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 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ
 ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 0885802738

ñòð, 5ñòð, 5

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Æåñòîêî óáèéñòâî 
ïîòðåñå Ïúðâåíåö

52-ãîäèøíèÿò Èâàí Èâàíîâ îò Ïúðâåíåö å áèë 
æåñòîêî óáèò îò 30 –ãîäèøíèÿò àðåíäàòîð íà 
ÿçîâèðà â Ïðàâäèíî è 28-ãîäèøåí íåãîâ ïðèÿòåë. 
Äðàìàòà ñå ðàçèãðàâà íà 10 ñðåùó 11 àâãóñò 
äî ÿçîâèðà,âçåò ïîä àðåíäà îò êàðíîáàòëèÿòà. 
Ñàìî íÿêîëêî ÷àñà ñà áèëè íåîáõîäèìè íà 
ðàçñëåäâàùèòå äà ñòèãíàò äî óáèéöèòå.

52-годишният  Иван Ива-
нов е  пазач на язовир в село 
Първенец  от няколко години. 
Водоемът е взет под аренда от 
30-годишния Д. И. от Карно-
бат. Той  с още двама мъже и 
три жени отишли до водоема 
около 1 часа. 

Арендаторът и единият от 
приятелите му, 28-годишният 
Б.Н., измъкнали пазача от 
фургона и започнал зверски 
побой, разказа директорът на 
ямболската полиция главен 
инспектор Генчо Иванов: 
Пребит е човека, множество 

фрактури на главата, хема-
томи, счупени ребра... Всичко 
това е постигнато в резултат 
на жесток побой с дръжки на 
мотики, на лопати, на коси 
и е бито докато тези дръжки 
са били счупени. Причина-
та за жестокото убийство е: 
Арендаторът е решил че този 
човек, пазачът, го бил крадял. 
Крадял му от рибата, крадял 
му от зърното и затова рибата 

не била пораснала, каза гл. 
инспектор Иванов.
Докато арендаторът и при-

ятелят му убивали пазача, 
никой от компанията не се е 
намесил. Мъжът е оставен в 
безпомощно състояние и скоро 
умира от раните си. Около 4 
часа арендаторът се връща и 
се опитва да прикрие част от 
следите, но според полицаите, 
това не му се е отдало.  Тя-
лото на пазача е намерено от 
ловци, тръгнали на първия 
ловен излет сутринта на 11 
август, сигналът е подаден в 
полицията в 8, 50. 
Иван Иванов е баща на три 

деца.  Разпитаните от Първе-
нец, казали пред полицаите, 
че  го познават като добър и 
спокоен човек.
Двамата  арестувани  за 

убийството му остават в ар-
еста за 72 часа. Срещу тях ще 
бъде повдигнато обвинение за 
умишлено убийство.

Ñòàáèëíè 
ôèíàíñè 
ïî âðåìå 
íà êðèçà

ñòð. 2ñòð. 2

ñòð. 3ñòð. 3

Àòàíàñêà Àòàíàñêà 
Êàáàêîâà, Êàáàêîâà, 
ïðåäñåäàòåë íà ïðåäñåäàòåë íà 
ÎáÑ – Ñòðàëäæà:ÎáÑ – Ñòðàëäæà:

Êîìïåòåíòíîñò 
è îòãîâîðíîñò 
áåëåæàò  ðàáîòàòà 
íà ÎáÑ- Ñòðàëäæà

Âèñîêà ðåíòà Âèñîêà ðåíòà 
ðàäâà ñòîïàíèòåðàäâà ñòîïàíèòå
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ТЕЛ. 0897216413 
продава едноетажна къща и двор 

850 кв.м в Стралджа, ул."Мати Ру-
бенова" 31

ТЕЛ. 0888943476 ИЛИ 04761/ 55-38 
продава едноетажна къща  с 1,2 

дка дворно място и допълнителни 
постройки в Стралджа. Цена по спо-
разумение

ПОГРЕБАЛНА  АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа, 

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

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

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761 
ИЛИ 0889198988

Ñòàáèëíè ôèíàíñè 
ïî âðåìå íà êðèçà

Àêòóàëèçàöèÿ íà áþäæåòà â Ñòðàëäæà
Предложения от кмета на общината Митко Андонов проект за 

актуализация на уточнения бюджет за 2012 г. получи одобрение от 
общинските съветници. По приходите промяната е от 7 361 398 
лв. на  8 064 016 лв. Целевата субсидия за КР за финансирани на 
делегирани от държавата дейности от 0 лв. се променя на 10 хил.
лв., за сметка на местните дейности. Промяна има и в приходите 
за местни дейности – от  2 896 822 лв. на 3 589 440 лв., както и 
при данъчните приходи които от  383 хил.лв. се променят на 411 
хил.лв. С около 260 хил .лв. е нарастването и при неданъчните при-
ходи. Налице е намаление  на целевата субсидия  за КР за местни 
дейности с 10 хил.лв. В актуализацията намира отражение и заем 
от ФЛАГ в размер на 412 хил. лв., както и гаранцията по проекти 
на читалищата в зимница и Лозенец – общо 44 хил. лв.
По разходите  увеличение се регистрира  за дофинансиране на 

делегирани държавни дейности  от  312 299 лв. на 423 360 лв.
   Инвестиционната програма на общината от 569 298 лв. на-

раства на  1 113 734 лв.
Съветниците утвърдиха и предложената от г-н Андонов чис-

леност, средни работни заплати на персонала в местни дейности 
от 1 август, съобразно променената структура с обща численост 
на персонала 95 бройки.

С добро финансово състояние  
приключи  първото шестмесечие 
на 2012 г. община Стралджа. На 
заседанието в края на юли кметът на 
общината Митко Андонов информира 
ОбС за изпълнението на  бюджета. 

За периода постъпилите приходи 
в общинската хазна са  в размер на 4 
301 358 лв., което е 58,4% изпълнение 
на уточнения  годишен бюджет. В 
сравнение със същия период на мина-
лата година приходите нарастват със  
7,1 пункта. В делегираните от държа-
вата и местни дейности за периода са 
извършени разходи в размер на  3 483 
407 лв., което е  47,3% изпълнение. В 
сравнение с миналата година  разхо-
дите нарастват с 2,0 пункта.

При делегираните от държавата 
дейности  за периода приходите са  
с изпълнение 61,0%, регистрираното 
увеличение спрямо миналата година е  
1,5 пункта. Изпълнението при разхо-
дите е 44%, като намалението спрямо 
миналата година е  с 5,9 пункта.  С 
общински приходи са дофинансирани 
разходи в размер на  133 266 лв.

Най-голям е размерът на разходите 
във функция „Образование” – 1 144 
324 лв. От тях повече от 4 хил.лв. са 

за капиталови разходи. От местни 
приходи  в размер на 7 699 лв. са 
дофинансирани разходите  за закуска 

на ученици. С 5,2 пункта е нараства-
нето  във функция „Социални грижи”. 
Нарастване има и при разходите във 
функция „Здравеопазване”.

При местните дейности постъ-
пленията в бюджета за периода са в 
размер на  1 580 345 лв., което е 54,6% 
изпълнение. В сравнение с миналата 
година увеличението е с 18,3 пункта, 
което се дължи на преизпълнението 
на някой видове собствени приходи. 
Повече от 50 % е изпълнението на 
приходите от  общински такси, иму-
ществени данъци,  глоби, санкции и 
лихви, неданъчни приходи, приходи 
от концесии.  Несъбраните вземания 
за периода са  малко повече от 72 
хил.лв. в по-голямата си част това 
са наеми от имущество и земя. 
Предприети са действия от общин-
ска администрация  за изпращане на 
уведомителни писма до наемателите  
за събиране на вземанията, заведени 
са и съдебни искове. Изоставяне бе-
лежат продажбите, като неефективни 
се отчитат действията на общинска 
администрация   за събиране на прос-

рочените вземания. Изпълнението 
на разходите за периода е в размер 
на  53,6%.  

Най-висок е процентът на разхо-
дите във функция „Социални грижи” 
– 303 584 лв., което е 110,8% изпъл-
нение. Средствата са изразходени за 
финансиране на  звена на домашен 
социален патронаж, , издръжка на 
клуб на пенсионера  и 243 хил.лв. 
по проект за трансгранично сътруд-
ничество. 

 Чрез общинския бюджет са фи-
нансирани  198 011 лв. капиталови 
разходи, което 34,6% изпълнение на 
уточнения бюджет за годината.

Кметът  Митко Андонов докладва 
пред съветниците, че кризата оказва 
влияние  за изпълнението на при-
ходите, затруднява се и събирането 
им в нормативните срокове, а това 
определя и политиката за огранича-
ване поемането на задължения  до 
размера на касовите постъпления  в 
общинския бюджет и лимитиране на 
една част от разходите по звена и 
работни места.

Ìàëîìåðíè 
ïàðàëåëêè â Çèìíèöà

    През новата учебна година в ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” Зимница  ще 
функционират 5 самостоятелни маломерни паралелки, реши ОбС. Допуснатото 
изключение от минималния брой на учениците в паралелките  е   от трети до 
осми клас като общия недостиг на деца е 16.

 Със свое решение ОбС осигурява допълнително средства за издръжката 
на тези 16 ученика по бюджет 2012 г – 1 445 лв. За периода 1 септември – 31 
декември като дофинансиране и поема ангажимента да осигури по бюджет 
2013 г.- 2 890 лв. За периода 1 януари – 31 август 2013 г. дофинансиране от 
собствени общински приходи, ако това е необходимо. 

Àêòóàëèçèðàíè öåíè çà 
îòäàâàíå ïîä íàåì
Настъпилите инфлационни процеси у нас станаха причина за акту-

ализация тарифите на базисните цени за отдаване под наем на общински 
земеделски земи. Базисните цени за отдаване под наем  на общинските 
земеделски земи  в община Стралджа  не са променяни от 2008 г., което 
също е повод за промяната. 

Според решението на ОбС изменението в Наредба № 2 за реда за придо-
биване , управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост 
се отнася за  ниви от трета до десета категория, чиито базисни цени за 
отдаване под наем вече са съответно  по 20 лв./ дка за трета и четвърта, 18 
лв./дка за пета, 16 лв./дка – за шеста, по 14 лв./ дка за седма и осма, 12 л.в/ 
дка за девета и 8 лв./ дка за десета категория. При трайните насаждения 
цените съответно са  22 лв./ дка за трета, 21 лв./ дка за четвърта, 19 лв./ дка 
за пета, 16 лв./ дка за шеста, по 14 лв./ дка за седма и осма, 12 лв.8 дка за 
девета и 8 лв./дка за десета категория. За ливадите базисните наемни цени 
са: по 2 лв./ дка за трета и четвърта и по 1 лв./ дка за останалите категории.

Актуализацията на действащите договори за наем на земеделски земи 
влиза в сила от новата стопанска година от датата на подписване на договора.

Земеделска земя от 31,638 дка 
в местността „Курбунар”. Джинот 
ще бъде отдадена чрез публичен 
търг  под аренда за срок от 25 
години с цел създаване на лаван-
дулови насаждения. Решението 
на ОбС е от юлското заседание. 
Началната тръжна годишна внос-
ка – 538 лв.

Решението е следствие заявен 
интерес за инвестиция в общи-
ната с цел създаване на 100 дка 
лавандулови насаждения. Нивата, 
която  ще бъде разиграна на търга,  
е седма категория, силно обрасла 
с храсти и до настоящия момент 
не се обработва. Имайки пред-
вид, че лавандулата е техническа 
култура, която изисква по-с дълъг 
период на създаване и отглежда-
не, а така също и изисква и доста 

Ëàâàíäóëàòà ñ íîâè ïîçèöèè â îáùèíàòà

Община Стралджа получи одобрение на проекта „Чиста енергия 
за осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли”. След 
„Стралджа и Сулоглу-пътуване отвъд границите” това е втори тран-
сграничен проект , по който огледално ще се инвестират дейности в  
Стралджа и съседен турски район. Стойността на новия проект е 685 
хил.евро. Тези средства ще осигурят  изграждане на алтернативно 
улично осветление по главните улици на Стралджа, Зимница, Лозенец 
и Воденичане. Ще бъдат монтирани 295 бр.стълбове, фотоволтаични 
панели, акумулиращи и светодиодни осветители. В Кавакли е предви-
дено  изграждане на осветление с фотоволтаични лампи в местен парк.

Междинното звено вече осъществи задължителната проверка 
по обектите в двата района. Очаква се поканата за подписване на 
договора.

капиталовложения при създаване-
то, ОбС гласува предложението на 

кмета Митко Андонов за отдаване 
под аренда за 25 години.

Âòîðè  òðàíñãðàíè÷åí ïðîåêò çà Ñòðàëäæà

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ЯМБОЛ 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СТРАЛДЖА 

Î Á ß Â À
Общинска служба по земеделие Стралджа уведомява всички заинтересувани лица, че са изготвени 
предварителни регистри във връзка с подготовката на споразумения за стопанската 2012/2013 година за землищата 

от община Стралджа, съгласно чл.72(3) от ППЗСПЗЗ.
Промени в тях земеделските производители могат да правят до 15 август 2012 г. при промяна в декларациите/

заявленията, както и за допуснати грешки и неточности по инициатива на ОСЗ или въз основа на одобрении заяв-
ления от заинтересуваните лица.

ОСЗ Стралджа
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ПРОДАВА  СЕ ! ! !
- къща с 2 дка дворно място в 

Стралджа
- BMV  518 І бензин-газ

КОНТАКТИ: 0893-82-82-99

ТЕЛ: 0885 150  768
 продава къща с двор на ул. ”Обо-

рище” 1, цена – по споразумение

СЪОБЩЕНИЕ
Тел. 0882 62 96 70 или 0878 95 10 57 продава едноетажна къща с допълни-

телни постройки в Стралджа, ул. „Св.Иван Рилски”. Цена по споразумение.

СЪОБЩЕНИЕ
Тел. 0882 62 96 70 или 0878 95 10 57 продава едноетажна къща с допълни-

телни постройки в Стралджа, ул. „Св.Иван Рилски”. Цена по споразумение.

Àòàíàñêà Êàáàêîâà, ïðåäñåäàòåë íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà: Àòàíàñêà Êàáàêîâà, ïðåäñåäàòåë íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà: 

Êîìïåòåíòíîñò è îòãîâîðíîñò áåëåæàò  
ðàáîòàòà íà ÎáÑ- Ñòðàëäæà

- Г-жо Кабакова, на юлското засе-
дание предложихте първия отчет за 
работата на ОбС, който визира пе-
риода от ноември 2011 до юни 2012г.  
Сбъднаха ли се очакванията Ви за 
една сериозна, отговорна  екипна 
работа на съветниците?

- Да, имам пълното основание, поне 
на този етап, да твърдя, че новият 
ОбС в Стралджа работи много  актив-
но, отговорно и  компетентно. През 
отчетния период съгласно приетия 
план за провеждане на заседанията, 
са проведени 9 такива като нито едно 
не е отлагано поради липса на кворум 
или други организационни или поли-
тически причини. Всички заседания 
са открити, осигурена е възможност 
за присъствие на гражданите, които 
проявяват интерес или желаят да взе-
мат участие в работата на заседанията. 
Нямаме промяна в броя и поименния 
състав на ОбС както и в сформираните 
постоянни комисии.

- Може ли да посочите конкрет-
но каква работа е свършена през 
периода?

- Приетите решения са общо 100. 
От тях 18 с утвърдителен  и инфор-
мационен характер, приемане на нови 
наредби и промени в нормативната 
база, 23 са организационните решения, 
42 има финансово - стопански характер 
и 17 са от социално-икономическата 
сфера. С решение на ОбС бяха от-
пуснати еднократни помощи на 62 
граждани  на обща стойност 5590 лв. 
Става дума за  подпомагане лечение, 
следоперативно лечение и закупуване 
на лекарства на нуждаещи се. Подпо-
могнати са и тежко пострадалите от 
взривовете край Петолъчката както и 
семействата на тримата загинали при 
инцидента, общата сума   на помощта  
е 5200 лв. От бюджетния резерв. Нека 
допълня, че решения които ОбС прие 
през периода бяха   за предоставяне 
възмездно общински пасища и мери 
за животновъди от общината, отстъп-
ване право на строеж, ликвидиране на 
съсобственост, провеждане на търгове 
за продажба на терени и имоти частна 
общинска собственост, продажба на 
дворни места в някой от населените 
места, кандидатстване за финансиране 
на проекти по Оперативни програми 
и др.

От приетите 100 решения   45 вече 
са изпълнени, 18 имат утвърдителен 
характер, 23- са с организационен, 14 
са в процедура, по която се работи, 
тъй като е необходимо обявяване, ор-
ганизиране и провеждане на търгове, 
спазване на процедурни срокове и т.н.

Държа да подчертая, че повечето 
от своите решения ОбС е взел с пълно 

мнозинство, което говори за задълбо-
чена предварителна подготовка на за-
седанията, на внесените за обсъждане 
материали от общинска администра-
ция, компетентност и отговорност на 
общинските съветници.

- Кои са основните документи, 
които  ОбС утвърди през отчетния 
период?

- Старт в ефективната работа на 
ОбС даде  задълбочената подготовка 
и приемане  на Правилника за работа 
на ОбС и неговите комисии, кон-
струирането на последните според  
компетентността на общинските съ-
ветници. Обсъдени и приети бяха още  
стратегии, планове, програми, наредби, 
промени, допълнения и актуализации 
на наредбите на ОбС и др. Това са все 
документи по които ОбС и общинска 
администрация ще работи както през 
тази така и през следващите години. 
Един от вайжните докувенти утвърдени 
от ОбС е стратегията за управление и 
разпореждане с общинска собственост.
Своето значение имат приетите  годи-
шен план за ползване на дървесина в 
землището на Каменец, план за паша 
за индивидуално ползване на мери 
и пасища 2012г., годишен план за 
развитие на социалните услуги. Три 
са програмите които бяха утвърдени 
без забележки – Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти об-
щинска собственост, годишна програма 
за развитие на читалищната дейност, 
общинска програма за закрила на де-
тето. Също толкова са утвърдените на-
редби – Наредба № 18 – за управление 
на горските територии, собственост 
на община Стралджа, Правилник за 
дейността на ОбС, Правилник за реда 
и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ. През периода имаме 
извършени и промени, допълнения и 
актуализация на нормативни докумен-
ти на ОбС. Почти на всяко заседание 
съветниците изслушват информации 
от различен характер – за дейността 
на ОбКБППМН, за състоянието на 
общинската собственост и резултатите 
от нейното управление, за изпълнение 
програмата за закрила на детето, за 
дейността на читалищата и футбол-
ните клубове и др.  С акцент върху 
работата на държавните институции 
и дружества, осигуряващи нормалния 
живот на хората,  са разглежданите 
информации за работата и резултатите 
на РУ ”Полиция”, за дейността на ВиК 
ЕООД, за противопожарната готовност 
в общината и др.

- Как определяте съвместната 
работа с Общинска администрация?

- В своята работа ОбС е активно 
подпомаган от специалистите на об-
щинска администрация, които редовно 
участват в заседанията на постоянните 
комисии и заседанията на ОбС. Двете 
звена, ОбС и общинска администрация, 
са взаимно свързани, като успехът на 
едното зависи от успеха на другото. 
Въведената добра практика на отго-
ворност при подготовката на всяко 
заседание дава своите добри резулта-
ти. От името на целия ОбС- искам да 
благодаря на кмета на общината Митко 
Андонов и неговия екип за добрите 

работни взаимоотношения.
Важна част от нашата работа е 

подготовката на протоколите от засе-
данията на ОбС. В седемдневен срок 
те се изпращат в областна админи-
страция, прокуратурата  и при кмета 
на общината, а актовете и решенията 
се довеждат до знанието на местната 
общност чрез средствата за масово ос-
ведомяване. Редовни са публикациите 
на интернет-страницата на общината 
и в информационния бюлетин „Страл-
джански вести”. Новоприетите наред-
би на ОбС се публикуват в страницата 
на общината. За взетите решения се 
води регистър, те се предават на слу-
жителите от администрацията за из-
пълнение с контролно-регистрационна 
карта като по този начин се следи за 
тяхното изпълнение и отчитането им.

- Г-жо Кабакова, на последното 
заседание съветниците гласуваха 
едно решение, което на практика  
е в техен ущърб. Защо се наложи  
промяната във  възнаграждението 
на съветниците?

- Да, това е факт. Но  актуализацията 
не е приумица на никого. Това просто 
е във връзка със Закона за изменение 
и допълнение на закона за държавните 
служители. Благодаря за разбирането 
от страна на колегите, които гласуваха 
„пост фактум”. ОбС определи средната 
продължителност на работното време 
на председателя на ОбС – не по-малко 
от 84 часа месечно. Считано от 1 юли 
2012г.основното възнаграждение на 
председателя  да бъде 45 % от размера 
на основното възнаграждение на кме-
та на общината, а възнаграждението 
на общинските съветници – 30 % от 
средната брутна заплата на общинска 

администрация за последния месец 
от предходното тримесечие. Възна-
граждението е за участие в заседа-
нията на ОбС, неговите комисии и за 
поддържане връзки с избирателите 
и информирането им за дейността и 
решенията на ОбС. При неучастие в 
работата на ОбС по неуважителни при-
чини, съветниците се санкционират по 
доклад на председателя на основание 
Правилника за организация дейността 
на ОбС. За малки общини като нашата 
това възнаграждение няма да покрие  
неплатените отпуски за участие  в 
работата на ОбС, но се надяваме, че 
отговорността на общинските съветни-
ци пред избирателите ще надделее над 

недалновидното решение за промяна на 
ЗМСМА в частта оценяваща труда им.

- Вашите очаквания за работата 
на ОбС през втората половина на 
годината?

-  В следващият период в работата 
на  ОбС освен планираната дейност 
трябва да се постави акцент на кон-
такта с избирателите, активизирането 
им за даване на нови предложения, 
конкретно участие в инициативи за 
реализиране  на Общинска програма 
за развитие на общината в името на 
хората.

- Благодаря Ви за този разговор. 
И успех!

Разговора води: Надя Жечева

Ïîñëåäåí ñòàðò çà ïðèâëè÷àíå íà ñðåäñòâà 
ïî îïåðàòèâíà ïðîãðàìà 2007-2013ã.

Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „Îêîëíà ñðåäà”
По предложение на кмета на общината Митко Андонов ОбС  потвърди съгласието  Община Стралджа  да канди-

датства по проект „Интегриран инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, разделна канализация и водопроводна 
мрежа в гр.Стралджа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 
на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” както и за осигуряване собствено участие  с индикативна стойност 
в размер на 474 432 лв., което е 3% от общите инвестиционни разходи по проекта. ОбС гласува общината са осигури 
необходимите средства за приключване изпълнение на проекта /оборотни средства/, до възстановяването им от ОПОС 
в размер на 20% от стойността на проектното предложение, финансирано от оперативната програма или  3 067 995 
лв. В съответствие с тези решения има съгласие г-н Андонов да води преговори с ПУДООС, ФЛАГ или друга банкова 
институция за осигуряване на собствения финансов принос и необходимите средства за приключване изпълнение на 
проекта / оборотни средства/.

Ïðîãðàìà çà ðàçâèòèå íà 
ñåëñêèòå ðàéîíè
ОбС потвърждава, че дейностите по проект „Интегрирана система за ранно оповестяване на горски пожари” 

отговарят на един от основните приоритети от Плана за развитие на Община Стралджа  за периода 2005-2013 
г.- приоритет 1 Създаване условия за развитие на традиционно и алтернативно земеделие и обвързването му с 
преработвателната промишленост и подпомагане на средния и малкия бизнес. Създаване на предпоставки за 
привличане на външни инвестиции, Мярка 6 Ефективно управление на горския фонд.

На заседанието с решение се потвърждава, че дейностите по проект „Развитие на спорта в Община Стралджа” 
с подобекти „Ремонт и модернизация  на база на градски стадион гр. Стралджа” и „Основен ремонт и доизграж-
дане на база за спорт и отдих” с. Зимница отговарят на едни от приоритетите в Плана за развитие на общината, 
а именно Приоритет 1 Задоволяване потребностите на населението от образование, здравни и социални услуги, 
културна дейност и спорт.

ОбС възложи на кмета Митко Андонов да предприеме необходимите действия, свързани с подготовката и 
кандидатстването с проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Воденичане и рехабилитация на об-
щински пътища Стралджа- Атолово и Воденичане- Джинот в община Стралджа” по мярка „321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007-2013г. Дейностите по този проект 
отговарят на един от основните приоритети на Плана за развитие на общината, приоритет 3 – Подобряване със-
тоянието на техническата инфраструктура и околна среда, потвърдиха съветниците.

 Проектите ще бъдат внесени в Разплащателна агенция на фонд „Земеделие”.
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Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”  

Инвестира във вашето бъдеще
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG 051PO001-5.1.02 „Нови възможности”
Проект „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство –  Община Стралджа”
ДБФП № BG051PO001-5.1.02-0010-C0001

Община
Стралджа

Национална
Стратегическа 

Референтна рамка

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз  

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Стралджа 
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се 
приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

ÊËÀÑÈÐÀÕÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÈÒÅ 
ÇÀ ÄËÚÆÍÎÑÒÈ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒ
Комисията с председател Атанаска 

Христова, секретар на общината, 
след проведено интервю на 2 август, 
класира кандидатите за длъжности по 
проект „Социално предприятие за озе-
леняване и благоустройство – Община 
Стралджа”.

   От двамата кандидатствали за  
длъжността „Управител” на социалното 
предприятие  с най-добър резултат е  
Стефан Гашев. Главен експерт озеленя-
ване  ще бъде Ойка Добрева Джендова, 
а строителен техник – Таня Иванова 
Петрова. Длъжността „огняр и поддръжка сгради” ще бъде поверена на Стефан Иванов.

На  6 август, след  втората част на интервюта, комисията класира и кандидатите за останалите длъжности   по 
проекта. Таня Малинска се нарежда на първо място  в класирането за длъжността „счетоводител”. При висока кон-
куренция с най-добро представяне  Светла Петрова печели длъжността „Човешки ресурси и домакин”. От двамата 
кандидати за „Организатор озеленяване” преднина има Георги Димов. Ел. техник и снабдяване ще бъде Георги 
Русев. Ясни са  11-те работници озеленяване както и 10-те работници поддръжка. Четирима  ще бъдат  назначени 
на длъжността  „Пазач невъоръжена охрана”.

ÑÊËÞ×ÅÍÈ ÄÎÃÎÂÎÐÈ
   След проведените процедури за избор на фирми – изпълнители  и утвърждаване на доставчиците  работният 

екип по изпълнение на проекта „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство – Община Стралджа” 
продължава успешно работата си. Кметът на общината Митко Андонов подписа договорите :

за избор на изпълнител за „Доставка на материали” с „ПРО инженеринг”ЕООД, 
за „Доставка на работно облекло” -  с  „ОЛИМ предпазни екипировки” ЕООД
за „Доставка на градински материали и консумативи” – с „Бургасцвет 90 Танев” ЕООД.
за доставка на интернет - със  Сдружение „ИБЦ” Стралджа
за осигуряване на СОТ – с МВР Ямбол
за  услуги по трудова медицина – с НТС Ямбол
за осъществяване на мотивационно обучение – с „Берета – трейдинг” ООД.

Ïèòåéíàòà âîäà íà 
âíèìàíèåòî íà ÎáÑ
     Âúíøíèòå âîäîïðîâîäè â îáùèíàòà  è âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà íà 
íàñåëåíèòå ìåñòà å àìîðòèçèðàíà è ìîðàëíî îñòàðÿëà. Èçêëþ÷èòåëíî 
ïðîáëåìíè çîíè  â îáëàñòòà íà âîäîñíàáäÿâàíåòî ñà ðîìñêèòå êâàðòàëè

Проблемите  по водоснабдяването в община Стралджа не са 
малко. От години в района се чувства  крещяща нужда от подно-
вяване на ВиК мрежата както извън така и в населените места. 
Авариите се повтарят често, в някой от селата периодично се 
налага режим. Търсейки отговор на въпросите за решаване на 
проблемите на своето юлско заседание  ОбС Стралджа даде 
преднина на  информацията на инж. Стоян Радев, управител на 
ВиК ЕООД Ямбол. 

В община Стралджа всичките 
22 населени места са водосна-
бдени, степента на водоснабде-
ност  е 100 %. Със самостоятел-
но водоснабдяване са 9 селища, 
а останалите 13 са включени 
в различни по големина водо-
снабдителни групи. В района на 
общината  са водоснабдителни-
те групи  Богорово-Първенец, 
Недялско- Люлин,  Стралджа-
Лозенец-Атолово-Воденичане, в 
групи със селища от съседната 
община Тунджа са селата  Чар-
да/Могила/,  Тамарино, Каме-
нец, Войника и Саранско / с 8 
села от Тунджа/. Дренажните 
водоизточници в района са 22, 
каптажните – 10, помпените 
станции – 20. Водопроводната 
мрежа е с обща дължина  372 
км от която 109 км. външна и 
199 км – вътрешна и дължина 
на сградните водопроводни от-
клонения – 64 км. Характерно 
за мрежата е, че в по-голямата 
си част е изграждана в годините  
от 1960г. до 1980 г. Основно 
от итернитови тръби, а водо-
проводните отклонения – от 
поцинковани тръби.
Като цяло външните водо-

проводи  и ВиК мрежата на 
населените места е аморти-
зирана и морално остаряла. 
През последните години има 
реконструирани водопроводи  с 
полиетиленови тръби с висока 
плътност, но на основа общата 
дължина на водопроводите про-
цента е недостатъчен за обез-
печаване  високо качество на 
услугата „доставка на питейна 
вода”.  Броят на авариите само 
за 2011 г. е 422. 
На този фон за ВиК друже-

ството приоритетните обекти в 
общината са: 

- реконструкция тласкателен 
водопровод Зимница – 14 км

- реконструкция хранителен 
водопровод за Стралджа- 6,5 км

- реконструкция тласкателен 
водопровод  ПС Стралджа до 
НВ – 1,8 км

- реконструкция  на ВиК мре-
жа гр.Стралджа 

- реконструкция довеждащ 
водопровод Маленово
За пореден път стана ясно, 

че дружеството определя като 

изключително проблемни зони  
в областта на водоснабдяването  
ромските квартали  във всички 
населени места на общината и 
особено в Стралджа. Налице е 
безразборно незаконно присъе-
диняване, практика е непрекъс-
нато отворените  кран канелки, 
за да се охлаждат през лятото, а 
през зимата – за да не им замръз-
ват чешмите. Всичко това води 
до формиране високи загуби на 
вода и неправомерни финансови 
разходи на дружеството.  Инж.
Радев информира още, че  съ-
бирането на таксите в ромските 
квартали е голям проблем, търси 
се вариант за осигуряване въз-
можност за бързо прекъсване 
на водоснабдяването при непла-
тени сметки. Главно дейността 
на дружеството на този етап е 
насочена към водоснабдяването 
на населените места и отстраня-
ването на авариите. 
Проблем е и поддържането 

и експлоатацията на водоснаб-
дителната система  „Недялско-
Люлин”,  в частност експлоа-
тацията на помпената станция, 
особено ако се налага отстра-
няване на възникнала авария по 
външния водопровод, подаващ 
вода за Недялско.
В Иречеково за помпените 

станции се полагат достатъчно 
грижи и дружеството отделя 
средства за ремонти, но за водо-
проводните мрежи на този етап 
не разполага с необходимите 
финансови средства. В Каменец 
поради спад в налягането на во-
дата,  ще се проверяват сигнали 
за незаконно включени абонати .
Като цяло за общината и ста-

новището на кмета Митко Андо-
нов е, че поддържането на ВиК 
системите се извършва навреме, 
проблем е, че водоснабдителна-
та система е стара,  с итернитови 
тръби и често стават аварии. 
До момента  дружеството е 
инвестирало  само за помпени 
станции Стралджа и Зимница 
около 25 хил.лв. За подмяна на 
водопроводните мрежи на този 
етап дружеството не разполага 
с финансов ресурс, поясни инж.
Радев.
Стандартността на питейната 

вода по микробиологични по-

казатели  е 94,25% / данните са 
от 2011г./ Отклонение от стан-
дарта може да се получи при 
режим на водоподаването, след 
отстраняване на големи аварии 
и при интензивни валежи и на-
воднения. Нестандартни проби  
може да се регистрират според 
инж.Радев и при селища с ма-
лобройно население при застой 
на водата във водопроводната 
мрежа поради ниска консумация 
и липса на пръстени системи  за 
циркулация на водата.
По химични показатели стан-

дартността на водата в община-
та е 79,55%. Нестандартността 
на пробите се дължи на наднор-
мено съдържание на интрати в 
питейната вода. Безконтролното 

и ненормирано торене с азотно-
съдържащи торове в продълже-
ние на десетки години доведе 
до компрометиране на част от 
водоизточниците за питейна 
вода. Селищата които ползват 
питейна вода с нитрати над 
нормата от 50 мг/л са Богорово 
-72мг/л, Войника – 58 мг/л, 
Джинот – 90 мг/л, Зимница – 
101мг/л, Иречеково – 95 мг/л, 
Недялско – 52мг/л, Правдино 
– 67 мг/л,Първенец – 54 мг/л, 
Саранско – 70 мг/л, Тамарино 
– 54мг/л.  Като допълнение към 

тази информация инж. Радев до-
бави, че по становище на СЗО и 
НЦООЗ към МЗ регистрираните 
превишения в концентрацията 
на нитратите нямат здравно 
значение. За сравнение – не са 
малко селищата в страната с 
300-400 мг/л нитрати в питей-
ната вода.
За отстраняване на отклоне-

нията в качеството на водите  
ВиК ЕООД Ямбол има изготвена 
Проекто -план програма, която 
е предложена на община Страл-
джа за изпълнение.

Äîáðî ðåøåíèå çà 
ðåìîíò íà ÿçîâèð
Ловно сдружение „Денница” ще ползва под наем язовирът в 

с.Поляна, който е с обща площ 7,358 дка.  Годишната наемна цена 
е 59 лв без ДДС със срок на действие – 3 г. Решението на ОбС е 
продиктувано от възможността за осигуряване ремонт на иначе 
намиращия се в особено лошо техническо състояние  язовир – сте-
ната е скъсана, изпускателния кран е повреден, язовирът е обрасъл 
с върбалаци.  Ловно сдружение „Денница” предлага да възстанови  
скъсаната стена и да ремонтира изпускателния  кран. Желанието 
е язивирът да се ползва за нуждите на дружеството с цел туризъм. 
Кметският наместник на селото Стоян Стоянов  има положително 
становище като настоява в договора да се заложи клауза с изрична 
забрана ползването на вода от водоизточника, намиращ се на 350 
м.от микроязовира, защото cъщия се използва за осигуряване пи-
тейната вода на населението. 



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

За първи път от няколко години на-
сам в община Стралджа собствениците 
на земеделска земя се радват на добра 
рента. През предходните лета коопе-
рации, сдружения и арендатори  бяха 
принудени да предлагат минимални ко-
личества рента във вид на зърно поради 
ниски добиви. Повтарящите се тежки и 
трудни години с лоши метеорологични 
условия, наводнения или засушавания 
ставаха причина за минимални добиви, 
компрометиране на площи с есенници, 
а оттам и   нежелано ниската рента.      
Тази година нещата се обърнаха на 
180 градуса. Почти всички кооперации 
регистрираха добри средни добиви от 
пшеница и ечемик. В стралджанско, 
където са и най-плодородните почви 
за есенниците , средните добиви  при 
зърното варират от 350 до над 500 кг 
от дка. В т.н. необлагодетелствани 
райони във вътрешността на община-
та- Войнишкия район,  тези добиви 
са от около 350 кг на дка. По една 
или друга причина ръководствата на 
земеделските структури позабавиха 
заседанията на Управителните съвети 
за обсъждане размера на рентата, но 
тези които първи започнаха раздава-
нето на зърното,  дадоха добър тон и 

Âèñîêà 
ðåíòà ðàäâàâà  
ñòîïàíèòå

видимо зарадваха стопаните. Лентата 
вдигна Тодор Стайков, който раздаде 
рента в размер на 120 кг зърно на де-
кар. Интересът към арендатора видимо 
нараства, регистрираното  раздвижване 
показва, че не малко собственици имат 
предпочитание  към ЕТ ”Тодор Стай-
ков”. От понеделник рента раздава и 
кооперация „Начало 93” – Стралджа. 
Решението на Управителния съвет е  
тя да бъде в размер на 42 лв./дка.  За-
мяната в зърно се измерва със 120 кг /
дка, което е максимално добра оферта 
за собствениците на земя. Тези, които 
притежават ниви в района на Атолово 
и Маленово  получават  също по 42 
лв./дка  рента.  Същият е размера на 
рентата и при другата голяма коо-
перация в Стралджа  -  „Съгласие”. 
И двете кооперации на този етап не 
предвиждат рента за дялов капитал 
Добре е да се знае, че субсидията 
за декар за миналата година е  25 
лв. Според твърдението на Николай 
Николов, председател на най-голямата 
кооперация в района „Начало 93”,  
кооперациите  все още не са получили 
нищо за регистрираните пропаднали 
площи. Въпреки изричното обещание 
на земеделския министър, че  компро-

метираните на 100% площи в района 
на взрива край Петолъчката ще бъдат 
възмездени, до сега няма резултат. 
Само тази кооперация има засегнати 
6 хил. дка с насаждения . Разликата 
в добивите там е с около 180-200 кг: 
дка, потвърди г-н Николов. Не са оп-
тимистични прогнозите за слънчогле-
довата реколта. Едва когато се направи 
равносметката и от добивите при тази 
култура, кооперацията ще предприеме 
раздаване рента  за дялов капитал.  
Първа частна земеделска кооперация- 
Стралджа   все още няма решение за 
размера на рентата, но очакванията са 
да последват примера на „Начало 93” 
и „Съгласие”.   На  интерес се радва  
ЕТ ”Спас” Сюлейман Джамбаз”, който 
всяка година изпреварващо предос-
тавя възможно най-високата рента 
на собствениците. През последните 
няколко години тя се запазва 100 кг/ 
дка. Без колебания 100 кг / дка рента 
раздава и кооперацията в Саранско. 
Надеждите са тя да повлече крак и 

останалите 7-8 арендатори в района  
също да изравнят рентата. В това 
село тази  година рентата е двойно 
по-висока от миналогодишната, което 
видимо зарадва стопаните. Зърното 
се търгува срещу 0,40лв/кг., което 
също се определя като добра цена. 
Във Войника при 60 кг /дка миналата 
година сега решението за 90 кг /дка  
е приемливо за всички. Едната от 
местните кооперации прибавя и по 
литър олио. Стойностното изражение 
на килограм зърно се определя на 30 
лв./дка. Не е тайна, че млади фермери 
се противопоставят на определения 
размер на рентата тази година, оп-
ределят го като прекалено висок, но 
както показват данните благоразуми-
ето надделява и ръководителите на 
земеделски структури  смело  вдигат 
летвата като по този начин запазват 
и член-кооператорите си.  В Зимни-
ца един от арендаторите кротна на 
80 кг/ дка . Толкова е предвидено 
за стопаните от Първенец, като там 

се очакват вариации според средния 
добив, състоянието на почвата и др. В 
Чарда  също  определят за нормално 
на декар  80 кг, в добавка с 3 лв./дка 
дивидент. В Люлин според средния 
добив  тази година вдигат с 20 кг 
рентата . От 60 тя порасна на 80 кг/ 
дка, макар , че арендатори съобщават 
за  измръзване на не малко площи с 
пшеница.  Сделките по продажбите  
вървят по 35 лв./кг зърно. В Поляна 
където привършват раздаването на 
рентата, тя е в размер на 60 кг /дка, 
като стойностното изражение е 18 
лв./дка  или  0,30 лв./кг. Коментарите 
сочат, че към толкова ще се ориен-
тират в Недялско. В Иречеково явно 
има колебание, но и там по всяка 
вероятност рентата земя да бъде по-
малко от 80 кг /дка. В Джинот силно 
се надяват, че ще получат по 100 кг от 
дка.  Около средата на месеца ще стане 
ясно решението за рентата и в селата  
Лозенец, Тамарино,  Палаузово и др. 

Надя ЖЕЧЕВА

Â Ñòðàëäæà 
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    Дългоочакваното откриване на ловния 
сезон  предизвика истинско оживление в 
средите на ловците в община Стралджа. В 
навечерието на първия излет по ловните 
полета ръководството на ЛРС организира 
съвещание с председателите на дружинките. 
Ганчо Димитров, ръководител на Сдружение-
то,  запозна присъстващите със заповедта на 
земеделския министър и условията за участие 
в ловните излети. Специално внимание беше 
обърнато на изискванията за  наличие на пис-
мено разрешение за лов от Държавно горско 
стопанство,  използването на задължителни 
отличителни знаци на ловците, недопускане 
на употреба на алкохол  по време на лов, 
уточняване времето за провеждане на лов и  
допустимия брой на отстрелян дивеч.  Част 
от задълженията на ловците е да се грижат 
за недопускане на пожари в  землищата на 
стопанисваните ловни площи, предотвратя-
ване на всякакви предпоставки за наличие 
на пожари. В първия ден за лов, 11 август, 
пушките  нарамиха повече от сто местни ло-
вци с надеждата за добра слука.  Очакванията 
са ловните излети в полето на Стралджа и 
околните села да предоставят възможности 
за отстрел на достатъчно пъдпъдъци, фазани, 
токачки и друг пернат дивеч. Между най-ме-
раклиите да тръгнат на лов са както ветерани 
– ловци с богата история и завидни трофеи 
като Руси Лазаров, Стефан Костов, Димитър 
Недев, така и млади привърженици на точ-
ната стрелба като  Георги Кабаков, Георги 
Стоянов. Приятно попълнение към ловното 
сдружение е  очарователната г-ца Пламена 
Караколева. По традиция новия  ловен сезон 
в стралджанско става повод за организирането 
на традиционни  ловни курбани  с пожелание 
за здраве и добра слука. 

Надя ЖЕЧЕВА

Ловно -рибарското сдружение в 
Стралджа  за пореден път обогати  
района с разселените по райони 
фазани, кеклици и яребици. Само 
преди дни ловците пуснаха за 
размножаване поредните  110 бр. 
фазани.  Разпределението е за 
землищата на Стралджа, Зимница, 
Лозенец, Маленово, Иречеково, 
Правдино и Каменец. Така за го-
дината разселените красиви  птици 
стават 330 бр. В ловните полета на 
селата Чарда, Лозенец, Воденича-
не, Джинот, Първенец и Тамарино  
са пуснати  и 180 кеклици. С тях 
общият брой за годината  достига 

270. Най-много за периода се оказ-
ват разселените яребици – общо 
465бр. Те  щъкат в ловните полета 
на Стралджа, Палаузово, Чарда, 
Иречеково, Недялско, Богорово, 
Тамарино, Войника. Според наблю-
денията на ловците голяма част от 
разселените диви птици оцеляват, 
развиват се добре в новата среда, 
но  има и определен брой които 
стават жертва на размножилите се 
чакали и лисици.  В  сравнение с 
миналата година  този път броят 
на  разселените  фазани, кеклици 
и яребици е по-голям, твърдят от 
Ловно -рибарското сдружение. За 

2013г. по план Сдружението има 
заявени  за разселване 220 фаза-
ни, като 110 идват поощрително 
и безвъзмездно от Съюзния съвет. 
Уточнен е и броят на яребици и 
кеклици.  В своята дългогодишна 
история сдружението има  богат 
опит и традиции по разселването 
на диви птици. Броят на фазаните, 
пуснати в ловните полета на района 
е достигал до 1500 като  е имало и 
такива с доотглеждане от 90 дни. 
Преди години ловците поддържаха 
своя волиера , която за съжаление 
днес вече е невъзможно да се въз-
станови. 

Валентин Велчев
Лятото на 2012г. влиза в ис-

торията на климатологията у нас 
– юни, юли и началото на август 
са рекордно топли. Средноме-
сечната температура през тазго-
дишния юли е най-високата за 
страната ни, откакто се водят ме-
теорологични наблюдения вече в 
продължение на 100 години, а за 

София и 120. Пре-
живяхме уникален 
в температурно от-
ношение юли, кой-
то беше по-топъл 
от нормалното с 
около 4,5 градуса 
средно за страна-
та. Има места като 
Велико Търново, 
където  положи-
телната аномалия 
през месеца е с 
почти 6 градуса 
над обичайната. 

Абсолютните максимални, които 
бяха достигнати през юли са 40 
градуса в Русе и Сандански и 41 
в Ловеч, в нашия град най-висо-
ката максимална достигна 38 гра-
дуса.  В началото на август 
знойното лято набра скорост и 
достигнахме най-високите стой-
ности за този сезон. Най жарките 

дни бяха 6-ти и 7 август, на 6-ти 
в 31 станции на Националния 
институт по метеорология и хи-
дрология бяха отбелязани темпе-
ратурни рекорди за тази дата, а на 
7 август температурните рекорди 
са 37, или практически във почти 
всички метеорологични станции 
в страната. На най-горещия 
ден - 7 август температурите в 
Дунавската равнина и Тракия 
достигнаха и надвишиха жар-
ките 40 градуса. В нашия град 
термометрите заковаха на 40.1 
градуса, а най-висока стойност 
беше отбелязана в Русе 43.5 гра-
дуса. Три климатични фактора са 
влезли в уникална комбинация 
през това лято. Времето е мно-
го топло постоянно, горещата 
вълна е нетипично дълга и без 
прекъсване - на практика през 
последните 2 месеца във всич-
ки дни температурите са над 

нормата. Нощните минимални 
стойности също остават високи, 
в много дни имаме сутрешни 
температури над 20 градуса, кое-
то в метеорологията се смята за 
тропични нощи. Третия фактор 
са оскъдните валежи, в повечето 
райони на страната практически 
нямаше никакви валежи през по-
следните 2 месеца. Всички тези 
фактори ни доближават до все 
по-засилващия се континентален 
характер на климата в нашата 
страна, характеризиращ се с 
горещи и сухи лета и мразовити 
зими. Отдалечеността на Бал-
канския полуостров от Атланти-
ческия океан, при очертаващите 
се климатични промени, води до 
увеличаване на температурните 
амплитуди през сезоните, при 
което все по-често можем да 
бъдем свидетели на такива сухи 
и жарки лета. 

Íîâîðàçñåëåíè ôàçàíè, êåêëèöè è ÿðåáèöè ùúêàò â ñòðàëäæàíñêî
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 ОРГАНИЗИРА

ÓÉÊÅÍÄ  Â ÈÑÒÀÍÁÓË
01-02.09.2012ã.
Öåíà: 130 ëâ.

ПРОГРАМА:
Първи ден – 01.09.2012г.- Тръгване от Стралджа в 

03.00ч. Пристигане в Истанбул – около 9.00ч. Пано-
рамна обиколка на града.Около обяд- настаняване в 
хотела. Свободно време за пазаруване и разглеждане 
на Капълъ чарши. Пожелание – посещение на двореца 
Топ капъ или Долмабахче, Египетския пазар/срещу 
заплащане/. Вечерта срещу заплащане пожелание 
посещение на атрактивни турски  заведения – Ис-
танбул  Ин или „Ташхан”- богати вечери с включени 
национални ястия и напитки, шоу програма. Нощувка 
– в хотела.

Втори ден – 02.09.2012г.- Закуска. По желание – 
разходка с кораб по Босфора.По желание – посещение  
на небостъргача „Sapphir” и гледане на 4D кино. 
По обяд – напускане на хотела и свободно време в 
най-големия търговски център „Форум Истанбул”, 
където се намира морския аквариум   „Turkuazoo”, 
свободно време в търговския център. Тръгване от 
Истанбул – около 17,30ч. И пристигане в Стралджа 
– около 23,00 ч.

   Срок за записване – 1 август 2012г.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
транспорт с луксозен автобус на фирма Дичони, 

Ямбол
една нощувка със закуска в хотел 3 звезди
медицинска застраховка
митнически и магистрални такси
водач от фирмата по време на пътуването
панорамна обиколка на града  с местен професи-

онален екскурзовод на български език. Посещение 
на античния и средновековен исторически център 
на Истанбул, площад Султанахмет. Посещение на 
Синята джамия, Хиподрума, Египетския обелиск, 
Змиевидната колона, Колоната на Константин, моста 
Галата,преминаване от европейската и азиатската 
част на Истанбул по моста на пролива Босфор. Кра-
тък престой на хълма Йедитепе, където се разкрива 
панорамна гледка към европейската част на Босфора.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
лични разходи
допълнителни екскурзии:
разходка с кораб по Босфора и Египетски пазар 

– 20 евро
посещение на двореца Долмабахче и Египетския 

пазар – 30 евро
посещение на двореца Топ капъ и църквата „Св.

София”- 38 евро
посещение на аквариума  „Туркуазу”- 26 турски 

лири
посещение на небостъргача  „Sapphir” и гледане 

на 4D филм- 25 евро
вечеря  в един от посочените ресторанти Ташхан 

– 30 евро, Истанбул Ин – 35 евро
Необходими документи – задграничен паспорт
Тел. за справки:  04761/51-89 или 04761/59-00,  0894722132

15 àâãóñò - ÃÎËßÌÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÀ
Íà òîçè äåí öúðêâàòà ïî÷èòà Ñâ. Áîãîðîäèöà êàòî 

ïîêðîâèòåëêà íà ìàé÷èíñòâîòî, æåíèòå è ñåìåéíîòî îãíèùå.

 Житието й разказва, че след възнесението на 
Христос, света Богородица останала да живее със 
светите апостоли в Йерусалим. Божията майка 
много тъгувала за обичания си син и често ходела 
на светите места, за да се моли за него. Богородица 
утешавала страдащите и призовавала за милосър-
дие към болните и нещастните, затова постоянно 
я следели и искали да я убият. Веднъж, молейки 

се, в Елеонската планина, Богородица 
получила известие от архангел Михаил, 
че наближава краят й. Тя пожелала да 
бъде погребана в село Гетсимания и 
преди да напусне този свят да види 12-те 
апостоли на едно място. Станало, така, 
както иска, само Св. Тома не могъл да 
дойде. Затова на третия ден от нейното 
успение, той отишъл в пещерата, където 
било положено тялото й, но мястото било 
празно. Тогава 12-те апостоли повярвали, 
че пресветата майка е възкръснала в 
третия ден на успението си и тялото й е 
взето на небесата.

В народната традиция празникът е 
популярен като Голяма Богородица.

Според народната традиция в нощта 
срещу празника хората преспиват на свято 
място, пожелават си нещо хубаво, което се 
вярва, че с благословията на Богородица, 
се сбъдва. Рано сутрин на този ден се ходи 
на църква, като се носят плодове, които 
свещениците опяват и прекаждат с поже-
лания за здраве и берекет на семейството.

На този ден свършва и Богородичният 
пост и се прави празнична семейна трапе-
за или общоселски събор. На Богородица 
мелят от новото жито. От него приготвят 

обредни хлябове за празника и вярват, 
че ако на този ден вали дъжд, ще има 
голямо плодородие в следващата година. 
За празничната трапеза колят агне, като 
предварително го захранват и прекадяват, 
както на Гергьовден. Дробът на жертвата 
се вари и носи в черквата за освещаване. 
Месото се пече на открит огън на ръжен, 
после по съседски си разменят месо и 
баница за здраве като наричат: „Нека 
Света Богородица да ни е на помощ!\" 
В някои селища празнуват този ден за 
здраве и на воловете, и както на вла-
совден стопанката поставя на рогата им 
обреден кравай и ритуално ги захранва. 
Стари поверия съветват в този ден да 
се избягва пипането на всичко, което е 
червено, за да не пропика кръв добитъ-
кът и да не стават ялови младите булки. 
Богородичните веселби продължават до 
късна нощ. На празничната трапеза в този 
ден стопанките нареждат задължително 
ритуални погачи, мед и жито. Слагали 
още царевица, пшеница, варена тиква, 
каша от пиле, различни плодове. По 
традиция се раздава богородична пита и 
осветени в църквата плодове за здраве и 
късмет на цялото семейство.

Честит имен ден на всички, които носят имената Мария, Марио, и производните Мика, Мара, Маша, Панайот, 
Мира, Преслав, Преслава, Мариан, Марина и на всички, които със сигурност сме пропуснали!
В християнския богослужебен календар празниците, посветени на Богородица заемат важно място, те са 

част от т.нар. 12 големи празници. Някои от тях не са специално посветени на Богородица като „Рождество 
Христово“ (25 декември), отчасти „Богоявление“ (25 март). Три обаче са строго свързани с Мария — „Рож-
дество Богородично“ (8 септември), „Въведение Богородично“(Ден на християнското семейство — 21 ноември) 
и „Успение Богородично“ (15 август). 

Обредна трапеза: жито, царевица, тиганици, варена тиква, прясна пита, каша от пиле, грозде, диня

750 г брашно + още за поръсване на плота
500 мл прясно мляко
1 яйце
40 г прясна мая
1/2с. л захар
1/2с. л сол
100 г масло
200 г бяло солено сирене
червен пипер
 жълтък

Прясно-
то  мляко 
лекичко се 
затопля и 
в него се 
р а з т в а р я 
захарта  и 
маята. Раз-
топява се 
ма с л о т о . 
Брашното 
се пресява 
и към него 
се добавя солта, яйцето и шупналата вече закваска и поло-
вината от поохладеното масло. Замесва се тесто, което се 
оставя за половин час да втаса. Разделя след това на 3 части: 
първата 1/3 се разточва и наръсва с бяло сирене и червен 
пипер, завива се и полага като венец в тавата (намаслена 
добре или покрита с готварска хартия). От останалото тесто 

Áîãîðîäè÷íà ïèòà èëè êîñèòå íà Ìàðèÿ
се правят 7 фитила, като ръцете се топят в маслото. Три 
от фитилите се поставят върху завитата кора, пак в кръг, 
а останалите три се сплитат на плитка и полагат отгоре. 
Седмият фитил се накъсва на няколко парчета и с тях се 
'прищипва' на няколко места: при мен не се получи много 
добре, но крайният резултат би трябвало да наподобява 
сплетена, прибрана коса.. Добре е тавата да е по-голямка, 
(аз не разполагам с такава - моята най-голяма е с диаметър 
26 см, затова съм ползвала в средата метална купичка), 
за да остане разстояние при изпичането в средата и да се 
оформи венеца. Оставя се за втасване отново. Намазва се 
с останалото масло, осолено и разбито с жълтък и пече 
около час на скара - едно ниво под средната, долен реотан 
с вентилатор. Проверява се с метален шиш и като е готова, 
питата се изважда и оставя да се поохлади върху решетка.

Друг, още по-добър вариант за питката, е следният: тес-
тото се разделя на три части. От тях 1/3 на три фитила за 
плитка + още един за обточване - може и без него, разбира 
се т.е. само три фитилчета за плитка :-), 1/3 на две кори и 
последната 1/3 също на две кори - количеството сирене се 
удовява на 400гр. Всяка кора се намазва с мазнинка, поръсва 

с натрошено на ситно сирене и червен пипер, завива се на 
рулце и поставя в кръг в тавата. Върху четирите завити 
като венец кори се полага сплетената от три фитила плитка. 
Питата се маже по няколко пъти (преди, по време и след 
опичането) със смес от масло, солчица и прясно мляко.

Да ви е сладко! 
Честит празник, да ви е вкусна днес трапезата и .. 

Наздраве! 
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По  време  на 
Балканските вой-
ни  между страл-
джанци е запазена 
една традиция, т.н. 
побратимяване. То 
се извършва във 

връзка със спася-
ване на живот по 
време на войните. 
Спасеният събира  
бойни другари,  из-
бира се ден от цър-
ковния календар 

или деня, в който е 
станало събитието. 
Тогава всяка година 
се прави курбан и 
се събират побра-
тимите и техните 
близки.

На снимката 
/семеен архив/ са 
седналия  Енчо 
Иванов, тежко 
ранен  по  вре-
ме на войната, 
Илия  Иванов , 
Таньо Тенев и 
другар от вой-
ната. Снимката 
е направена по 
повод побрати-
мяване.

Да отворим старите албуми! Да споменем  нашите деди! 
Да разкажем за отминалите трагични и героични събития! 
Направете това за тези, които дадоха живота и здравето си за 
обединението на Отечеството!

Ако в семейните албуми имате снимки, които „разказват” 
интересни истории, ще публикуваме и тях!

Â Ñîöèàëíî-ïåäàãîãè÷åñêè èíòåðíàò – Ñòðàëäæà

Êàçâàò „Îáè÷àì òå!” íà ôðåíñêè
Бяло, красиво момиче неж-

но е подхванало за ръка дете 
от интерната в Стралджа и 
припява детска френска пе-
сен, друга снажна девойка 
е в обкръжението на група 
деца, които се надпреварват 
да бъдат по-близо до нея, 
гледат я в очите и твърдят, че 
са най-добри приятели, тъм-
нокож младеж  щастливо се 
усмихва  докато се опитва да 
научи малките си приятели на 
най-хубавите думи – „обичам 
те”, „мир”, „родина”… Такива 
картини може да се видят тези 
дни в стралджанския Социал-
но-педагогически интернат/
СПИ/, където  в продължение 
на десет дни  гостуват  4-ма 
младежи от Франция. Мари, 

Ками, Сикстин и Никола са 
представители на френската 
фондация „Бон Мин” с която 
от миналата година интерната 
поддържа много сериозни 
връзки. Съвместната дейност 
стана причина за осигуряване  
не малко дарения за училище-
то, подпомагане на спорта и 
развлекателната дейност, ор-
ганизация на различни прояви. 

Това е втората група френ-
ски младежи, които  посещават 
интерната в Стралджа. Летните 
дни се използват за различ-
ни спортни игри, кулинарни 
занимания, разхлаждане в 
закупения от фондацията ба-
сейн в двора на училището, 
отбелязване на рождени дни 
и други празници. И макар, 

че девойките  идват от Париж 
и Леон, а младежът от Кариб-
ските острови , те са студенти 
които изучават право, медици-
на и география, в Стралджа се 
чувстват прекрасно. Не спират 
да се усмихват ,а с това заразя-
ват и децата,    твърди Диана 
Кръстева, психолог в СПИ. 
Доволен от сътрудничеството 
е и директорът Митко Петров, 
който може с часове да разказва 
за интересните моменти  пре-
живяни с гостите от Франция. 
Поднася своята благодарност 
към кмета на общината Митко 
Андонов откликнал на молбата 
за осигуряване на транспорт 
и посещение на църквата в 
Иречеково на Преображение 
Господне. Хубави спомени ще 

съхранят френските приятели 
на СПИ и от разходката  до 
Бакаджика.  По тяхна молба е 
организирано и посещение   в 
ромските квартали на Страл-
джа. Сами споделят, че искат 
да обменят опит за работа с 
това население. 

До заминаването на френ-
ските студенти  в събота за 
останалите в интерната 14 
деца/над 30 са пуснати във 
ваканция по домовете/ дните 
ще продължават да бъдат  ин-
тересни  и вълнуващи. Краси-
вите преживявания с новите 
приятели ще превърнат лятото 
в незабравимо за децата от 
СПИ. И те с нетърпение ще 
чакат следващата среща.

Надя ЖЕЧЕВА

ВРЕМЕ ЗА ПОЕЗИЯ

Станислав МАРАШКИ

ÌÈËÓÂÊÀ
След зимата мрачна и скрежно сурова
без помен от ласка и лъч топлина,
съгряван от пролетна нежна обнова,
погалих морето подобно жена.
Ей тъй го направих, дори без да зная
защо се поддадох на странен импулс…
И в някаква пролетна нежна омая
то сякаш потрепна, забързало пулс.
То сякаш ме лизна с вълни оживели
тъй както докосва се мъж с порив нов…
И сякаш безкрайните морски предели
към мене пристъпиха в знак на любов.
А после си тръгнах и всъщност тогава
милувката  спомен бе само най-скъп…
Но както тъй често в живота ни става
морето-любима видя моя гръб.
Поех , без да мисля, че някой тук мами.
заминах спокоен и с ведро сърце.
Но нещо ме сепна:
- Цунами! Цунами! –
крещяха отвсякъде с жълто лице
и в паника луда внезапно обзети,
вред тичаха хора в крайморския ден,
от страх да не бъдат трагично залети,
защото морето вървеше след мен.
Неволно затичах, но то ме застигна
и тъй по-голяма беля сторих в миг,
че мощна вълна изведнъж се издигна
и страшно погълна и хора, и вик.
И почна душата ми да проумява
това, дето всъщност отдавна се знай:
любов ли е, даже и морска такава,
тя винаги носи разруха и край.
И как лекомислено да я забравиш?
О, не! 
Невъзможно е 
тя да се спре.
Не може ей просто така да оставиш
жената, чиято  любов е море.

Àíãëè÷àíè  â 
ïåíñèîíåðñêè êëóá
В най-младият пенсионерски 

клуб учреден само преди дни в 
стралджанското село Поляна  има 
международно участие. Присъстви-
ето на 4-ма англичани, които имат 
имоти в селото, не само обогатява 
състава на клуба, но и дава повод 
за разширяване на дейността с опо-
знаване културата, бита и обичаите 
на двете държави. Председателят на 
новия клуб Митка Димитрова, която 
е дългогодишен читалищен деятел, 
е щастлива от това попълнение и 
вече прави планове за интересни 
прояви. Кметът на селото Стоян 
Стоянов потвърди, че има помеще-
ние което ще бъде предоставено за 
клубна база на  пенсионерите. Об-
завеждането  е осигурено с местни 
дарения.

Тази седмица 35-те членове на 
новата пенсионерска организация,  
заедно с приятелския пенсионер-
ски клуб от Джинот, потеглят на 
екскурзия в посока  Трявна  като 
желанието е да посетят и разгледат  
такива святи места като  Дряновския 
и Килифаревски манастири. 

Треньори по 
футбол от Сли-
вен обучават де-
цата от Социално 
-педагогически 
интернат /СПИ/ 
Стралджа  това 
лято. Всеки ден 
в продължение 
на часове  мом-
четата   имат 
възможност да 
научат  всичко 
за футбола, да се 
усъвършенстват 
в играта с топ-
ката, да участват 
в състезания, да повярват 
в  спортните си  умения. 
Паралелно с тренировките 
спортистите - пратениците на 
УНИЦЕФ отделят внимание 
и за усвояване на социални 
умения от децата.  Като краен 

резултат е предвидена фут-
болна среща между отбори от 
двата интерната в Стралджа и 
Драгоданово, която ще се про-
веде  в Стралджа. Ще последва 
още една на която домакини 
ще бъдат  момчетата от СПИ 
–Драгоданово. Запалени от 

идеята малките 
футболисти  от 
СПИ -Стралджа 
тренират усиле-
но  и вярват, че 
ще бъдат побе-
дители. 

Участието на 
община Сливен в 
инициативата на 
УНИЦЕФ  „Об-
щината -приятел 
на детето” е при-
чина за спортно-
то внимание към 
момчетата от ин-
терната в Страл-

джа. Програмата, която обхва-
ща и интерната в сливенското 
село Драгоданово,  е насочена 
към деца с противообществени 
прояви. Тя е резултат от Мемо-
рандум за сътрудничество на 
община Сливен с УНИЦЕФ.

ÓÍÈÖÅÔ  ïîäïîìàãà 
ñïîðòà â èíòåðíàòà
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Изпълнението на трансгра-
ничния проект „Стралджа и 
Сулоглу-пътуване отвъд грани-
ците”  преобразява  бившата 
хижа „Инджови извори” във  
Войнишкия Бакаджик.  Исто-
рическите и географски забе-
лежителности на този район в 
община Стралджа в съчетание 
с красотата на природата, па-
норамните картини и богатата 
флора и фауна  са причина за 
избора на  обекта и превръщане-
то му в информационен център 
за наблюдения на птици. 

     Финансирането по програ-
ма за ТГС България-Турция по 
ИПП осигури ремонта и рекон-
струкцията на хижа „Инджови 
извори” до неузнаваемост. В 
пълна готовност са залите за 
обучения, семинари и различни 

Õèæà ”Èíäæîâè èçâîðè”Õèæà ”Èíäæîâè èçâîðè”    
ñå ïðåîáðàçÿâàñå ïðåîáðàçÿâà

мероприятия на групи  до 20 
човека, както и леглова база с 

15 места, осигурена е съвре-
менната и приятна мебелировка. 

Окомплектована е кухнята и 
трапезарията за 24 души. Добро 
решение са просторните тераси. 
Привлекателен е и прилежащия 
двор към базата с място за пик-
ник и плочник за игра. Изградени 
са две еко – пътеки по северния 
склон и до билото  на Бакаджика. 
Маршрутът е избран, за да може 
най-пълно да се представят за-
бележителностите на района- от 
с.Войника до учебно-информа-
ционния център.  Умело подбра-
ните места за краткотраен отдих, 
оформени с навеси, дървените 
пейки и маси, регулираните мес-
та за палене на отдих се вписват 
интересно и приятно на фона на 
боровата гора и билото. Трасето 
е маркирано, поставени са и ука-
зателните табели. Оригинално 
проектантско решение са спе-

циално изградените платформи 
/гнезда/ за наблюдение на птици 
и диви животни, в допълнение с 
чадър и пейки.

      Идеята е модерния инфор-
мационен център да се превърне 
в привлекателно място за групи 
ученици, любители на природата, 
еко-туристи, за представители на 
двете общини Стралджа и Суло-
глу .  Посещавайки „Инджови 
извори” те ще могат да се образо-
ват, да се развличат и да отдъхват 
сред  красотата и уединението 
на природата. На вниманието на 
туристите ще бъдат  и  седемте 
извора с общото име „Инджови 
извори”,   параклиса „Успение 
Богородично”, изграден със сред-
ства на община Стралджа  през 
2007 г. на мястото на манастир 
от VІІІ век.

Предстоящото провеждане 
от турска страна на обучителна 
сесия под формата на „зелено 
училище” на хижа „Инджови 
извори”, община Стралджа, /
дейност 8/, беше осъдено  по 
време на поредната работна сре-
ща  в Сулоглу, РТурция между 
представителите на ръководния 
екип от българска и турска стра-
на по трансграничния проект 
„Стралджа и Сулоглу-пътуване 
отвъд границите”.  Иван Иванов, 
зам.кмет на община Стралджа и 
ръководител на екипа,  заедно със 
своя домакин - кмета на Сулоглу, 

Ïîäãîòîâêà  çà ïîñðåùàíå íà òóðñêè äåöà
Ерол Атик, обър-
наха внимание 
на  съвместното 
изпълнение  на 
трансграничния 
проект по дей-
ности. Обсъдена 
беше  организа-
цията на инфор-
мационната кам-
пания, насърча-
ваща опазването 

на околната сре-
да и  предста-
вяне на турис-
тическия про-
дукт /дейност 
9 по проекта/.  
Разисквани бяха 
и въпросите по 
подготовка на 
заключителния 
семинар за съв-
местни инициа-
тиви и дейности 
по опазване на 
околната среда, 
който предстои 

да се проведе в България  през 
м.ноември и ще предхожда за-
ключителната пресконференция 
по проекта в края на годината. 
Гостуващият счетоводен и техни-
чески  екип от Стралджа  проведе 
разговор  с турските колеги  по 
финансовите въпроси, свързани с 
възстановяване на средствата за 
ІІІ отчетен период. Направен бе 
оглед на документите в подготов-
ка искането за средства.

Обсъждане подробности по доклада за напредък, както и въпроси 
свързани с подготовката   първо ниво на контрол /FLC/ бяха обект на 
поредната работна среща в началото на месец юли  в Сулоглу, РТурция 
между  представители на екипа за управление по проект  „Стралджа 
и Сулоглу- пътуване отвъд границите”. По време на визитата  Мари-
ана Вълева,  технически асистент по проекта, проведе разговори с  
колегите си Мухарем Демир, координатор и    Билге Паша, секретар. 

разговора беше  напредъка по проекта  за четвъртия отчетен период 
както и реализацията на съвместните  дейности по трансграничния 
проект.

Ãîñòîïðèåìñòâî â Ñóëîãëó


