
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!

email: s_vesti@abv.bg Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 9)   10. 05. 2016 ã. 

Äåâåò ÷èòàëèùà îò îáùèíà 
Ñòðàëäæà ñ íàðóøåíèå íà  çàêîíà

ОбС –Стралджа с предупреждение към чита-
лищните настоятелства за срочно предаване на 
отчетите за изпълнение на годишната програма за 
развитие на читалищната дейност и изразходения 
бюджет за 2015г. Причината за това е непредста-
вените в срок  финансови отчети за разходите на 9  
читалища в общината/ Богорово, Джинот, Зимница, 
Люлин, Недялско, Палаузово, Правдино, Саранско и 
Стралджа/ съгласно ЗНЧ чл.26а, ал.4

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 
2009 г.) (1) Председателите на на-
родните читалища на територията 
на съответната община ежегодно 
в срок до 10 ноември представят 
на кмета предложения за своята 
дейност през следващата година. 

(2) Кметът на общината вна-
ся направените предложения в 
общинския съвет, който приема 
годишна програма за развитие на 
читалищната дейност в съответ-
ната община.

(3) Програмата по ал. 2 се 
изпълнява от читалищата въз 
основа на финансово обезпечени 
договори, сключени с кмета на 
общината.

(4) Председателят на читали-
щето представя ежегодно до 31 
март пред кмета на общината и 
общинския съвет доклад за осъ-

ществените читалищни дейности 
в изпълнение на програмата по ал. 
2 и за изразходваните от бюджета 
средства през предходната година.

(5) Докладите по ал. 4 на чита-
лищата на територията на една об-
щина се обсъждат от общинския 
съвет на първото открито заседа-
ние след 31 март с участието на 
представителите на народните чи-
талища - вносители на докладите.

Това нарушение на практика 
лишава читалищата от очаква-
ните субсидии за дейност през 
новата година. Необяснимо е 
поведението на дългогодишни 
читалищни ръководства като тези 
в Стралджа, Недялско, Правдино, 
Саранско  и др, които би трябвало 
добре да познават изискванията 
на ЗНЧ и да го спазват. Допус-

натото нарушение подсказва 
подценяване на работата по уп-
равление на финансите, което 
е грубо нарушение на финан-
совата дисциплина. Читалищ-
ни председатели реагираха, че 
неколкократно са представяли  
отчетите  както във финансовия 
отдел така и в отдел „Култура”. 
Представените документи в ОбС 
били по искания формуляр  в кой-
то  според тях „липсва разходна 
част”. Малко преди началото на 
заседанието разходните отчети 
внесоха читалищата на Зимница 
и Джинот. След приключването  
и останалите председатели по-
търсиха начин за представяне на 
отчетите възможно най-бързо. 
От вниманието на общинските 
съветници не убягна и факта, че 
голяма част от представените 

отчети  не съдържат изискването 
за анализ на активите и пасивите, 
на приходите и разходите с доказ-
ване ефективност на дейностите. 
Липсата на интерпретация на 
резултатите от финансовите раз-
ходи  се отразява негативно върху 
качеството на управленските 
решения и това е видно от състоя-
нието на не малко от читалищата 
в общината.  Традиционно някой 
от настоятелствата оправдават 
своята пасивност с недостига на 
субсидии, но и не изясняват при-
чините за това, не предлагат свои 
програми за действие. Нито едно 
читалище не предлага свои насоки 
за увеличение на приходите. Няма 
традиция за представяне в отдел 
„Култура” на целия комплект до-
кументи, необходими за досието 
на читалищата. Проблемите бяха 
дискутирани в заседанието на ПК 
по  социални дейности която изле-
зе със становище ЧН с липсващи 
финансови отчети за разходите 
да ги внесат  в срок до 13 май.  
Ако община Стралджа в ролята 
на финансов разпределител и 

контрольор по изпълнение на 
разходите  задължително   полу-
чава периодичен отчет за тяхната 
целесъобразност, то тези отчети 
са необходими и в ОбС, както в из-
пълнение ЗНЧ така и  за да задово-
лят интереса на потребителите на 
читалищните културни продукти 
и прояви за правилно финансово 
разпределение на субсидиите и 
други приходи без да се допуска 
съмнение за манипулиране на 
данни, безполезни решения и 
неправомерно облагодетелстване.

  С цел правилно  поддържане 
на документацията и финансовата 
дисциплина общинското ръковод-
ство предприе  поетапна проверка 
на всички читалища с препоръки 
за спазване на законността. Оди-
торите в момента осъществяват 
проверка в читалище "Просвета 
1892" Стралджа, предстоят такива 
и на останалите.

 Вестник ”Стралджански ве-
сти” се ангажира да публикува 
годишните финансови отчети за 
направените разходи на читали-
щата.

Â Ìàëåíîâî: Ìëàäåæêà Â Ìàëåíîâî: Ìëàäåæêà 
åêîèíèöèàòèâà

СТРАНИЦА 2

À ï å ë
Çà ÷èñò è ïðèâåòëèâ ãðàä

Кметът на община Стралджа Атанас Киров призовава всички граждани за активно участие в поддър-
жането на чистотата в населеното място!

Общината  провежда кампания за почистване на  нерегламентирани сметища, площадки, паркове, ули-
ци, гробищни паркове. Веднага след това на всички възлови места ще бъдат поставени предупредителни 
табели за спазване на реда и  поддържане на чистота. 

В изпълнение на Наредба  № 1  за опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на 
територията на община Стралджа нарушителите ще бъдат строго санкционирани!

Чистотата е поведение, респект,  необходимост, настроение!
Нека всички   помогнем община Стралджа да  има по-добър и по-приветлив вид! 
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ÏÐÈÅÌÍÀ
Народният представител ИВАН ЧОЛАКОВ ще има 

открита приемна в гр. Стралджа всеки трети понедел-
ник от месеца от 15 до 17 часа. 

Записване: в офиса на ПП ГЕРБ, Стралджа

ТЕЛ.0886245874 
ÏÐÎÄÀÂÀ ÈÇÃÎÄÍÎ

Ìàøèíà çà ïå÷åíå íà ÿäêè.

СЪОБЩЕНИЕ
Със заповед № ОХ- 

297/06.04.2016г. на ми-
нистъра на отбраната на 
РБългария е разкрита 
процедура по обявяване 
на вакантни длъжности 
за приемане на военна 
служба на лица, завър-
шили граждански средни 
или висши училища:- в 
68-ма бригада "специ-
ални сили" - Пловдив 
- 50 места, - в 55-ти ин-
женерен полк - Беле-
не - 25 места, - в 10-ти 
отделен механизиран 
батальон - Враца - 25 
места. Кандидатите да 
не са по-възрастни от 32 
години. Срок за подаване 
на документите във воен-
но окръжие - Ямбол - до 
25.05.2016г. За допълни-
телна информация : Об-
щина Стралджа, стая 
№ 19, Яни МЕРАЗЧИЕВ 
тел. 04761 53 66 или 
0884788408

Ìàéñêîòî çàñåäàíèå íà ÎáÑ Ñòðàëäæà

Ñ ðåøåíèå çà ïîäîáðÿâàíå 
íà ñîöèàëíè óñëóãè
С цел осигуряване на 

ефективен транспорт за раз-
насяне храна на ползвате-
лите на услугата „Домашен 
социален патронаж” Об-
щина Стралджа да сключи 
договор за доставка на три 
броя лекотоварни автомоби-
ли чрез лизинг, по силата на 
който  да поеме дългосрочен 
общински дълг, решиха 
общинските съветници на 
своето майско заседание. 
Максималният размер на 
дълга е 55 000 лв., а  гласува-

ния срок за погасяване, след 
кратък дебат, се наложи да 
остане   60 месеца  каквото 
беше и предложението на 
вносителя Атанас Киров, 
кмет на общината. 

Изразходваните средства 
по поддръжка на старите 
автомобили към Домашен 
социален патронаж се оказ-
ва, че заемат твърде голям 
относителен дял в разходите 
за издръжка на звената на 
ДСП, а от там и повишение 
таксата на услугата, моти-

вира предложението си г-н 
Киров. Според него изборът 
на формулата за погасяване 
със срок 60 месеца е за 
предпочитане на този етап 
когато общината  е в теж-
ко финансово положение 
заради  изплащането на  на-
ложени санкции по проекти 
на предходното управление. 
Като далновидно и мъдро  
определиха предложението  
и съветниците Георги Узу-
нов, председател на ПК по 
бюджет и финанси и Гроз-

дан Иванов. Предложението 
на екскмета Митко Андонов 
за 36-месечни вноски  се из-
тълкува като  неприемливо 
при положение че по негово 
време е гласуван дълг от 192 
хил.лв., който все още об-
щината изплаща. Припом-
нени бяха и други грехове 
на предходното управление 
свързани с недалновидни 
договори за горива  и храни, 
което стана причина мно-
зинството от съветниците да 
подкрепят предложението 

на г-н Киров.  
ОбС даде съгласие на-

трупани средства от обезпе-
ченията по чл.60 от Закона 
за управление на отпадъ-
ците и чл. 3 от Наредба 
№ 7/19.12.2013г. за реда и 
начина за изчисляване  и 
определяне размера на обез-
печенията и отчисленията, 
изисквани при депониране 
на отпадъци, в размер на 3 
547,20 лв. да се разходват от 
община Стралджа, чрез ней-
ния бюджет за извършване 

на следексплоатационен 
мониторинг през 2016 г. на 
закритото общинско депо 
за неопасни отпадъци на 
общината.

Единодушно съветници-
те гласуваха  „за” предло-
жението на кмета Атанас 
Киров  за  удостояване с 
„Плакет на името на П.Кр.
Яворов” на дългогодишния 
педагог с огромен принос 
за развитието на спорта в 
Стралджа Филип Дамянов 
Димитров. 

Çàðàäè ðîäèòåëñêè íàòèñê êúì ðàííè áðàêîâå

Äåöà íàñòîÿâàò çà ñúâìåñòíè  
òåìàòè÷íè  ñðåùè
В изпъл-

н е н и е  н а 
Програмата 
„О т к р и т и 
дни  2016”, 
М е с т н а -
та комисия 
за  борба  с 
противооб-
ществените 
прояви при 
О б щ и н а 
С т р а л д ж а 
продължава превантивната работа по училища.

На 20 април лекторът д-р Валя Банова представи пред 
учениците от 5, 6, 7 и 8 клас на  ОУ ”Св. Св. Кирил и Ме-
тодий”- Зимница беседата   „Ранни полови връзки, ранна 
бременност, рискове и предпазване”. Още  в началото 
стана ясно, че децата се интересуват от информацията. 
Поднесена интересно и с конкретни примери от живота 
беседата на д-р Банова стана повод за полезен диалог. 
Малките  споделяха въпросите, проблемите, страховете 
си от евентуални грешки на възрастта. Някой открито 
признаха, че имат желание да продължават да учат след 
осми клас, но родителите стават пречка, подтиквайки ги 
към традиционни ранни бракове.  В тази връзка децата 
се обединиха в желанието МК да организира и проведе 
такава среща с беседа и в присъствието на родителите, 
за да получат и възрастните информация за вредата от 
ранната бременност.

Д-р Банова използва момента, за да разшири разго-
ворът с темата за болестите, причинени от ухапване на 
кърлеж. Децата добре запомниха, че високите темпера-
тури  са добра среда за размножаването на кръвосму-
чещите опасни насекоми, разпитваха за начините по 
предпазване от кърлежите както и какви трябва да бъдат 
действията при забелязване на кърлеж по тялото. С дет-
ско любопитство  разпитваха за видовете заболявания, 
последици и лечение.  

След блестящо представя-
не отборът на СОУ”П.Яворов” 
Стралджа се класира на първо 
място в областния кръг на 
Националната викторина по 
безопасност на движението 
„Да запазим децата на пътя!”

На 21.IV 2016г. ОДК-Ям-
бол  беше домакин на състе-
занието, в което  участваха 
ученици от V до VІІІ клас от 
четири  общини в областта. 
Преминавайки през  трите 
кръга участниците решаваха 
тестове с въпроси от листов-
ките за шофьори, отговаряха  
на  въпроси за оказване на 
долекарска помощ, подреж-
даха пътни знаци под формата 

ÑÎÓ „Ï.ßâîðîâ” Ñòðàëäæà  ùå ïðåäñòàâÿ îáëàñòòà

на пъзел.
Компетентното жури в 

състав: Тодор Мишинев - на-
чалник група ОДПКПД в Сек-
тор ПП към ОД МВР-Ямбол, 
Николай Маджаров – учител 
в ПГЗ „Хр. Ботев” - Ямбол и 
Добриела Праматарова – спе-

циалист в 
БЧК – Ям-
бол  беше 
категорич-
но в класи-
рането:

І място-
то се при-
съжда  на   
СОУ "Пейо 
Яворов " ,  

Стралджа! На второ и трето 
останаха 

ОУ "Св. Паисий Хилен-
дарски",  Елхово и  ОУ "Св. 
Паисий Хилендарски", село 
Роза, община Тунджа.

Директорът на Общински 
детски комплекс-Ямбол Петя 

Иванова, връчи на  участни-
ците във викторината  грамо-
ти и индивидуални награди 
и ги поздрави за показаните 
отлични познания за правила-
та за движение по пътищата.

В отбора на победители-
те от Стралджа са  - Петър 
Райнов, Натали Стоянова, 
Станислав Георгиев и Пе-
тър ученици от СОУ "Пейо 
Яворов"град Стралджа, които  
ще представят Област Ямбол 
на Националната викторина 
по безопасност на движе-
нието,  в град Елин Пелин, 
Област София, от 11 до 13 
май 2016 г. 

Браво!

Â Ìàëåíîâî: Ìëàäåæêà åêîèíèöèàòèâà

Самоинициатива на група 
млади хора от Маленово  
даде пример за екоакция. 
Добромир Пенков, Михаил 
Пенков, Антон Стоянов, Ста-
нислав Веселинов, Данаил 
Йорданов под ръководството 
на Албена Розова се органи-

зираха за косене на тревата 
пред читалището. Само за 
час младежката бригада се 
справи със задачата и полу-
чи похвалите както на кмета 
Мария Димитрова така и 
на възрастните маленовци. 
Момчетата, които са учени-

ци в различни училища на 
близки градове, се прибират 
на село през почивните дни 
и споделят, че искат да бъдат 
полезни за родното място. 
Идеята за почистване на 
двора пред читалището се 
породила съвсем спонтанно, 

използваните косачки са  на 
семействата им, а трудът е 
дарение в името на чистота-
та и красотата.

 „Благодарим ви , мом-
чета, за тази всеотдайност! 
Благодарим ви за инициати-
вата, за добрия пример!”, из-
разява всеобщото мнение на 
маленовци г-жа Димитрова, 
която вярва, че тази иници-
атива ще бъде последвана и 
от други.
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Койка ТОДОРОВА   е родена през 1956г. в Лозенец. 
Зодия „Водолей”. Средното си образование завършва в 
Икономически техникум – Стара Загора, а висше – във 
ВИИ – София. Работила е последователно в кметство 
Лозенец, общинска фирма „Емил” Стралджа. През 
1983г. е назначена за нач.отдел „Планов” в община 
Стралджа, а през 1990 г. вече е началник управление 
„Финанси”. През последните 12 г. е директор на ди-
рекция или началник отдел „Финанси”. В края на 2015г. 
приема предложението на новоизбрания кмет Атанас 
Киров  да работи като зам.кмет в неговия екип. 
Хоби – художествена литература. 
Койка Тодорова има две дъщери – близначки и трима 

внуци.

-  Г-жо Тодорова, от-
четът по бюджет 2015г. 
бе приет от ОбС твърде 
тихо и безкоментарно. 
Защо съветниците с по-
ред Вас избегнаха  диалог 
по темата от която на 
практика зависи новата 
финансова политика на 
общината?

- Да, вярно е, че ОбС 
единодушно и мълчаливо 
прие предложения отчет за 
изпълнението на бюджет 
2015г. Лично аз имам свое-
то обяснение за това.  От 
една страна постфактум 
коментарите са излишни, 
а от друга –  реакцията 
трябваше да  се почувства 
от предходното общинското 
ръководство още преди пре-
половяване на 2015г. когато 
тенденциите вече бяха ясни. 
А новото ръководство  днес 
показва  адекватна  полити-
ка с конкретни дела. Така 
че на заседанието на ОбС 
решенията по отношение 
бъдещото финансово обез-
печаване на общината бяха 
ясни. 

 - Направете кратък 

анализ по изпълнението  
на бюджета от миналата 
година 

- Изпълнението на при-
ходната част на бюджета за 
2015г. е в размер на 8 721 
000 лв. , което е с 11 пункта 
по-малко в сравнение с пре-
дходната година. За деле-
гирани държавни дейности 
държавата е предоставила 5 
156 000 лв. Постъпленията 
за местни дейности  са в 
размер на 3 565 000 лв.  

Бюджет 2015 в приход-
ната си част приключва на 
90,12% изпълнение спрямо 
уточнения бюджет.

Неданъчните приходи 
за 2015г. са планувани в 
размер на 1 700 835лв. като 
изпълнението е в размер на 
1 554 686 лв. или 91%. Де-
лът на приходите от упра-
влението  и разпореждането 
на общинската собственост 
към неданъчните приходи 
по отчетни данни за 2015г. е 
в размер на 757 606 лв. или 
формират 48,73% от неда-
нъчните приходи. На вни-
манието на присъстващите 
бяха конкретните цифри 
по приходи от продажби, 

основно от дърва за огрев, 
от наем имущество, наем 
земя, концесии и др.

- Под  око  се  държат 
обикновено много строго 
държавно делегираните 
дейности, каква е равно-
сметката там?

- Във функция „Образо-
вание” през 2015г. са извър-
шени разходи в размер на 
3 234 029 лв., което е 92% 
изпълнение. Във функция 
„Здравеопазване” са изра-
зходени 135 603 лв. Във 
функция „Социални грижи” 
разходите са в размер на 684 
871 лв. и в „Почивно дело и 
култура” са извършени раз-
ходи в размер на 336 623 лв.

При местни дейности 
– собствени приходи , осъ-
ществените разходи са:

- за образование – 172 
421 лв.

- за здравеопазване – 32 
898 лв.

- за социални грижи – 230 
911 лв.

- почивно дело и култура 
– 182 572 лв.

Според анализа за изпъл-
нение на разходите общо 
разходите за всички бю-
джетни звена по относи-
телен дял се разпределят 
както следва: 58% за въз-
награждения и осигуровки, 
36% за издръжка и 6% за 
инвестиции. Това структу-
риране определя и отчета 
за изпълнение на бюджета 
като текущ, което не е по-
ложителна характеристика.

- Смущава ли Ви факта, 
че за миналата година об-
щината  приключи с не 
малко несъбрани вземания 
и неразплатени разходи?

-  За годината общината 
приключва със 71 793 лв. 
несъбрани вземания, което 
е 3,5% от собствените при-
ходи по отчет. От тях 3 854 
лв. са публични общински 
вземания – общински такси 
и 67 939 лв. – вземания от 
наеми и концесии. Факт е, 
че са предприети  действия 
от общинска администра-
ция за събиране на несъбра-
ните приходи.
Неразплатените разходи 

в края на годината са 190 
777 лв., което  е обезпо-
коително тъй като са 64 % 
от общите разходи.  Това 
можеше и да не се допус-
не. Всичко се решава от 
кадрите и от  последовател-
ната политика на местното 
ръководство като това не е 
обвинение, а констатация.

- От отчета стана 
ясно, че общата отчетна 
стойност на капитало-
вите разходи  през 2015г.  
достига 13 млн.лв. като 

от тях безвъзмездно усво-
ени европейски средства 
по проекти – 12 800 000 
лв. Това обаче не звучи оп-
тимистично на фона на 
корекциите по проекти, 
които подействаха като 
капан за общината. Защо 
се стигна до това според 
Вас?

-  Не е приятно да комен-
тираме  темата. Но фактите 
са налице : - от ОП „Околна 
среда”  наложената коре-
кция е в размер на 78 327,80 
лв. Общината има приет от 
НАП погасителен план и 
вече  са изплатени 7 912 лв.

- от ОП”Околна среда”  
наложената корекция е  в 
размер на 92 258,74 лв.. По 
приетия от НАП погасите-
лен план сме  изплатили  7 
346 лв.

- от ОП”Околна среда”е 
наложена корекция от 5% 
от стойността на договора 
с основния изпълнител на 
проекта  „Проектиране и 
извършване на закриване 
и рекултивация на депо” 
Стралджа на стойност 192 
060 лв., която е изплатена с 
кредит от фонд „ФЛАГ” по 
който погасяваме по 5000 
лв. на месец.
Общият извод е , че към 

31 декември м.г. са  на-
ложени корекции в общ 
размер 362 646,54 лв. по 
ОП”Околна среда”.
От ДФ”Земеделие” об-

щината е поканена да въз-
станови 120 017,38 лв. по 
корекция по проект „Ре-
конструкция на паркове в 
гр.Стралджа” Предприето 
е обжалване на корекцията.
Никоя община не би се 

гордяла с подобни факти! 

И ако въпреки критичната 
ситуация успяваме да се 
справим, то се дължи на  
мерките предприети от 
ръководството, от пред-
ложенията които напра-
вихме за последователно 
разплащане на дълговете и 
последвалата политика на 
сериозни икономии, за да  
се запази нормалния ритъм 
на всички звена.

 - Правилен ход ли беше 
и поемането на общински 
дълг?

- Да, за финансиране на 
голяма част от разходите 
по проектите, тези с инвес-
тиционно предназначение, 
общината ползва заемни 
средства от Фонд „ФЛАГ”. 
През 2015г. е погасен кре-
дита по проект „Чиста енер-
гия за осветление на об-
ществени места” и усвоени 
три нови кредита, от които 
два за проект „Рекултива-
ция на депо” и един за про-

ект” За по-добър живот”.В 
началото на тази година са 
погасени двата кредита, 
остава погасяване кредита  
за корекция по проекта 
„Рекултивация на депото” 
от собствени бюджетни 
средства за три години. 
През 2015г. приключи и фи-
нансовия лизинг за закупен 
лек автомобил. В днешното 
твърде динамично време на 
твърде орязаните общински 
бюджети, малко останаха 
общините които да не при-
бягват до поемане на об-
щински дълг. По-важното 
е с това да не се прекалява, 
да се прилагат методите и 
формите за ритмично пога-
сяване. А едва ли вече може 
да се очаква финансова 
година без  дълг!

- Вие сте дългогодишен 
експерт по общинските 
финанси. Какъв е Вашият 
анализ за ситуацията в 
общината? 

- През отчетната 2015г. 
общината имаше най-висо-
ко усвояване на средства от 
ЕС, като отчетна година на 
предходния планов период 
2007-2013г. Средствата са 
13 718 001 лв., от тях 12 
792 684 лв. са за инвести-
ции, което е 93% от общите 
разходи. Това добре! Но 
по-нататък изводите не са 
приятни.
Анализът дава катего-

рични доказателства ,  че 
в първата  половина на 
годината общината е фи-
нансово стабилна, но през 
втората големия обем поети 
задължения без осигурени 
налични касови постъпле-
ния влошава финансовата 

стабилност. Наложените 
корекции по приключи-
лите проекти са повече 
от  обезпокоителни. И за 
най-непросветените е ясно, 
че това ще води няколко 
години до задлъжнялост 
на общината към отделни 
оперативни програми и 
до контрагенти. Да, имаме  
наложен строг контрол за 
всички разходи по бюджет-
ни звена, предприети са 
строги мерки за увелича-
ване на събираемостта на 
местните приходи. Това са 
един вид спасителни опе-
рации с които осигуряват 
ритмична и сравнително 
спокойна работа на всички 
звена в общинска админи-
страция. Благодарни сме 
на общинските служители 
които проявяват разбиране 
и работят в новите условия. 
Всичко случващо се, кол-
кото и да е трудно, все пак 
дава основания да вярваме, 
че общинското ръковод-
ство не само издържа на 

изпитанието, но и намира 
свой път за излизане от 
положението. 

- Изминаха три месеца 
от новата година. В ход е 
изпълнението на бюджет 
2016. На какъв принцип е 
съставен той и ще опра-
вдае ли очакванията за 
добра финансова година?

- Размерът на новоут-
върдените приходи и раз-
ходи за новата година не 
се различава много от пре-
дходната.   Да, при подго-
товката ние работихме по 
правилата на минимализма 
или както се казва да има за 
всичко по малко  от където 
и твърдението „По-малкото 
е …повече!” Старанието ни 
е да няма ощетени бюджет-
ни звена. При запазване на 
основните източници за 
приходи  разпределението 
на разходите е равномерно 
и адекватно на очакванията. 
Междувременно още в пър-
вото тримесечие на новата 
година бяха взети решения 
които подпомагат дейност-
та на общината в най-не-
вралгичните точки – имам 
предвид осигуряването на 
техника за снегопочистване 
и отводняване, за ремонт 
на уличното осветление и 
екоакции, направено е раз-
пределение на средства за 
освежаваши улични ремон-
ти и решаване на приори-
тетни проблеми по селата.
Сигурна съм, че добрите 
новини предстоят. И общи-
на Стралджа  ще приключи 
трудната финансова 2016 
г. не само успешно , но и 
с реализирани планове и 
постижения.
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С провеждането на тра-
диционния народен събор 
„Мараш пее” пъстроцвет-
ния месец май зарежда с  
допълнително очарование 
и прелест дните на страл-
джанци. На 14 и 15 май 
любителите на народно-
то творчество за пореден 
път в Стралджа ще могат 
да се наслаждават на бо-
гатото българско песен-
но и танцово изкуство. В 
съботния ден от 18,30 ч. 
на откритата сцена  ще 

представят своето песен-
но изкуство фолклорни 
групи от общината между 
които представители на 
Палаузово, Воденичане, 
Стралджа клуб „Дълголе-
тие”, Войника, Първенец 
и др. Кметът Атанас Киров 
ще поздрави участници и 
гости  и  ще открие събора 
след което  представител-
ния ансамбъл „Въжички” 
при читалище „Просвета 
1892” Стралджа ще грейне 
в целия си Блясък на сце-

ната. Веднага след това за 
доброто настроение ще се 
погрижи гостът Костадин 
Михайлов, един великоле-
пен изпълнител на стран-
джански народни песни. 
В неделният ден 15 май от 
10 ч. започва конкурсната 
програма в която ще участ-
ват близо 20 танцови колек-
тиви от общините Ямбол, 
Горна Оряховица, Несебър, 
Сливен, Болярово, Елхово, 
Карнобат, Стралджа. Но  
това не е всичко.  Органи-

заторите от общината обе-
щават тази година съборът 
да бъде по-интересен и по-
богат. И имат основание.  В 
петъчната вечер, на 13 май 
от 19ч. в читалището ще 
гостува  театър „Класик” 
от ГПЗЕ”Захари Стоянов” 
Сливен с постановката 
„Има един народ”. Пред-
ставлението е подарък от 
общината за стралджанци 

по повод 140-годишни-
ната от Априлското въс-
тание. Изборът на театър 
„Класик” не е случаен. Та-
лантливият ръководител и 
постановчик на доказалият 
се вече 25 години учени-
чески театрален колектив, 
е Соня Келеведжиева с 
родови връзки от страл-
джанското село Войника. 
В събота, 14 май, от 18ч. в 
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историческия музей 
на града  като част 
от  инициативата 
„Нощ на музеите” 
Стралджа предста-
вя фотоизложбата 
„ 140 години от Ап-
рилското въстание”. 
Всеки, който посети 
музея  ще може да  
проследи и богатото 
минало на страл-
джанския край, да 
научи подробности 
от пребиваването 
на гениалния П.Кр.
Яворов в Стралджа, 
да се запознае с раз-
витието на занаят-

чийството, образователно-
то дело, културата на града. 
В празничните дни няма да 
липсват и други забавления  
за възрастни и за деца. Като 
на всеки събор ще има гос-
туване на търговци, ще има 
бира скара и настроение в 
изобилие. Не пропускайте 
да посетите народния събор 
в Стралджа „Мараш пее”!

С участието на д-р Стоян 
Колев, нач. отдел ”Здравеопаз-
ване на животните” при ОДБХ 
и секретар на Областната епи-
зоотична комисия и д-р Наташа 
Капсъзова, директор  дирекция 
„Надзор на заразните болести” 
при РЗИ Ямбол, в Стралджа се 
проведе  заседание на Общин-
ската епизоотична комисия. 
Под председателството на Бо-
жидар Нихорлиев, зам.кмет на 
общината,  като основна тема 
на заседанието бяха обсъдени 
мерки  за недопускане   на 
болестта заразен нодуларен 
дерматит при едрите преживни 
животни на територията на 
община Стралджа

В своето кратко изложение 
д-р Стоян Колев информира 
за констатираните от Българ-
ската агенция по безопасност 
на храните/БАБХ/  огнища 
на  заболяването у нас.  При-
помнено беше, че нодуларния 
дерматит е заплаха за страната 
още от 2015г. когато е засече-
но в съседна Турция. Това е 
силно заразна болест по едри-
те преживни животни. Тя се 
характеризира с треска, рязко 
покачване на температурата до 
40-41 градуса, рязко спиране на 
млякото на животното и поява 
на възловидни образувания по 
кожата. Болестта е лесно раз-
познаваема от ветеринарите и 
фермерите, поясни д-р Колев, 
но за да бъде потвърдено за-
боляването задължително се 
правят и лабораторни изслед-
вания. Нодуларният дерматит 
се предава чрез физически кон-
такт, по въздуха и чрез кръвта. 
Като основни преносители се 
считат  кръвосмучещи насеко-
ми като мухи, комари, кърлежи 
и др. Д-р Колев информира, 

че  на  нацио -
нално ниво има 
взето решение 
за извършване 
ваксинация на 
животните като 
предстои внос 
на 350 хил.дози 
жива ваксина. 

И м а й к и 
предвид запове-
дта на област-
ния управител 
членовете  на 
Общинската епизоотична ко-
мисия  набелязаха мерки за 
недопускане разпростране-
нието на болестта в района на 
общината. Те ще бъдат регла-
ментирани със заповед на кмета 
Атанас Киров като целта е да се 
обединят усилията на фермери, 
местна власт и ветеринарни 
специалисти. На първо място 
е изискването към собствени-
ците на животински ферми за 
предприемане мерки за пови-
шаване  защитата на фермите, 
извършване на  дезинфекция 
, дезинсекция, дезакаризация 
на животните , в помещенията, 
дворните места и торохрани-
лищата, въвеждане забрана за 
движение на едрите преживни 
животни. Задължение на кмето-
вете и км.наместници по селата 
ще бъде в срок до 30 април 
изготвяне  списък на стопаните, 
притежатели на едри преживни 
животни, райониране на па-
шата и водопой на животните. 
В изпълнение на регламент 
504, във връзка с предстояща 
идентификация , кметовете и 
км.наместници  ще имат грижа-
та и за актуализация на списъ-
ците на стопаните, притежатели 
на еднокопитни животни / коне, 
магарета, мулета/. Повишената 

епизоотична обстановка включ-
ва осъществяване дезинфекция 
и дезинсекция    по зелените 
площи в населените места и 
около течащи селски чешми. 
Органите на полицията  ще 
извършват проверки за пре-
возване на  едри преживни 
животни и при установяване 
на неидентифицирани такива 
ще уведомяват ветеринарните 
специалисти.

Д-р Капсъзова допълни те-
мата с информация за нали-
чието на опасни тропически 
заболявания в областта като 
марсилска, лаймска и крим-
ска хеморагична треска чиито 
причинител са кърлежите. В 
Лозенец вече има случай на 
ухапване от кърлеж ,а това е 
в началото на сезона. Поради 
повишението на температурите 
се оказва, че кърлежите  много 
рано и повсеместно се появиха, 
което налага своевременни 
предпазни мерки.  В изпъл-
нение на утвърден общински 
план за дезакаризация вече 
има извършено пръскане срещу 
паразити в зелените площи  и 
детските градини в града и в 
Маленово спазвайки изисква-
нето за първоначално окосяване 
на тревите и след това третира-
не с препарат. 

Ìåðêè ñðåùó îïàñíî çàáîëÿâàíå ïî ãîâåäàòà
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Ïðàçíèê â ÎÓ” Ñâ. Ñâ. Êèðèë 
è Ìåòîäèé” - Ñòðàëäæà

На 22 април ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Стралджа 
отбеляза своя патронен празник. Тържеството започна 
с вдигане на националния флаг и посрещане знамето 
на училището. Празничният концерт събра в двора на 
училището гости, родители, бивши преподаватели, 
ученици и приятели на училището. Директорът Дора 
Найденова и Койка Тодорова, зам.кмет на общината, 
сърдечно приветстваха ученици и учители с пожела-
ние за много успехи в образователното поприще. По 
случай празника училищното ръководство подари на 
своите ученици театралния спектакъл на ДТ"Невена 
Коканова" - "Приключенията на Чиполино".

Ó÷åíèöè ñìåíèõà ó÷èòåëèòå
Яворовите дни в СОУ 

"П. К. Яворов" гр. Страл-
джа приключиха с тра-
диционния Ден на уче-
ническото самоуправле-
ние. Всичко  започна със 
сериозна  оперативка в 
учителската стая, след 
което заместниците за-
станаха на постовете на 
своите преподаватели. В 
деня на самоуправление-
то учениците успешно  
се поставиха на мястото 

на директор, помощник 
директор, учители, охра-
на и др. и по този начин 
видяха нещата  през очите 
на възрастните. Особено 
отговорни в задълженията 
си бяха учениците-пре-
подаватели. След всяко 
междучасие от учителска-
та стая излизаха учител и 
неговия заместник за деня. 
Влизаха в класните стаи с 
дневник в ръка и с усмив-
ка. По време на инициати-

вата учениците разбраха 
каква отговорност е да 
бъдеш преподавател, но и 
се забавляваха с позиции-
те, нетипични за тяхното 
ежедневие. В ролята на ди-
ректор влезе  Ивайло Русев, 
който сподели, че работата 
като ръководител е отговор-
на и интересна. Всеки от 
учениците попълни анкета, 
в която изложи мнения и 
впечатления относно зае-
маната длъжност. На работ-

ната среща след приключ-
ване на  деня участниците 
коментираха трудностите и 
приятните моменти от това 
преживяване. Директорът  
Валентина Маринова поз-
драви учениците за добре 
изпълнената мисия,  връчи 
сертификати за удостоверя-
ване на успешно премина-
лия работен ден и пожела 
на учениците да са все 
така отговорни и упорити 
в своите начинания.

ßâîðîâèòå äíè – ïîâîä çà ãîðäîñò è 
ïðîâåðêà íà âúçìîæíîñòèòå Ñúñòåçàíèå 
„Çíàì è ìîãà“
Учениците от Vа и Vв класове на СОУ“П.К.Яворов“ - 

Стралджа премериха сили в състезанието „Знам и мога“. 
Гости на надпреварата бяха учители, родители и ученици.  
В първия  кръг- „Знам“ отборите отговаряха на въпроси, а 
във втория кръг- „Мога“ построиха паралелепипед, подре-
диха пъзел и намериха разликите в картини. Докато журито 
обобщаваше резултатите зрителите отговаряха на въпроси 
от занимателна викторина и изслушаха математическата 
приказка „Каква е тази магия?“. На отборите бяха връчени 
грамоти, а директора на училището  Валентина Маринова 
награди участниците с предметни награди.
 "Íèå çíàåì àíãëèéñêè åçèê" 

"Ние знаем английски език"- доказаха го с конкретни 
знания  учениците   от III клас на СОУ”П.Яворов”. Децата 
разказваха за себе си и своите  семейства, за празниците 
по света и  в България, за националните герои в Англия и 

 "Îáè÷àéòå è íè ãî êàçâàéòå"
Необичайна роди-

телска среща се прове-
де  в СОУ ”П.Яворов” 
Стралджа. Инициира-
на от осмокласниците 
тя премина под мото-
то  „ Обичайте и ни го 
казвайте“ . Като цяло 
идеята бе предизвик-
ване на родителите  да 
погледнат своите деца 
с очите на приятел и 
всички заедно да се потопят в една обща територия, наречена 
„Нашето детство“. Забавно, но и възпитателно  бяха представени  
„Уроци за родители“. Ученически размисли на тема “Добрият 
родител“ развълнуваха мнозина от възрастните , а  „Писма за 
мама“ прозвучаха искрено и много лично..

Не липсваха и порциите смях, поднасяни чрез скечове на ак-
тьори от Vа клас. В играта „Аз и мама в един отбор“ майки и деца 
показаха какво знаят едни за други. Срещата завърши с въпроси 
към родителите, връщащи ги в спомените за тяхното детство. 

В рамките на патронния празник  децата от втори клас  пока-
ниха Феята на приказките Фери  на приказен бал. Пресъздадоха 
любими приказни герои, припомниха си  любими приказки. И 
всяко дете сподели, че обича  да чете и вярва в щастливия край 
на приказките. "Вярвайте в доброто, правете добро и така ще 
станете още по-добри!" им пожела феята.
Äîñòîéíè ïîòîìöè íà ßâîðîâ
Честването на патронния празник в СОУ "П. К. Яворов" гр. 

Стралджа се превърна в един маратон от интересни  прояви, 
които зареждат ученици и учители с полезна енергия, ентусиазъм 
и самочувствие.

    В хода на десетдневката посветена на патрона десетокла-
сниците организираха среща, в която засегнаха актуалната тема 
за стреса и преумората в училище. Навлизайки в територията 
на понятията "стрес " и " умора" учениците от 8 клас изясниха 
не само причините, но и  алтернативи за справянето с тях . Ос-
мокласниците провериха своето ниво на стрес и изиграха три 
игри, подготвени от по-големите, за отърсване от преумората и 
напрежението. Срещата завърши с много положителни емоции.

С голям ентусиазъм учениците от ПИГ IIб и IIв клас проведоха 
викторина за Яворов. Участниците демонстрираха отлични по-
знания за живота и делото на гениалния поет, подреждаха пъзели, 
рецитираха стихове. 
Ñúñòåçàíèå „Êàêâî? Êúäå? Êîãà?”
Третокласниците от СОУ ”П. К. Яворов” проведоха своето 

Великденско състезание „Какво? Къде? Кога?”
Учениците разказаха възможно най-интересно и атрактивно  

за всички  обичаи, свързани с празника Великден. За всички 
стана ясно, че имат познания  кога се боядисват яйцата, как се 
изпълнява този народен ритуал, защо първото боядисано яйце 
е непременно червено. Темата продължи с обяснение за посе-
щението  в църквата и поведението в храма. На финала всички 
пожелаха да разкажат какво се слага на великденската трапеза.

По време на състезанието участниците редактираха текстове, 
решаваха кръстословици, решаваха задачи с великденска тема-
тика. Играха игри, подреждаха пъзели, пяха и се забавляваха. 
Накрая завършиха с признанието, че пролетния празник Великден 
е най-очакван и, за да ги направи по-добри децата ще се постараят 
той да остане незабравим.
 Áúðçè, ñìåëè, ñðú÷íè

 Учениците от ПИГ V-VIII клас участваха в спортно състе-
зание "Бързи, смели, сръчни". С голям ентусиазъм всички се 
стремиха към победата, но първи се класираха учениците от 
ПИГ VII-VIII клас. С поздрави и бурни аплодисменти  отборите 
получиха грамоти. С много топли чувства състезанието приклю-
чи, а след разисквания учениците планираха и следващо с  нови 
игри. Учениците от начален курс се забавляваха като проведоха 
весели щафетни игри-носене топка, яйце в лъжица, теглене въже, 
скачане с чували. 

Учениците от I-IV клас рисуваха на асфалт. На предварително 
очертаните полета всеки клас самостоятелно оформи своя обща 
рисунка. Пъстри и наситени цветове обагриха двора на учили-
щето. Много родители и минувачи с интерес разгледаха творбите 
на децата. По усмихнатите лица на малките творци се четеше 
удовлетворение от направеното. 

България. На български и на английски прозвучаха  песни 
и  стихотворения.  Родители и учители аплодираха учас-
тниците в празника.
"Øàìïèîíñêà Ëèãà"

    Във второто издание на състезанието „Шампионска 
Лига” участваха отбори от 4а, 4б, 4в и 5б клас. За първи 
път в това приемане за мъжко състезание се включиха и 
момичета. Участниците в отборите показаха компетентни 
теоретични знания в шест кръга – бяха треньори, мени-
джъри, коментатори, анализатори. На първо място с 33 
точки се класира отборът на 4б клас. На една точка след 
тях се нареди 5б клас. Валентина Маринова, директор на 
СОУ "П. К. Яворов", връчи на победителите Купата на 
шампионската лига.

140 години от Априлското въстание 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÅÍ ÏÎÐÈÂ ÊÚÌ ÑÂÎÁÎÄÀÒÀ

 Под мотото ”Априлското въстание- величествен порив 
към свободата”, ученици и учители от СОУ ”Пейо Кр. 
Яворов”, гр. Стралджа отбелязаха 140г. от Априлското 
въстание. Тържеството започна с рецитал на ученици и 
презентация разказваща за подвига на българските борци. 
Най-вълнуващата част  се оказа  викторината посвете-
на на въстанието. В нея взеха участие ученици от VIa 
клас, VIб клас, VIв клас. Състезанието се проведе в три 
кръга. В първи кръг учениците разпознаваха портрет и 
разказваха за живота на борците за народна свобода, във 
втори изготвиха табла с предоставени им изображения 
и ги обвързваха със зададената тема. В последния кръг 
отборите решаваха кръстословица свързана с Априлското 
въстание. На първо място се нареди 6в клас, на второ 
място- 6б клас, на трето място 6а клас. Участниците бяха 
наградени с грамоти от директора на училището г-жа 
Валентина Маринова.
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×ðåç Êîíôåäåðàöèÿòà íà áúëãàðñêèòå ïèñàòåëè

Ñòðàëäæà ùå êîíòàêòóâà 
òâîð÷åñêè è ñ Êîçëîäóé

На 21 април 2016 г. 
със съдействието на Об-
щина Козлодуй се съз-
даде  клон на Конфеде-
рацията на българските 
писатели. Специално 
за събитието от Бургас 
пристигна  председате-
лят на Конфедерацията  
Станислав Марашки, а 
така също и областният 
координатор на КБП за 
област Враца  Валенти-
на Панова. Официален 
гост на събитието беше  
Ирина Николчева – гла-
вен специалист „Обра-
зование” към община 
Козлодуй.
Събранието започна 

с въведение от глав-
ния инициатор на уч-
редяването г-жа Роси 
Савова. Тя представи 
присъстващите, след 
което даде думата на 
г-н Станислав Мараш-
ки. Марашки разясни  
същността  на целите и 
политиката на Конфеде-
рацията на български-
те писатели,свързвайки 
създаването и с нацио-
налния  литературен 
конкурс „Голямата кни-
га на малкия град”. С 
неподправен патос г-н 
Марашки каза:„На 6 ок-
томври 2015 г. на брега 
на морето в гр. Бургас, 
се състоя едно  възхи-
тително събитие – цере-
монията-спектакъл по 
връчване на наградите 
от конкурса  с метафо-
ричното име „Голямата 
книга на малкия град”, 
който преобърна  пред-
ставите за литературен 
живот в  страната. За 
пръв път беше проведен  
конкурс с такъв мощен 
морален подтекст , кой-
то заяви  ясно и недву-
смислено пред нашата 
културна общественост, 
че в малките населени 
места на България извън 
столицата съществуват 
прекрасни творци и че 
те,  взети заедно, пред-
ставляват една истинска  
литературна армия. За-
това считам, че би било 

абсолютно кощунство да 
се остави словесното им 
оръжие да ръждясва,  не-
забелязано и непризнато. 
И там, от почвата на кон-
курса, израсна идейното 
стъбло на  Конфедера-
цията на българските 
писатели. Затова няма да 
е пресилено, ако кажем, 
че конкурсът и Конфе-
дерацията са еднояйчни 
близнаци .
Политиката  на Кон-

федерацията съдържа в 
себе си възможността 
за равен старт на всички 
пишещи хора , което ще 
рече на авторите от голе-
мите градове и на тези от 
малките населени места; 
на живущите на терито-
рията на България , но и  
на тези, които трайно са 
се заселили в чужбина. 
Тя зачита и класифици-
ра посредством съот-
ветен статут творци с 
различни възможности 
и стилове.В Конфедера-
цията се сливат в една 
общност признатите ав-
тори на книги с авторите 
на публикации ,  като 
утвърдените автори  са 
пълноправни членове, а  
прохождащите в литера-
турата са в категорията  
„асоциирани членове”.  
На практика един  го-
лям писателски съюз  
като нашия представлява   
писателска академия, 
където творците се учат 
помежду си въз основа 
на обмяната на опит. 
А нима  има нещо по-
благородно от това мла-
дите хора в ученическа 
възраст да контактуват 
със зрели и утвърдени 
творци?   От своя страна 
професионалните тво-
рци в КБП   винаги ще 
могат да се огледат в 
честните и чисти очи на 
младите дарования и да 
получат така необходи-
мата им обратна връзка 
. Впрочем аз винаги съм 
твърдял, че границата 
между любителско и 
професионално е така 
незабележима, че тя се 

Ïðèçîâî ìÿñòî íà Òðåòèÿ 
íàöèîíàëåí êîíêóðñ „Áúëãàðèÿ 
â êàðòèíè è ñëîâî“ 2016
На тазгодишния трети поред Национален конкурс „България в картини и слово” 

трета  награда  спечели заслужено  Симона Георгиева ученичка от ХІІ клас при 
СОУ”П.Яворов” Стралджа.  
Организиран от Обединен 
детски комплекс – Търго-
вище конкурсът предизвика  
надпревара в три раздела 
– литературно творчество, 
изобразително изкуство, пре-
зентации и видеоклип с ос-
новната цел  да се предостави 
възможност на учениците 
за  създаване на  материали, 
чрез които да изразяват свое-
то отношение към значими 
културни, исторически и 
природни забележителности 
и събития в България, за  
провокиране творческият 
потенциал, положителното 
мислене и родолюбивите нагласи на младите хора,  подобряване уменията им за 
популяризиране на обекти и събития от района, където живеят.

Стралджанското талантливо момиче  се класира в  направление „Презентации и 
видеоклип“  с презентацията "Паметници на антифашистката борба в Ямболския 
край". Честито!

Церемонията по награждаването ще се състои на 11 май 2016 година в град Тър-
говище. 

Óðîê ïî ïàòðèîòèçúì

Ñúñòåçàòåëåí àïðèëñêè äóõ
На 27 април , в   

ОУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий“ 
Стралджа се про-
веде познавател-
но  състезание 
на посветено на 
140-та  годиш-
нина от  Април-
ското въстание 
с участието на 
отбори с учени-
ци от петите кла-
сове.

Състезанието 
се състоя от  три 

кръга:
І кръг- викторина
ІІ кръг-игрословица
ІІІ кръг- пъзел
Участниците демонстрираха задълбочени познания по история на България и 

завиден състезателен дух.
След  оспорвана надпревара победители станаха  представителите на Vа клас. 
Учениците аплодираха своята преподавателка по история и цивилизация – Веляна 

Атанасова и  благодариха за поредния урок по патриотизъм.
От името на училищното ръководство  грамоти и награди  връчи пом.директорът 

на училището Виолета Андонова. 

прескача непрекъснато.. 
Нима Добри Войников, 
който е оставил шедьо-
ври в литературата, е бил 
признат професионалист 
в класическия смисъл на 
думата, подкрепян фи-
нансово от държавата? 
Нищо подобно!Вършил 
е всичко на принципа на 
днешните кръжочници, 
което , обаче, не му пречи 
да бъде родоначалник на 
българската драматургия. 
Другата основна при-
чина за съществуването 
на Конфедерацията, е 
необходимостта от раз-
ширяване на понятието 
за националност в лите-
ратурния процес, тъй като 
сред целите и е залегнало 
лобирането за изграждане 
на център за емигрантска 
литература у нас, което 
означава, че в нейния об-
сег на въздействие влизат 
и авторите от български 
произход, установили се 
трайно в чужбина и пише-
щи на езика на страната, 
в която живеят.”

   
   След предложението 

на г-н Станислав Мараш-
ки Роси Савова да бъде 
избрана за председател на 
врачанския клон послед-
ваха няколко изказвания, 
между които особено се 
открои това на краеведа 
и създателя на музея за 
Христо Ботев г-н Нико-
лай Пачев.

      Твърда заявка за 
членство беше дадена 
още преди началото на 
събитието  и от Пенка 
Станчева  – автор на  сти-
хосбирки и съавтор  на 
няколко алманаха , Лилия 
Логофетова,  –  авторка на 
поезия за деца и възраст-
ни с две издадени книги, 
Гълъбина Митева от с. 
Крушовица – автор на 4 
поетични книги,  Кра-
симира Милчева  от гр. 
Бяла Слатина – поетеса, 
автор на две стихосбир-
ки,  Теменужка Спасова  
от с. Бутан –  автор на 2 
краеведски книги.

  Сред присъстващите 
учредители бяха още из-

явената поетеса Геолина 
Стефанова ,  която има 
зад гърба си цели де-
сет стихосбирки, Албена 
Абарова , сътворила 3 
стихосбирки, поетът с 
будна гражданска съ-
вест Владимир Ненчев 
, изявил творческата си 
същност в стихосбир-
ката си „Съдба”;Деница 
Ангелова   от с. Хърлец – 
поетеса, автор на лирич-

ната книга „И над тебе 
бди една луна-сърце”,  
наградена на  конкурса 
„Голямата книга на мал-
кия град” , уникалната 
двуезична  поетеса Ната-
лия Крисенко, създаваща 
поезия на български и 
на руски език , както и  
Светлана Стойкова – и 
двете в ученическа въз-
раст. Сред учредителите 
заеха своето достойно 

място сатиричката Елена 
Славова, белетристът и 
публицистът Савчо Са-
вов, театралният режи-
сьор и сценарист Бистра 
Григорова,  поетесата 
Грета Иванова и др.
Ето, с такива творче-

ски личности ще под-
държа връзка и община 
Стралджа чрез КБП и 
неговия председател Ста-
нислав Марашки! 



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Âåëèêäåí Âúâ Âîäåíè÷àíå
Íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë Èâàí ×îëàêîâ è êìåòà íà îáùèíà Ñòðàëäæà 

Àòàíàñ Êèðîâ  ïîçäðàâèõà æèòåëè è ãîñòè íà ñåëîòî 

Традиционният народен 
събор на Воденичане се 
превърна в празник на мла-
ди и стари. Не само заради 
гостуването при роднини и 
приятели, заради тежките 
маси и сладката разговорка. 
Кметът на селото Милен 
Ангелов  организира  бо-
гата програма от културни 
и спортни прояви  която 
фокусира вниманието на 
домакини и гости.

В началото бяха   конните 
състезания характерни за 
селото от древни времена. 

Възраждайки традицията  
организаторите събраха най-
ревностните почитатели на 
конния спорт и показаха, 
че няма невъзможни неща. 
Имаше победители, имаше 
благодарна публика, имаше 
награди и поздравления. 
Като почтителен  и уважи-
телен жест към миналото 
бе  определено тържеството 
за откриване паметна плоча 
на загиналите  във войните 
воденичанци. И като пример 
за патриотизъм към млади-
те. Празникът продължи с 

едно събитие подготвяно 
с много любов и с актив-
ното съдействие на хора , 
които отдавна  не живеят 
в селото, но са съхранили 
най-мили спомени за него.  
Изложбата на приложното 
изкуство „Спомен за моето 
училище“ беше изненадва-
що  интересна, вълнуваща, 
вдъхновяваща. Връщането 
назад във времето от преди 
40 години доказа, че в едно 
малко село може да се твори 
изкуство, може да се раждат 
таланти, може да има добри 

познавачи на Рафаело и Ми-
келанджело, на Леонардо да 
Винчи и Шишкин…Йордан 
Дамянов, учител по онова 
време във Воденичане, бе 
не само горд със своите 
отдавна пораснали и дока-
зали се талантливи ученици. 
Без да жали труд, време и 
усилия той успя да подреди 
в едно красиви творби на 
приложното изкуство, пи-
рография  , интарзия заедно 
с  ученически  албуми за 
изкуството, богат снимков 
материал от спортни прояви 
и успехи, табло с ликовете 
на уважавани учители от 
средата на миналия век. 
Всъщност точно Йордан 
Дамянов е създателят на 
вече легендарния кръжок 

по интарзия в селото където 
се раждат уникати, някой от 
които с изложбата за първи 
път от четири десетилетия 
се връщат във Воденичане.  
Изумителният портрет на 
Левски и „Изворът на Бело-
ногата” са редом с шедьо-
врите дървена пластика  на 
Йордан Панайотов, един из-
ключително талантлив тво-
рец роден във Воденичане,  
днес уважаван преподавател 
в НХА София с изложби в 
различни държави.  Сред 
гостите на изложбата във 
Воденичане бяха народ-
ните представители Иван 
Чолаков, кмета на община 
Ямбол Георги Славов, които 
поднесоха своите поздрав-
ления на организаторите. 

„Воденичане винаги е имало 
родолюбиви хора, които са 
съхранявали българщината, 
духовността и  традициите 
на нашия край. Радостен 
съм, че мога да ви честитя  
празника, който тази година 
съвпада с Великден, и да ви 
пожелая от сърце да бъдете  
здрави, усмихнати и винаги 
позитивни“, каза в свое-
то приветствие народният 
представител  Иван Чолаков.

 С благодарност за впе-
чатляващата изложба  и за 
идеите по отбелязване на 
празника Великден в съчета-
ние със събора на селото към 
присъстващите се обърна и 
кметът на община Стралджа 
Атанас Киров.   Емоциите 
продължиха на футболния 
терен където под мотото 
„Спорт без граници” се 
срещнаха отборите на мла-
дежи и ветерани. Спортен 
дух и амбиция за победа по-
казаха кметът на Стралджа 
Атанас Киров и кметът на 
Воденичане Милен Ангелов 
които бяха част от отбора на 
ветераните. Като  инициатор 
за организацията на празни-
ка  Милен Ангелов покани 
всички на хоро на площада, 
където за доброто настро-
ение се погрижи народния 
изпълнител Деян Митев.

Âåëèêäåíñêî 
íàñòðîåíèå  â Ìàëåíîâî

Празничното настроение обхвана  и Малено-
во. Създадоха го децата с красиво подредената 
великденска изложба с която показаха,  че добре 
познават народните традиции и ги обичат.  За 
старанието и усилията всички получиха награди 
от кметството и читалището с пожелание да съх-
ранят тази любов към родното място. Най-щаст-
лива беше най-малката Божана Димитрова, която  
беше отличена за най-красиво великденско яйце. 
Желанието за споделяне на празника про-

дължи в приятно освежената зелена площ пред 
читалището край детския кът. На новата беседка  
възрастните приседнаха на почивка, а край тях 
младите се хванаха на хорото. Талантливото 
гайдарче  Стоян Росенов, носител на не малко 
награди,  неуморно сменяше мелодиите и на ни-
кой не му се прибираше у дома. Празникът стана 
повод възрастните да разказват своите спомени, 
младите да разпитват за традициите с обещанието 
да ги пазят и обогатяват. 

Уважаема редакция,
Искаме чрез страниците на нашия в.”Стралджански вести” да 

отправим своята гореща благодарност към колектива на ЦДГ”М.
Рубенова”, Стралджа за топлите грижи към нашите деца и внуци 
Даная и Мирослав Деянови Джабарови.  Оценяваме всеотдай-
ността на всички учители и възпитатели, благодарение на които 
в детската градина за всяко дете има  внимание и правилно 
отношение. Малките  посещават градината с желание и чрез 
различните занимания откриват и опознават света.

     Поднасяме специална благодарност към Мима Панайото-
ва, Щилияна Николова, Славка Чакърова  и директорът Денка 
Йорданова. Бъдете живи и здрави, работете със същата любов 
към децата! Весели празници!

сем. ДЖАБАРОВИ, гр. Стралджа

ÄÀÐÈÒÅËÈ ÏÎÄÊÐÅÏßÒ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Дълговечните български традиции преминават през времето  

в цялата си прелест благодарение щедростта на хора, които добре 
оценяват значението на нашия фолклор. Днес това можем да 
потвърдим и ние от фолклорен клуб „Дълголетие” Стралджа.  Не 
бихме могли да реализираме идеята за „Хоро на мегдана” без по-
мощта на нашите спонсори от община Стралджа и ПТК”Начало 
93”. Благодарим сърдечно за подадената ръка! Пожелаваме ви 
здраве и празнично настроение! И нека пребъде богатия страл-
джански фолклор!

Донка ЖЕЧЕВА, председател на пенсионерски 
клуб „Дълголетие”, Стралджа

Празнично настроение владее домакини и гости на 
с. Палаузово. Там , където всяка година по това време 
местните самодейци организират красивия празник „На 
Великден по хората, на Гергьовден по сбората”. Фолклор-
ната група  към местното читалище предварително  показа 
палаузовски обичаи по зажънване и седянка,  по подготов-
ката на Великден и Гергьовден. Месиха бабите козунаци, 
боядисваха яйца, благославяха за здраве и берекет, песни 
пяха, носии  извадиха на показ. Като продължение днес 
на импровизираната сцена, сред буйна зеленина и ухание 
на пролетни цветя,  звучат стари народни песни както от 
Палаузово така и  от съседните села Джинот и Воденичане 
. Желаещите да научат повече за селото могат да разгле-
дат богатата етнографска сбирка в читалището където 
оживява стария народен бит, сръчността на българката, 
богатството на фолклорните носии. За любителите на 
кулинарията палаузовки са спретнали и изложба с погачи, 
козунаци, баници и други местни вкусотии.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ÇÀ ÊËÓÁ „ÄÚËÃÎËÅÒÈÅ”
Имах удоволствието да присъствам на организира-

ния от клуб „Дълголетие” в Стралджа празник „Хоро 
на мегдана”. И искрено съм възхитена от старанието 
на жените от фолклорната група да превърнат праз-
ника Цветница в незабравим. Връщането към старата 
стралджанска традиция за всеобщо празненство през 
пролетта наистина е необходимо. Браво на клуба, който  
ни показа за пореден път красотата на местните народ-
ни носии, на буенешките песни, на танците! Много 
приятно впечатление ми направи, че на празника имаше 
млади хора и деца, които искрено се радваха. Считам, 
че това е най-добрия пример да събуждане на родолю-
бие. Поздравления към  организаторите Донка Жечева, 
председател на клуба, към Станка Кирова, ръководител 
на певческата група, към Николинка Стойчева,   Златка 
Саллакова, Петко Атанасов, Маринка Кондова, Величка 
Петрова, Руска Петкова,  към Сирма Тодорова, най-
възрастния и най-всеотдаен член на клуба и разбира се 
към най-малките участници в празника , обичните ми 
внуци Даная и Мирослав Джабарови, които ще бъдат  
следващите продължители на тази народна традиция!

С пожелание за щастливи пролетни празници
ЙОРДАНКА ДЖАБАРОВА,  гр.Стралджа 

Ïàëàóçîâî ïîñðåùà ãîñòè

Кметът на общината Атанас Киров, който беше гост на 
празника, приветства инициативата на палаузовци. «Това 
е начинът за запазване на нашите традиции  и надежда, че 
младите хора ще приемат щафетата!», каза той и добави 
обещанието, че община Стралджа, заедно с кметството в 
селото, ще подкрепят възстановяването на народния събор 
в Палаузово по Петковден с осигуряване на фолклорен 
празник за домакини и гости.
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• Посещение на кралския дворец „Пелеш” 
• Посещение на замъка на Дракула 

ДАТА: 24-26 ЮНИ 2016Г.

    
• Вдъхновяващо пътуване до Сибиу, град сгушен 

между планините на великолепната Трансилвания. 
Културна столица на Европа за 2007г.

• Осмият по големина град в Румъния е Брашов, 
намира се в центъра на Трансилвания, заобиколен от 
Карпатите. Брашов, наричан още Карпатския Залцбург, 
където се планира посещение на Черната църква, Пър-
вото румънско училище, в чийто музей се съхранява 
пресата, с която е отпечатано първото копие на „Рибния 
буквар”. Богатство от история и култура.

• Бран е известен със замъка на Дракула. Замъкът 
е построен през 13век от рицарите на тевтонския орден, 
за да укрепят защитната граница между Трансилвания 
и Влахия.

• Синая, кристално чист въздух, хармония, 
тишина, място излязло от приказка, цветна картина,…
сърцето на Карпатите. 

• Букурещ, малкия Париж.

Цена – 200 лв.
    
Таксата осигурява пътуване с комфортен автобус, 

една нощувка със закуска в Сибиу, една нощувка със 
закуска в Синая, туристическа програма във всеки от 
градовете с лицензиран екскурзовод на български език, 
представител от туристическата агенция, медицинска 
застраховка.
Записване и допълнителна информация можете 

на получите на тел. 0882/283807 - Мариана Вълева. 

Ðîäèòåëñêà ñúïðè÷àñòíîñò â ÖÄÃ ”Ì.Ðóáåíîâà”-Ñòðàëäæà
Ръководството на ЦДГ 

”Мати Рубенова” Страл-
джа организира един чуде-
сен съвместен великденски 
празник за деца и родители. 
На Велики четвъртък игро-
теките на всички групи в 
градината се изпълниха с 
детска гълчава и настрое-

ние. Учители и възпитатели, 
родители и малчугани обе-
диниха усилията си в укра-
сяване на великденски яйца. 
Приложението на различни 
техники грабна вниманието 
на малките, които вложиха 
цялото си старание да се на-
учат как да шарят яйцата. И 

докато малките ръце търпе-
ливо  създаваха своите първи 
творения по великденската 
украса, слушаха  интересния 
разказ на възрастните защо 
първо се боядисва червено 
яйце,  радваха се, че за здра-
ве ще имат  червено кръстче 

на челото, разпитваха кога 
ще опитат от козунаците. 
Междувременно  изпяха 
специално подготвените 
за празника Великденски 
песни, танцуваха като про-
летни цветя. И настроението 
завладя всички.  Драмата на Соня Келеведжиева „Има един народ“ е 

посветена на 140- тата годишнина от Априлското въс-
тание, отворило „люта рана“ в сърцата на поробителя, 
начертало пътя на свободата българска. 

Постановката на Соня Келеведжиева е 
„пътуване“ по кървавите пътеки на сво-
бодата от „Има един народ, който не чува, 
не вижда...“ до  „Има един народ, който 
помни...“ 

Разказва историята на българите от 1850 
до 1876 през погледа на хронисти и дядо 
Руси, сам преживял насилието в дома си, 
срещал се очи в очи със страшното време 
и Исмаил бей; понесъл страдание и болка, 
но  дочакал да види заревото на свободата. 

Драмата проследява скокообразно исто-
рията и на синовете на български хайдути, 
четири български деца- акрани, родени в 
години на робство, които по примера на 
бащите си стават закрилници на своя народ 
и влизат на 16 срещу 17 май 1876 г. в четата 
на Таньо войвода, за да се подпомогне въс-
танието във Втори сливенски революционен 
окръг.

В пиесата има пет действия и една „нуле-
ва безсловесна сцена“, събиращи във фокус 
летописи, белязани от насилия и смърт, 
скокове назад в миналото и в бъдещето, чрез 
които са уловени страховете и възторгът, пе-
пелищата и бесилките, мъката и радостите, 
неверието и вярата на един народ, бита на 
българите, празници и делници, народопси-
хология, любов и надежди.

Òåàòúð „Êëàñèêà“ 
ïðè ÃÏÇÅ „Ç. Ñòîÿíîâ“

Èìà åäèí íàðîä
Постановка и режисура: 
Соня Келеведжиева

Действащи лица:
 Драган Митров- син на Митро – Велиян 

Великов                             
 Стамен- син на Колю, брат близнак на Кондьо - Де-

нислав Дойчев
 Кондьо-син на Колю,брат близнак на Стамен- Димитър 

Цанев
 Пенко- син на Гено - Тодор Василев
 Дядо Руси Лудото - Борис Реджев
 Исмаил бей - Атанас Котов
 Курт ага - Денислав Дойчев
 Стамат Хитрото – Димитър Цанев
 Вълчан Лисичката- Лъчезар Пенчев
 Нено- баща на Зара – Атанас Котов
 Денко- Анкин брат – Лъчезар Пенчев
 Боянка- мома, открадната от Исмаил бей – Памела  

25 ãîäèíè òåàòúð „Êëàñèêà“ ïðè ÃÏÇÅ 
„Çàõàðèé Ñòîÿíîâ“- Ñëèâåí

„Èìà åäèí íàðîä“ 

Данева
 Зара- любима на Драган – Симона Мокрева
 Анка- Заркина дружка – Мария Василева
 Стефана- майка на Драган – Снежана Митева
 Василца- майка на Пенко – Николета Николова
 Милена- майка на Стамен и Кондьо – Адела Луканова
 Неда - жена на Руси – Милица Атанасова
 Борис - Борис Атанасов
 Сребра - Рената Реджева
 Хронисти: Соня Келеведжиева и Велиян Великов

Музикално оформление: Калин Бутрачков
Осветление: Иван Бакалов


