
email: s_vesti@abv.bg

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 32)   8. 12. 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!
Êóïóâàì  

èçîñòàâåíè 
ëîçÿ 

в землището на град Страл-
джа в местностите Смрадлика, 
Троплака, Булаклийски път, 

Караиванови локви, Лудницата, 
Сарая,  Азмашка могила, 
Крайчева могила, Пясъка.

Адрес за контакти.
Ямбол 8600
ул. А. Стамболийски 10
тел. 046 665 941

Стралджа 8680
ул. Пейо Яворов 59
тел. 04761 54 74

Мобилен 0888 994 537 
Живко Ангелов

СТРАНИЦА 3

Íà âòîðîòî çàñåäàíèå íà ÎáÑ 

Êìåòúò íà Ñòðàëäæà Êìåòúò íà Ñòðàëäæà 
ïîèñêà ïî-íèñêà çàïëàòàïîèñêà ïî-íèñêà çàïëàòà
Основната  месечна 

заплата на кмета на 
Община Стралджа  

ще бъде намалена с над 200 
лева. Това стана  по личното 
настояване на новия кмет на 
тракийската община Атанас 
Киров. Определянето на ме-
сечното възнаграждение бе 
гласувано на втората редовна 
сесия на местния общински 
съвет. Първоначалното предло-
жение беше заплатата на новия 
кмет да бъде 1975 лева, но по 
изрично настояване на Атанас 
Киров, местният парламент 
гласува с 225 лева по-ниско 
възнаграждение. 15 от съветни-
ците вдигнаха ръка „за” новото 
предложение, с което създадоха 
рядко срещаното явление в 
местната политика, кмет сам  
да поиска по-ниско месечно 
възнаграждение от полагащото 
му се такова.  
В същия стил ще работи и 

новият председател на общин-
ския съвет в Стралджа. Инж. 
Живко Ангелов сам пожела 
заплатата му да е с близо 50 % 
по-ниска в сравнение с брут-
ната председателска заплата 
в миналия мандат.  По-ниски 
заплати от предходния мандат 
ще получават и новите общин-
ски съветници в Стралджа. 
Възнаграждението на общин-
ските съветници ще бъде 40 %  
от средната брутна  работна 
заплата на общинската адми-
нистрация за съответния месец. 
Единодушно е решението за 

размера на основните месечни 
заплати на кметовете на кмет-
ства в общината. Най-висока 

по право е заплатата на кмета 
на Зимница – 830 лв. , по 720 
лв. ще получават кметовете на 
кметства в Каменец, Иречеко-
во,  Лозенец, Войника, Воде-
ничане. Месечното възнаграж-
дение на кметовете в  Чарда, 

Джинот, Първенец, Маленово 
и Недялско ще бъде по 590 лв.  
Кметовете на по-малките села 
Атолово,  Тамарино, Алексан-
дрово, Люлин, Поляна, Пала-
узово ще получават месечно 
по 556 лв. 

Äèíêà ÊÀÐÀÈÂÀÍÎÂÀ, êìåò íà ñ.Ëîçåíåö:

Ùå èçïúëíÿ Ùå èçïúëíÿ 
äàäåíèòå äàäåíèòå 

îáåùàíèÿ!îáåùàíèÿ!
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„Ïðîìÿíà”  ñ íàé-ìíîãî 
ïðåäñåäàòåëñêè  ìåñòà 
С  16 гласа „за” и 1 „въз-

държал се” съветниците в  
Стралджа утвърдиха  новия 
Правилник за организацията 
и дейността на ОбС, неговите 
комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация. 
Преди това бе постигнато спо-
разумение за обсъждане и гла-
суване  на всяка глава поотдел-
но. При изборът на  ръковод-
ство и състав на постоянните 
комисии предложението на 
председателя Живко Ангелов 
бе прието с малки поправки 
по отношение  присъствието 
на съветниците от БСП  в ко-
мисиите. Четири от петте ПК 
ще се ръководят  от предста-
вители на МК”Промяна”, една 
е поверена да се ръководи от 
представител на ПП”ГЕРБ”.  
Така за  председател на  ПК  
по бюджет и финанси е избран 
Георги Узунов, ПК по социал-

на политика  оглавява д-р Дора 
Йовчева,  ПК по устройство на 
територията и евроинтеграци-
ята е под председателството 
на Христо Стойнов,  Гроздан 
Иванов е председател на ПК 
по законност, обществен ред 
и нормативна уредба. Росица 

Стоева от ГЕРБ ще предсе-
дателства ПК  по общинска 
собственост и стопанска поли-
тика.  При петчленен състав на 
всяка от постоянните комисии 
МК”Промяна” и БСП получа-
ват по две места, ПП”ГЕРБ” 
присъства с по едно.

Съгласно дневния ред  по 
предложение на председателя 
Живко Ангелов  с мнозинство 
от 9 гласа  за негов  замест-
ник беше избрана Росица 
Стоева от ПП „ГЕРБ”. В хода 
на дневния ред  бяха  опре-
делени  представителите на 
ОбС – Стралджа в  различни 
организации. Така за делегат в 
Общото събрание  на  НСОРБ 
беше избран  Живко Ангелов, 
а при невъзможност за участие 
ще бъде заместван от Гроздан 
Иванов. В същия състав е и 
представителството на Страл-
джа в  Общото събрание на 
РАО”Тракия”. В Областния 
съвет за развитие Ямбол ще ни 
представя Георги Узунов. Из-
брана е 3-членна  комисия за 
предотвратяване и установява-
не  на конфликт на интереси 
на лица, заемащи публични 
длъжности  при ОбС. Тя е 

в състав – Живко Ангелов, 
Стефка Пенева, Валентина 
Маринова. С мнозинство беше 
определен и състава на ПК  
за разглеждане заявленията 
на граждани за отпускане 
на еднократни финансови 
помощи – д-р Дора Йовчева, 
Стефка Пенева, Койчо Тончев.  
Във връзка с Правилника за 
реда и отпускане  на едно-
кратни финансови помощи, 
съгласно чл.7 , кметът на 
общината ще определи със 
своя заповед 7-членна комисия 
за разглеждане на заявлени-
ята на гражданите в състав: 
вече определените с решение 
на ОбС съветници и 4-ма 
представители на общинска 
администрация.

В местната комисия по чл.8 
ал.2 от Закона за уреждане 
правата на граждани с много-
годишни жилищно-спестовни 

влогове влизат Койка Тодоро-
ва- председател и членове – 
Димчо Стойков, Мая Димова, 
Валентина Вълкова, Мария 
Стефанова.  ОбС предоставя 
позиция и мандат на заседа-
ние на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК Ямбол 
на кмета Атанас Киров, но 
поради временно отсъствие от 
работа, на предстоящото  за-
седание на Общото събрание 
той ще се замества от Иван 
Иванов, зам.кмет. Г-н Киров 
ще бъде  представител на Об-
щина Стралджа  и в Общото 
събрание на акционерите на 
Многопрофилна болница за 
активно лечение „Св.Пан-
телеймон” АД – Ямбол.  С 
решение на ОбС  са утвърдени 
4 бр. кметски наместници в 
общината. Те са за населените 
места Богорово, Правдино, 
Саранско, Леярово. 
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Ïðèåìíèòå äíè
Първият приемен ден  на кмета на общината Атанас 

Киров беше насрочен за 3 декември от 14, 30ч. От ръ-
ководството уточняват, че приемните дни на кмета ще 
бъдат всеки първи и последен четвъртък на месеца от 
14,30 ч. Зам.кметовете ще приемат граждани  на рота-
ционен принцип като графиците ще бъдат обявявани 
в началото на всеки месец на сайта на общината и в 
Информационния център. За записване за приемните 
дни  и справки – в Информационен център на общината. 
Тел. 04761/69-17.

Êàäðîâèòå ïðîìåíè
В новия екип на кмета на общината с назначения от 

м.ноември  са зам.кметовете Иван Иванов, зам.кмет от 
предишното управление и Койка Тодорова, досегашен 
нач.отдел „Финанси”. До дни предстои назначаване-
то  на третия зам.кмет. По действащата структура на 
общината, след освобождаването от 1 декември  на 
досегашния секретар Атанаска Христова, на дневен ред 
е назначаването на нов.

В отдел „Финансово-счетоводни дейности” на неза-
ета бройка  като гл.специалист е назначена Радка Русева, 
досегашен гл.инспектор  Дирекция „Местни данъци и 
такси”в община Ямбол.

Здравните медиатори 
към община Стралджа 
Благовеста Георгиева и 
Мильо Добрев  се включ-
ват  активно в подкрепа на 
инициативата за  сериозни 
грижи към неосигурените 
бременни жени.  Според 
тях  Наредба 26 на МЗ 
за доболнична помощ на 
здравно неосигурените 
бременни жени не се при-
лага защото няма доста-
тъчно информация за нея.   
Обръщайки вниманието 
към този не маловажен до-
кумент медиаторите  насто-
яват жените, които очакват 
своя рожба и са здравно 

неосигурени, да се ползват 
от   безплатен първичен 
медицински преглед, който 
да се заплаща от Здравната 
каса. В тази връзка меди-
аторите от Стралджа   ще 
подпишат петицията по 
инициатива на  Сдружение 
„Ларго” и подкрепяна от 
всички техни колеги у нас, 
че в изпълнение на Наред-
бата не е достатъчен един 
преглед плюс незначите-
лен брой изследвания  на 
тези бременни. Това води 
до пълно неведение на 
екипите при раждането за 
състоянието на бебето и на 
майката, липсват необходи-

Ìåäèàòîðè â ïîäêðåïà íà íåîñèãóðåíè áðåìåííè
мите кръвни изследвания. 
И опасностите се увелича-
ват. Не са малко случаите, 
вкл. и в Стралджа,  с ус-
ложнения при ражданията, 
с проблеми при бебетата и 
дори смъртни случаи. Това 
доказва колко рисковано е 
всяко  раждане без предва-
рителни изследвания. „Ние 
настояваме да се разшири 
обхватът на Наредба 26, да 
се  регламентира поне още 
един преглед   с видеозон 
и кръвна картина. Задъл-
жително да се извършват 
предвидените в Наредба-
та генетични прегледи на 
бременните с висок риск 
на генетично заболяване. 
Това поне малко ще нама-
ли рискът при раждани-
ята  в ромската общност, 
където здравната култура 
все още е на ниско ниво. 
Със сигурност ще окаже 
благоприятен ефект върху 
техния здравен статус, ще 
създаде друго отношение 
към семейството и здравето 
на децата.”, обясняват за-
грижеността си Благовеста 
и Мильо. Техният опит 
доказва, че честите срещи 
по ромските квартали съв-
местно с  индивидуална 
работа дават реални и до-
бри резултати. С интерес 
се посрещат организира-
ните здравни беседи. Все 
по-често  слушателите се 
осмеляват да задават и  т.н. 
неудобни въпроси свързани 
с планирането, зачеването 
и раждането на децата. 
В Стралджа вече има не 
малко млади момичета и 
жени, които заявяват, че 
желаят да ползват спирали. 
Само за последния месец 
здравните медиатори са 
дали поръчка за осигуря-
ване на 10 бр. спирали от 
Асоциацията по семейно 
планиране.
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ТЕЛ.  0884526499
 èçâúðøâà 

ëå÷åáíè ìàñàæè 
ïî àäðåñè

Äèíêà ÊÀÐÀÈÂÀÍÎÂÀ, êìåò íà ñ.Ëîçåíåö:

Çà êðàñîòàòà è äîáðîòàòà 
Кметство Воденичане получи финансова подкрепа за 

коледната украса и в дните пред най-очаквания хрис-
тиянски празник жителите на селото вече се радват на 
грейналата елха в кметството и цялостната аранжировка 
в помещенията. За всичко това благодарностите са към 
спонсорите д-р Янко Митев и сватбена агенция "Жеси". 
Ако коледната украса видимо повишава настроението на 
възрастните , то децата са най-щастливи и вече си правят 
снимки пред елхата. Кметът Милен Ангелов подготвя 
следващата изненада, която е свързана с реализацията 
на коледно общоселско тържество на 23 декември.

Ùå èçïúëíÿ Ùå èçïúëíÿ 
äàäåíèòå îáåùàíèÿ!äàäåíèòå îáåùàíèÿ!
Динка КАРАИВАНОВА  е родена на 11 юли 1968г. в гр.Стралджа. Завършва сред-

ното си образование в  Стралджа ЕСПУ ”В. Коларов”, специалност   „оператор 
– отчетник” , а висше - в Тракийски университет гр. Стара Загора. Трудовата си 
кариера започва като оператор на ел. спирали в завод „Светлина” в гр. Сливен. 
След това работи  като земеделски производител. На изборите тази есен получи 
доверието на лозенци за кмет на селото.
Семейна , с един син.
Хоби – кулинария .

- Г-жо Караиванова, 
измина месец от избира-
нето Ви за кмет на Лозе-
нец. Какви са  спомените 
от първия работен ден 
и посрещането в кмет-
ството? 

- Бях много изненадана 
от топлото посрещане на 
моите избиратели. Още на 
входа на кметството бях 
посрещната както повелява 
традицията -  с топла пога-
ча с мед и  менче, закичено 
със здравец. Толкова се 
развълнувах от изненада-
та, че се просълзих. През 
целия ден потока от хора, 
които искаха да ме поздра-
вят, не престана. Всички ме 
приветстваха от сърце и ми 
пожелаваха успешен и пол-
зотворен мандат. Всичко 
това колкото е вълнуващо, 
толкова е и задължаващо.

- Успяхте ли за това 
кратко време да подре-
дите приоритетите си, 
какви са първите задачи , 
които отметнахте като 
изпълнени?

- Още по време на пре-
дизборната кампания  си 
бях подредила проблемите 
на селото по приоритет, 
като на първо място по-
ставих изграждането на 

автобусна спирка в горната 
част на селото, за да не из-
минават  учениците, учащи 
в гр. Стралджа, голямото 
разстояние до спирката в 
центъра на селото в дъжд  
и сняг.

На второ място, но не 
по важност, стои въпросът 
с  осигуряване дърва от 
общинския или държавния 
горски фонд за жителите на 
село Лозенец.

На трето място е про-
блемът с отводняването на 
селото. Има  необходимост 
от  възстановяване зали-
чените корита на дерета 
и отводнителни канавки в 
източния и западен край. 
Трудно, но не и неизпъл-
нимо намерение.

Първата задача, която 
вече отметнах като изпъл-
нена, е осигуряване работа 
на безработните, които 
тук никак не са малко. 
Вече около двадесет чове-
ка започнаха работа с мое 
съдействие във фирма „ 
Белла България” гр. Ямбол. 
Това означава хляб за тези 
семейства и сигурност през 
зимата. В тази посока има 
още много какво да се на-
прави и аз ще продължавам 
да бъда особено активна за 
осигуряване на заетост за 
хората от Лозенец.  

- Може ли да конкре-
тизирате плановете си 
за предстоящата нова 
година, какво ще се случи 
в Лозенец , на какво да се 
надяват жителите на 
селото?

- На прага сме на най-
светлите християнски праз-
ници. Ще се постарая да 
ги направя незабравими 
за хората от нашето село. 
Има възможност за  орга-
низиране на  коледен базар 
и коледен концерт. През 
новата година плановете 
ми са да развием спортната 
дейност в селото, което ще 
се приветства най-вече от 
по-младите. Необходимо 
е да изградим детска пло-
щадка  и в горната част на 
селото. Имаме възможнос-
ти за   развитие на  клубна 
дейност… Списъкът може 
да бъде продължен. Ще 
се радвам ако в годините 
напред успея да изпълня 
всичко което съм обещала 
на лозенци.  

    
- Кой е най-тежкия 

проблем, който  трябва 
да бъде решен?

- По- горе споменах, че 
отводняването на селото 
е от голямо значение. От 
януари месец тази годи-
на голяма част от селото  
пострада от покачването 
на подпочвените води. За 
целта е необходимо да въз-
становим отводнителната 
система на селото и да 
отведем водите в коритото 
на река Мараш. Един на-
истина сериозен проблем, 
който ще решим с под-
крепата и на общинското 
ръководство.

- Има ли възможности 

за привличане на инвес-
тиции, за обръщане ин-
тереса на хора с пари към 
селото, което никак не е 
безинтересно?

- Възможности винаги 
има. Селото ни наистина 
не е безинтересно. Много 
млади хора живеят и разви-
ват бизнеса си тук. Ще тър-
ся срещи с тях, с намерение  
за  съвместно разработване 
и реализиране на проекти 
от  национални и европей-
ски програми.  В източния 
край на селото в момента 
археолози разработват ан-
тичната крепост „Лардея”, 

която може да се превърне 
в туристическа дестина-
ция. Имам намерение да 
провокирам привличането 
на нови инвестиции за 
целта. 

        
- Чувствате ли  го-

товността на населе-
нието да помага, да бъде 
коректив на работата в 
кметството? 

- В живота винаги има 
доволни и недоволни. Тези, 
които ме избраха, стоят 
твърдо зад мен и са готови 
във всеки един момент да 
помагат и да коригират мо-
ите действия. А упреците 
на недоволните от моето 
избиране за кмет на селото 
ще бъдат моят стимул и 
коректив.

- Каква е организа-
цията на работа, която  
считате, че може да  ак-
тивизира общественото 
мнение?

- Общественото мнение 
може да се активизира в 
положителен и отрицате-
лен смисъл. Стриктно ще 
настоявам за  спазване 
14- дневната ангажира-
ност по труда, с което ще 
предизвикам отрицателно 
активизиране на общест-
веното мнение, тъй като 
в селото има петдесет и 
двама ангажирани, които 
до сега не са свикнали да 
спазват правилата. В този 
аспект друга част от насе-
лението ще се активизира 
положително. Вратите ми 
са винаги отворени, не 
само за проблеми, но и за 
нови и интересни предло-
жения. Обществеността ще 
бъде своевременно инфор-
мирана за вземаните от мен 
решения.

- Имате ли идея как да 

промоцирате селото?

- Да, имам много идеи 
които ще развием във вре-
мето, ще разработим про-
екти и ще им  дадем глас-
ност когато имат завършен 
вид.

- Отношението Ви към 
културното и историче-
ско наследство, тради-
циите.

- Родена съм и съм въз-
питана в християнско се-
мейство в което традиции-
те винаги са били на първо 
място. Културното и исто-
рическо наследство, винаги 

ме е вълнувало. Като дете 
съм участвала в танцо-
вия състав при читалище 
„Светлина-1928”  Лозенец 
и дейно съм вземала учас-

тие в културно - масовия 
живот на селото. Сега ще 
помагам и ще съдействам  
за опазване и развитие на 
традициите. В момента 
към читалището развива 
дейност ансамбъл „Росна 
китка” с ръководител Сто-
янка Райчевска.

 С дейността  си ансам-
бълът събужда родолю-
биви чувства в жителите 
на селото ни и поддържа 
духовния живот    

- Вашето предколедно 
пожелание към населе-
нието на Лозенец.

- В навечерието на ко-

ледните и новогодишни 
празници пожелавам на 
всички лозенци крепко 
здраве, светлина и топлина 
във всеки дом.
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Ïðåãðúäêàòà íå óáèâà! 
Äèñêðèìèíàöèÿòà - Äà!
”Това е картичка, коя-

то те кара да пазиш 
собственото си здра-
ве. На някого, когото 
не познаваш, му пука 
достатъчно за теб, за 
да направи така, че тя 
да стигне до теб и да 
ти каже да се пазиш. 
Взимай витамини през 
зимата, обличай се то-
пло, пий чай. ПОЛЗВАЙ 
ПРЕЗЕРВАТИВ! Пази 
се! Сигурно звучи все 
едно го казва майка ти, 
но си е така.”

Този текст прочетоха 
днес десетки стралджан-
ци. И благодариха на 
доброволците от БМЧК, 
които в Световния ден за 
борба със СПИН , пода-
ряваха картички с пре-
зервативи, с удоволствие 
отговаряха на всички 
въпроси  свързани  с 
разпространението на 
НIV и възможностите за 
предпазване от болестта. 
Всеки от събеседниците 
получи и червената лен-
тичка за съпричастност.

Äåöà è ó÷èòåëè 
çàåäíî ñðåùó ÑÏÈÍ!

 На 01 декември 2015 г. доброволците от клуба към 
БМЧК - Ямбол при Основно училище "Св. Св. Кирил и 
Методий",с.Зимница отбелязаха световния ден за борба 

със СПИН. Част от членовете на клуба - Николай Ата-
насов - 7 кл, Сергей Атанасов - 6 кл, Симеон Великов 
- 5 кл., Велико Великов - 5 кл. и Денис Стефанов - 5 кл 
изнесоха лекция на тема "Предизвикателствата на ХХI 
век - Какво знаем и какво - не за СПИН".Членовете на 
клуба към БМЧК бяха маскирани в бели медицински 
дрехи, като по този начин символично изразиха своята 
съпричастност в борбата с коварната болест. Беше 
организиран бал с маски - с много музика и танци, ут-
върждаващи желанието на децата за живот без СПИН. 
Солидарно беше маскирана и г-жа Галина Александрова 
- директор на училището.

Отбелязването на Световния ден за борба със СПИН 
и настоящият материал подготви Неделчо Василев - 
учител и ръководител на клуба към БМЧК - Ямбол.

Äà çíàåø îçíà÷àâà 
äà ñå îïàçèø

В ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” Стралджа отбелязаха 
Световния ден за борба със СПИН. Под ръководство-
то на Пенка Георгиева, учител по биология и химия, 
учениците се включиха  в изработката на постер с раз-
нообразни информационни материали  за коварното за-
боляване. За по-големите ученици имаше презентация, 
която прерасна в разговор за заболяването. Запознавайки 
съучениците си  с последиците от СПИН и начините за 
предпазване от болестта , инициаторите за отбелязване 
на Световния ден подариха на ученици и учители  чер-
вени лентички с които ще останат до края на деня като 
съпричастност.

XXIII ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑ "ÑÚÅÄÈÍÅÍÈÅÒÎ ÏÐÀÂÈ ÑÈËÀÒÀ"

Ïðîèçõîä íà èìåòî Ñòðàëäæà
Симона Георгиева – XII клас
Във всеки град и селище на 

България кръжат „рояци образи 
свещени“.  Те са във  въздуха, 
водата, земята, в дърветата, 
които шумят и разказват леген-
ди. Всеки един, роден на тази 
земя, свързал сърцето си с даде-
но място – развива вътрешния 
слух да чуе тези нашепвания.

Стралджа е град със спо-

койна светлина. Тя идва от 
дълбочината му-от история, 
култура, традиции. Стралджа 
е град, който знае цената си. 
И тя е висока. Извоювана е, 
изстрадана, сътворена – с много 
любов от своите жители. Те и 
днес са като жива верига край 
огъня на Духовността. Той е 
силен и неугасващ тук.

Разположен е на 23 км за-

падно от Карнобат, на около 
30 км източно от Сливен и на 
17 км североизточно от Ямбол. 
Градът е трети по население в 
областта след Ямбол и Елхо-
во. Най-ранните сведения за 
Стралджа се срещат в осман-
ско-турските документи, но 
наличието на останки от древно 
тракийско и средновековно се-
лище говори за многовековната 
история на града. За общината 
данните са от втората половина 
на XIX век, когато е спомената 
дейността на стралджанци за 
изграждането на нова църква 
на мястото на съборения от 
турците параклис. Според за-
пазените в Сливенската епархия 
документи при наддаването с 
турски лири между българската 
и гръцката общности спечелват 
българите и църквата се имену-
ва “Свети Архангел Михаил”. 
Още тогава започва изгражда-
нето на селището като пътен, 
стопански и административен 
център. Предпоставка за това 
е и географското положение – 
Стралджа се намира на важни 
пътища, свързващи Черномори-
ето с вътрешността на страната 
и Северна с Южна България.

Стралджа и селищата от 
общината имат богато минало, 
свързано с освободителните 
борби срещу турското влади-
чество.Индже Войвода и Кара 
Кольо се движат от Войнишкия 
Бакаджик до Стара планина, 
четата на Трифон и Добри е 
разбита от потеря в Балкана, 
Хаджи Дани от с. Зимница е 
обесен в Сливен от турците. 
Останките на около 70 разру-
шени селища личат навсякъде 
в общината.

Първият документ, от който 
се съди за съществуването 
на Стралджа, е от 1610 г. В 
него е отбелязано: Стралджа, 
Ямболски окръг, Исраилджа, 
Асрайлих. Друг документ, да-
тиращ от 1834 г., е руска карта, 
издадена в Петербург, отнасяща 
се за 1829 г., на нея е записано: 
Стралджа – 75 къщи. За името 
на Стралджа има три легенди – 
византийска, латинска и гръцка. 
Още две легенди са свързани с 
християнското име на древното 

селище. 
Въпросът за произхода на 

селищното име Стралджа е въз-
буждал интереса на поколения 
местни жители и на мнозина 
специалисти и изследователи, 
които се опитват да изведат 
значението му от топонимите 
Сарай, Исраилджа, Сарайча, 
Сърдча сарай, Страдалджа и 
Странната махала, срещани в 
редица османотурски докумен-
ти и в спомените на дедите ни. 

Някой неправилно опреде-
лят Исраилджа като еврейско 
село. Други търсят корена му 
от турския изговор на Архангел 
Михаил и изказват предположе-
ния за съществуването на едно-
именна средновековна църква 
или дори манастир, разрушен 
от турците. 

Стралджанци разказват ле-
гендата за една вдовица-ратай-
киня от Сарай. Тя и децата и 
много страдали от своеволията 
на турчина, който владеел се-
лото и с големи усилия успели 
да си построят малка къщица 
встрани от дома на жестокия 
тиранин. Примерът им послед-
вали и други селяни и така се 
появила махалата Страдалджа. 
И понеже била настрани от 
Сарай, започнали да я наричат 
Странната махала. 

Съществуват и теории, че 
днешният град носи името на 
гръцки или византийски пъл-
ководец, загинал в сражение с 
османските нашественици, или 
че името Стралджа се корени в 
латинската дума магистрал или 
мистрал. 

В  турски  документи  от 
XVIIв. Селищното име е ре-
гистрирано и като  Саръджа, 
което според родови предания и 
обяснения на местните турци е 
заради една особеност на сели-
щето- къщите му са наредени в 
редица, подредено село./от тур. 
Stra ‘редица’/. В това обяснение 
има основание, тъй като в нача-
лото на селото е било застроено 
по двата бряга на дере.

Развитието на историческата 
наука и главно разкриването 
на множество документи от 
периода на османското влади-
чество хвърлят нова светлина 

при определяне етимологията 
на селищното име Стралджа. 
Пръв дава правилно обяснение 
на името Атанас Илиев. Той 
извежда за основа на името 
старобългарската дума стрелец, 
чийто изговор според турските 
фонетични правила я променя 
във вариантите стрелеч, истре-
леч, истрелча и др.  Не е без зна-
чение и фактът, че стралджанци 
се самоопределят и са познати 
на съседите си като оръжовци  
/носещи оръжие, стрелци/. Без 
съмнение името на селището 
ни се корени в задълженията 
на нашите предци да охраняват 
Марашкия проход. Във веко-
вете на османския гнет те са 
преживели и преодолели много 
трудности и превратности на 
съдбата, но са запазили името 
на селището си, достигнало до 
нас със съвременно звучене 
Стралджа.

Всеки човек има нужда от 

своята любов към родината. 
Това чувство се ражда още в 
детството, с първите глътки 
въздух, с майчиното мляко, с 
игрите у дома…през годините 
родолюбието се подхранва по 
най-различни поводи, чрез 
личности от миналото или 
съвремието, с легенди, забеле-
жителности, случки. И всичко 
събрано заедно оформя отноше-
нието ни към онова без което не 
можем – родното място.

Литература
Илиев, Ат.,Турски изговор 

на българските местни имена, 
сп. БАН, 14, 1917.
Информатори  Недрет 

Стралджалиева и Хасан Ча-
талбашев
Берова, Д Стралджа-ис-

тория,  традиции, духовност, 
2014
Берова, Д.,Община Страл-

джа и преди това, 2014
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Îáùèíà Ñòðàëäæà ñ óñòîé÷èâ áþäæåò çà  2016ã.

Òðàäèöèîííè  ïðèõîäè,   
ëèìèòèðàíè  ðàçõîäè

Îáùèíàòà ùå çàïàçè äîñåãàøíàòà ñòðóêòóðà íà äåéíîñòè  è áþäæåòíè çâåíà
Âíèìàíèå êúì îáåçïå÷àâàíå íà äåéñòâàùèòå ïðîåêòè è âúçìîæíîñò çà êàíäèäàòñòâàíå ñ íîâè

При непроменена икономическа база новият бюджет 
на община Стралджа  не обещава висоти или спадове. 
Очакванията на финансистите са на база  планираните 
субсидии , при  запазване размера на местните приходи и 
с лимитиране на разходите  да се постигне едно желано 
финансово равновесие.  

Общественото обсъждане на бюджет 2016 в Стралджа се 
проведе в присъствието на Живко Ангелов, председател на 
ОбС, Иван Иванов, зам.кмет, общински съветници, кметове и 
км.наместници, ръководители на учебни, социални, здравни 
заведения, представители на НПО и бизнеса, граждани. След 
въведението на Койка Тодорова, зам.кмет, в представянето 
на най-важния финансов документ взеха участие експерти 
от  „Местни данъци и такси”,  ТСУ, „ИДОС”, „Образование 
и култура”. 
ÑÈÃÓÐÍÎÑÒ ÍÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
За 2016г. от собствени приходи се предвижда да постъпят 

малко над 2 млн.лв. Предвидено е от общински такси без 
ТБО да постъпят 241 570 лв. Не се предвижда промяна в 
размерите на такси за ползване на детски градини и ясла, 
ДСП, ползване на пазари,  административни, технически  
услуги  и др. общински такси. Очакваните постъпления 
от ТБО за 2015 г. е 600 000 лв., а в новата план-сметка са 
предвидени 584 300 лв.

От републиканския бюджет се предвижда да постъпят 
субсидии в размер на 1 549 600 лв. от които  за КР  439 
700 лв. и 1 109 900 лв. като изравнително субсидия.  През 
годината се предвижда да бъде предоставен вътрешен заем 
за финансиране на проекти по ОП в размер на 100 000 лв. 
както и възстановяване заема към фонд ФЛАГ в размер на 
1 128 000 лв. и получаване на нов в размер на 1 700 000 
лв. без те да се определят като решаващи за общината, а 
по-скоро като подпомагащи. Недопускането на  евентуално 
увеличение на местните данъци и такси може да се приема 
като желание на новото ръководство да осигури  спокойствие 
за данъкоплатците и устойчиво местно управление през го-
дината. Резервите остават в привличането на допълнителни 
средства към бюджета.

Като цяло проектът за местни дейности  за 2016 г. въз-
лиза на  3 955 500 лв. при очаквано изпълнение за 2015 г. 
3 954 300 лв.

Общинска администрация  и през новата година ще 
предприема действия за повишаване събираемостта  чрез 
традиционните методи и форми на работа като основната 
част се пада на текущия и последващ контрол.

ÄÅËÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÑÊÀÒÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÎÑÒ
Заложените постъпления в бюджет 2015 от общинска 

собственост  възлизат на 760 000 лв. Те се формират най-вече 
от приходи от продажби – 160 000 лв., от наеми общинско 
имущество – 65 000 лв., наеми общинска земя – 290 000 
лв. и др.

Тази година се очакват и приходи от общински пътища. 
Резервите в новия бюджет може да се търсят в тези постъ-
пления и в по-активната събираемост на  наемите

ÐÀÇÕÎÄÈ Ñ ÃÀÐÀÍÖÈß ÇÀ ÑÒÀÁÈËÍÎÑÒ
Вниманието  към новия главен финансов документ на 

общината, който  се определя като консервативен,   основ-
но е към разходната му част. В тази връзка финансистите 
обещават  приоритетно внимание към обезпечаване на 

действащите проекти и осигуряване финансови възможности 
за кандидатстване с нови. 

Разходите за местни дейности и дофинансиране на някой 
от делегираните от държавата дейности се предлага да бъдат  
3 955 500 лв. като само за местните дейности са предвидени 
3 342 800 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата 
дейности  612 700 лв. Този размер спрямо първоначалния 
бюджет за 2015г. бележи  намаление с 13 %, спрямо уточ-
нение бюджет намалението е с 8 % и спрямо очакваното 
изпълнение на 2015г. е на същото равнище. Функция „Об-
щодържавни служби”, където се финансират разходи  за 
издръжка на общинска администрация, ОбС и кметства,   
разходите нарастват с 5% спрямо очакваното изпълнение за 
2015г.  и намаляват с 0,5% спрямо първоначалния бюджет за 
2015г. В проекта се предвижда дофинансиране разходи  по 
функция „Отбрана и сигурност” с 32% спрямо очакваното 
изпълнение на настоящата година. Обяснението е с предпи-
санията на Басейнова дирекция за прочистване растителност 
по реки и дерета и предотвратяване на наводнения. С 9% 
ще нараснат разходите  за дейностите по изграждане и 
поддръжка  територията на селищата.

  ÃÐÈÆÀ ÇÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ
Във функция образование, училищата са изцяло държавна 

отговорност, единственото което се осигурява от общината 
за училищата са средства за поевтиняване закуските на 
учениците за които в проекто бюджета са предвидени 20 
000лв,  докато ЦДГ са със споделена отговорност. Държа-
вата осигурява със стандарта за издръжка  средствата  за 
работни заплати и осигуровки за работещите в градините 
и много малка част от тях са за издръжка, останалите сред-
ства се осигуряват от общинския бюджет. През тази година 
очакваното изпълнение за ЦДГ за издръжка от общината е 
183 000лв. Това което се предвижда в проекто бюджета за 
2016година средствата са завишени малко и възлизат на 
185 000лв. 

Във функция здравеопазване, отговорностите за детски 
ясли също са споделени между държавата и общината. Тук 
обаче държавата осигурява само работните  заплати и осигу-
ровки на работещите, без да остават средства за издръжка. 
Очакваното изпълнение за годината е 30 000лв. толкова са 
и заложените средства в проекто бюджета за 2016година.

Във функция социални грижи, единствено ДСП е общин-
ска отговорност, при това изцяло. В общината функциони-
рат три патронажа със седалища в гр. Стралджа и селата 
Войника и Каменец. Капацитета и на трите е 50.  Очаква-
ното изпълнение за 2015година е 145 000лв. В проекта за 
2016година  са предвидени 155 000лв. 10 000лв в повече и 
те са за закупуване на два автомобила /втора употреба/ за 
разнасяне на храната.  

Във функция почивно дело и култура очакваното изпъл-
нение за 2015 година е 193 000лв. Предвидените средства в 
проекта за 2016година са   180 000лв.  В проекто бюджета 
за 2016г. за читалищата са предвидени 10 000лв

В капиталовите разходи  във функция образование са 
предвидени 21 000 за училищата от Стралджа. Тези средства 
са на училищата и са заложени за компютърни системи и 
окабеляване в основното училище и за компютри и проек-
тори в СОУ.

В капиталовите разходи са заложени и 80 000лв за ре-
конструкция на читалището в с. Правдино.

Íåîáõîäèìè ñîöèàëíè ïðîåêòè
Тези, които  в момента се реализират и които ще про-

дължат и през 2016година:
Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години 

в Община Стралджа”
Стойност 594 425,22лв.  
В момента проекта се реализира в намален обем, тъй 

като голяма 
част от услугите  приключиха.  Продължават да работят :
Услугата„Здравна консултация за деца”  
Услугите „Формиране и развитие на родителски умения” 

и „Семейно 
консултиране и подкрепа” . 
Услуга „Социалния работник – координатор”       
        
По информация от управляващия орган, има голяма 

вероятност, този проект да продължи през следващия про-

грамен период,  разбира се след разработване на проект 
от общината. 

Проект „Нови възможности за грижа“, осъществя-
ван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна опера-
ция  „Нови алтернативи“, съфинансирана от Европейския 
социален фонд. По този проект  общината е партньор на  
Агенция за социално подпомагане.

Услугите по този проект  се доставят от месец юни тази 
година и ще се предоставят до 29.02.2016година.

Личните асистенти по Проекта са 39, а Потребители на 
услугата „Личен асистент” са 44 лица от : гр.Стралджа – 14, 
с.Атолово – 1, с.Войника – 4, с.Джинот -2, с.Зимница – 5, 
с.Иречеково -3, с.Каменец – 3, с.Лозенец – 3, с.Маленово 
– 2, с.Палаузово – 1, с.Поляна – 1, с.Първенец-1, с.Чарда 
-1, с.Тамарино -3.

          
Проект „Звена към ДСП в община Стралджа 2” , 

стартира от 
началото на този месец.  Той се осъществя също по  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020г, бюджетна операция „Независим живот”,  съфи-
насирана от Европейския социален фонд. По този проект  
общината е бенифициент.

Продължителност на проекта – 25 месеца от 01.11.2015г. 
до 30.11.2017г., продължителност на услугите  21 месеца 

от 01.03.2016г. до 30.11.2017г.
Стойност на проекта 499 816,60лв
По този проект ще се доставя  услугата „Социален асис-

тент”, като броят им ще е между 30-40, а потребителите 
между 40-50 в зависимост от часовете които ще ползват 
потребителите на услугата.

  
Êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè
Планираните капиталови разходи  за 2016 г.- 189 700 

лв.,  се насочват за основен ремонт на ул. „Първи май” в 
Зимница, доплащане основен ремонт улица във Воденича-
не и ул.”Мати Рубенова”- Стралджа. Основни   ремонти 
на общински пътища за новия периодса заложени на път 
Джинот- разклон Чарган,   част от път Чарда – Джинот за 
250 000 лв. Прозорливо се определят средства за проекти-
ране  разработка технически проект на площадка за зимно 
поддържане до АМ”Тракия” и закупуване на автовишка, 
необходима за осъществяване ремонт на уличното осветление 
и поддържане зелената система. Общината  ще продължи 
реализацията на действащите в момента проекти за въвеж-
дане на минералната вода за отопление на училищата и ЦДГ 
в града на обща стойност 779 000 лв. Получена е и покана 
по програма Лидер за изграждане на МИГ, с одобрение за  
58 664 лв. На приключване  е и проекта за рекултивация на 
общинско сметище.

В обсъждането на проекта взеха участие и присъстващите 
в залата, които направиха предложения за предвиждане на 
средства за  разработка на устройствен план, за даване ход 
на проект за реконструкция на ВиК мрежа Иречеково, за 
ремонт на пътя Воденичане-Иречеково. Милен Стамов, кмет 
на Зимница, направи предложение за подготовка процедура 
и всички общински имоти в урбанизирани територии да 
се пуснат в продажба, както и подготовка на план за тези 
постъпления.
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Â î÷àêâàíå íà ïúðâèÿ ñíÿã
Çèìàòà íå å ñòðàøíà, êîãàòî ïðîáëåìèòå ñå ðåøàâàò íàâðåìå

В Община Стралджа 
имат смелостта да твърдят, 
че зимата няма да е страш-
на защото всички пробле-
ми по подготовката вече са 
в графата „решени”. Това 
потвърдиха участниците в 
заседанието на Общинския 
щаб за координация на 
неотложните аварийно-
възстановителни работи, 
което премина под ръко-
водството на Иван Иванов, 
зам.кмет на общината. В 
организацията по зимното 
поддържане на пътищата 
важно значение има  из-
пълнението на сключения 
Договор от 2 ноември т.г. 
между общината и фирма 
„ХЕМУССТРОЙ” ООД 
Зимница, която ще осъ-
ществява поддържането 
и снегопочистването на  
пътищата от четвъртоклас-
ната  общинска  мрежа. 
Заповедта визира дейност-
ите  за даване маршру-
ти за движение на сне-
гопочистващата техника, 
осъществяване връзката 
с изпълнителя и подаване 
информация  на РДБЗН, 
ОЦ на ПБЗН заедно с 
координати на кметове и 
км.наместници на селища 
от общината.
Инспектор Стоян Тенев, 

началник на РС ПБЗН 
Стралджа,  потвърди го-
товността  за посрещане на 
зимата. Службата има из-
готвен план за дейностите, 

извършен е необходимия 
инструктаж на  пожар-
никарите, по кметства се 
правят задължителните 
тематични проверки. Из-
вършва се преглед и на 
всички уреди за отопле-
ние по места.  Службата 
разполага с  2 основни 
автомобила, има своите 
представители и в спаси-
телния отряд.
Като представител на 

КЕЦ Ямбол при ЕВН инж.
Апостол Калев е категори-
чен: ел.мрежата в община-
та и областта е подготвена 
за зимни условия. Аварий-
ните групи са обучени за 
работа, те успешно взаи-
модействат и с други КЕЦ 
за отстраняване на спешни 
аварийни ситуации. Има 
сключен договор и за спе-

циализирана механизация. 
КЕЦ Ямбол разполага с 38 
автомобила оборудвани за 
работа при тежки зимни 
условия, 4 автовишки, 
стълби и всички необхо-
дими други материали. 
Проблем, според кмето-
вете на някой от селата, 
остава все още внезапното 
спиране на тока. Приемай-
ки забележката инж.Калев 
потвърди проблемите в 
Иречеково, Богорово и 
др.села като обясни, че те 
непрекъснато се наблюда-
ват за евентуални токови 
удари. Констатацията е, 
че краткотрайните такива 
вече драстично са нама-
лели. Без обещание че 
няма да има повече такива 
удари, инж.Калев увери 
присъстващите, че се тър-

сят инвестиции за промяна 
даденостите в ел.мрежата. 
Основно проблемите са 
в осигуряване защита от 
птиците и опъване на про-
водниците.

ВиК мрежата в община-
та също  е в състояние да  
устои без особени пробле-
ми на предстоящата зима. 
Тончо Саллаков, нач.район 
ВиК  Стралджа, докладва 
,че помпените станции са 
почистени, санирани, аг-
регатите са ремонтирани. 
Водомерите  на двете въз-
лови помпени станции в 
Стралджа и Зимница са 
заменени с електронни раз-
ходомери, които се наблю-
дават компютърно нонстоп, 
а хоризонталните помпи 
са сменени с потапящи, 
което осигурява нужната 

стабилност при евентуални 
наводнения. Всички водо-
еми в общината са под кон-
трол, водата периодично се 
обеззаразява. При екстрени 
ситуации  група помпена 
станция Стралджа, която 
поддържа с вода  града и се-
лата Атолово, Воденичане, 
Лозенец, може да издържи  
два дни с постоянно под-
държаното количество вода 
от 3700 кубика. На обсъж-
дане беше подложен въпро-
са с множеството трайно 
необитаеми къщи по селата 
където възникват аварии 
и течове на питейна вода. 
Г-н Саллаков потвърди, че 
има разпореждане за сва-
ляне водомерите на такива 
домове. Кметовете , които 
изразиха задоволството си 
от бързата реакция при от-

страняване на ВиК аварии, 
пожелаха  и своевременно 
възстановяване на разкопа-
ните улици.

Инж.В.Василев от Об-
ластно пътно управление 
също потвърди спокойно 
очакване на зимата. Упра-
влението има  сключени 
договори  с две фирми за 
поддържане на участъка от 
АМ Тракия, и първи-трети 
клас пътища, извършени са 
проверки на техниката, оси-
гурени са материали- сол, 
пясък и луга. На пътен въ-
зел Петолъчката има дено-
нощно дежурство на екипи. 
В Лозенец има складиране 
на материали с товарачна 
машина. Управлението под-
държа договори за ползване 
и на трактори от Зимница, 
Каменец, Лозенец, Челник.

За приоритетното по-
чистване на пътната мре-
жа припомни инсп. Дончо 
Стоянов от РУ- Стралджа 
на който му се наложи да 
отговаря и за зачестилите 
кражби  по селата. 

На финала Илия Куртев, 
гл.специалист ОМП и ГЗ в 
общината,  запозна учас-
тниците в съвещанието 
със заповедите на кмета 
на общината Атанас Киров 
по подготовката за зимното 
поддържане и отводни-
телните мероприятия, за 
използването на ел.уредите  
и осигуряване на пожарна 
безопасност на обектите. 

Ðèñêúò îò ïîæàðè íàðàñòâà ïðåç îòîïëèòåëíèÿ ñåçîí
Зимният сезон е период, през който рязко се услож-

нява пожарната обстановка, в резултат на масовото 
използване на локални отоплителни и нагревателни 
уреди - електрически, на твърдо, течно и газообразно 
гориво. Това увеличава опасността от възникване на 
пожари, при които не са изключени и човешки жертви 
особено, когато не са предприети необходимите мерки 
за пожарна безопасност. Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Стралджа  
апелира  гражданите да проявяват повишено внима-
ние, бдителност и отговорност през отоплителен сезон 
2015-2016 година.
Огнеборците напомнят правилата за пожаробезопас-

на експлоатация на различните видове отоплителни 
уреди през този сезон.

При отопление с електрически уреди:
Използвайте само стандартни и технически изправ-

ни отоплителни и нагревателни уреди, поставени на 
огнеустойчиви подложки, далеч от горими и лесноза-
палими материали;
Не използвайте самоделни и с неясен произход и 

качество уреди;
Изключвайте уредите с реотани, когато нямат на-

блюдение и контрол от възрастен човек; преди лягане 
за сън; когато спре тока; преди да излезете навън;
Спазвайте инструкциите на производителите за 

поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безо-
пасност на уредите;
Не оставяйте отоплителните уреди да работят без 

наблюдение;
Преди отоплителния сезон проверете изправността 

на електрическата инсталация;
Не забравяйте, че само автоматичните и стандарт-

ните предпазители /бушони/, са в състояние да пре-
дотвратят трагедия.
Ако се отоплявате с уреди, работещи с твърдо 

гориво:
Не използвайте самоделни и с неясен произход и 

качество уреди;
Уверете се, че огънят от печката няма да се раз-

пространи извън нея;
Съхранявайте горими и леснозапалими материали 

далеч от печките;
Не разпалвайте отоплителните уреди на твърдо 

гориво със запалителни течности;
Поставете под отоплителния уред негорима подлож-

ка, която да излиза отстрани поне на 25 см., а отпред 
най-малко на 50 см., ако подът под него е горим;
Съхранявайте твърдото гориво извън жилищните 

помещения;
Не оставяйте отоплителните уреди да работят без 

наблюдение;
Спазвайте инструкциите на производителите за 

поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безо-
пасност на уредите;
Не забравяйте комините – те трябва да са измазани 

и без пукнатини; периодично да се почистват от на-
трупаните в тях сажди; димоотводите /кюнците/ да се 
монтират стабилно укрепени и на безопасно разстояние 
от горими материали и конструкции; не зауствайте 
димоотводите във вентилационните тръби и шахти.
Ако се отоплявате с уреди, работещи с течно гориво:
Не използвайте самоделни и с неясен произход и 

качество уреди;
Уверете се, че огънят от печката няма да се раз-

пространи извън нея;
Съхранявайте горими и леснозапалими материали 

далеч от печките;
Не запалвайте топла /неизстинала/ нафтова печка – 

това може да доведе до взрив;
Проветрявайте редовно помещенията;
Съхранявайте горивото само в метални съдове и 

извън жилищните помещения;
Спазвайте инструкциите на производителите за 

поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безо-
пасност на уредите;
Ако се отоплявате с уреди, работещи с газ пропан-

бутан:
Поддържайте газовото оборудване в състояние, оси-

гуряващо спазването на изискванията за безопасност, 
като извършвате замяна на празна за пълна бутилка от 
обекти за продажба на бутилки и газ, оторизирани от 
държавните органи за технически надзор;
Не използвайте стари бутилки, които не са преми-

нали технически преглед;
Не използвайте редуцил-вентили, които не са пред-

назначени за битови бутилки с газ;
Не използвайте стари редуцил-вентили с обгорени 

или напукани уплътнения;
Не използвайте стари и напукани маркучи и такива 

по-дълги от 1,5 метра;
Не поставяйте газовите бутилки в близост до из-

точници на топлина;
Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно 

помещение;
Не допускайте деца да използват газ;
Не допускайте небрежност при транспортиране, 

съхраняване и използване на бутилки с газ.
При възникване на пожар позвънете на телефон 

112; без да поемате излишен личен риск - опитайте се 
да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни 
средства; спрете гасенето на пожара, ако забележите, 
че той се разпространява към горната част на помеще-
нието или в посока изхода и незабавно излезте навън; 
затворете прозорците и вратите на помещенията преди 
да ги напуснете.
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Àêòèâíà ÷åðâåíîêðúñòêà äåéíîñò
Младежката организация на БЧК в Стралджа  отчете една 

ползотворна  година с много и разнообразни дейности. Особено 

внимание бе обърнато на социално-помощната, здравно-просвет-
ната дейности и първата помощ. Със своята активност координа-
торите и доброволците не само показаха стремеж, но и постигнаха 
изпълнение на всички планирани дейности.

И тази година клубът отчита  новопостъпили доброволци, кои-
то се вляха в организацията  по време на октомврийската кампания 
за набиране на нови членове на организацията. С голяма любов 
всяка година БМЧК Стралджа организира своя коледен базар. 
Подготвените и разпродадени картички осигуриха  постъпления 
в размер на близо 500 лв. с които бяха подпомогнати социално 
слабо семейство с две болни деца.

Здравно-просветната дейност на клуба се изразява в различни 
инициативи, които винаги се посрещат с интерес в града. В  Деня 
за борба със СПИН  доброволците  изработиха постер, който 
поставиха в коридора на СОУ”П.Яворов”. Кампанията премина 
под мотото „ HIV е невидим, пазете се!”. Раздавани бяха червени 
лентички и флаери както в училището, така и  из града. По повод 
Международния ден без тютюнопушене  акцията премина с раз-
даване на цигарени филтри с информация за вредността от пуше-
нето. Не по-малко интересно премина и кампанията АНТИСПИН, 
чиято цел отново бе най-вече информативна. Ученици и възрастни 
получиха информационни брошури  за инфекцията и предпазва-
нето от нея. Много добре беше подготвено и отбелязването на 
втората такава кампания с посвещение на „Св.Валентин”. Тогава 
доброволците показаха своите умения и качества за изработване 
на постер, раздаваха валентинки и презервативи.

През м.април БМЧК взе участие в ежегодното състезание по 
първа долекарска помощ. Гордост за стралджанския отбор е че 
достигна достойното трето място. За обогатяване на знанията и 
уменията двама доброволци от организацията взеха участие в 
семинара на БМЧК Ямбол „Бъди активен доброволец!”, който 
се проведе в Созопол. В края на миналата и началото на тази 
година младите червенокръстци  работиха по проект „Не бъди 
агресивен – бъди активен!”, който през м.април т.г. бе одобрен и 
финансиран от Механизма за финансиране на малки проекти по 
програма „Партньори за социална програма”. Така доброволците 
от БМЧК помогнаха на учениците от пети клас  да се справят с 
агресията , организирайки различни дейности, свързани както с 
работата в екип, така и с индивидуалната същност на всеки един. 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ñâåòúò ñå êðåïè íà îáè÷àùèòå ñå

Çà ïîêàíåíèòå – ñ ëþáîâ 
Надя ЖЕЧЕВА
От всичките  около 250 

жители на с.Джинот четирима 
са по-особени. И към тях отно-
шението е по-различно. Защото 
и те самите влизат в живота 
на селото по свой си начин, 
заради красотата, добротата и 
скопостта на местни девойки. 
Като поклон за този избор и 
заради търпението да бъдат „по-
канени” зетьове близо половин 
век, джинотци им организираха 
един незабравим празник. За да 
се разнесе по-далеч славата на 
„завряните”,  за да се умножи 
уважението към тези момчета, 
домакините поканиха гости 
от клуб „Дълголетие” Страл-
джа – най-талантливите, но и 
най-речовитите, дето знаят как 
да разкрасят всяко събитие. 
Е, празникът стана за чудо и 
приказ.

Главните герои, кмета и 
попа,  оригинално „въведоха” 
на сцената поканените зетьове 
Вълчо Михов, Ганчо Енчев, 
Георги Вълков и Йордан Зла-
тев. Щат не щат, припотявайки 
се от вълнение и притеснение,  
трябваше да си припомнят  
60-те години на миналия век 
когато, запленени от красотата 

на джинотки, пренебрегват 
традицията да отведат булката 
в своя дом, и показват, че от 
дето е жената от там е и ро-
дата. Пред публиката оживяха 
спомените от първите срещи  
на другоселците с местните 
мъже, приемането им в кръчма-
та, закачките. Градското момче 
Вълчо, трандафорестия Ганчо 
с белия костюм, талантливия  
певец и танцьор Гошо, вечно 
усмихнатия Данчо скромно 
споделят, че в търсене на мома 
англичанка в крайна сметка по-
падат на… чинкуджанка. И така 
за цял живот. Имало е защо да 
направят този сериозен избор, 
категоричен е кмета Георги 
Василев, който топло поздрави 
двойките с пожелание да под-
държат топлината и любовта в 
семействата си. И все така да 
обичат Джинот.

Изненадващо вечерта про-
дължи с още едно трогателно 
събитие. Златна сватба отбе-
лязаха невероятната Николина 
Филипова, председател на пен-
сионерския клуб и съпруга й 
Георги. Пред домакини и гости  
заедно с кумовете двойката пре-
потвърди брачния договор пред 
кмета Георги Василев, казаха си 

отново заветното „да”, размени-
ха пръстени с обещание още 50 
години да вървят напред  заедно, 
с любов и вяра. Докато щедро 
раздаваше усмивки, с алено цве-
те зад ухото, булката  направи 
и признанието: „Животът ме 
накара да плача много пъти, но 
не можа да ми свали усмивката, 
животът раздроби сърцето ми на 
парчета, ала не можа да пречупи 
духът ми, животът открадна 
много от надеждите ми, ала 
не можа да ме спре да мечтая, 
животът може да ми остави 
няколко бръчки, но сърцето 

ми никога няма да остарее”. И 
всичко благодарение на това, че 
до нея винаги има един топъл, 
добър и сърдечен мъж, който с 
един поглед, с една прегръдка, с 
една дума успява да я окуражи, 
да й даде смелост, да я направи 
силна и щастлива.

Трогнати до сълзи от пре-
красното тържество  прияте-
лите от клуб „Дълголетие” 
заляха двойката с поздравления 
и подаръци. Песни много се 
изпяха, хумор имаше, танци, 
цветя, усмивки и торти, които 
подсладиха живота на всички. 

Çà ñåìåéñòâîòî
Ñ íàé-äúëáîêà íåæíîñò
Защо ми е най-хубаво , топло и приятно у дома? Защо се чувст-

вам най-сигурен и спокоен с мама и татко? Защото това е нашето 
семейство. И когато сме заедно сме усмихнати, силни и добри! 
За децата от ОУ”Хр.Ботев” Войника семейството е най-хубавото 
нещо. И за него трябва да се говори с най-дълбока нежност и 
привързаност. Мама и тати са най-обичните. Те дават своята обич, 
грижи и любов за децата  и винаги желаят тяхното добро. За всичко 
това разговаряха малките на празника организиран с посвещение 
на християнското семейство. Рисуваха своя дом, разказваха за най-
интересните си преживявания, търсеха най-топлите определения 
за родното домашно огнище. Учителите умело разпалваха  този 
интерес към темата и помогнаха празникът да се запомни за дълго. 

Силвия Йорданова – 
IХa клас

От една година съм член 
на Българския Младежки 
Червен кръст. Този мой 
избор промени цялото ми 
съществуване. Първона-
чално си мислех,че това 
ще отново нещо безкрай-
но безинтересно и скучно, 
но се оказа много заин-
тригуващо и разтърсващо. 
Изучаването на историята 
на БЧК, запознаването с 
принципите му и всички 
благотворителни  мисии, в 
които се включих преобър-
наха мисленето ми. През 
тази година бях наградена 
с титлата Млад отличник 
на Червения кръст, а сега 
ми предстои да се включа 
в Академия за доброволци, 
където ще получа второ 
ниво сертификат и ще стана 
обучител на доброволци. 

Съдбата  понякога  прави  
неочаквани  подаръци  на  
човека,  които  осмислят 
живота му занапред.

Български червен кръст 
(съкратено: БЧК) е хумани-
тарна организация в Репу-
блика България. Основана 
е през 1885 година, вед-
нага след Съединението 
на Княжество България и 
Източна Румелия. БЧК е 
доброволна организация, 
част от Международното 
червенокръстко движение. 
Структурирана е в чети-
ристепенна организационна 
система.

Българският червен кръст 
е неправителствена органи-
зация, която получава го-
дишна държавна субсидия 
поради своето национално 
значение. Статутът на БЧК 
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е регламентиран в Закон 
за БЧК. [Български червен 
кръст (съкратено: БЧК) е 
хуманитарна организация 
в Република България. Ос-
нована е през 1885 година, 
веднага след Съединението 
на Княжество България и 
Източна Румелия. БЧК е 
доброволна организация, 
част от Международното 
червенокръстко движение. 
Структурирана е в чети-
ристепенна организационна 
система.

Искам да Ви запозная с 
една невероятна жена и една 
нетолкова известна мисия 
на БЧК по време на Втората 
Световна война, така наре-
чената Хуманитарна мисия 
на Източния фронт- Сани-
тарният влак и полевата 
болница, а жената се казва 
Стефана Томасини, родом 
от Ямбол, областта, в която 
се намира и моето родно 
място- град Стралджа.

През ноември 1941 г. 
Върховното  управление 
на  Българския  червен 
кръст,представлявано от 
проф. доктор Ораховац, 
организира стъкмяването 
на санитарен влак, който да 
работи на Източния фронт 
в интерес на Германската 
армия.

Ръководител на влака е 
Стоян Попстоянов - спе-
циалист хирург. В съста-
ва на влака са включени: 
подполковник доктор Спас 
Спасов Разбойников, Сер-
гей Грънчаров -аптекар, 
старша медицинска сестра 
е Мария Неманциева, шест 
медицински сестри, шест 
самарянки, четирима души 
носач-влаков надзорник, 

двама санитари и петима 
души домакински състав.
Общо личният състав на 
влака е 27 души.

На 23 февруари 1942 г. 
санитарният влак заминава 
от София, за да изпълни 
своята мисия. За началник 
на влака е определен доктор 
Атанас Анастасов - специа-
лист хирург. Включени са 
допълнително доктор Боян 
Карастойчев, мобилизира-
ните медицински сестри 
Стефана Томасини и Райна 
Пенчева, санитари и друг 
помощен персонал.

Отначало влакът обслуж-
вал южния, а след това и 
централния сектор на Из-
точния фронт. През периода 
1943-1944 г. влакът вече се 
използва на целия фронт 
и многократно пропътува 
разстоянието от Санкт Пе-
тербург до Крим.

    През това време на-
чалник на влака е военният 
лекар подполковник доктор 
Спас Разбойников, а вто-
ри лекар е доктор Любен 
Бурмов.

Продължава в 
следващия брой



Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

88 декември 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

ÑÒÀÒÓÒ
Общинският коледарски празник в  град 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.
Îðãàíèçàöèÿ íà ïðàçíèêà
Организатори на празника са Община Стралджа и  

НЧ “Просвета - 1892”–гр. Стралджа. Те съставят про-
грамата на празника и  реда  за явяване на групите по 
предварително   подадени  заявки  за участие.  

Общинският коледарски празник „Стралджа'2015” 
ще се открие на 18.12.2015г. /петък/ от  15.00ч.  на    
сцената  на НЧ  “Просвета - 1892” –    гр.  Стралджа.

Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще 
обяви резултатите  от класирането  до един  час след  
приключването на празника.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително обявеният ред за 

явяване на  групите ще бъде спазен стриктно. Ръково-
дителите потвърждават  участието на групите  пред 
организаторите  най-малко 30 минути преди началото 
на   празника.

 Организаторите си запазват правото да правят про-
мени в програмата в деня на празника.

Заявки за участие се подават до 11 декември 
2015 г. на адрес:

гр. Стралджа   ул. “Хемус” 12
Общинска администрация, Отдел “ОКЗСД
За допълнителна информация и справка: 

тел.: 04761 - 64/ 68
Пристигнали заявки след обявената дата не се включ-

ват за участие в празника.
Разходите по пребиваването на участниците са  за 

сметка на
организациите  и   институциите,    на  които   са 

представители.
 

Ðåãëàìåíò çà ó÷àñòèå
Коледарските  колективи, желаещи да участват в кон-

курсната  програма изпълняват до 3 песни, благословия 
и фрагменти от   обичая     „Коледуване”  –  в  рамките 
до 10 минути.    Колективите   ще бъдат  разпределени 
в две   възрастови   групи.

Първа възрастова група      -      до     14 г.
Втора възрастова група       -      над   14 г.

ÍÀÃÐÀÄÈ
На двете  възрастови групи ще бъдат присъдени 

първо, второ и трето    място,    придружени с парична 
награда, НАГРАДАТА НА КМЕТА, специална  поо-
щрителна 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

Íà 18 äåêåìâðè â Ñòðàëäæà

Êîëåäàðñêè ïåñíè è Êîëåäàðñêè ïåñíè è 
áëàãîñëîâêèáëàãîñëîâêè

Традиционният Общински 
коледарски празник в Стралджа 
ще се проведе на 18 декември. 
Официалното откриване е от 15 
ч. на сцената на читалището в 
общинския център.

Както уточнява Статута за 
пореден път   празникът  ще 
съдейства за съхраняване на 
богатите български обичаи, 
свързани със зимните празници, 
ще  помогне  за развитието на 
богатото ни национално песен-
но и танцово изкуство, както и 
за приобщаване на младите към 
културните ценности. Органи-
заторите – Община Стралджа 
и Читалище „Просвета 1892” 
Стралджа изпращат Статута до 
близки и по-далечни общини, до 
читалища и културни центрове, 
които работят за разпростране-
ние на народните обичаи. Заяв-

ките за участие ще се приемат 
до 11 декември.

Съгласно регламента ко-
ледарските колективи ще из-
пълняват до три песни , благо-
словия и фрагменти от обичая 
„Коледуване” в рамките до 10 

минути. Колективите ще бъдат 
разделени в две възрастови 
групи – първа група – до 14 
г. и втора група – над 14 г. В 
двете групи ще бъдат присъде-
ни първо, второ и трето място, 
придружени с парична награда. 

Предвидени са още награда на 
кмета, специална поощрителна 
награда за най-добра коледар-
ска група, най-добра обредна 
група, за станеник, кравай и 
др. Общият награден фонд е 
1000 лв. 

Ïèñìà ñ ìå÷òè
Äÿäî Êîëåäà, çäðàâåé!

С това обръщение до добрия белобрад старец започват писмата 
на децата от Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ Стралджа. 
Следват пожеланията за подаръци – кукла, телефон, ново яке, 
шоколад…Всеки според мечтите си. В дните преди най-красивия 
християнски празник малките украсиха и елхата в Центъра. Само 
след дни е тържеството когато ще трябва да изпеят новите песни, 
да кажат стихотворенията за Коледа. Очакванията са старанието 
им да бъде възнаградено и заедно с ръководителите от ЦОП да 
си устроят един прекрасен празник.


