
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. 30)   13. 11. 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

Ñòðàëäæà ïðàçíóâà!Ñòðàëäæà ïðàçíóâà!
Ñ  ïðåêëîíåíèå êúì ìèíàëîòî è ñ 

íàäåæäà çà áúäåùåòî
Ïúðâî îáðúùåíèå íà íîâîèçáðàíèÿ 

êìåò Àòàíàñ Êèðîâ

С празничен звън на камбаните 
на храма “Св.Архангел Ми-
хаил” в Стралджа започна 

осмия ден на ноември, Архангеловден, 
Празникът на общинския център. Гъ-
стата есенна мъгла, традиционна за 
това време на годината, не попречи за 
организацията на очакваното събитие. 
С почит  към героите отдали живота 
си за свободата на България венци на 
признателност бяха поднесени  на па-
метниците в града. Гости и жители на 
Стралджа посетиха църквата, където бе 
отслужена празнична литургия. Както 
всяка година със свои дарения миряни 
осигуриха няколко курбани за здраве.

В 10 ч. на площада започна офи-
циалната церемонията за издигане 
знамената на РБългария, на общината и 
на ЕС. Иван Иванов, вр.изп.дл.кмет на 
общината, заедно с новоизбрания кмет 
Атанас Киров бяха сред   официалните 
лица - народния представител  Иван 
Чолаков, Димитър Иванов, областен 
управител, Георги Славов, кмет на 
община Ямбол. Сред присъстващите на 

площада имаше общински съветници, 
представители на общинска админи-
страция,  ръководители на училища и 
социални центрове, граждани.

В своето слово за празника  Иван 
Иванов, вр.изп.дл.кмет на общината, 
припомни далечната и по-близка ис-
тория на селището, инициативата на 
достойни стралджанци за изгражда-

нето на църквата, енергичния дух за 
превръщане на селището в не малък 
пътен, стопански, търговски, банков, 
административен и духовен център, 
множеството успехи в развитието през 
годините. „Днес живота ни изправя 
пред поредното изпитание.  Трябва 
да вървим напред, трябва да бъдем 
достойни за мисията си, трябва сами 

да вдигаме по-високо и по-високо 
летвата на състезанието с времето, 
за да видим, че умеем да надскача-
ме себе си. И да поддържаме живо 
както националното си така и местно 
достойнство.”, каза той  прибавяйки 
благодарност към всички  присъст-
ващи. „И ако Св.Архангел Михаил 
всеки път ни посреща на входа на 
нашия храм с призива да влизаме с 
чисто сърце и чисти мисли, то аз бих 
добавил призива да подхождаме към 
всички общински дела със същата 
загриженост и с внимание към всеки 
човек и всеки проблем. Да запазим 
вярата си, да посрамим злобата, да 
имаме очи за светлото и благородното, 
да подаваме ръка за милосърдното. Да 
бъдем българи!”, завърши той.

Като новоизбран кмет на Страл-
джа към присъстващите се обърна 
и Атанас Киров, който напомни, че 
изборите вече са минало и е време 
за работа. Увери стралджанци, че ще 
работи  със сърце и ум за бъдещето 
на общината. „Време е да забравим 
предизборните пристрастия и да се 
съсредоточим върху това, което пред-
стои. Искам да ви покажа, че аз не 
съм лош човек и имам какво да дам 
за моя роден край!”, добави той. След 
като слезе от трибуната г-н Киров 
се спря при всеки човек с поздрав 
за празника, хората му отвръщаха 
с пожелания за спорна и успешна 
работа. Междувременно на сцената  
ансамбъл „Въжички” поднесе своята 
празнична програма.  

СТРАНИЦА 3

Èíòåðâþ 
ñ Æèâêî 
Àíãåëîâ, 
Ïðåäñåäàòåë 
íà ÎáÑ – 
Ñòðàëäæà
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Àòàíàñ Êèðîâ, êìåò íà îáùèíà Ñòðàëäæà, ñ  îáðúùåíèå êúì îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ:

Óëåñíÿâàéòå ìå, 
íå ìè ïðå÷åòå!

Кратка и  оперативна беше пър-
вата среща на кмета Атанас Киров с 
колектива на общинска администра-
ция, на която той пристигна заедно 
с Живко Ангелов, председател на 
ОбС и съветниците Гроздан Иванов 
и Георги Узунов.

„Идвам, за да  работя за благото на 

града и общината. Амбициозен съм, 
млад съм! Ще се справя! Очаквам от 
вас да ме улеснявате без да ми пречи-
те. Моля  всеки от вас да изпълнява 
спокойно задълженията си!” обърна 
се към присъстващите новоизбрания 
кмет уверявайки ги, че предстоят сре-
щи, разговори, преценка на работата 

на всеки. Г-н Киров подчерта, че из-
борите вече са приключили и е време 
страстите да отшумят. Периодът е за 
навлизане в работата, за запознаване 
с конкретните проблеми и хората по 
места. „ С отворено лице съм към 
всеки! Ако някой не ме харесва, ако 
счита, че не може да работи с мен, 

добре дошъл е да си подаде молбата. 
Не искам да съм строг, но ще има  раз-
личен ред. Няма да е лесно, свикнали 
сте  по един начин, сега ще е друго, 
но, уверявам ви, няма да е за лошо!”, 
каза кметът и допълни, че ще живее в 
Стралджа, ще бъде на разположение 
всеки ден.

Äà ñå õâàùàìå çà ðàáîòà!
Т о з и 

призив от-
прави към 
кметовете 
на  селата  
новоизбра-
ният  кмет 
на община 
Стралджа 
Атанас Ки-
ров. На пър-
вата среща, 
в присъст-
вието на об-
ластния управител Димитър Иванов,   той подчерта, че 
всеки от тях ще има неговата подкрепа за работа без да 

ги дели по 
партийни 
пристрас -
тия .  „Има 
много как-
во да свър-
шим. Като 
кмет на об-
щината аз 
ще напра-
вя необхо-
димото, за 
да изпълня 

обещанията си. Очаквам и вашата подкрепа за това. 
Искам да бъдем в добри отношения, да си помагаме.” 
допълни кметът, който поиска в следващите дни всеки 
от кметовете на селата да представи  най-важните про-
блеми предстоящи за решаване по места. 

Г-н Киров информира присъстващите, че в близките 
дни ще станат ясни неговите заместници и екипът, с 
който ще работи. „Имам амбициозен план, няма да се 
спра пред нищо, за да го изпълня! Бил съм спортист и 
бизнесмен и работата не ме плаши! Очаквам да бъдем 
добър екип!” приключи той с пожелание за спорна 
работа.

Íîâîèçáðàíèòå êìåò íà îáùèíàòà, îáùèíñêè ñúâåòíèöè è êìåòîâå íà íàñåëåíè ìåñòà ïîëîæèõà êëåòâà

Òúðæåñòâåíî çàñåäàíèå íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà

Ñòàðò íà ñèëåí åêèï ñúñ ñåðèîçíè àìáèöèè

Веднага след като отшумяха последните акорди на хим-
на “Мила, Родино”, областния управител Димитър Иванов 
откри тържественото заседание на новия ОбС в Стралджа. 
Като начало г-н Иванов благодари на ОИК и председателя 
Ани Канева за добре свършената работа в предизборния 
месец, за да отправи поканата за връчване  удостоверенията 
на избраните кмет на общината, съветници, кметове на села.

В най-тържествения момент прозвуча клетвата на на-
родните избраници. „Заклевам се в името на Р България 
да спазвам Конституцията и законите на страната и във 
всичките си действия да се ръководя от интересите на 
гражданите от община Стралджа и да работя за тяхното 

благоденствие” ясно и ка-
тегорично повториха новия 
кмет на общината, съветни-
ците, кметовете на селата в 
присъствието на множество 
граждани. Веднага след това 
бяха поканени да подпишат 
клетвените листи.

 „Работете сериозно и 
с отговорност към всички 
жители, отстоявайте инте-
ресите на гражданите и не 
забравяйте поетите ангажи-
менти към тях!”, отправи 
към положилите клетвата 
своето пожелание областния 
управител Димитър Иванов. 
В обръщението си към съ-
ветниците той  изрази уве-
реност, че ще бъдат опора 
на кмета , на  неговия екип и 
на общинска администрация. 
„Бъдете разумни във взема-
нето на решенията, помнете 
клетвата и отстоявайте ин-
тересите на тези, които ви 
гласуваха своето доверие!”, 
добави той подчертавайки, 
че хората дадоха своя глас 

, за да бъдат защитавани, 
техните интереси да бъдат 
отстоявани. „Бъдете силен 
екип, оправдайте това дове-
рие! Работете с висок дух! 
И нека успехите са с вас! 
На добър час!” Пожела-
нията бяха съпътствани от 
ръкоплясканията на при-

състващите в залата, които 
по същия възторжен начин 
посрещнаха и  кмета Атанас 
Киров, който, приемайки 
кметската огърлица,  се из-
прави развълнуван пред тях. 
„За мен това е огромна чест! 
Вие, гласоподавателите , ме 
задължихте да застана тук 
и се чувствам отговорен да 
споделя мислите си. Имаше 
период на разколебаване 
дали да се включа в битката 
за кметското място. Но не 
ми харесаха нещата, които 
се случват в моя роден край. 
И…навлязох в политическо-
то блато. Искам да ви уверя, 
че ще изляза с чест от това 
блато! Водил съм много 
битки и съм ги печелил. Има 
хора, които ме подцениха, 
но искам да им кажа, че ще 
спечеля и тази война. Няма 
да се предам! И ще стигнем 
до момента  в който ще кажа, 
че за мен е било чест да бъда 
кмет на Стралджа  и никой 
от вас няма да се срамува 

от мен!” 
к а з а 
развъл -
н у в а н 
Ат а н а с 
К и р о в . 
П о в т о -
р и ,  ч е 
за  него 
клетвата 
е повече 
от ясна и 
ще даде 
в с и ч к о 
от  себе 

си, за да я отстоява. „Горд 
съм и съм амбициран да 
работя!” По отношение на 
новата структура присъства-
щите получиха обещанието 
за провеждане разговори с 
всеки. „Ще има сърдити, 
може би и разплакани, но кой 
на каквото си е постлал , на 

това ще легне!”, категоричен 
беше новия кмет, което бе 
посрещнато одобрително от 
публиката. 

З а с е -
данието 
продъл -
жи  под 
ръковод-
с т в о т о 
на  най -
възраст-
ния  об -
щин с к и 
съветник 
Радинка 
Паруше-
ва, която 
поздрави 
всички новоизбрани с думи-
те: „ Ние спечелихме довери-
ето на хората  и изрекохме 
клетвените слова с което по-
ехме огромната отговорност 
да работим в полза на хората. 
Вярвам, че всеки от нас е 

готов да посвети себе си на 
местното самоуправление и 
да оправдаем доверието!”

В рамките на заседанието 
бяха предложени две кан-
дидатури за председател на 
ОбС – Живко Ангелов от МК 
”Промяна” и Иван Георгиев 
от БСП. След гласуването, 
проведено от избрана ко-
мисия с председател Георги 
Узунов, стана ясно, че с 9 
гласа „за” одобрение полу-

чава Живко 
Ангелов.

„З а  мен 
този избор не 
е привилегия, 
а голяма отго-
ворност, коя-
то ще понеса 
с  достойн -
ство. И както 
обеща кмета 
Атанас  Ки-
ров, ние няма 
да излезем от 
мандата с на-
ведени глави!” 
обърна се към 
присъстващи-
те новоизбра-
ния председа-
тел на ОбС. 

Заседание-
то продължи 
с  избор  на 
временна ко-
мисия, която 
да  подготви  

новия Правилник за органи-
зацията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимо-

действието  му с общинска 
администрация. Тя ще се пред-
седателства от Живко Ангелов, 
а членове са Гроздан Иванов, 
Росица Стоева, Валентина Ма-
ринова, Иван Георгиев.

Надя ЖЕЧЕВА 
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Èíòåðâþ ñ Æèâêî Àíãåëîâ, Ïðåäñåäàòåë íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà

Ùå ïðåâúðíåì îáùèíà Ñòðàëäæà â ìÿñòî, 
çà ïî- äîñòîåí è êà÷åñòâåí æèâîò, êúäåòî 
áëèçêèòå íè äà æèâåÿò ãîðäè â ñâîåòî 
íàñòîÿùå è ñïîêîéíè çà ñâîåòî áúäåùå!

ТЕЛ.  0884526499
 èçâúðøâà 

ëå÷åáíè ìàñàæè 
ïî àäðåñè

Êîíñóëòàòèâåí êàáèíåò 

Консултации с деца, които при пътуване в автобус 
се държат неприлично и агресивно спрямо оста-
налите, проведоха  членовете на Консултативния 
кабинет към МКБППМН в община Стралджа. 
Малките дадоха обяснение за постъпките си пред 
психолога Стоян Стоянов , Георги Петров, секретар 
на МКБППМН и  останалите членове на съвета, 
и  осъзнавайки погрешното си поведение, обещаха 
това да не се  повтаря. Разговорът даде възможност 
за откровение и  усещането, че има институции 
които са в помощ на деца и родители с проблеми.
Консултативният кабинет  към МКБППМН в община 

Стралджа  работи активно вече  6  години. Време през 
което е разгледано поведението на десетки деца от 
града и общината. Всеки от проблемите  намира своето 
решение. Това се оценява   от училищните ръководства 
и от  родителите, за които е било трудно да се справят 
с подрастващите.

Във връзка със станалия ин-
цидент в Гимназията по иконо-
мика - Сливен, Георги Петров, 
секретар на Местната комисия 
за борба с противообществе-
ните прояви на малолетните и 
непълнолетните, съвместно с 
представители на РУ”Полция”, 
по график провеждат   срещи 
с ученици  от  училищата в 
община Стралджа. 

Съгласно чл.10 от Закона 

за борба с противообществе-
ните прояви на малолетните 
и   непълнолетните  местните 
комисии организират и  коор-
динират социално-превантив-
ната дейност на територията 
на общината. В тази връзка  
срещите в училищата целят  
насочване по-голямо внимание 
към охраната  и  пропускател-
ния режим  както в  учебните 
сгради така и в дворовете на 

училищата. Дава се възмож-
ност на децата изпаднали в 
различни ситуации да споде-
лят и да  се вземат мерки за  
оказване  социална защита на 
нуждаещите се.

Всички училища в община-
та имат осигурен  видеокон-
трол. Ръководствата на учи-
лищата  правят необходимото 
и за сериозен пропускателен 
режим.  

Ñðåùè â ó÷èëèùàòà, 
çàðàäè èíöèäåíòà â Ñëèâåí

Инж. Живко Ангелов е 
роден на 5 ноември 1971г. в 
Стралджа. Завършва сред-
но образование в родния 
град, след което продъл-
жава във ВТУ „Ангел Кън-
чев“ - Русе. Дипломира се 
успешно със специалност 
„Комплексна механизация 
и поточни линии в селско-
то стопанство”. Собстве-
ник на агенция за недви-
жими имоти и земеделски 
производител. Председател 
на Общинското ръковод-
ство на Земеделски народен 
съюз, общ. Стралджа и 
член на Областното ръ-
ководство на партията за 
област Ямбол. Четвърти 
пореден мандат избиран 
за общински съветник, с 
дългогодишен опит в изра-
зяването и отстояването 
на  гражданска позиция. 

Семеен, със съпруга – 
адвокат с повече от десет 
годишна практика в адво-
катурата. Има дъщеря на 
21г., студентка в третия 
най-престижен правен фа-
култет във Великобрита-
ния, и син на 12 г.

- Здравейте, г-н Анге-
лов. Вие сте новоизбрания 
председател на Общински 
съвет - Стралджа, което е 
нелека задача. Ясно е, че 
сегашният ОбС наследи 
изчерпан лимит на доверие 
от страна на гражданите 
към мнозинството на ста-
рия общински парламент. 
Ще се справите ли с отго-
ворностите и ще оправдае-
те ли гласуваното доверие 
през идния мандат?

- За мен е чест да заема 
тази позиция и да поема 
по пътя в услуга на хората 
от родния ми край, хора, с 
които съм израснал, живея 
до ден днешен и споделям 
общи проблеми. Поетата 
отговорност е сериозна, а  
дейността на Общинския 
съвет се очертава да бъде 
натоварена. Ние всички сме 
избрани от хората и ще 
работим за подобряване на 
качеството и условията на 

живот в общината, както 
заявихме и в предизборните 
си кампании. Съгражданите 
ни изразиха желанието си 
за промяна на тези местни 
избори. Те видяха промяната 
в лицето на г-н Атанас Киров 
и неговия екип. Гласуваха 
доверие на 17-те представи-
тели на различните партии 
съставляващи общинския 
съвет за този мандат. Моята 
цел е да бъда гарант за пра-
вилното функциониране на 
местния парламент, така че 
всички проблеми, с които 
трябва да се справи местното 
ръководство и хората тук, да 
получат компетентно, навре-
менно и законосъобразно 
решение. Убеден съм, че ще 
оправдая и запазя доверието 
на жителите. Една от първи-
те сериозни стъпки, които 
ще предприема в стремежа 
си за успешен мандат на 
Общинския съвет, е насър-
чаването на диалога между 
хората и местната власт, на 
общинския съвет с кмета, 
зам.кметовете и общинската 
администрация. Мнението 

на жителите ни е важно и ще 
бъде в основата при изработ-
ването на нормативната база 
на община Стралджа, както и 
на програмите и стратегиите 
за развитие на общината. За 
тази цел ще разчитам силно 
на непрекъснатия диалог с 
нашите жители, както и на 
общинското ръководство, 
по най-актуалните социал-
но-икономически и духовни 
проблеми. Ще имам приемни 
часове за всички, които же-
лаят да споделят мнение, да 
получат помощ и съдействие. 
Диалогичността ще бъде 
водещ фактор при нашите 
заседания, ще се стремя 
към избор на точен подход, 
за да има гаранция за про-
дуктивност, уравновесена 
и свободна дискусия между 
представителите на различ-
ните политически сили в 
местния парламент. 

- В сравнение с Вашата 
предшественичка на поста 
– г-жа Атанаска Кабако-
ва, Вие сте сравнително 
по-млад. Смятате ли, че 

това би могло да бъде не-
достатък и чувствате ли 
се достатъчно запознат с 
материята и отговорно-
стите, които съпътстват 
ролята на Председател на 
Общински съвет?

- Вярно е, че възрастовата 
разлика е осезаема, но и аз 
не съм първа младост! На-
трупал съм доста опит както 
в личния си живот като син, 
съпруг и родител, така и в 
създаването и управлението 
на свой собствен бизнес. По-
емането на председателския 
пост е предизвикателство, 
пред което не съм се изпра-
вял никога преди. Силно 
вярвам и съм убеден, че моя 
дългогодишен опит като 
общински съветник през 
изминалите три мандата, 
ще бъде сериозна основа 
за работата ми и през този 
четвърти мандат като част от 
управлението на общината. 
Зная, че новото предизвика-
телство ще ме постави и пред 
нови изпитания. Но аз имам 
не само навика, а и волята да 

се справям, да продължавам, 
да се уча и усъвършенствам 
в областите, в които практи-
кувам. Чувствам се сигурен 
с подкрепата на екипа на 
МК „Промяна”, с които из-
вървяхме един не лек път, 
натрупахме  полезни знания 
и опит. Всичко това ще бъде 
от полза за ориентацията  и 
решаването на най-важните 
проблеми на общината. 

Аз милея за родния си 
край и проблемите тук са 
ми добре известни. Боли ме, 
че не всичко в живота ни е 
такова, каквото бихме искали 
да бъде. Виждам, че не се 
предлага сигурно бъдеще 
за младото поколение, от 
което са част и моите деца, 
повечето от младежите са 
принудени да търсят реали-
зация в други места, а тези 
които избират да останат тук, 
срещат трудности при осигу-
ряване на препитание. Добре 
позната ми е икономическата 
среда за реализация на моето 
поколение, хората на средна 
възраст, защото съм изпитал 
от първо лице търсенето 

на работа и условията за 
развитие на малък и среден 
бизнес в региона. Болея, че 
възрастните, нашите роди-
тели и прародители, нямат 
спокойствието и сигурността, 
които заслужават. Знам, че 
в нашия край липсва ико-
номика, която да осигурява 
работни места, както за ква-
лифицираните , така и за нек-
валифицираните хора... Това 
е едва началото на списъка 
с  направления на работа, 
които са на дневен ред пред 
новата общинска управа и 
ОбС. Силно се надявам до 
края на този мандат да успеем 
да се справим с наболелите 
проблеми. Не ни липсва опит, 
решителност и стратегия. Да 
даде Господ само здраве и 
подкрепа всички да вървим 
безкористно и пълноценно 
по пътя на промяната и да 
превърнем община Страл-
джа в място за по-достоен 
и качествен живот, където 
близките ни да живеят горди 
в своето настояще и спокойни 
за своето бъдеще. 

Продължава на стр.4
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Ïîçäðàâëåíèÿòà 
êúì íîâèÿ êìåò íà 
Ñòðàëäæà

“Националното сдружение на общините в Република 
България искрено Ви поздравява  с избирането Ви за 
кмет на община Стралджа и Ви казва „Добре дошли!” 
в голямото ни общинско семейство! 

Сигурни сме, че като новоизбран кмет сте зареден с 
много енергия и идеи как да поемете демократичната 
„щафета”, но знайте, че ще имате не малко препятствия  
и подводни камъни. Не се притеснявайте! НСОРБ е до 
Вас, като Вашата организация, като Ваш представител 
и глас пред институциите в България и Европа. НСОРБ 
е Ваш съветник и съратник, който ще Ви подкрепя в не 
лекия път в служба на хората.Бъдете убеден, че когато 
работим заедно, когато се борим заедно, постигаме 
повече и по-значими резултати в полза на нашето 
общество.

Нека си пожелаем предстоящия мандат да бъде ман-
дат на реалната децентрализация, устойчив растеж и 
просперитет на нашите градове и села!

Желаем Ви здраве, сили и упоритост. Не се огъвайте 
пред препятствията и разчитайте на нашата подкрепа!

Гинка ЧАВДАРОВА, изп.директор на НСОРБ

   „Трудното мина, спечелихте доверието на жители-
те, сега предстои още по-трудното – да го оправдаете!

    От сърце Ви пожелавам да сформирате екип от 
професионалисти, да получите подкрепата и водите 
конструктивен диалог с ОбС, за да реализирате успешно 
всички точки от предизборната си платформа.”

Проф. Иван ВЪРЛЯКОВ, изп.директор на 
РАО”Тракия”

    „От името на Научно-техническия съюз на спе-
циалистите от земеделието /НТССЗ/ и лично от свое 
име бих искал да Ви поздравя  с избирането Ви за кмет 
на община Стралджа. Желая Ви много успехи в начи-
нанието за превръщане на Стралджа в притегателна 
образцова община, средище на умни, силни и достойни 
хора, с които поколенията да се гордеят и да помнят.”

Проф. Д.р Въльо ВЪЛЕВ, доктор на науките, 
Председател на УС на НТССЗ

Продължение от стр. 3

- Какъв ще бъде прино-
сът Ви за привличане на 
инвеститори?

- Начините са много. И 
аз съм убеден, че заедно с 
кмета Атанас Киров няма да 
пропуснем нито една въз-
можност, за да привлечем  
инвеститорски интереси. 
В управленческата про-
грама на МК „Промяна“ е 
заложено разработването 
на инвеститорка стратегия 
и инвестиционен фонд на 
общината. Ще подпомагам 
развитието на този проект 
идните четири години. Дос-
та от хората, които поехме 

ангажимент към управле-
нието този мандат, сме хора, 
успели в бизнес средите и 
смятам, че контактите които 
имаме, ще дадат начален 
тласък за реализиране на 
инвеститорската програма. 
Моето желание е тук да 
помогнем за изграждането 
на браншови организации, 
които да подпомагат наме-
ренията ни. Трудна, но не 
невъзможна задача може 
да бъде и изграждането 
на местен инвестиционен 
фонд. Лично аз ще привет-
ствам всяка  добра идея, 
ще се радвам ако местните 
жители бъдат дейни и проя-
вяват инициативност, както 
и конструктивна критика, 
ако има неща, с които не са 
съгласни. От своя страна, 
давам обещание, че Об-
щинския съвет ще съблю-
дава стриктно следването 
на законодателството, ще 
приема само решения в ин-
терес на хората и общината, 
ще гарантира гласност и 
прозрачност при обсъжда-
нето и гласуването на тези 
решения.

- Вашата силна страна 

е земеделието. Да обър-
нем внимание към тази 
област, която по тради-
ция осигурява препита-
ние на не малко хора тук.

- Селското стопанство е 
отрасъл с голям потенциал 
в нашата община. Винаги 
е било и ще бъде основна 
тема за разговор и надежда 
за оцеляване в трудното 
време. Начините, по кои-
то може да се насърчава, 
са много и най-различни 
- може да се развиват раз-
лични направления, може 
да се подпомагат и прила-
гат интересни новаторски 
идеи, да се обучи и подгот-
ви както квалифицирана, 
така и неквалифицирана 
работна ръка за нуждите на 
всеки един етап от създа-
ването на селскостопанско 
производство. Това, което 
задължително трябва да 
се направи, е да се поощ-
ряват млади фермери и 
земеделци, да се изгради 
местна структура за пре-
доставяне на необходимата  
информация и подкрепа 
при кандидатстването и 
усвояването на европейски 

средства. Освен това, тряб-
ва да подпомагаме и вече 
утвърдилите се в тази об-
щина земеделци/фермери, 
да гарантираме опазване от 
кражби и осигуряване на 
добри цени за реколтата. 
Дайте ни време да навлез-
ем в работата и ще наме-
рим начин да приложим на 
практика заплануваното.

- Няма да подценяваме 
духовността, нали?

- О, един бездуховен 
народ е народ без бъде-
ще! Това съвсем не е моя 
мисъл, а доказана истина.  
Бих искал да бъда полезен 
за подпомагане на образо-
ванието, културно-общест-
вения живот, традициите 
в община Стралджа. Ние 
имаме богато минало, с ог-
ромна любов поддържаме 
едно блестящо фолклорно 
богатство –  с това можем 
да впечатлим и сънарод-
ниците, и света. Нека не 
се подценяваме! Нека се 
гордеем, че сме от този 
край. Заслужаваме го!

Интервюто взе:
Надя ЖЕЧЕВА

Èíòåðâþ ñ Æèâêî Àíãåëîâ, 
Ïðåäñåäàòåë íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà

Êìåòîâå âñòúïèõà 
â äëúæíîñò
Новоизбраните кмето-

ве на села от общината 
встъпиха в длъжност. 
Навсякъде  по кметства-
та бяха организирани 
мили тържества. 
В  Зимница  новият 

кмет Милен Стамов бе 
посрещнат  с медена 
пита. Двама свещени-
ци отслужиха молебен 
за здраве. Отец Борис 
от  местната  църква 
„Св.Димитър” отправи  
най-топли напътствия 
и пожелания към кме-
та.  Сред присъстващи-
те на тържеството бяха 
семейството на кмета,  

служители от кметство-
то, членове на Щаба на 
Милен Стамов, предста-
вители на читалището 
, други общественици. 
„Уверявам ви, ще бъда 
кмет на цялото село! 
Ще управлявам с разум 
и мъдрост!” обърна се 
развълнуван към при-
състващите г-н Стамов 
и благодари за внима-
нието.
Новоизбраният кмет 

на село Войника Мария 
Георгиева  бе посрещна-
та с хляб и сол от слу-
жителите в кметството 
и свои привърженици. 

Отец Иван Динев отслу-
жи водосвет за успешен 
мандат . Временният 
кмет Иван Куртев връ-
чи символично ключа 
на кметството на г-жа 
Георгиева. Новият кмет 
изказа благодарност на 
своя щаб и на хората, 
дали своето доверие за 
нея. В отговор Мария 
Георгиева  получи поз-
дравления и много цветя 
с пожелания за дълго и 
ползотворно кметуване.
Със скромно търже-

ство в кметството на 
Чарда посрещнаха Валя 
Симеонова. Отслуже-

ният водосвет за здра-
ве даде надеждата, че  
за чарденци предстоят 
по-добри дни. Веднага 
след постъпването си на 
работа новия кмет се зае 
с текущите задачи. 
С внимание, с очаква-

не за спорна и полезна 
работа за развитието 
на селищата  бяха по-
срещнати  и останалите 
новоизбрани кметове на 
кметства. Тези, които са 
преизбрани,  продължи-
ха работата си с нагла-
сата да дадат всичко от 
себе си за изпълнение на 
дадените обещания. 
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Íîâè ïðàâèëà 
çà äîìàøíèòå 
êàçàíè çà ðàêèÿ
Собствениците на казани ще могат да работят само 

6 месеца в годината – от юли до края на декември. Ако 
искат да варят алкохол извън този период, ще трябва 
да уведомяват Агенция “Митници”. Парламентарната 
бюджетна комисия гласува на второ четене промени в 
Закона за акцизите и данъчните складове, за да станат 
факт трябва да бъдат приети и в пленарна зала. Според 
вносителите така ще се намалят загубите от приходи от 
акцизи от незаконна дестилация на алкохол.

С предложените промени се цели ограничаване на 
сивия сектор при правенето на ракия и увеличаване 
на приходите за хазната. Освен това, с въвеждането на 
срок за варене на ракия, ще се ограничи използването 
на суровини с неясен произход ,които може и да са 
опасни за здравето.

Според промените, за малки обекти за дестилация 
на алкохол ще се считат казани с обем на съдовете до 
500 литра, а не до 1000, както е в момента. Това ще 
намали броя на малките собственици на казани,които 
сега ползват привилегията за намалена акцизна ставка.

Когато казаните са с обем на съдовете над 500 л 
,собствениците им не само ще ги обявяват в Агенция 
„Митници”, а ще трябва да ги лицензират като данъчни 
складове. Това според собственици на казани ще доведе 
до скок в цените за варене на ракия.

Според вносителите на промените – това са европей-
ски практики. Окончателното им приемане ще стане в 
пленарната зала.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Читалищното ръковод-
ство в Първенец поддър-
жа жив народния бит на 
селото. През последните 
няколко години местни 
активисти организираха 
кампания за събиране на 
битови предмети, оръдия 
на труда, които вече са 

подредени в красив кът във 
фоайето на читалището. 
Мъжка, женска и детска  
народни носии привличат 
погледите на местните 
жители и гости. Хората 
се спират, разглеждат и 
коментират своето мина-
ло. Софричката, хурката 

с къделята и вретеното, 
чакръка, полицата с медни-
те паници, паламарка, ши-
ник, сърп и какво ли още 
не са успели да  съберат на 
едно място  самодейците. 
И  се чувстват щастливи 
и горди,че има какво да 
показват на младите.  

    Читалището поддържа 
библиотечната дейност. 
Всяка година се организи-
рат групи за коледуване , 
лазаруване и кукери. Най-
хубавото е , че в тях при-
състват млади хора, които 
приемат народните обичаи 
като част от своя живот.

Ïàçèòåëè íà íàðîäíèÿ áèò

От  10 ноември в Ямболската ХГ "Жорж Папазов"  е открита 
самостоятелната изложба на проф. Панайот Панайотов- Пането 
- "Макулатура".

Изложбата е отдаване на почит към творчеството и паметта на 
един от най-големи-
те български худож-
ници с ямболски ко-
рен, оставил трайна 
диря в световното 
изкуство  - Жорж 
Папазов. Тя е свое-
образна почит и към 
ямболския култу-
рен и духовен живот 
като цяло. Самият 
Панайот Панайотов 
- Пането е здраво 
свързан с това богато наследство - негов баща е познатият на 
ямболската публика даровит художник проф. Панайот Панайотов, 
родом от Стралджа.

Макар и странно, проф. Панайот Панайотов – Пането представя 
за първи път в Ямбол своя самостоятелна изложба. Експозицията 
е провокирана от стила и е посветена на един от най-големите 
– Жорж Папазов.

Èçëîæáà íà 
Ïàíåòî â ßìáîë

Ïúòÿò íà õëÿáà

Какъв е пътят на хляба от посятото зърно в земята до филията  
на масата? На този въпрос получиха отговор децата от втора група 
при ЦДГ”Здравец” в Стралджа. Под ръководството на педагозите 
Ваня Пенева и Пенка Узунова  малките  първо  се разходиха по 
полето, за да „видят” сеитбата, грижата за растежа на пшеницата, 
жътвата и прибиране на зърното. Надникнаха в мелницата където 
от зърното се получава брашното  след което дойде ред на фурната 
където се омесва тестото и се пече хлябът. Най-приятния момент 
от урока се оказа почерпката с вкусна погача с която децата из-
ненадаха и директорът Живка Илиева.

Ïîëåçíè óðîöè ïî 
áåçîïàñíîñò íà äâèæåíèåòî

Децата от всички групи в ЦДГ”Здравец” знаят правилата за 
движение. За това им помогна поредната среща с представители 
на РУ”Полиция”, които демонстрираха пред малките как трябва 
да се държат на пътя, показаха им знаците, запознаха ги със 
светофара, дадоха им примери кога и как се преминава по пеше-
ходна пътека.  Шестгодишните  посрещнаха с голям интерес и  
спирането на движението от полицаите, за да пресекат малките  
улицата. Урокът „Уча се да се движа безопасно” бе във връзка 
с 15 ноември, Ден в памет на загиналите в ПТП. Възпитанието 
и обучението по безопасност на движението  на децата е част 
от учебната програма на детската градина. Целта е у всяко дете 
навреме да се изгради система от знания и умения за движение по 
пътищата , избягване на рискови ситуации, развиване на защитни 
механизми с цел осигуряване на личната безопасност и живота.
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Кабинетът „увеличава такса-
та за годишна винетка за леките 
автомобили от 67 лв. на 97 лв. 
Промяната ще влезе в сила от 
2016 г.,. На пресконференция 
министърът на регионалното 
развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова съобщи, че 
цената на годишната винетка 
за леките автомобили от 67 лв. 
става на 97 лв. Винетката за 
месец за леките коли от 25 лв. 
става на 30 лв. Седмичната ви-
нетка за леките автомобили от 

10 лв. се увеличава 
15 лв. Таксите за 
винетни стикери и 
за останалите кате-
гории автомобили 
също се вдигат. Па-
влова коментира, 
че от 2008 г. не са 
актуализирани це-
ните за винетките. 
Тя посочи още, че 
цените на винетки-
те у нас са едни от 
най-ниските.

Ôóòáîëíè ðàäîñòè è 
íàäåæäè
Устремното  начало 

на  ОФК”Стралджа” в 
областното първенство 
донесе много радост на 
феновете, които продъл-
жават да отброяват  го-
ловете и набраните точки 
за своите фаворити.  До 
петия кръг стралджан-
ци  останаха на върха 
на таблицата с  пълен 
актив от 18 точки и без 
допуснат гол в своята 
врата. Първите късмет-
лии да нарушат това бяха  
каменчани.  Срещата с 
ФК”Червена звезда” при-
ключи отново с победа 
на ОФК”Стралджа - 5:2. 
В седмия кръг  срещу 
ФК”Межда” резултатът 

приключи  с 3: 0 за страл-
джанци, а в осмия срещу 
ФК”Победа”  три попа-
дения в противниковата 
врата бяха аплодирани 
от публиката. Вратарят 
на „Стралджа” допусна 
само един гол. 

С  интерес  се  на -
блюдават и срещите на 
ФК”Бакаджик” Войника, 
който регистрира убе-
дителни победи  срещу  
ФК”Червена звезда” и 
ФК”Межда”  с резултат  
3:1, срещу ФК”Безмер” 
– 3:0. Интересен беше 
двубоят във Войника, къ-
дето  гостите от Зимни-
ца получиха седем гола 
във вратата си и успяха 

да вкарат 4 на домаки-
ните.  Без да допуснат 
попадения в своята врата 
войничани регистрираха 
още една победа в   по-
следния осми кръг – 3:0 
срещу ФК”Искра”. Свой 
принос в този мач има  
и Атанас Киров, новият 
кмет на Стралджа, който 
игра в двете полувремена 
и мотивира момчетата да 
дадат всичко от себе си за 
победата.  С този устрем  
отборът се задържа на 
едно от челните места и 
дава индикации, че ще 
претендира да го запази.

Другите два отбора от 
общината ФК”Бенковски” 
Зимница и ФК”Червена 

звезда” Каменец са доста 
колебливи в резултатите. 
Но енергия и дух има, 
има и зрителски интерес, 
което дава гаранции, че 
предстоят още  емоцио-
нални срещи.

 В деветия кръг  Страл-
джа ще бъде домакин 
на двубоя с  Войника, 
Зимница на свой терен 
ще срещне ФК”Хр.Бо-
тев”., Каменец ще гостува 
на ФК”Безмер”. В десе-

тия кръг ще се изправят 
един срещу друг отборите 
на Каменец и Зимница,  
Стралджа срещу Елхо-
во,  ФК”Бакаджик” срещу 
ФК”Тракиец”. В послед-
ния, 11 кръг, програма-

та предвижда мачовете 
между Елхово и Войни-
ка,  ФК”Бенковски” – 
ФК”Межда”,  ФК”Искра” 
– ФК”Червена звезда” и 
ОФК”Стралджа” срещу 
ФК”Ботев”.

×åñòèò ðîæäåí äåí!
Êà÷åñòâåíè è åôåêòèâíè óñëóãè â Öåíòúðà 
çà ñîöèàëíà ðåõàáèëèòàöèÿ è èíòåãðàöèÿ

Центърът за социална 
рехабилитация и инте-
грация/ЦСРИ/ в Страл-
джа отбеляза своя девети 
рожден ден. Съпричаст-
ни с празника станаха 
Иван Иванов, вр.изп.
дл.кмет на общината, 
Мария Толева, зам.кмет, 
Недялка  Димитрова , 
гл.експерт отдел „Об-
разование и социални 
дейности”, Мима Минко-
ва, социален работник в 

„Социално подпомагане” 
Стралджа. В тържество-
то взеха участие деца-
дългосрочни ползватели 
на социалните услуги в 
ЦСРИ и ЦОП/Център за 
обществена подкрепа/.

   Обръщайки се към 
всички  присъстващи 
Живка Иванова, управи-
тел на ЦСРИ, припомни, 
че услугите предоста-
вяни в ЦСРИ, са добре 
познати на гражданите. 
Обогатяването на базата 

стана  по -
в од  г -жа 
И в а н о в а 
да  изкаже 
специална 
благодар -
но ст  към 
общинско-
то ръковод-
ство  за раз-
бирането и 
подкрепата 

и под-
пома -
г а н е 
п р о -
фесио-
нално-
то раз-
витие 
на спе-
циали-
стите. 
Т я 

припомни, че еки-
път е участвал в 
специализирани 
обучения за над-
граждане на про-
фесионални уме-
ния, работни сре-
щи от 
цикъла „Заедно 

можем  повече”, 
организирани от 
КСУДВ Ямбол, пе-
риодично центъра 
получава  профе-
сионална подкрепа 

от външен супервизор. 
Част от специалистите са 
обучавани и в Карин дом 
– Варна. Всички преми-
нават и през обучение по 
първа долекарска помощ 
с лектор от БЧК, за което 
притежават сертификати.

 „Вярваме и се на-
дяваме, че и занапред 
ще имаме необходимата 
подкрепа от общинското 

ръко -
в о д -
с т в о , 
за  да 
о с и -
гуря -
в а м е 
всич -
к и 
пред -
п о с -
т а в -
ки  за 
пред -
л а г а -

не на все по-качествени 
и ефективни социални 
услуги, които да удо-
влетворяват в по-пълна 
степен потребностите 
на нашите потребители”, 
добави г-жа Иванова. 

   Празникът продължи 
с веселие, игри, песни 
и закачки  осигурени за 
децата от актьорите на 
Куклен театър Ямбол.

През последната година 
към традиционните услуги 
в ЦСРИ - Стралджа  са 
прибавени нови четири 
– медицинска рехабилита-
ция, включваща физикална 
терапия и двигателна ре-
хабилитация, логопедична 
рехабилитация, психоло-
гическа подкрепа и кон-
султиране и занимателна 
трудотерапия за деца. 

От началото на годи-
ната до сега  в ЦСРИ са 
ползвали услуги повече 
от 70 възрастни и 55 деца. 
Средномесечната  заетост 
на социалната услуга е 44 
потребители при капаци-
тет 35, което е с 9 повече 
в сравнение с миналата 
година. 

Друга придобивка на 

центъра е специализира-
ния микробус с рампа за 
инвалидна количка, с кой-
то се извършва безплатен 
транспорт на възрастни и 
деца, които имат затруд-
нения в придвижването 
при ползване на услугите в 
ЦСРИ, вкл. и от селищата 
на общината. Потреби-
телите могат да ползват 
автомобила  безплатно и 
при необходимост от кон-
султации с личния лекар 
или специалисти в област-
ния център. До момента 
транспорта е ползван от 
потребители от Страл-
джа, Лозенец, Недялско, 
Атолово. 

Тази есен е закупен 
вертикализатор за деца с 
увреждания тип „Котка”2, 

който подпомага работата 
при деца с ДЦП, парези на 
долните крайници, деге-
неративни заболявания на 
централната нервна систе-
ма и др. Апаратът може да 
се адаптира до 10-годишна 
възраст на децата.

Физиотерапевтичната 
техника е обновена с апа-
рат за физиотерапия „Ме-
дим”300,  който се заменя 
апарати „Тонус” използ-
вани при лица с дискова 
херния, неврити и др. За 
подобряване на матери-
ално-техническата база са 
закупени и два броя меди-
цински кушетки, масажна 
топка тип „Фъстък”, нови 
дидактически материали 
за сензорна стимулация в 
логопедичния кабинет.

Íîâèòå ïðèäîáèâêè 

Ãîäèøíàòà âèíåòêà çà 
àâòîìîáèë áëèçî 100 ëâ.
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Çàïî÷âàò Êîëåäíèòå ïîñòè
Êîëåäíè èëè Ðîæäåñòâåíñêè ïîñòèçàïî÷-
âàò íà 15 íîåìâðè è çàâúðøâàò íà 24 äå-

êåìâðè - Áúäíè âå÷åð.
Като мине Голямата 

Задушница и Арханге-
ловден, идват и „Колед-
ните заговезни”, денят 
преди да се започне 
постенето, когато за по-
следно се яде блажно. 
За Коледните заговезни 
се коли голяма кокошка, 
която се готви с кисело 
зеле. Приготвят се и 
пълнени чушки с боб и 
мазнина. Точи се и вита 
баница с тиква - „ти-
квеник” с много орехи. 
След вечерята стопан-
ката измива и скрива 
дървената лъжица, с 
която е сипвала блажно, 
и няма да я пипа 40 дни 
— чак до Коледа, когато 
става „отговяването” - 
това е традицията
По време на постите 

може да се употребява 
олио и вино без сряда и 
петък. Не трябва да се 
ядат храни от 
животин -
с к и 

про-
и з ход  - 
месо, мляко, сирене, 
яйца, кашкавал.

 Изключение от Ко-
ледните пости църквата 
прави за децата, бре-

менните жени, болни-
те и възрастните хора, 
на които са разрешени 
мляко и млечни про-
дукти. Според някои 
духовници не е толко-
ва важно да се спазва 
стриктно физическият 
пост.

 Човек трябва с де-
лата си да покаже, че 
искрено се е разкаял за 
волните и неволните 
си грехове и да търси 

опрощение. Венчав-
ките са забранени от 
началото на коледните 
пости до Въведение 
Богородично /21 ноем-
ври/ и от Игнажден /20 
декември/ до Богояв-
ление, Йордановден /6 
януари/.

 Светият Синод раз-
решава при изключи-
телни случаи енорий-
ските свещеници да 
извършват венчавки от 
26 декември до 4 януа-
ри, без да искат предва-
рително разрешение от 
своя митрополит.

 
 
В следващите 52 дни 

до Богоявление се пра-
вят само граждански 
бракове. Протестант-
ските църкви изцяло 
отричат поста. Католи-

ческата църква из-
исква по време 

на ко-
л е д -

ни-
т е 
п о с -

ти да не се яде месо 
- само в петъчните дни.

 С какво да се храним 
по време на постите?

Åòî è ïîñòèòå ïî 
äàòè:

15-22 ноември - спаз-
ва се строг пост 

23 ноември - 19 де-
кември - позволено е 
вино, риба и морски 
дарове - с изключение 
на дните сряда и петък, 
когато пак се спазва 
строг пост.

20- 24 декември - 
отново спазваме строг 
пост. В последната нощ 

отбелязваме Бъдни ве-
чер.

25 декември - вече 
може да се блажи - т.е 
хапва месо и млечни 
продукти

Организмът ни има 
нужда от белтъчини, 
така че изключвайки 
месото и млечните про-
дукти е нужно да ги 
заместим с такива от 
друг произход. Това са 
ястия с :
боб ,  леща ,  ориз 

(особено кафяв), бул-
гур (пшеница), нахут, 
киноа, гъби, авокадо, 
всякакъв вид кълнове, 
соеви продукти - тофу, 
мляко, соева кайма и 
шницели, растителен 
кашкавал и сирене, су-
шени плодове, кълнове 
и пълнозърнести про-
дукти. Добавете също 
ядки и семена в менюто 
си - фъстъци, орехи, 
лешници, бадеми, су-
сам, тиквено и слън-
чогледово семе и други

По време на постите 
е нужно да хапваме и 
повече плодове и зелен-
чуци, който да донесат 
на организма ценни ви-
тамини и минерали - не 
забравяйте да включите 
в менюто ябълки, пор-
токали, киви. 

По време на колед-
ните пости е сезона 
на картофите, зелето, 
цвеклото, карфиола, 

броколите, морковите, 
спанака, праза, тиквата, 
все още има патладжа-
ни. Освен това можете 
да хапвате и грах, бамя, 
брюкселско зеле, царе-
вица, боб, които могат 
да се намерят замразе-
ни в повечето магазини.

Почти всички видове 
макаронени изделия 
са подходящи за пос-
ти. Все пак обърнете 
внимание на етикета, 

дали  не  е 
отбелязано 
наличието 
на яйца или 
други живо-
тински про-
дукти.

Зехтинът както зна-
ете има свойствата да 
изчиства организма от 
натрупаните мазнини, 
така, че използването 
му ще спомогне още 
повече за прочиства-
нето на организма от 
токсините.

Както стана ясно има 

дни, в които да се яде 
риба е позволено (на 
Никулден даже задъл-
жително). Това важи 
само за миряните - слу-
жителите на манастири 
и църкви, спазват строг 
пост. Ето и някои от 
рибите, които са с най-
високо съдържание на 
белтъчни: риба тон, хе-

ринга, лефер, паламуд, 
скумрия, сардина, хек, 
сафрид, бяла риба, пъс-
търва. Не забравяйте и 
разнообразието от без-
гръбначни мекотели, 
който в дните, когато 
не се спазва строг пост 
са разрешени: октопо-
ди, калмари, рапани и 
миди.



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

813 ноември 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/. 

Î Á ß Â À
Пенсионерски клуб „Дълголетие” Стралджа 

организира
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ×ÎÐËÓ /ÒÓÐÖÈß/

На 19 декември 2015 г.
Цена 35 лв. Тръгване – 5,00 ч. от клуба на пенсионера 

Стралджа
Посещение на фабрика „Тач”, МОЛ”Ориент” и 

„КИПА”
Възможност за обяд и свободно време!
Срок за записване – 30 ноември 2015г.
Телефон за справки: 04761/51-89  или 0894722132

Два детски отбора – на 
белите и на сините, взеха 
участие в организирания по 
повод Празника на Страл-
джа, 8 ноември, детски 
футболен турнир. Малките 
футболисти, които се под-
готвиха за двубоя много се-
риозно и дисциплинирано, 
пристигнаха на стадиона 
с амбицията да покажат 
какво могат. Откривайки 
спортния празник Иван 
Иванов, вр.изп.дл. кмет на 
общината, поздрави децата 

Äåòñêè ôóòáîëåí òóðíèðÄåòñêè ôóòáîëåí òóðíèð

припомняйки им традицията по 
организация на подобни прояви 
и желанието на общинското ръко-
водство да поощрява физическото 
развитие, популяризирането на 
играта, изграждане на спортни 
навици и култура. „Пожелавам ви 
резултатна среща и нека по-добрия 
да победи!”, добави г-н Иванов да-
вайки старт на срещата. Малките 
футболисти на ОФК”Стралджа” 

оправдаха  очакванията . 
Срещата приключи в ре-
довното време с резултат 
5:5 и продължи с дузпи, 
което още повече зареди 
емоционално зрители и 

участници в двубоя. Макар 
с добри попадения от двете 
страни все пак победители 
станаха белите, които ус-
пяха да допуснат един гол 
по-малко във вратата си. 

„Öâåòúò íà 
íàäåæäàòà”
В отговор на инициативата 

на МОН и БНТ както във 
всяко българско училище 
така и в ОУ ”Св. Св. Кирил 
и Методий” Стралджа вместо 
звънец вече звучи  песента 
„Цветът на надеждата”. Бъл-
гарската песен за детска ев-
ровизия, 2015  в изпълнение 
на Габи и Иван се възприема  
като специален поздрав към 
децата и с посвещение на 
домакинството на България  
на песенния конкурс. Според 
директора Дора Найденова 
реализирането на този про-
ект е вдъхновяващо послание 
за надежда и показва, че 
децата на България са пре-
красни, талантливи  и добри.

Àðõàíãåëñêè 
êóðáàíè çà çäðàâå

Äàðèòåëèòå
Атанас Киров  - 2
Валентин Иванов - 1
Васил Пенев  - 1
Живко Ангелов - 1
Йордан  Парушев - 1


