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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

ÌÅÑÀÐÑÊÈ ÌÀÃÀÇÈÍ –
ÅÒ” ÒÎÍÈ 2010” – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Ул.”Хемус” – срещу общината

ПРЕДЛАГА
âèíàãè ïðÿñíî ìåñî ñâèíñêî

è òåëåøêî
çàìðàçåíî è îõëàäåíî

ïèëåøêî
Ðàáîòíî âðåìå: 8,30 ÷. - 12,30 ÷.

14,00 ÷.- 18,00 ÷.

"ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ Ñòðàëäæà"ÌÅËÈÈ ÑÒÒ” ÅÎÎÄÄ ÑÑòòððàëääæææàà
Ул.”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.

ТЕЛ. 0893836303

Òðèôîí-Çàðåçàí  â ÇèìíèöàÒðèôîí-Çàðåçàí  â Çèìíèöà
Ìîëèòâà çà áëàãîäàò â ëîçÿòà, ïåñíè è õîðà ñðåä ñåëî

С много настроение жителите на Зимница отбелязаха 
традиционния и обичан празник Трифон-Зарезан. 
В лозята, пред гостите от общината Иван Георги-

ев, зам.кмет, Мария Толева, зам.кмет, Тенко Тенев, кмет на 
Зимница свещеник Атанасий отправи молитва за благодат 
и поръси лозя и лозари с пожелание „здрави чукани бога-
та реколта да родят, на мъдрост, сръчност и умение да се 
радват винопроизводителите”. Стоян Кънчев в ролята на 
Цар Трифон, първи с ножицата клъцна лозовите пръчки с 
пожелание за берекетлия година. Последваха го г-н Георгиев 
и г-н Тенев, които също не пестиха щедрите пожелания.

Зимничани са потомствени лозари. С много труд и лю-
бов те обработват над 1100 дка лозя с винени и десертни 
сортове. Виното, което всяка година наливат, е достатъчно 
да се отсрамят пред гости и да се радват на всекидневно 
наслаждение с наздравици.

На Трифоновден всеки опита от виното в бакърчето и 
хапна залък от погачата с мед. Най-смелите представиха 
бели и червени питиета  в конкурса за най-добро домашно 
вино. Журито с председател компетентния и уважаван Едрьо 
Едрев, след стриктна проверка по основните показатели – 
цвят, бистрота,аромат, вкус, типичност за сорта, определи 
най-добре представилите се. Лично кмета Тенко Тенев връчи 
грамоти и награди на Божил Добрев, спечелил първо място 

при червените и трето място при белите 
вина, на Йордан Горнаков, носител на 
първа награда при белите вина, на Пейчо 
Пейчев, получил втора награда за бяло и 
трета за червено вино, на Иван Тенев, от-
личен с второ място при червените вина.

Празникът продължи с песните на фол-
клорната група при пенсионерския клуб. 
Красиво допълнение беше участието на  
танцьорите от ансамбъл „Златен клас”. 
Музиката на оркестъра привлече всички 
на хорото.

 Â Ñòðàëäæà  ðèòóàëíîòî çàðÿçâàíå íà ëîçÿòà 
ùå å íà 14 ôåâðóàðè



25 февруари 2013 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Êìåòîâå ñ ïðåäëîæåíèÿ 
çà ïðîåêòîáþäæåòà
На срещи с кмета на общината 

Митко Андонов кметове и кметски 
наместници от община Стралджа  
защитават своите предложения за 
финансиране на различни дейности  
по места.  Един от първите, които 
разговаряха с г-н Андонов беше 
Тенко Тенев, кмет на Зимница. 
Основните искания на най-голя-
мото село в общината са за текущ 
ремонт на улици и основен ремонт 
на кухненски блок в ЦДГ.  Петранка 
Добрева, кмет на Лозенец  очаква 
финансиране  за чакълиране на ули-
ци, необходим е и частичен ремонт 
на кметството. В Чарда тази година 
искат за подновят площадното прос-
транство пред кметството заедно 
с тротоарни настилки и кърпежи 
по улици.  Аргументи в защита на 
своите предложения  представиха 
и   кметовете на селата Воденичане, 
Иречеково, Първенец. В тези села на 
дневен ред също е възстановяването 

на улици, като само за Иречеково са 
нужни 5000лв. Воденичане планират 
ремонт на покрива на читалището 

за около 10 хил.лв.  В Първенец 
молят за осигуряване средства за 
текущ ремонт на детската градина. 

С такива проблеми са и във Войни-
ка, където сметката за ремонта на 
ЦДГ   достига 50 000 лв. Кметските 
наместници на Правдино, Палаузово 
и Богорово имат едни и същи грижи. 
Става дума за ремонт на мостове в 
землищата. В Саранско се надяват да 
ремонтират селската чешма, в Ато-
лово  планират продълбочаване на 
отводнителни канавки, презастилане 
на улици  подготвят в Тамарино. 
Родолюбиви чувства предизвикват 
местна инициативност в селата  
Люлин и Джинот, където предстои 
изграждане и ремонт на паметници. 
В Люлин, където тече дарителска 
кампания,  паметникът е за оби-
чаната народна певица Вълкана 
Стоянова, а в Джинот ще обновяват 
войнишки паметник.

В обсъждане предложенията за 
проектобюджета се включиха и 
директорите на учебни и социални 
заведения.  Така в ОУ-Войника 

планират ремонт на сградата и за-
купуване на компютърна техника, в 
ОУ –Стралджа  подготвят обновле-
ние на приземния етаж, в Зимница 
искат да осигурят вентилация във 
физкултурния салон и изграждане 
на съблекални. В СОУ”П.Яворов” 
за основен ремонт на тоалетните са 
нужни 15 000 лв., за изграждане на 
система за видеонаблюдение - 6 000 
лв., още 5 000 лв. трябват за ремонт 
на кабинета по готварство.

Предложение за изграждане на 
лапидариум направи директорът 
на Общинския музей в Стралджа 
Снежана Вълкова в допълнение с 
метална ограда. В ДВУИ Маленово 
настояват за 8 000 лв. нужни за из-
граждане вентилационна система на 
втория етаж. През годината трябва 
да се осъществи и ремонт на покрива  
за което, според директора Фани 
Михайлова,  в бюджета  трябва да 
се планират 10 000 лв.

Æèòåëèòå íà Ïðàâäèíî 
èñêàò àâòîáóñ
Íîâà àâòîáóñíà ëèíèÿ ùå òðúãíå îò ßìáîë äî 
Ñòðàëäæà ïðåç Èðå÷åêîâî 

Жителите на стралджанското село Правдино настояват да имат 
връзка с общинския и областния център през делничните дни. 
Това заяви по време на заседанието на Областната транспортна 
комисия заместник- кметът на община Стралджа Иван Георгиев. 
През почивните дни в селото влиза автобус, но през седмицата то 
е откъснато от света. " Ще настояваме поне два дни в седмицата 
да има автобус, за да могат хората да си свършат работата, която 
имат", заяви Георгиев. 

На последното си заседание Областната комисия по транспорт 
прие предложението на община Стралджа за разкриване на авто-
бусна линия Ямбол-Иречеково-Стралджа и обратно. Членовете 
на комисията се обединиха около становището, че тази линия ще 
подпомогне не само жителите на с. Иречеково, а и ще подобри 
комуникацията между община и областен център. Целесъобразна 
и полезна е линията и за част от жителите на община „Тунджа” 
подчерта заместник - кметът на общината Пенчо Пенев.

На следващо заседание на областната комисия ще бъде разгле-
дан проблем поставен от Сдружението на превозвачите, относно 
съществуващи, но неизпълнявани автобусни курсове.

 „Да” на развитието на ядрената 
енергетика у нас, „да” за изгражда-
нето на АЕЦ-Белене – категорични в 
своя избор бяха жителите на община 
Стралджа, които се включиха в първия 
в демократичната история на България 
референдум. От гласувалите  2 908 
избиратели  2 171 пуснаха плик с 
отговор „да”, което е 76,15%. С проти-
воположния отговор се разписаха само 
680 или това е 23, 85 %. В Стралджа 

положително за 
изграждане  на 
нова атомна цен-
трала  гласува-
ха 841 от общо 
упражнили своя 
вот – 1 128. Над 
80 на сто от гла-
сувалите в села-
та Александрово, 
Атолово, Каме-
нец, Поляна, Лея-
рово   подкрепиха 
изграждането на 
АЕЦ Белене.  С 
резултат повече 

от 70 % „за” приключиха изборния ден 
в стралджанските секции  първа, трета, 
четвърта, пета, шеста / в седма секция 
постигнаха резултат 92 % - „за”/, както 
и в селата  Воденичане, Джинот, Зим-
ница,  Иречеково, Леярово, Маленово, 
Първенец, Саранско, Тамарино, Чарда. 
Недействителните гласове в общината 
са 57, което е 1,96 %. 

Избирателната активност  в рефе-

рендума е 27 на сто.
Анализирайки денят 27 януари 

мнозина определят снежното време 
и заледените улици като причина за 
невъзможност още около 20 процен-
та от избирателите да се включат в 
гласуването. В подкрепа на това са 
резултатите от началото на изборния 
ден, когато постъпилите в урните 
пликове бяха  на само 2,89% от общо в 
списъците 10 730 избиратели. По обяд 
активността нарасна на 13 %. Късният 
след обед повиши резултатите с още 
10 %, за да приключи изборният ден 
в определения час и без проблеми. 

Сравнявайки резултатите в облас-
тта община Стралджа  е  с видимо 
висока активност – 27 %. Първенство-
то е на Болярово с 46,8%. В Тунджа 
постигнаха 23 % активност , а в Ямбол 
и Елхово  се представят най-слабо със 
своите 16,2% и 19,8%.  Като цяло РИК 
отчита активност в областта от 19,6%. 
Бюлетина с отговор „да” са пуснали 
общо 15 604 души, което е 64,965%, а 
с „не” са гласували 8030 или 33,432%.

Ñòðàëäæà êàçà ñâîåòî òâúðäî „Äà”

Óòâúðäåí å ïëàíúò 
çà ðàáîòà íà ÎáÑ

   На своето януарско заседание ОбС – Стралджа прие  своя 
работен план за новата година. Представяйки го  председателя 
Атанаска Кабакова  акцентува върху основните материали, 
които предстои да разглеждат съветниците. През февруари  
най-важната задача на ОбС ще бъде приемане  новия бюджет 
на общината заедно с обсъждане отчета за изпълнение на 
бюджет 2012 . Предстои приемане на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост, 
както и Програмата за развитие на читалищната дейност заед-
но с културен календар 2013. В дневния ред задължително ще 
влезе отчет за работата на МКБППМН и План за работата на 
общината за изпълнение Националната стратегия на РБългария 
за интегриране на ромите.

    През март на дневен ред ще бъде отчета за изпълнение на 
общинската програма за закрила на детето и приемане на новата. 
Пак тогава съветниците ще утвърдят разработената Програма за 
развитие на младежките дейности 2013-2015г. Сериозна работа 
ще предхожда  приемането на Годишния доклад за наблюдение 
и изпълнение на общинския план за развитие 2007-2013г. 

   Не по-малко интересни са планираните материали за след-
ващите месеци. Според г-жа Кабакова ОбС  ще продължава да 
държи на вниманието си   всички важни въпроси които се отнасят 
до развитието на общината. Тя добави  своята благодарност 
към общинска администрация  за добрата съвместна работа.

За периода юли-декември 2012  ОбС 
Стралджа има проведени общо 5 заседания, 
нито едно не е отлагано поради липса на кво-
рум или други организационни, технически 
или политически причини. Заседанията са 
провеждани  открито, като на гражданите се 
дава възможност да присъстват и вземат учас-
тие в работата на местния парламент. Това 
докладва на януарското заседание  Атанаска 
Кабакова, председател на ОбС – Стралджа. 
В отчета се посочва още , че не е настъпила 
промяна в броя и поименния състав на ОбС. 
В заседания са внесени 65 докладни запис-
ки, като основната част – 56, са на кмета на 
общината Митко Андонов, 4 предложения 
са направени от председателя на ОбС, 3- от 
общински съветници и 2 – от институции.

В процеса на работата през второто полу-
годие на изминалата година ОбС –Стралджа  
има приети 78 решения като най-голям – 42, 
е броят на финансово-стопанските следвани 
от 18 социално-икономически. 

    От приетите 78 решения 33 са изпълне-
ни, 18 са в процедура, по която се работи, 8 са 
с утвърдителен и информационен характер, 
10 – с организационен, 8 – за кандидатства-

ÎáÑ – Ñòðàëäæà îòëè÷íèê çà 2012
не за финансиране по проекти и 
изчакване на одобрение. Само 
едно решение се води като неиз-
пълнено и то е поради отказ на 
партньорите.

Характерно за ОбС – Страл-
джа е повечето от решенията да 
се взимат с пълно болшинство, 
което говори за добре изградената 
екипност и разбиране  работата 
на съвета. Всички решения са 
законосъобразни. От областния 
управител няма върнати  за 
ново обсъждане решения, няма 
и оспорени такива от кмета на 
общината, което се определя като 

показател за добра съвместна 
работа между двата органа на 
местно самоуправление.

За отчетния период ОбС- 
Стралджа със свои решения 
отпусна еднократни помощи на 
77 граждани на обща стойност 
7 600 лв.

Общият извод от отчета на 
г-жа Кабакова е че през периода 
работата на ОбС –Стралджа се 
отличава с необходимата актив-
ност и отговорност от страна на 
общинските съветници, което е 
най-добрия повод за поставяне 
оценка „отличен” на ОбС. 
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В периода след 6 февруари започва 
извършване на контролирани взривни 
работи на територията на „Берета 
трейдинг” база Стралджа – Мараш. 
Иван Табов като представител на 
„Милитъри продакшън Интернешъ-
нъл” ЕАД е изпратил уведомителни 
писма до кмета на община Страл-
джа и кметовете на селата Лозенец 

и Г.Александрово за предстоящите 
действия, които са в изпълнение 
указанията на ГДНП на МВР за из-
вършване на контролирани взривни 
работи  за унищожаване на събраните 
боеприпаси от инцидента в базата на 
5 юни м.г.

Взривните работи, които ще се 
ръководят от инж. Иван Табов, ще се 

извършват в светлата част на деноно-
щието от 8,30 ч. до 16,30ч. по пред-
варително изготвен специален проект. 
Същите ще се извършват САМО на 
територията на база Стралджа, като 
няма да се отцепват и блокират те-
ритории извън нея. Взривните работи 
по никакъв начин няма да пречат  
на стопанските дейности в района, 

уверяват от фирмата. При мъгли и 
гръмотевични бури, взривни работи 
няма да се извършват.

Населението ще се информира три 
дни по-рано за всяко взривяване. Със 
съдействието на община Стралджа 
информационни материали за пред-
стоящите взривявания  са разпрос-
транени в информационния център 

на общината, ж.п.гарата, автобусна 
спирка, поща, читалище, училищата 
в града и СПИ, ЦДГ и ясла, хлебопе-
карна, ЗПТ, автомивка,базите на трите 
кооперации в края на града по пътя 
за Лозенец, ЦСРИ, бензиностанции, 
ромските квартали , х.”Люляк” и 
район Петолъчката в землището на 
общината.

Îò 6 ôåâðóàðè Îò 6 ôåâðóàðè 
ÍîâîÍîâî  îáåçâðåæäàíå 

íà áîåïðèïàñè

Áúðçà è êîìïåòåíòíà   ðåàêöèÿ íà  
ÐÓÏ Ñòðàëäæà

Íåäÿëñêî ñêî÷è 
ñðåùó ïîõîòëèâåö
На 26 яну-

а р и  о к ол о 
17,50ч. в Не-
дялско   не-
познато лице 
застигнало  на 
улицата 50 г. 
жена .  Съба-
ряйки я мъ-
жът нанесъл 
м н ож е с т в о 
удари по ли-
цето и тяло-
то, направил 
опит да отне-
ме сумата от 
30 лв. В ре-
зултат на про-
ведените  от 
полицейските 
служители из-
дирвателни дейности е установен и задържан  извършителя 
на деянието – М.С. на 52 г., криминално проявен и осъждан, 
жител на същото село. Задържан е за 24 ч. В РУ ”Полиция” 
– Стралджа е образувано досъдебно производство.

 „В селото  тревогата е много сериозна, защото хората до-
бре познават извършителя”, споделя общия страх кметският 
наместник  на Недялско Тодорка Йорданова. Това е човек, 
който 5-6 г. лежа в затвора заради изнасилване на възрастна 
жена, после добави още 20 г. присъда за изнасилване на 6 г. 
момиченце. Същия този изверг изнасили и 10 г. й братче, 
за което също има присъда. И сега този човек е на свобода! 
Никой от селото не се чувства спокоен. Хората не го искат, 
страх ги е!”, категорична е г-жа  Йорданова. Има съмнения, 
че  в януарската вечер мъжът съвсем не е преследвал жената 
заради мизерните 30 лв., а  с друга цел. Усещайки, че след 
нея върви подозрителен субект тя  ускорила крачката, но е 
застигната от похотливеца, който  я напада, събаря на земя-
та и започва  да я налага с юмруци. Виковете й накарали 
собственика  на близката къща да излезе навън. Стреснат 
нападателя  избягал без да може да осъществи  гадните си  
намеренията. 
Заради страховете на хората от Недялско г-жа Йорданова 

ще настоява пред прокуратурата  за прилагане постоянна 
мярка за задържане на лицето.

Кметът на Община Стралджа г-н Митко 
Андонов, на основание чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4 
от Закона за общинските бюджети, поканва на 
4.02.2013г. от 14,00ч. в Клуб на пенсионера, 
граждани  от всички населени места в общината, 
общински съветници, представители на НПО/чи-

Îáùåñòâåíî îáñúæäàíå íà áþäæåò 2013
талища, младежки, спортни и др.организации/, 
кметове и кметски наместници на населени мес-
та, ръководители на училища, детски градини, 
детска ясла, социални заведения за публично 
обсъждане на отчета по бюджет 2012г. и макро 
рамката на проекта за общински бюджет за 
2013г.
Подобряване състоянието на техническата и 

социалната инфраструктура и параметрите на 
околната среда за стабилизиране на социалните 
и икономическите процеси в общината, ефек-
тивно управление на общинската собственост 
с цел осигуряване на собствени приходи на 
равнището на 2012г., политика на планиране на 
текущите разходи: икономичност, ефективност 
и прозрачност – това са годишните цели   на 
основния финансов документ за 2013г. Като 
приоритети се запазват: заплати и осигури-
телни плащания, помощи по решения на ОбС, 
стипендии и медикаменти, храна, отопление, 
осветление, издръжка на социални, здравни и 
образователни заведения.

ТЕЛ.0888943476 
ïðîäàâà:

- циркуляр
- плания
- бурета
- хладилници
- дървен материал
- циментови колове

Íàä 400 áåçðàáîòíè 
íàìèðàò ïðåïèòàíèå 
ïî ïðîåêòè íà Îáùèíà 
Ñòðàëäæà
Работодател на повече от 400 души, 

назначени по различни програми за 
временна заетост, е кметът на община 
Стралджа Митко Андонов. „Осигу-
ряване работа на трайно безработни 
е част от политиката за управление 
на общината”, потвърди той по вре-
ме на среща с работниците на която 
присъстваха и неговите  заместници 
Иван Иванов и Мария Толева. Тя се 
проведе  във връзка със закъснението 
на средствата за работни заплати  за 
назначените 105 души по проекта 
„Подкрепа за заетост” и наслоилото се 
видимо напрежение сред работниците.  
Г-н Андонов увери присъстващите, че 
след направените срещи , проведените 
разговори на различни нива, размяна-
та на кореспонденция общината има 
уверението, че средствата ще бъдат 
приведени до края на януари.  Оч-
акването е най-сетне Министерство 
на финансите да задвижи сумите към 
МТСП/управляващ орган по проекта/, 
след което пътят до общините е много 
кратък. Г-н Андонов повтори изисква-
нията за спазване на работното време 
и дисциплината от всички назначени. 
Контролът ще продължи да бъде по-
стоянен  с нетърпимост към допуснати 
нарушения.  

Бел.ред. На 29 януари  средствата 
за възнагражденията на назначените 
по проекта „Подкрепа за заетост” за 
ноември бяха приведени в общината 
и веднага създадена организация за 
разпределение на работниците.

Гражданско-
то  обединение 
за реална демо-
крация „ГОРД” 
вече има своите 
позиции в общи-
на Стралджа. В 
учредителното 
събрание взеха 
участие около 30 
души, които се 
идентифицират 
като сподвижни-
ци и приятели. 
„Ние сме нова, 
свежа, можеща и 
знаеща полити-
ческа формация, която ще се яви 
на парламентарните избори”, под-
черта при откриване на срещата 
д-р Георги Георгиев, Регионален 
координатор за Югоизточна Бълга-
рия, който представи и програмата 
на ГОРД. Гости на Стралджа бяха 
представителите на централното 
ръководство архонт Иван Кочев, 
ген Иван Палчев и председатели 
на организациите в областта.  Спо-
ред гостите, които последователно 
взеха думата, „обединението на 
Слави Бинев, евродепутат и член 
на комисията „Антимафия”, пред-
лага широко поле за обществена 
изява”. „Ние сме за смяна на сис-
темата!”, категоричен бе архонт 
Кочев. „Днес у нас няма власт, коя-
то да осъществи така необходимия 
обществен ред. Имаме бутафорен 

премиер и поведението му става 
все по-неадекватно. Представе-
те си какво ни очаква, ако това 
продължи още четири години!”, 
тревожно подчерта ген. Палчев. 
Той припомни, че управлението 
трябва да се приема като свещено-
действие, защото  това всъщност 
означава „служене на народа”. 

Приемайки целите и задачите 
на обединението присъстващите 
гласуваха учредяването на страл-
джанската организация след кое-
то избраха местно ръководство. 
За председател бе предпочетен 
Ангел Петков. Анелия Наскова 
ще работи като зам.председател, 
Албена Тодорова е организацион-
ния секретар, а членове – Кънчо 
Йорданов и Митко Добрев.

Предстои учредяването на клу-
бове по квартали и села.

ТЕЛ. 04761/62-41 
Стралджа, ул.”Хр.Смирненски” 10 

Георги Атанасов - Кочая,  
ÏÐÎÄÀÂÀ  

ËÎÇÅ , 1 äêà- ìèñêåò. 
Öåíà - ïî ñïîðàçóìåíèå.

ÃÎÐÄ ñòúïè â Ñòðàëäæà
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Êîëüî Ïåõëèâàíîâ è  
Ùàñòëèâåöà â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”

Ако  изкуството 
може да предиз-
виква интерес 

към учебната програма, то 
в СОУ”П.Яворов” Страл-
джа доказаха това мно-
го сполучливо. В един 
интересен час, посветен 
на 150-годишнината от 
рождението  на  Алеко 
Константинов, ученици 
, под ръководството на 
педагозите  Валентина Ди-
митрова и Йорданка Кос-
тадинова, показаха какво 
са научили за живота и 
творчеството на Щастли-
веца. Много интересен 
беше момента в който 
ученикът Мирослав По-
пов представи образа на 

бай Ганьо. В следващите 
минути гостът Кольо Пех-
ливанов привлече изцяло 
вниманието на присъства-
щите с великолепното си 
артистично изпълнение 
на фейлетоните на Але-
ко, а след това, влизайки 
в образа на бай Ганьо, 
предизвика неприкритото 
възхищение на деца и пре-
подаватели. Споделените 
спомени от участието на 
великолепния актьор в по-
становки заедно с непов-
торими артисти като Геор-
ги Калоянчев, приковаха 
вниманието на децата. 
В своето поздравление 

към госта, към учителите, 
инициатори за необикно-

вения час, към ученици-
те, Валентина Маринова, 
директор на СОУ”П.Яво-
ров”,  прибави благодар-
ност за идеята и изрази 
увереността си, че след 
тази среща никой от уче-
ниците няма да подмине 
без внимание произведе-
нията  на Алеко. Нещо по-
вече, всеки от  тях ще иска 
да препрочита фейлетони-
те, пътеписите и, разбира 
се, приключенията на бай 
Ганьо, за да открива нови 
и нови щрихи  на героите, 
да съпоставя предишната 
с днешната действител-
ност, да разсъждава върху 
посланията отправени от 
автора към читателите.  

Äà ñå ìíîæàò 
äåöàòà 
áúëãàðñêè!
Щедри пожелания за повече деца във 

всяко семейство, леко да  раждат бебета 
булките, да растат здрави децата… Това 
благославяха бабите на традиционния 
празник Бабинден в Зимница и Джинот. 

Над 50 жени на различна възраст се 
събраха в най-голямото село на община 
Стралджа – Зимница. Водещ на праз-
ника беше неуморната Елка Пейчева, 
председател на читалище”Възраждане” 
и на пенсионерския клуб. В ролята на 
„баба” влезе д-р Стоянка Георгиева, а 
най-младата булка- Елеонора Колева 
й поля вода за ръцете, за да последва 
благословията: „Колкото са на водата 
капките, толкоз да са децата в люл-
ките!”.За любимата баба, която умее 
да гледа децата, да върти баници, да 
преде, да разказва приказки пяха и 
рецитираха децата от ЦДГ”Синчец”. 
Празнуващите получиха специални поз-
драви от клуб „Дълголетие” Стралджа 
чрез оригиналния дует Руска Балтова 
и Мартин Жечков. С особена радост 
всички посрещнаха присъствието на 
добруджанската певица  Галина Дор-
мушлийска. Празникът продължи с 
щура женска веселба.

Димка Петрова от Джинот, баба на 
две мъжки внучета, беше главен герой 
на празника в Джинот. На крака, с хоро 
до дома й пристигнаха пременени же-
ните, организатори на веселбата. Ръка 
й целунаха, вода й поляха, наздравица 
вдигнаха. С весела китка зад ухото, в 
шарена народна носия „бабата” ги по-
черпи с медена греяна ракия и баклава, 
гръмко благославяйки:”Да се множат 
децата български!” Музиката и жен-
ската гълчава се премести в центъра 
на селото, а оттам- в клуба , където 
бабата „избабува” първото за година-
та бебе - Гергана. Последваха часове 
с танци, шеги и изненади. С пълни 
ръце – тамазлък вино и ракия, смело 
се присъединиха и мъжете. Че пак се 
заредиха хоро след хоро, в ръченицата 
се надиграваха мъже и жени, не мина и 
без нежно валсуване. „Животът – това 
сме ние!”, обясняват своето добро на-
строение джинотци и заедно с енергич-
ната Николина Филипова, председател 
на пенсионерския клуб, вече правят 
планове за нови празници.

Äåíÿò,  â êîéòî 
„áàáèòå” ëóäóâàò

ТАМАРИНО:
Женско бебе проплака в Тамарино на връх Бабинден. 

„Изроди” го самия д-р Атанасов, който  беше гост на търже-
ството организирано от местното читалище и кметството. 
Той отправи пожеланието да има повече деца във всяко бъл-
гарско семейство, да растат здрави и красиви. „Булката” Таня 
Йорданова сама избра името и веднага поиска повторение 
на веселбата  на панудата на бебето на  29 януари. 18 жени 
от селото се включиха в януарската суматоха по отбелязване 
на традиционния празник на родилната помощ, известен 
и тачен и като Бабинден.  Интересно беше участието и на 
англичанката Вера Брайън, която истински се забавлява със 
своите тамарински приятелки. Научила, че традицията по-
велява всяка жена да черпи , тя обогати трапезата със своите 
английски сладки.

ПЪРВЕНЕЦ:
Музика и женска гурултия огласиха на Бабинден  и село 

Първенец. 76 жени превърнаха 21 януари в запомнящ се 
празник в който имаше възстановка на народния обичай по 
израждане на бебето, даряване на „бабата” Мариана Колева, 
поливане на ръцете й от „булката” Иванка Георгиева, благо-
словия „както се хлъзга сапуна тъй лесно да се раждат де-
цата”. Председателят на читалището Радка Видева поздрави 
всички присъстващи  с пожеланието във всеки дом да има 
здраве и радост, да се чува детска гълчава, щастливи да са и 
родителите, и бабите и дядовците.

БОГОРОВО:
Всички читави баби от Богорово, които са на крака от-

кликнаха на поканата на читалището за участие в празника 
Бабинден. 15-те оперени баби всъщност представляват  ½ от 
всички жени в селото, което не пропуска празници. Баници 
разточиха чевръстите богоровки, премениха се с новия кат 
дрехи , закачиха усмивките и лудуваха така както те си знаят. 
Стоян Георгиев, председател на читалището, заедно с кмет-
ския наместник Митко Ангелов имаха  смелостта  да бъдат 
част от празника. Те бяха основните дегустатори на майстор-
ските кулинарни вкусотии,  те поднасяха поздравленията и 
пожеланията към жените. Гинка Русева- щастливата „баба”, 
получи подарък от читалището. Новоназначеният секретар 
Михал Вълев беше този, който поднесе  и специално поръ-
чаната за празника торта. 

ПРАВДИНО И ВОДЕНЕИЧАНЕ
Читалища и пенсионерски клубове организираха бабешки 

купони   в селата Правдино и Воденичане. С  ентусиазъм и 
желание да възродят  интересната традиция по Бабинден 
жените изпълниха всички ритуали по оказване внимание 
на „бабата”.

 „Помним този празник от старо време , искаме да го пре-
дадем на следващите поколения така както го изпълняваха 
нашите майки и баби.”, споделят  те с обещанието да се 
събират  по-често и да възстановят други тачени  народни 
традиции.   

Çàäúëæåíèå íà 
òúðãîâñêèòå îáåêòè
С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъ-

ците от 13.07.2012 г., се въвежда ново изискване за разделно 
събиране на образуваните отпадъци от всички търговски 
обекти, производствени, стопански и административни сгради 
на територията на страната. Това изискване влиза в сила от 
01.01.2013 г.
Съгласно новия закон, разделно трябва да се събират 

всички отпадъци от:
• Хартия и картон
• Стъкло
• Пластмаса
• Метали
За изпълнение на това задължение, всички собственици или 

ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица 
за всички производствени, стопански и административни 
сгради трябва да сключат договор с фирми, притежаващи 
разрешение или регистрационен документ за дейности с от-
падъци, съобразно чл. 35 от закона, както и организации по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Въвеждането на това изискване в никой случай не озна-

чава да се променя цялостно организацията на дейността на 
търговските обекти. Необходимо е единствено да бъде склю-
чен договор с фирма, която да обслужва това задължение. В 
България организации по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки са: “ЕКОБУЛПАК” АД, “ЕКОПАК България” АД, 
“РЕПАК” АД, “БУЛЕКОПАК” АД, “ЕКОРЕСУРС БЪЛГА-
РИЯ” АД, “ЕКОКОЛЕКТ” АД. 
За сведение:
На територията на община Стралджа вече няколко години 

организацията, която извършва дейностите по оползотворя-
ване на отпадъци от опаковки е “ЕКОБУЛПАК” АД, с адрес: 
гр. София 1680, кв.”Борово”, ул. “Дечко Йорданов” №64, 
Тел: 02/ 434 16 10, лице за контакти за област Ямбол: Ваня 
Атанасова – тел. 0888198085 
Какви са глобите и санкциите при неспазване?
За неспазване на изискването за разделно събиране на 

отпадъците са въведени санкции от 3000 до 10000 лв. за 
едноличен търговец или юридическо лице. Тази глоба се за-
плаща в случай, че не се събират разделно отпадъците или 
не са предадени на лица, които имат разрешение за дейност 
с отпадъци.
Нарушенията се констатират при проверка от инспектори 

от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) 
към Министерството на околната среда и водите, а санкци-
ите се налагат в зависимост от степента на нарушенията 
и в зависимост от количествата на отпадъците, за които е 
констатирано, че не се събират разделно или предават по 
съответния ред.
За допълнителна информация:
Повече информация относно задълженията на търговските 

обекти по отношение на масово разпространените отпадъци, 
глобите и санкциите, може да получите от Закона за управле-
ние на отпадъците. Законът е качен в сайта на МОСВ - www.
moew.government.bg.
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За повишаване познанията , готов-
ността, подкрепата и ролята  на мла-
дите хора  за бъдещето на общината и 
държавата ще съдейства реализиране-

то на конкретните дейности в приетия 
днес от ОбС  План за младежта в об-
щина Стралджа. Целта е чрез участие 
и работа по собствени идеи и проекти, 

чрез обучения,международен обмен, 
работа в мрежа и работа в екип, мла-
дите хора да натрупат опит и умения, 
необходими за бъдещата им личността 
и професионална реализация.

Според направения в хода на 
обсъждането анализ на предизвика-
телствата пред младежта в община 
Стралджа  от общо население 12 781 
и само в Стралджа – 5 772, младите 
на възраст от 15 до 29 са общо 1706, 
от които  по-голямата част – 1136 в 
Стралджа и 307- в Зимница.  Като ос-
тър демографски проблем продължава 
да се очертава процеса на остаряване 
в селищата. Ниската раждаемост 
определя броя на децата в училище. 
Учениците в 4 учебни заведения са 
1151.  В общината най-висок е делът 
на неженените, неомъжените  – те са 
общо  41,5%. Безработицата  е най-
висока за област Ямбол. Безработните 
млади хора  от 19 до 29 г. са  близо 400 
като голяма част от тях нямат прак-
тически и трудов опит  по придобита 

специалност или са само с основно 
образование, което е сериозна пречка 
за намиране на работа.

Все още  младежките организации 
не се възприемат като форма за изява на 
младежта, обикновено се предпочитат 
неформалните среди за общуване. Това 
съвсем не обезличава двете младежки 
НПО, които имат в актива си не малко 
млади хора, разработени и реализирани 
са  интересни проекти, работи клуб 
„Имам право да знам”, широк интерес 
има и към доброволческата дейност. 
Що се отнася до младежите от ромски 
произход които са твърде голям про-
цент както в града така и в Зимница, 
нарастват потребностите от развитие 
на по-задълбочени знания в областта 
на сексуално и репродуктивно здраве, 
предпазване от полово предавани 
болести, превенция на вредните пове-
денчески фактори, Според заложените 
в плана дейности ще се обръща още 
по-сериозно внимание към пресичане 
тенденцията за ранните бракове. Свое 

място за активизиране работата сред 
младежта ще имат училища,  здравни 
медиатори, КБППМН, НПО, читалища, 
здравни заведения, спортни клубове 
като всяка една от тези организации 
е предвидила свои прояви през го-
дината специално за младите хора. 
Интерес представляват вече тради-
ционните  превантивни кампании за 
пътна безопасност,  популяризиране 
на доброволчеството,  фотоконкурси, 
инициативата „Да почистим Стралджа 
заедно”, тренинговите обучения по 
метода „Връстници обучават връст-
ници” и др. Съветниците адмирираха 
привличането на младежите и в кон-
курси за есе, рисунка, стихотворение 
с посвещение на различни годишнини.

Идеята, която обединява ОбС  при 
утвърждаване на Общинския план за 
младежта 2013г.,   е младите хора  да 
се чувстват добре и пълноценни в своя 
роден край, да търсят и получават изя-
ва, да имат самочувствието на българи 
и на европейци.

Ãëàñúò íà ìëàäåæèòå 

Елина  Георгиева от Ямбол, 
председател на Инициативния 
комитет,  връчи предложение за из-
граждане на велоалея в Стралджа от 
участниците в проекта „Гласът на 
младежите” на общинския съветник 
Валентина Маринова от Стралджа. 

Това се случи на заключител-
ната среща – семинар „Ефектив-
ната работа в екип и бариери в 
общуването”, провела се в хотел 
„Ямболен” - Бакаджик,  в която 
участваха  младежи от Ямбол и 
Стралджа. Проекто-предложение-
то е очаквания резултат в края на 
реализирания проект от Сдружение 
„Евролик” – Ямбол с партньор об-
щина Стралджа. 

Предложението ще бъде внесено 

в местния парламент в Стралджа. 
Два дни младежите от 16 до 23 

години чрез интерактивни методи 
се запознаха с теорията на Тъкман 
за цикличност в изучаването на 
заобикалящата ни среда и пове-
денческите модели, скалата на 
Майерс-Бригс и определяне на 
личен профил, както и островът на 
Мономулти под модераторството 
на Мария Маринова – Алкалай от 
София.

 
Под ръководството на психоло-

га-обучител Цветелина Тончева от 

Стралджа и общинския съветник 
Валентина Маринова разиграха 
ситуации между управляващи и 
опозиция в мини Общински съвет. 
Ръководителят на проекта Капка 
Георгиева връчи сертификати за 
активно участие на младежите в 
реализираните дейности по шест-
месечния проект. 

Ръководител на проекта: 
Капка Георгиева
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Чудно време се отвори 
за оран и сеитба в Джинот. 
И кукерите го използваха 
пълноценно. Събрани на 
традиционния кукеровден 
30 мъже от селото надянаха 
гугли и капашони, редиха 
десетки хлопки на кръста, 
за да дръннат звънко в 
дружен хор   във всеки дом  
и да изгонят всичко що е 
лошо или зло. Кукерската 
булка /Георги Стоянов/ и 
годеника /Марчо Димов/ 
изпълниха ритуалите по 
заораване и засяване за-
едно с благословията за 

берекет на нивите и здраве 
във всеки дом. Публиката 
определи всички маски  
като  интересни , а   до-
пълнителните персонажи 
от мечкадарин и гъдуларин, 
доктор и свещеник обога-
тиха колорита на празни-
ка. Джинотци искрено се 
радваха и на най-младото 
попълнение кукери – Сто-
ян Милков на 3 г., който 
танцува с огромно желание 
заедно с батковците Илия, 
Мирослав, Радимир. На 
Петльовден кукери танцу-
ваха и в Чарда.

Â Äæèíîò 
çàîðàõà è çàñÿõà

Ìåòåîðîëîãè÷åí àíàëèç íà âðåìåòî çà 2012 ã.

ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ
Твърде контрастно и 

динамично беше времето 
през изминалата 2012г., 
сезоните се открояваха 
със своите крайни харак-
теристики. Динамиката 
през зимния сезон водеше 
до значителни валежи и 
ниски температури, лятото 
се характеризираше със 
своя твърде горещ и сух 
характер. 
През зимата на 2012 го-

дина януари и февруари си 
размениха местата по студ, 
докато януари се оказа 
доста по-топъл от обичай-
ното, то малък Сечко беше 
мразовит и снежен. Срав-
нително мекото време през 
първия месец на 2012-та 
се дължеше на преоблада-
ващите въздушни маси от 
запад-северозапад, които 
бяха с океански произход. 
Валежите през месеца зна-
чително надвишиха месеч-
ната норма, количеството 
им достигна 71л./кв. м. 
Съществена промяна на-
стъпи в края на януари, 
когато от североизток на-
влезе мразовит въздух и 
се създаде сериозна зим-
на обстановка, свързана 
със снеговалежи и снежни 
виелици. Температурите 
трайно паднаха под нулата. 
Студът се задържа през ця-
лото първо и второ десет-
дневие на февруари, когато 
от североизток навлизаха 
мразовити въздушни маси. 

Снеговалежите бяха често 
явление и месеца беше 
твърде снежен. Най-ниска-
та температура за зимата в 
нашия град беше измерена 
на 1 февруари -13 градуса, 
а в страната най-ниската 
стойност беше от-
белязана в Кнежа, 
където падна до 
-29.  
П р о л е т н и т е 

март и април се 
характеризираха 
с топло за сезона 
време. Те се ока-
заха и необичай-
но сухи, особено 
март, когато прак-
тически липсваха 
валежи със стопан-
ско значение. Раз-
витието на есенни-
те посеви протича-
ше все още добре, 
благодарение на 
високите водни за-
паси в почвата, на-
трупани в резултат 
на обилните зимни 
валежи. Априлски-
те валежи от 31л./кв. м 
не успяха да преодолеят 
възникналото засушаване 
през март, но бяха от полза 
за развитието на житните 
култури. В края на април 
високите температурите 
ни напомниха за лятото, 
тогава бяха отбелязани 
летните стойности от 30 
градуса. Месец май корен-
но промени сухия характер 
на пролетта до тогава, през 

месеца паднаха обилни 
валежи, количеството на 
които достигна рекордните 
175л.кв.м. Засушаването 
настъпило в началото на 
пролетта се замени с дру-
гата крайност – преовлаж-
няване. 
След дъждовният май, 

започна горещото и сухо 
лято. Още през юни тем-
пературите в много дни 
достигаха стойности от 
35 градуса, валежи със 
стопанско значение през 
първия летен месец прак-
тически липсваха. Юли се 
оказа най-горещият за вре-
мето от както се водят ме-
теорологични наблюдения 
в нашата страна, темпе-
ратурите често достигаха 
жарките стойности от 36 
+37 градуса. Съществени 
валежи също липсваха. 

През първото десетдневие 
на август горещините дос-
тигнаха връхната си точка, 
на 7 август термометрите в 
нашия град отбелязаха 40 
градуса. След краткотрай-
но захлаждане и валежи в 
периода 10-12 август, след 
това отново до края на 
месеца се заредуваха сухи 

и горещи дни. През целият 
летен сезон в страната ни 
бяха поставени множество 
температурни рекорди за 
високи температури.  
Сухият  характер  на 

времето се запази и през 
септември, температурите 
също останаха наднорме-
ни и трийсет градусови 
стойности бяха достигани 
до края на месеца. Валежи 
със стопанско значение, 
свързани с временно зах-
лаждане паднаха около 
20 септември. Октомври 
продължи традицията на 
сухото и по-топло от нор-
малното време, лятната 
суша премина в есенна, 
с което поникването на 
есенните посеви се пре-
върна в сериозен проблем 
. Спасителни за засетите 
есенници се оказаха вале-

жите, които паднаха в края 
на октомври. Количеството 
им от около 70л./кв.м. до-
несе на почвата достатъчно 
влага, нужна за тяхното 
поникване и начални фази 
на развитие. Ноември, ма-
кар и климатично влажен, 
през изминалата година не 
се характеризираше със 

съществени валежи. Тем-
пературите през месеца 
бяха близки, а през втората 
половина и по-високи от 
обичайните. Интересно-
то за ноември беше, че 
най-високата температура 

беше отбелязана не 
в началото, както 
се предполага, а в 
края на месеца, на 
30 ноември имахме 
температура от по-
скоро характерни-
те за пролетта 20 
градуса. 
Годината при-

ключи с послед-
ният особено ва-
лежен месец. През 
декември се реду-
ваха поредица Сре-
диземноморски 
циклони, като през 
първата половина 
валежите в юго-
източна България 
бяха основно от 
дъжд. Сложна зим-
на обстановка ни 
поднесе времето 

на 19-ти декември, навли-
зането на мразовит въздух 
беше съпроводено със сил-
ни северни ветрове, воде-
щи до снежни виелици. 
След това последните дни 
на годината приключиха 
със сравнително по-меко 
време. Декемврийските 

валежи бяха двойно над 
нормата, количеството им 
достигна близо 102л./кв. м.
Общата сума на валежи-

те паднали през 2012 годи-
на в нашия град достигна 
621л./кв.м., при годишна 
норма около 550 литра. 
Ако погледнем  числата 
ще се получи, че годината 
е влажна. Но анализът на 
разпределението на вале-
жите ни показва друго, те 
са твърде неравномерно 
разпределени по сезони и 
месеци. Високата годишна 
сума на валежите се дължи 
основно на значителните 
зимни валежи, които през 
последните години съ-
ществено превишават нор-
мите. През летния сезон 
обаче засушаванията ста-
ват все по-продължителни, 
като често те преминават 
и в есенни. Всичко това е 
свързано и с високи лет-
ни температури, които се 
задържат за все по-дълги 
периоди. Ако тази тен-
денция се запази, можем 
да говорим за промяна на 
климата, отстъпване на 
умерено континенталния 
климат и установяване  ха-
рактеристиките на преход-
но средиземноморския – 
значителни зимни валежи, 
за сметка на същественото 
редуцирането на летните.    
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 „Читалищата в община 
Стралджа са най-уважава-
ните културни институти 
във всяко селище. Те са 
единствените  сериозни съх-
ранители и продължители  
на местните народни тради-
ции, със своите фолклорни 
състави поддържат певче-
ското и танцово изкуство. 
Читалищата са тези, които 
осъществяват активна ин-
формационна дейност, орга-
низират културни празници, 
чествания и годишнини и 
печелят уважението на насе-
лението”. С това встъпление 
Мария Толева, зам. кмет на 
община Стралджа откри  за-
седанието с председателите 
и секретарите на читалища  
след което присъстващите 
изслушаха обзора за дей-
ността  през 2012г. предста-
вен от Кольо Пехливанов, 
гл.експерт „Култура”. Ос-
новният акцент в обширния 
материал бяха участието на 
фолклорните и любителски 
колективи  в международ-
ни, национални, регионални 
и общински прояви. А те 
се оказаха твърде много.
Като ярко цвете в букета от 
награди блести ансамбъл 
„Въжички” при читалище 
„Просвета-1892”-Стралджа. 
Танцьорите се представи-
ха блестящо на младежкия 
фолклорните фестивали в 
Китен и Балчик, получиха 
най-добро класиране на ХІІ 
детски етнофестивал „Децата 
на Балканите”- Хасково и ХІІ 
издание на „Орфеево извор-
че” Ст.Загора, завърнаха се с 
отличия от ХІV Междунаро-
ден фестивал в Раднево, къ-
дето награди получиха и със-
тавите на Зимница и Поляна. 

ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Ïàçèòåëè íà òðàäèöèèòå è ðàçïðîñòðàíèòåëè íà êóëòóðà

Самодейците от Джинот бяха 
отличени за представянето 
на обичая „Еньова буля” във 
фестивала на Ст.Загора. Куке-
рите на Стралджа спечелиха 
журито и публиката на фес-
тивала „Кукове” гр.Раковски. 
завърнаха се с награди и 
от традиционния кукерски 
фестивал „Сурва „ в Перник 
Адмирации получиха и при 
представянето си в Жеравна. 
Престижно е участието на 
съставите при читалищата в 
Стралджа, Палаузово, Воде-
ничане, Поляна и Войника в 
събора „Богородична стъпка” 
–Ст.Загора. Фолклорният 
празник „Славееви нощи” 
Айтос също отчете най-добро 
представяне  на фолклорните 
колективи от Чарда, Зимни-
ца и Лозенец. Самодейците 
обогатиха своя архив и с 
отличия от регионалните съ-
бори „Върбова свирка свири” 
Болярово, „Родило се преро-
дило”, Ямбол. Представители 
на читалищата в различни-
те села взеха участие и в 
организираните общински 
празници по Коледа и Куке-
ровден, в Лозенец млади мо-

мичета танцуваха за поредна 
година  „лазар”

За изминалата 2012г. събо-
ра „Мараш пее” и Конкурсът 
–надпяване „С песните на 
Вълкана Стоянова” продъл-
жават да бъдат емблема-
тичните културни събития, 
които привличат интереса 
на многобройна публика.  В 
отчета на г-н Пехливанов на-
мериха място и  театралните 
постановки на колективите 
при стралджанското читали-
ще, множеството прояви по 
време празника на общината, 
библиотечната дейност по 
места , вкл. и участието на 
няколко читалища в програ-
мата „Глобални библиотеки”. 
Свое място намериха вече 
традиционните празници в 
Палаузово „На Великден по 
сбората, на Гергьовден по 
хората”, в Джинот – „Праз-
никът на традициите”.

Постижение на читалище-
то във Войника е защитения 
и реализиран първи социа-
лен проект , с който чита-
лището разшири, обогати 
дейността си и спечели още 
по-голям авторитет. Читали-

ще „Възраждане”-войника е 
единственото от общината, 
което участва в конкурса 
„Агора” и беше едно от 10-те 
номинирани за този проект. 
В отчета достойно място на-
мери и дейността на Общин-
ския музей. С особен интерес 
беше посрещнато гостуване-
то на известния поет Валери 
Станков в Стралджа. Първи-
ят национален литературен 
конкурс „Дървото на живота” 
привлече вниманието на над 

150 автори от цялата страна 
с повече от 300 творби.

През годината кръгли  го-
дишнини с богати концерти 
отбелязаха читалищата в 
Поляна и Тамарино. 50 го-
дини танцов състав отпраз-
нува Недялско. Богоровци 
се събраха за да отбележат 
вековното съществуване на 
местния храм. Почитатели-
те на акордеониста Петър 
Кръстев го поздравиха за 
40-годишнината на сцената.

Като цяло всички читали-
ща в община Стралджа през 
2012г. въпреки различната 
структура, големина, твор-
ческа специфика, следваха 
упорито своята цел – утвър-
ждаване ролята и мисията  на 
културни институти и уни-
кални граждански сдружения.
Те се запазват като основен и 
стабилен фактор в развитието 
на местната култура, основни 
културно-информационни 
центрове по селата.

Общата субсидия за 2013 
г., която комисията по запо-
вед на кмета Митко Андонов 
разпредели за  читалищата в 
стралджанско, е 197 537 лв.   В 
сравнение с миналата година 
сумата е завишена с малко пове-
че от 15 000 лв., поясни Мария 
Толева, зам.кмет на общината и 
председател на комисията. 

В 21 читалища на общината 
през годината ще работят 31,5 
щатни бройки. Най-голямото  с 
най-богата и разнообразна дей-
ност  както и с най-много изяви 
и отличия остава читалище 
„Просвета -1892”-Стралджа в 
което субсидираната численост 
отново е 10,5 бр. Общинският 
културен институт ще развива 
своята дейност с разпределе-
ните 69 000 лв. Читалищата в 
Зимница и Войника , които имат 
доказано добри резултати през 
изминалата година, получават 
съответно по 16 432 лв. и 18 000 
лв. Комисията разпредели по 9 
000 лв.  за читалищата в селата 
Тамарино, Лозенец и Воденича-
не.  Сформирането на ансамбъл 

Ïîâèøåíèå  â èçäðúæêàòà 
íà ÷èòàëèùàòà

„Божур” при читалище „Про-
буда- 1934”-Чарда , не малкото 
изяви на сцената и постигнати 
добри резултати са достатъчно 
основание  за разпределените 
малко повече от 7 000 лв. По 6 
000 лв. получават читалищата 
в  Иречеково, Каменец, Джинот, 
Маленово и Недялско. Всяко от 
тях има по една щатна бройка. 
Останалите села – Поляна, Бо-
горово, Александрово, Атолово, 
Правдино, Саранско и Палаузо-
во  поддържат по половин щатна 
бройка, а субсидията за новата 

година за всяко от тях е в размер 
на 3 135 лв. 

С единодушно гласуване 
присъстващите на заседанието 
председатели и секретари на 
читалища одобриха разпреде-
лението на годишната субсидия 
за читалищна дейност. Като 
допълнителен ресурс за финан-
сиране на различни дейности е 
наличието на земеделска земя. 
Традиция стана при провеж-
дането на по-мащабни местни 
инициативи да се търси и под-
крепата на спонсори.
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

  Бел. на ред.: Уважаеми родители, ако желаете Ваше-
то дете да бъде включено в рубриката „Децата на Стралджа”, 
изпращайте снимки  на адрес: nadia_j4@abv.bg  или s_vesti@abv.
bg. Задължително посочвайте трите имена на детето, възраст, 
местоживеене и имена на родителите.

Тея Димитрова Димитрова, 1,8м., 
Стралджа, Родители: Ваня и Дими-
тър Димитрови

Светлана Вълчева Добрева, 8 мес., Стралджа
Родители: Силвия и Вълчо Добреви    

Габриела  Кристиянова Гочева  
4мес., Стралджа
Родители: Велимира и Кристиян 

Гочеви 

  Велизар Атанасов Атанасов, 1,4 м., Воденичане       
Родители: Радостинка и Атанас Атанасови

Сияна Пенева  Георгиева, 1г.., Стралджа
Родители: Павлина и Пеньо  Георгиеви

На 10 март в Стралджа ще се прове-
де традиционният Общински кукерски 
празник, който има за цел да покаже 
богатството и красотата на местните 
фолклорни традиции, свързани със зим-
ните и пролетни български празници, 
да съдейства за тяхното съхранение.

Празникът има конкурсен характер. 
Организаторите Община Стралджа и 
читалище „Просвета-1892” – Страл-
джа, разпратиха Статута до читалища 
в общината и  съседни населени места 
от областите Ямбол, Сливен, Бургас.

Според програмата от 10 ч. ще запо-
чне рекламното дефиле на групите от 
читалището до площад „Демокрация”. 
След откриването на празника ще пос-
ледва представянето на всяка  група 
пред журито.

В Общинският кукерски празник 
Стралджа 2012 могат да участват 
кукерски, сурвакарски и карнавални  
групи от цялата страна с изпълнение 
на цял обичай или част от него. Те ще 
бъдат разделени на две категории – 
първа- с участници до 14 г. и втора – с 

участници над 14г.
Ще бъдат присъдени по три първи, 

втори и трети награди в двете въз-
растови групи. Всички участници ще 
получат специален диплом за участие 
в празника. Наградният фонд се оси-
гурява от община Стралджа. 

Крайният срок за подаване на заяв-
ки за участие в празника е 4 март. Те 
се изпращат на адрес: гр.Стралджа, 
Общинска администрация, ул.”Хемус” 
12. За допълнителна информация – тел. 
04761/64-68.

Áÿãàé çëî,  êóêåðèòå èäàò!Áÿãàé çëî,  êóêåðèòå èäàò!

С оригинални и удивително 
красиви картички - валентинки 
ще изненада за 14 февруари влю-
бените в Стралджа невероятната  
майсторка на квилинг Мима  Коле-
ва. Влагайки цялата си фантазия и 
доброта талантливата дама подгот-
вя колекция , която ще  предложи 
на пазара. Това е нейният начин 
да отбележи Празникът на влю-
бените, да им покаже, че   едно 
обяснение в любов  може да се 
превърне  в незабравимо ако се 
„оцвети” с   фантазия. 

Мима Колева  през последните 
няколко години се усъвършенства в 
изработката на изделия с оригами, 
кусудами,  квилинг, бисероплетене. 
За всеки празник тя умее да изне-
нада  своите почитатели с нова 
колекция.

С изненада и неприкрито удо-
волствие дамите от Стралджа на-
блюдаваха  в ранния след обед на 
23 януари  разходката на чаровния 
пощальон  Пейо по централната ули-
ца на града. Новината за гостуването 
на екипа  от предаването  „Имаш 
поща” се разнесе мълниеносно, но 
още по-бързо  прелетя информация-
та за  загадъчната дама, която води 
Пейо в Стралджа. Не може да се 
отрече, че  кавалерски Пейо направи 
опит да опази името на щастливката, 
заради която е в града. Спретнатия 
в своята униформа симпатичен 
мъж не спираше да се усмихва на 
предизвикания интерес,позирайки с 
колелото  пред камерата за  радост 
на стралджанци. Виждайки, че ис-
торическия велосипед съвсем не е от 
най-модерните, оперени жители на 

Êâèëèíã-
âàëåíòèíêè 
â Ñòðàëäæà

×àðîâíèÿò ïîùàëüîí íà Ãàëà  
ñúáðà î÷èòå íà ñòðàëäæàíêè
Ñòðàëäæà ùå ïîäàðè êîëåëî íà Ïåéî ïîùàëüîíà?

малкия Шанхай, както някой 
определят Стралджа, веднага 
предложиха  да купят ново 
колело  на своя любимец.

Според информацията 

на Пейо предаването, в което 
зрителите ще могат да видят 
и чуят историята от Стралджа,  
ще бъде излъчено най-вероятно 
през февруари.


