи ще 
изпълняват до три песни, благословия 
и фрагменти от обичая „Коледуване” 
в рамките на 10 мин.. Колективите ще 
бъдат разпределени в две възрастови 
групи – първа възрастова група – до 14 
г и втора възрастова група – над 14 г.

При двете възрастови групи са 
предвидени първа, втора и трета награ-
да плюс специална и поощрителна за 
най-добра коледарска група, най-добра 
обредна група, за станеник, за кравай 
и др. Наградният фонд осигурен от 
общината е 1000 лв.

Íà 19 äåêåìâðè – Îáùèíñêè êîëåäàðñêè ïðàçíèê, Ñòðàëäæà-2012

Êîëåäàðè ùåÊîëåäàðè ùå    
ïîòðîïàò â Ñòðàëäæàïîòðîïàò â Ñòðàëäæà

Изненадващ подарък поднесо-
ха представителите на кметство 
Зимница на кмета Митко Андо-
нов по време на пътуването до 
Велико Търново. Една невероятна 
зимничанска Наталия  Симеонова 
поднесе цветя и поздравления 
към кмета на общината, след кое-
то закачливо го атакува с доста 
делови въпроси. Усмихнат, в тон 
със събеседничката си,  г-н Андо-
нов не подмина нито един въпрос 
отговаряйки  изчерпателно, след 
което благодари за изненадата и 
покани всички на танци.

Изнесеното заседание на ОбС 
се оказа подходящо за сплотява-
не на колектива. Освен, че и на 
километри от Стралджа  бяха  
взети важни  решения,   всички 
участници  в пътуването посве-
тиха няколко часа и за разходка 
във Велико Търново. Великоле-
пието на Царевец и Трапезица, 
църквата „Св.40 мъчени;и”, ка-
тедралата „Рождество Богоро-
дично”,  паметника Асеневци, 
библиотеката „П.Р.Славейков”, 
емблематичната ул.”Гурко” и 

 „Ìîðå îò ëþáîâ” çà Ìèòêî  Àíäîíîâ

улицата на занаятите, калдъръ-
мените сокачки и амфитеатрално  
построените сгради, река Янтра 
и  множеството други свиде-
телства за една древна и велика 
история оставиха трайна следа 

в съзнанието на всички. Не по-
малко интересна беше отбивката 
в Габрово, където мнозина се 
снимаха  край  скулптурата на 
основателя на селището Рачо 
Ковача.  


