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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

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

Ä-ð ÏÀÏÀØÈÌÎÂ,  
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà
понеделник, сряда и събота – от 

9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0887410303

Ä-p ÊÎËÅÂ, 
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà 
Вторник, четвъртък и петък – 

от 9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0892086033
Работа с НЗОК

Кабинетът е в поликлиниката- 
източно крило

Ä-ð ÊÀËÎßÍ ÆÅËÅÇ×ÅÂ, ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà

ТЕЛ. 0885865910
Всеки ден 13,30ч.-17,00 ч., Събота – 9,00-14,00 ч.
НЗОК, Кабинетът е в поликлиниката- северно крило

Èçðàáîòâà è ïðåäëàãà:
ÁÓÊÅÒÈ è ÊÎØÍÈÖÈ
За всеки празник и повод
 луксозни
 сватбени
 бутикови
 стилни

ÖÂÅÒß Â ÑÀÊÑÈÈ
Поръчките: за 1 час,може и дос-

тавка по домовете.
За по-големи поръчки – сериозни 

отстъпки

ТЕЛ. 0887641255

ÌÀÐ- ÂÀË- ÍÀÒ – Æåëÿçêà 
Ãåîðãèåâà ÅÎÎÄ
/магазинът на Жужа/

Îòíîâî êúì äîìà...Îòíîâî êúì äîìà...

Íà ïðàãà íà åñåíòà...Íà ïðàãà íà åñåíòà...
×åñòèòà íîâà ó÷åáíà ãîäèíà...×åñòèòà íîâà ó÷åáíà ãîäèíà...

Ùå Ùå âúçñòàíîâÿâàòâúçñòàíîâÿâàò áàçàòà  áàçàòà 
íà „Áåðåòà òðåéäèíã”?íà „Áåðåòà òðåéäèíã”? ñòð. 3ñòð. 3

ñòð. 3ñòð. 3

Æàíäàðìåðèÿ 
ùå ïàçè 
ìèñêåòà?
Îáùèíà Ñòðàëäæà Îáùèíà Ñòðàëäæà 
òúðñè ðåøåíèå çà òúðñè ðåøåíèå çà 
îïàçâàíå íà ãðîçäåòîîïàçâàíå íà ãðîçäåòî

Поздравление на кмета на община Поздравление на кмета на община 
Стралджа Митко Андонов по случай Стралджа Митко Андонов по случай 
Новата учубна година - на стр. 2Новата учубна година - на стр. 2
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УВАЖАЕМИ  ПЕДАГОЗИ, 
ДРАГИ РОДИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Щастлив съм да ви поздравя с 
първия учебен ден! Празникът, който 
всеки българин определя като специален,  
най-вълнуващ и радостен, защото  е 
доказателство за вечния  ни стремеж 
към знания, към личностно духовно 
израстване.
Първият учебен ден събужда спомени 

у  нас, възрастните, за първата среща 
с училището, за топлите грижи на 
учителката, за първите изписани думи 
„мама” и „родина”, за приятелството 
и лудориите.  Днес, докато водим за 
ръка своите деца и внуци към родното 
школо,  ние  им пожелаваме да изпи-
тат същата радост и очарование, да 
натрупат знания и красиви спомени, да 

открият своите възможности, да усетят удоволствието от постигането 
на мечтите.
Като кмет на общината бих искал да припомня, че образованието  е и 

ще бъде приоритет за нас, че всяка година ще се опитваме да надграж-
даме постигнатото в тази област. Защото знаем, че инвестицията си 
заслужава, тя чертае очакването ни за по-добро бъдеще. Да, на този етап 
демографските национални проблеми засягат и нашите училища. Броят 
на учениците отдавна не е такъв какъвто беше преди   30  или 40 години, 
в класовете присъствието на различни етноси се превръща в предизвика-
телство за педагозите, които трябва освен добре да образоват децата и 
да ги научат да живеят заедно, да се уважават, да си помагат, да не се 
делят на „ аз” и „ те”, а да се определят като „ние”. 
В септемврийските дни всеки от нас е наблюдавал събирането на лясто-

вичките преди отлитане на юг. Те са толкова много и видимо щастливи от 
своята заедност. Така показват силата си и смелостта си да преодолеят 
едно сериозно изпитание. Хубав пример за единение и при нас, хората. Не е 
трудно да го постигнем. Трябва само желание и добронамереност. Между 
впрочем това не е проблем само у нас, а навсякъде в този глобален свят. 
Училището е институцията, която образова, възпитава и усъвършен-

ства доброто у човека. Училището е съзерцание и осмисляне, Училището е 
онзи разговор за нещата, който може да ни прави свободни, силни, знаещи 
и можещи. Един човек с богата ценностна система никога няма да посегне 
на чуждото, няма да си позволи да обижда, да нагрубява, с готовност ще 
се отзовава за помощ и със сигурност няма да поставя като цел номер 
едно в живота си да притежава колкото може повече вещи или да трупа 
пари без да полага ползотворен труд. 
Уважаеми родители, бъдете спокойни за децата си. Нашите учители 

имат образованието и квалификацията, имат опита да работят с уче-
ниците, имат мотивацията и желанието да го правят. Те са доказали, 
че трудът им е ползотворен.   И аз поздравявам всички наши педагози 
за това! Благодаря ви, скъпи учители, за всеотдайността, за любовта, 
с която преподавате знанията на децата и ги превръщате в личности.
Мили деца, всички вие , които  ще влезете за пореден път в добре 

оборудваните учебни  кабинети. Бъдете стопани на своите класни стаи, 
пазете, това което имате. И  нека всеки ден знанията ви стават все повече 
и по-трайни. Приемайте училището като част от вашия дом, а съучени-
ците си – като част от вашето семейство. И мечтайте – силно и смело!
Вие, малки първокласници, не се страхувайте от това което предстои. 

До вас винаги ще бъдат учителите, които ще ви водят по необятния свят 
на знанията! 
Пожелавам на всички една успешна учебна година!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НА ДОБЪР ЧАС!

Íà ñåïòåìâðèéñêîòî çàñåäàíèå

ÎáÑ óòâúðäè ïðàâèëíèê 
çà  ñîöèàëíî ïðåäïðèÿòèå

Цветопроизводство в оранжерия 
и разсадници, озеленяване и аран-
жиране на цветни пространства 
в населените места на общината, 
поддръжка на тревни площи – това 
е част от дейността на Общинското  
социално предприятие за озеленяване 
и благоустройство , на което ОбС 
утвърди Правилник за дейността. 
Създадено с предходно решение на 
съветниците предприятието е спе-
цилизирано звено към общината, 
което ще осигурява и устойчивост на 
проекта „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство – об-
щина Стралджа”. Съгласно Правил-
ника   ще бъде осигурена заетост на 
не по-малко от три лица от целевите 
групи :дълготрайно безработни лица 

обект на социално подпомагане, са-
мотни родители и многодетни майки, 
хора с трайни увреждания. Органи-
зационно-управленческата структура 
изисква назначаването на управител, 
гл.експерт „озеленяване” и работни-
ци по озеленяването. Решението на 
ОбС е изборът на ръководител на 
предприятието да става с конкурс. 
Финансирането на предприятието 
ще се осъществява чрез общинския 
бюджет и собствени приходи.

По време на септемврийското 
заседание ОбС  подкрепи  кмета на 
общината Митко Андонов,  относно 
кандидатстване на общината  по 
мерки 321 и 322 от ПРСР с проекти-
те „Реконструкция на водопроводна 
мрежа в селата Воденичане и Зимни-

ца и рехабилитация на общински път  
пресичащ с. Иречеково и свързващ 
пътища ІІІ-707 с ІІІ-7072 в община 
Стралджа” и „Реконструкция на улич-
на мрежа в села от община Стралджа, 
област Ямбол”. Дейностите по двата 
проекта  отговарят на приоритетите 
в Плана за развитие на общината за 
периода 2007-2013г. Възложено е на 
кмета Митко Андонов да предприеме 
необходимите действия, свързани с 
подготовката и кандидатстването по 
финансирането. ОбС даде съгласието 
си общината да кандидатства по мярка 
321 „Основни услуги на населението 
и икономиката в селските райони” от 
ПРСР 2007-2013г.  и за финансиране 
на проектно предложение „Изграж-
дане на информационен център за 
мобилни услуги и съвети за гражда-
ните и бизнеса в Община Стралджа”. 
Основните дейности които ще се фи-
нансират са свързани със създаването 
на мобилен инфо център в общината, 
изработване на брандинг, рекламни 
материали за популяризиране, съз-
даване на обслужващи гишета за 
гражданите и бизнеса, предоставяне 
на всички услуги на общината на едно 
гише, предоставяне услуги на туристи 
и гости, предоставяне на здравни и 
социални консултации за гражданите, 
закупуване и оборудване на МПС, 
мебели, офис техника и софтуер, 
доставка, внедряване и закупуване 
на единна информационна система за 
предоставяне на услуги на гражданите 
и бизнеса, създаване на интернет-сайт 
за услугите.

С предхождащ анализ за участието 

на ФК ”Стралджа” във „В” Югоиз-
точна аматьорска футболна група  
кметът Митко Андонов поиска и 
получи  подкрепата на съветниците 
за  дофинансиране  на  клуба с 20 
000 лв. като средствата са от резерва. 
В последвалата дискусия стана ясно, 
че всички одобряват приемането на 
клуба в Трета дивизия с очакване за 
стабилизиране на отбора и записване 

на първите победи. Изразена беше 
увереността, че освен общината с 
финансова подкрепа на футбола ще 
откликне и местния бизнес към който 
г-н Андонов се обърна със специално 
писмо-призив.

ОбС прие и утвърди Разчети за 
евакуация и разсредоточаване към 
съответните части  от Общинския 
план за защита при бедствия.

Ó÷åíèöèòå 
ñ ïåò 
âàêàíöèè
Учениците ще имат общо пет вакан-

ции и два неучебни дни - 21-ви и 23-ти 
май, когато ще се проведат държавните 
зрелостни изпити и националното 
външно оценяване. Първата почивка е 
през есента - от 1-ви до 3-ти ноември. 

Коледната ваканция ще продължи 
от 24-ти декември до 5-ти януари, а 
зимната, която се пада между двата 
учебни срока - от 1-ви до 4-ти февруа-
ри. Така вторият срок трябва да започне 
на 5-ти февруари.

Пролетната ваканция ще е с раз-
лична продължителност за учениците 
в средно училище. Тя ще започне на 
29-ти март, като за малките ще про-
дължи до 6-ти април, а за дванадесе-
токласниците - до 1-ви април. Краят 
на учебната 2013-та - 2014-та година 
за първокласниците ще е на 22 май. 
Зрелостниците ще завършат училище 
на 15 май.

Все повече фирми с декла-
рирани коректно, но неплатени 
в срок данъчни и осигурителни 
задължения сключват с НАП- Ям-
бол споразумения за разсрочено 
плащане. Приходното ведомство 
насърчава този начин на издъл-
жаване към бюджета и призовава 
бизнеса, който изпитва затрудне-
ния по отношение на плащането в 
срок към НАП, да търси контакт с 
публичните изпълнители в Офис- 
Ямбол. От началото на годината 
след предприети спешни действия 
за погасяване на невнесени суми 
ямболските данъчни осигуриха 
приходи за 9 милиона лева. От 
проведените 39 търгове за продаж-
ба на имущество на длъжници са 
внесени 190 хиляди лева. Издаде-
ни са близо 1500 постановления 
за налагане на обезпечителни мер-
ки- запор на движимо имущество, 
възбрана на недвижими вещи , 
имоти и заплати. Изпратени са над 
3 хиляди покани да доброволно 
плащане на 13 милиона лева задъл-
жения. 600 ямболлии са погасили 
старите си задължения за данъци 
и осигуровки. 

За да не се затруднява дей-
ността на бизнеса, НАП сключва 
разрешителни за неотложни пла-
щания. Те представляват вариант, 
в който дружествата с просрочени 
задължения имат възможност да 
продължат своята дейност, да 

покриват текущите си разходи, 
да се разплащат с контрагенти, да 
изплащат трудови възнаграждения 
и същевременно да отделят опре-
делен процент от приходите си за 
погасяване на просрочените си 
задължения. Сериозни фирми от 
региона, изпаднали във временни 
затруднения, вече сключиха с НАП 
Ямбол подобни споразумения и до 
няколко месеца ще бъдат отново 
изцяло коректни. 

Важна доброволността при 
заплащането, независимо, че за-
дълженията са просрочени, комен-
тираха от НАП. Същевременно от 
приходното ведомство бяха катего-
рични, че дружествата, които не 
предприемат каквито и да са стъп-
ки за погасяване на задълженията 
си ще понесат цялата строгост на 
закона, включително и мерките 
на принудителното изпълнение, а 
като краен вариант се насрочват и 
търгове за публична разпродажба 
на активите им. Само за месец 
септември бизнесът в региона 
се очаква да погаси повече от 3 
милиона лева просрочени данъч-
ни и осигурителни задължения, 
натрупани от началото на годи-
ната. Публичните изпълнители 
на териториалната дирекция на 
НАП в трите региона – Бургас, 
Ямбол и Сливен вече започнаха и 
посещения на място на фирми с 
големи задължения като ще бъдат 

9 ìèëèîíà ëåâà ñòàðè 
çàäúëæåíèÿ âíåñîõà ÿìáîëöè

предлагани конкретни варианти за 
погасяване на просрочията. Към 
настоящия момент в ТД на НАП 
Бургас има действащи над 100 
разрешения за неотложни плаща-
ния с длъжници от Бургас, Ямбол 
и Сливен
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Ùå âúçñòàíîâÿâàò áàçàòà 
íà „Áåðåòà òðåéäèíã”?
Ëîçåíöè  ãíåâíè, ãîòâÿò 
íîâè ïðîòåñòè
Никой от жителите на стралджанското село не може да забрави 

ужаса от  инцидента в базата „Стралджа- Мараш”   през юни  миналата 
година. Затова и контролираните взривове , които целят пречистване 
на опасния район, все още стряскат хората, плашат ги. Отпускарският 
август, в който над Лозенец настъпи временна  тишина, беше  глът-
ката спокойствие за местните хора. Но септември дойде с новината, 
че Десислав Делев, злополучния собственик на „Берета трейдинг”, има 
намерение да възстановява складовете в базата, което на практика озна-
чава възстановяване на дейността й. И ужасът отново сграбчи лозенци.

Îáùî ñúáðàíèå 
ñòàðòèðà ñ 
íîâà ïðîòåñòíà 
ïîäïèñêà 

 Инициативният комитет веднага 
организира свое общо събрание, на 
което присъстваха кмета на община-
та Митко Андонов, председателя на 
ОбС Атанаска Кабакова и гл.архитект 
Евгени Чобанов. Като задължение 
към съселяните  сериозно и в делови 
тон председателя на ИК Дина Попова 
направи отчет за свършеното  през по-
следните 6 месеца.  Ако кореспонден-
цията  се измерва с над 70 разменени 
писма с институции и организации, 
най-често с формални отговори и без 
очаквана подкрепа, то като постижение 
по-скоро се отчита, че след осигурен 
допуск базата е посетена от предста-
вители на ИК включително и експерт, 
който констатирал, че  „известна част 
от събраните боеприпаси могат да 
бъдат изнесени за взривяване извън 
базата”. Под натиска на лозенци  дните 
за контролирани взривове са намалени 
от 4 на 3 както и количествата взри-
вявани боеприпаси.  Съобщено беше 
още, че  според данните на ИК на база 
предоставени протоколи от ОД на МВР 
, от февруари до юли в базата са уни-
щожени  над 4 тона заряди. Внесените 
боеприпаси  постъпили в базата  били 
7 пъти повече от договорените с МО  
количества , за които нямало докумен-
ти какво се е случило с тях, както и за 
закупен хексоген  от Десислав Делев. 
„Има вероятност тези боеприпаси да са 
взривени по време на инцидента, което 
означава, че населението е изпитало 
на гърба си ефекта от една сериозна 
бомбардировка, без някой в послед-
ствие да положи  някакви грижи за 
населението”, подчерта Дина Попова, 
след което насочи вниманието към   
основната тема на срещата  – как да 
се организира селото за отпор срещу 

възстановяването на базата и евенту-
ално възстановяване на утилизацията. 

   
È îáùèíàòà ïðîòèâ 
óòèëèçàöèÿ â áàçàòà
Стана ясно, че преди повече от 

месец в общината е депозирано на-
мерението на новата фирма „Рийвърс 
инвест” да продължи работата си с 
искане за издаване строително разре-
шение за възстановяване на складовете 
в база „Стралджа-Мараш”. Като мъдро 
и полезно за селото и за Стралджа беше 
определено решението на кмета Митко 
Андонов гл.архитект на общината да 
направи допълнително проучване за 
издаване  на  такъв документ. „Като 
кмет на общината аз изцяло ви подкре-
пям! Вашите тревоги са и тревоги на 
общината. Ние категорично сме против 
утилизация в базата и ще отстояваме 
това”, каза  той. Като председател 
на ОбС Атанаска Кабакова  съобщи, 
че на следващото заседание  ИК ще 
бъде поканен на място да запознае с 
проблема съветниците и да се вземе 
решение за подкрепа.  Междувре-
менно в залата започна подписка  за 
недопускане възстановяването на 
база „Стралджа-Мараш”.  В изказ-
ванията си лозенци  настояваха да 
проявят постоянство и упоритост за 
преустановяване дейността на базата.  
„Готови сме с петиция до Европейския 
парламент, ще представим искания за 
защита и от европейския омбудсман.”, 
съобщи г-жа Попова. Стана ясно , че 
лозенци са готови да блокират входа 
на базата. „Ние се борим за живота и 
спокойствието си! И няма се откажем 
докато не победим!” 

Д. Делев: „Страницата с утилиза-
цията е затворена!”

     
 Факт е, че през юни миналата годи-

на Десислав Делев заяви намерението 
си да възстанови базата обявявайки , 

че инвестиционните намерения са за 
евентуално военно производство. „Ще 
се насочим, каза той към модерното 
превъоръжаване на армията с нови 
системи оръжия, нови калибри. В база 
Стралджа-Мараш може евентуално да 
сглобяваме закупени  компоненти.” 
С днешна дата той препотвърди това 
като добави:”Възстановяването на 

складовете е необходимо за да прибе-
рем в изпълнение на закона събраните 
боеприпаси. Такива са указанията 
които имаме от КОС и РИОСВ КОС . 
Уведомили сме за това всички инстан-
ции. Няма друга алтернатива! Освен 
това, да, искаме да правим индустрия 
в бъдещето.Страницата с утилизация-
та  е затворена окончателно! Базата 

„Стралджа-Мараш” е един ВМЗ в 
умален размер, затова много по-гъв-
кав за управление и с много по-малко 
разходи. Можем да осигурим работа за 
100- 200 души без производството да 
бъде някаква опасност за населението. 
Готови сме да помагаме и за решаване 
на местни въпроси!.” 

300 ëîçåíöè ñ ïðèçîâêè 
ïî äåëîòî

 По време на събранието в Лозе-
нец  бе повдигнат и въпроса за по-
лучените в селото над 300 призовки  
по делото за взривовете , което е 
насрочено за 14 октомври. Кметът на 
Лозенец Петранка Добрева  поясни, 
че един път хората са привикани 
като пострадали и още един път 
като страна по делото, само че не 
е възможно всички в един ден  с 
наличния обществен транспорт да 
се придвижат до Районен съд Ямбол. 
Кметът Митко Андонов се ангажира 
да осигури общински автобус за 
превоза, което беше прието като едно 
правилно и полезно решение.  

Лозята в землището на Стралджа, 
които от над 6 хил. дка с плододаване 
преди  20 години сега се обработват 
само около  1/3, се превръщат в сери-
озна грижа на общината и местната 
полиция. Далеч преди традиционния 
период за прибиране на гроздето в 
масива вече си позволяват да влизат 
местни роми с каруци, които берат от 
неузрелия напълно мискет и правят 
търговия. През последните почивни 
дни броят на направилите опит да 
откраднат се увеличи, сигнализират па-
зачите. Тази година, поради намаления 
брой стопани които се определят като 
гроздопроизводители,  общината не 
предприе инициативата за наемане на 
частна охранителна фирма за опазване 
на лозята. Г-н Андонов назначи об-
щински  охранител, тези дни в района 
на местността „Пясъка” са насочени и 
други работници от временната заетост 

Полето  в стралджанската община все 
повече пожълтява и опустява. Прибира-
нето на реколтата е към своя край. След 
като кооперациите  на бърз ход  пожънаха  
слънчогледа, /традиционно изгодна плячка 
за ромите/, а лозарите стягат бъчвите за 
новата гроздова реколта, стопаните насочват 
вниманието си  вече  към  дълбоката оран и 
сеитбата. На този етап в община Стралджа  
е извършена предсеитбена подготовка на  
близо 40 хил. дка, а дълбока оран -   на 
28 500 дка.

Гроздопроизводителите от Лозенец 
прибраха мускат отунела записвайки тра-
диционно високи добиви от специалния 
сорт. Стопани от Атолово , които отглеждат 
грозде в собствените си дворове,  също 
направиха бозума. Всички твърдят, че тази 
година гроздето  узря по-рано, което налага 
и по-своевременното му прибиране.

  Æàíäàðìåðèÿ ùå ïàçè ìèñêåòà?  Æàíäàðìåðèÿ ùå ïàçè ìèñêåòà?
Îáùèíà Ñòðàëäæà òúðñè ðåøåíèå çà îïàçâàíå íà ãðîçäåòîÎáùèíà Ñòðàëäæà òúðñè ðåøåíèå çà îïàçâàíå íà ãðîçäåòî

за осъществяване на ред при влизане в 
лозята. Налице са заповедите на кмета 
за забрана движението на каруци в 
тъмната част на денонощието, както 
и изискването на регистрация на ППС 
с животинска тяга, на базата на които 
полицаите могат да санкционират 
нарушителите. Общината включи и 
видеонаблюдение на входовете за 
града. Със загрижеността за опазване 
на селскостопанската продукция г-н 
Андонов предприе  още по-сериозни 
мерки.  На среща с ръководството на 
РУП Стралджа е уточнено засилване на 
полицейското присъствие в района на 
лозята и организиране на още по-чести 
проверки за евентуални престъпления.  
Подготвено е писмо до директора на 
ОД на МВР Ямбол комисар Генчо 
Иванов  в дните около гроздобера да 
се подсили охраната с допълнителни  
сили и средства , включително с учас-
тие на жандармерия. В разговор по 
темата  на септемврийското заседание 
на ОбС беше споделена тревогата, 
че ромските набези  стават причина 
стопаните да задгърбят традиционното 
зеленчукопроизводство, големи  са 

щетите на местните кооперации от 
поголовните кражби и на слънчоглед.    
Всичко това е основателна причина 
г-н Андонов да настоява в опазването 
на реколтата да се включи жандар-
мерията. 

Дати за прибиране на мискета и 
другите сортове все още няма оп-
ределени, но според специалистите 
гроздето не е достигнало оптималната 
захарност за бране. Лошото е , че освен 
ромите  голяма беда за собствениците 
се оказват пернатите крадци, които 
връхлитат масивите периодично на 
огромни ята и за секунди опоскват 
лозята. С надежда да прогонят  пти-
ците  стопаните предприемат различни 
мерки. Някой да обкичили  с найло-
ни, пластмасови бутилки и низи от 
капачки за буркани лозовите чукани, 
други  слагат огледала които да свят-
кат и да плашат пернатите, трети си 
купуват електронни  „играчки” които 
денонощно възпроизвеждат звуци на 
грабливи птици. Не е много ясно кой 
ще бъде победител в тази надпревара. 
И дали тази година  винарите ще бъдат 
доволни.

Ïðèáèðàíåòî íà ðåêîëòàòà ïðåâàëÿ



417 септември 2013 г. ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ЕТ ”Тодор Стайков”, който упра-
влява значителни активи в община 
Стралджа и има намерение да раз-
вива стопанството си с участието 
на млади, квалифицирани кадри, ще 
осигури 6 годишни стипендии от по 
500 лв. на деца от СОУ”П.Яворов” 
Стралджа. Предложението е напра-
вено до председателя на Училищното 
настоятелство Боряна Атанасова, 
до председателя на ОбС Стралджа 
Атанаска Кабакова и до директора 
на училището Валентина Маринова.

   На свое заседание настоятелство-
то обсъди предложението с адмира-
ции към фирмата. Собственикът на 
фирмата   потвърди намерението си 
като  добави, че може предложението 

да прерасне в осигуряване стипен-
дия и за студенти – възпитаници на 
училището. „Целта е да накараме 
образованите млади хора да пожелаят 
да се върнат в родното място където 
да работят и да създават семейства.”, 
подчерта  г-н Стайков, който счита, 
че трябва да се възобнови добрата 
практика за обвързване на фирмите с 
учебните заведения. Като последица 
УН ще има грижата да разработи 
критерии за избор на учениците-
стипендианти. Атанаска Кабакова,  
председател на ОбС , се ангажира 
да запознае колегите си с писмото 
и евентуално ПК по образование и 
социални дейности да излъчи пред-
ставител в комисията по определяне 

на критериите. Членовете на насто-
ятелството не скриха очакването 
си , че и други местни бизнесмени 
биха могли да приемат присърце 
тази инициатива, за да може повече 
талантливи и ученолюбиви деца да 
бъдат подпомогнати в стремежа към 
знания.

По време на заседанието стана 
ясно, че настоятелството има добро 
финансово състояние. През измина-
лата учебна година  са изразходени  
1254 лв. за награди  на ученици и още 
509 лв. за закупуване на материали 
за кабинета по химия. В момента 
настоятелството разполага със 704 лв. 
Очаква се ППК „Съгласие” да при-
веде  рента от земеделска училищна 

Ñòèïåíäèè çà  ó÷åíèöè
Çåìåäåëñêè ïðîèçâîäèòåë  â ïîäêðåïà íà 

ó÷åíèöè îò ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ” - Ñòðàëäæà

земя  2 661 лв. Със свое решение УН 
ще разпределя средствата в помощ 
на училището. До края на месеца 
наемателя на училищния обект „Ри-
барника” ще внесе 1500 лв. наем и 
до 15 октомври още толкова.

Училищното настоятелство при 
СОУ”П.Яворов” е НПО с доста се-

риозна история. Освен със собствени 
средства организацията подпомага 
училището и с разработка на про-
екти. Традиционни са инициативите 
за осигуряване награди на изявени 
ученици, за поощряване на таланти 
и участници в различни областни и 
национални прояви.

Ïî÷èòàòåë íà ôîëêëîðà – íà÷åëî â êëàñèðàíå
Владислав Тодоров от Воденичане, възпитаник на СОУ”П.Яворов”- Стралджа, 

е класиран на първо място в Лесотехнически университет -София, специалност 
„ инженерен дизайн”. Той очаква началото на учебната година като студент в 
Лесотехническия университет с нетърпение и обяснимо вълнение. Момчето, 
което е почитател на местните традиции и участник във фолклорната група  
за пресъздаване на стари народни обичаи, е щастлив, че ще може да изпълни 
мечтата си и да работи  в една нова и интересна област.

ЧЕСТИТО И УСПЕХИ!

Îòëè÷íèê íà ÂÒÓ ùå ïðåïîäàâà â ÑÎÓ
Койчо Тончев Койчев е новият млад 

педагог в СОУ”П.Яворов”, който ще пре-
подава на учениците психология и труд и 
техника. Прясно завършилият ВТУ, специ-
алност „История и география”, преди дни 
защити с  „отличен”  дипломната си работа 
на тема  „Военните действия на Западния 
фронт по време на Втората световна война 
юни 1944-май 1945г.” Темата се определя 
като изключително любопитна тъй като в 
историографията обикновено се разработват  
теми за Източния фронт. Изборът на Койчо се 

оказва  една сложна задача, но пък предизвикателството даде добри резултати, 
които напълно удовлетворяват младия специалист.  

Назначението в СОУ ”П. Яворов” за Койчо е старт в трудовата кариера. 
Той приема това като привилегия, удоволствие и изпитание. В същото време 
се чувства щастлив, че ще се реализира в родния град, който обича и иска да 
помага за развитието му като  привлекателно място за младите хора.

Чаровен и с доказано чувство за остроумие Койчо е познат в Стралджа и  
като талант в любителското театралното изкуство.

Известният в рапър- средите Боби 
Кинта за втори път изнесе концерт в 
Стралджа и зарадва многобройните си 
млади приятели. В Деня на Съединението 
я на откритата сцена на площада в общин-
ския център Боби , заедно със своя прия-
тел и колега D-ZASTA, подариха приятни 
минути на деца и младежи. Настроение, 
усмивки , ръкопляскания  съпътстваха 
всяко изпълнение на гостите. Много от 
присъстващите пожелаха да се снимат със 
своя идол. Концертът прерасна в бурна 
дискотека. „Обичам Стралджа и никога не 
бих отказал  концерт. Благодаря на кмета 

Ñòðàëäæà 
îáè÷à Áîáè

Митко Андонов, който проявя-
ва внимание и загриженост към  
желанията на младите да се 

веселят,” каза той поднасяйки 
горещата благодарност за лю-
бовта на публиката.

Невероятни способности демонстрирала 
това лято домашната котка на стралджанско 
семейство. Изненадващо  гальовната и кротка 
Писана довлякла  пред дома смок, с който 
буквално се забавлявала. Омаломощената змия 
явно е водила битка, но победителят все пак 
се оказва пъргавата котка.   Влечугото, доста 
сериозен екземпляр,   стъписало домакините, 
които възнаградили своя домашен любимец  с 
допълнителна  нежност и внимание. В същото 
време в дома се успокоили, че и да има други 

Êîòêà – ëîâåö íà âëå÷óãèÊîòêà – ëîâåö íà âëå÷óãè

Ново увеличение на минималната 
работна заплата трябва да има от 1 ок-
томври. Предложението е на управля-
ващите и предстои да бъде обсъдено 
със социалните партньори.

В момента социалното министер-
ство прави разчети по няколко вари-
анта за увеличение на минималната 
заплата. Най-вероятно скокът през 
октомври ще бъде с около 20-30 лева. 

"Очевидно е, че ще е с малка стъпка. 
Дали ще е 20-30 лева ще уточним в Съ-
вета за тристранно сътрудничество и с 
МФ, по-скоро ще бъде с малка стъпка 
от октомври и с по-голяма от януари 
2014 г.”, прогнозира социалният ми-
нистър Хасан Адемов. Увеличението 
ще засегне близо 200 000 души, които 
в момента получават минимума от 310 
лева. Най-голяма част от тях - 160 
хиляди, са заети в частния сектор. 
Преди да стане факт, предложението за 
увеличение трябва да бъде обсъдено в 
Съвета за тристранно сътрудничество, 
който обаче от началото на годината не 
функционира. Тогава работодателски-
те организации го напуснаха заради 
поправка в закона, която задължи 
представителите им да декларират 

имуществото и доходите си. До края 
на месеца законът ще бъде върнат 
в стария му вариант, за да се спаси 
диалога със социалните партньори. 

"Всяка непремерена, популистка 
мярка ще влоши заетостта. Това 
трябва да става в рамките на бюджет-
ната процедура, в противен случай 
е неблагоприятно за бизнеса", заяви 
Димитър Бранков от Българската 
стопанска камара. Освен увеличение 
на минималната заплата, социалното 
министерство подготвя и критерии, от 
които оттук нататък да зависи нейният 
размер. В момента не е ясно как се 
решава колко да е заплатата. "Идеята 
е минималната работна заплата да 
запази покупателната си способност", 
обясни Хасан Адемов. 

Âäèãàò ìèíèìàëíàòà ðàáîòíà çàïëàòà îò îêòîìâðè

Търсят се възможности да 
отпадане тавана на част от пен-
сиите от догодина - това съобщи 
социалният министър Хасан 
Адемов. По думите му бюджетът 
на НОИ трудно може да поеме 
отпадането на ограничението 
на всички пенсии, но се обсъж-
дат варианти за справедливо 
решение.

В момента около 53 хиляди 
пенсионери получават по-ниски 
от реалните си пенсии именно 
заради т. нар. таван, които пред-
вижда най-високата пенсия да не 
надхвърля 35% от максималния 
осигурителен доход. Така макси-
малната пенсия у нас в момента 
е около 770 лева, независимо от 
стажа или осигуровките.

"Най-справедливият вариант 

е таванът да отпадне за всички, 
само че това за догодина струва 
120 млн. лева и в условията, 
в които се намира бюджета на 
ДОО, трудно може да се мисли 
за отпадане тавана за всички" - 
обясни Хасан Адемов, министър 
на труда и социалната политика.

Отпадането на тавана се об-
съжда от години и неведнъж е 
отлагано. В момента в Кодекса 
за социално осигуряване е зало-
жен текст - таванът да отпадне 
за новоотпуснатите пенсии от 1 
януари догодина. И това обаче 
не е сигурно.

"Що се отнася до търсене на 
справедливо решение на този 
въпрос - ясно е, че справедливо 
решения няма. Въпросът е да на-
мерим по-малко несправедливо 

решение" - заяви Адемов.
Промени ще има и в данъчно-

осигурителния кодекс. Кабине-
тът реши при погасяването на 
стари задължения за осигуровки 
и данъци да се погасяват първо 
главниците, а след това и лих-
вите. 

Правителството гласува и про-
мени в Националната програма 
по заетостта, с които около 300 
младежи до 29-годишна възраст 
ще могат да започнат работа 
до края на годината. За целта 
са осигурени 104 000 лева чрез 
преразпределение на средства. 
С тях ще се покриват разходите 
за осигуровки на работодатели, 
наели безработни младежи след 
завършено средно или висше 
образование.

Òàâàíúò íà ïåíñèèòå ìîæå è 
äà íå ïàäíå îò 2014 ãîäèíà

подобни врагове в градина-
та, Писана ще се справи без 
проблеми.



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Òâîðåöúò, êîéòî íè çàâåùà  
èçÿùåñòâî è êðàñîòà
Çà èçÿâåíèÿ ñòðàëäæàíñêè ñêóëïòîð Äèìèòúð Áîé÷åâ
Тази година се навършиха 

20 г. от  смъртта на скулптора  
Димитър Андонов Бойчев. /
починал през 1993г. в родното 
място/      завещавайки  ни обич, 
изящество, красота и култура.

Димитър Бойчев е роден на 
28 август 1924 г.  в Стралджа. 
Завършва декоративно-монумен-
тална скулптура в Художестве-
ната академия София през 1960 
г. при проф. Любомир Далчев. 
Още като студент става известен 
с изключителните си рисунки и 
ненадминати по реалистичност-
та си портрети. Той е  приет за 
член на Съюза на българските 
художници през 1960 г. и е  пър-

вият приет  член на Съюза на 
българските художници в Ямбол. 
Творбите му покриват целия диа-
пазон на скулптурното изкуство – 
от малките форми през портрета 
до монументалната скулптура.  
Признат е за ненадминат майстор 
на скулптурния портрет, майстор 
е на динамичната фигурална 
скулптура и на лаконичната мо-
нументална скулптура. Носител 
на награда на Общонационалната 
художествена изложба 1969г. в 
София. Носител на орден „Кирил 
и Методий”,1973г. за постижения 
в областта на художественото 
изкуство. Негови творби са при-
тежание на Националната худо-

жествена галерия и почти всички 
художествени галерии у нас.

Димитър Бойчев е автор на 
„Диана – символ на Ямбол”, 
подарен от България на виден 
френски политик и днес красящ 
Париж.

Стралджа  се гордее с ав-
торските творения на Димитър 
Бойчев – паметника на поета 
П. Кр. Яворов и паметника в 
парк „Младост”  на загиналите 
в съпротивителното движение  
стралджанци.

Димитър Бойчев е включен в 
Първия литературен алманах на 
Община Стралджа „Ако нямаш 
мечти…”, издаден през 2007г.

Ако ви се отдаде път към Шумен 
и Велики Преслав, не се колебайте 
да отделите време за посещение на 
историческата местност Патлейна, 
където  следите от манастира „Св. 
Пантелеймон”  „разказват” легенди 
за царе, монаси и патриарси. Удо-
волствие е изкачването на планинките 
каменни стълби  през гората, нагоре 
към хълма, където  била съградена 

църквата  и в продължение на векове 
кипял бурен книжовен живот. 

В този манастир, основан през 
ІХ в., /разрушен от византийците 
през ХІв./, историята твърди, че 
са живяли и творили учениците на 
братята Кирил и Методий Климент 
Охридски и Наум Преславски. Мана-
стирът е свързан с пътешествието на 
българските книги. Тук като монах 

Ñðåùè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê
Ïàòëåéíà – åäíî ñâÿòî áúëãàðñêî ìÿñòî

Òðàäèöèèòå íà Äæèíîò 
ïå÷åëÿò ïðèÿòåëè
 Ìëàä èòàëèàíåö ïîêàçâà äæèíîòñêàòà íîñèÿ è 
ó÷àñòâà â ïðåäñòàâÿíåòî íà îáè÷àÿ „Åíüîâà áóëÿ”
Д р е в н и -

ят  интере -
сен  обичай 
„ Е н ь о в а 
буля” донесе 
нови успехи 
на сцената за 
самодейците 
от с. Джинот. 
За втора по-
редна година 
фолклорна-
та група при 
пенсионер -
ския клуб с 
председател 
Николина Филипова се представи на  Тракийския фолклорен 
празник  „Богородична стъпка” - Старо-Загорски минерални бани. 
Колоритното изпълнение, народните носии предизвикаха интере-
са на публиката, която възнагради изпълнителите със заслужени 
аплодисменти.  Интересното в случая е , че в ролята на Еньо тази 
година влезе  15-годишния Джузепе Дорфео от Италия. Момчето, 
което всяко лято идва на гости в селото ,  с огромно желание об-
лича народната премяна и изпълнява ролята си. Той представил и 
народната джинотска мъжка носия по време на ревюто. Женската 
носия на селото показа Ганка Марчева.

Участниците в група-
та са особено щастливи 
от факта, че събора даде 
възможност за изява 
на две деца от Джинот. 
Стоян Йовчев и Силвия 
Димитрова се включиха 
в конкурса за рисуване 
и спечелиха бронзови 
медали и грамоти. 

Пак това лято  джи-
нотските майстори в 
представянето на народ-
ни обичаи се изявиха на 

Националния еньовденски събор на българския фолклор и българ-
ските традиционни ястия „Пряпорец”. И отново оценката за „Еньова 
буля” е „отличен” с покани за участие в народните празници на 
различни селища от страната.

„Всяка изява на сцената ни прави по-уверени и повишава са-
мочувствието. Ние се стараем да покажем точно и в истинския 
блясък нашите обичаи. С участието на  Джузепе знаем, че правим 
мост между фолклора на България и Италия. Момчето ще пренесе 
всичко научено при нас в чужбина. Догодина може да научим и 
нещо от обичаите в Италия. Щастливи сме, че хората се вълнуват 
докато гледат и ни ръкопляскат. Това ни дава увереност, че българ-
щината е жива и ни амбицира да издирваме други наши традиции, 
да ги показваме, да ги разпространяваме.”, споделя г-жа Филипова 
заедно с напомнянето, че групата активно се подготвя за поредното 
издание на Джинотския „Празник на традициите”. Тя добави своята 
благодарност към малката Силвия, която изразила радостта от по-
стиженията на групата с рецитация на стихотворението „За баба”.

умира и цар Борис Покръстител. Тук 
е открита безценната мозаечна икона 
на Св. Теодор Стратилат, едно от 
най-забележителните произведения на 
изобразителното изкуство на Първата 
българска държава.

На празника на Велики Преслав 
местни родолюбци избраха да се 
съберат на това историческо място. 
Имах щастието да бъда сред тях, да се 
любувам на красотата на това вълшеб-
но, харизматично място, което те кара 
да се чувстваш,  горд, че си българин. 
Присъствах на църковната сватба на 
младо семейство, чух мъдрите напът-
ствени слова на  Великопреславските 
свещеници  протоерей Николай, отец 
Неделчо , отец Иван и монах Кон-
стантин. Вкусих от курбан- чорбата 
на преславските кулинари, които за 
разлика от стралджанци, към месото 
и водата добавят картофи и моркови. 
И постигат невероятен вкус!

Общинският исторически музей 
в Стралджа през лятото беше обект 
на интереса на студенти от Пражки 
университет. Студентите-археолози 
, които са част от международната 
студентска група на научна практика в 
най-големия тракийски център Кабиле, 
през август, по препоръка на Окръжен 
исторически музей Ямбол, изкараха 
едноседмична студентска практика 
по археология в музея на Стралджа. 
Гостуването е част от научно-из-
следователската работа на младите  

Ïðàæêè 
ñòóäåíòè â 
Ñòðàëäæà

върху експонати на му-
зея, които представляват 
римска керамика от раз-
копките край с.Палаузово, 
местността „Каяджик”.
Специалистите от музея 
потвърдиха, че гостите 
разгледали и заснели с 
интерес различните пред-
мети от гробницата. Рису-
вали  с особено старание  
експонатите, след което 
изразили  задоволството 
си  от добре свършената  
научна работа с намере-
нието  догодина да подновят сътрудни-
чеството с музея. Терените, които  стоят 
на вниманието  им   и са част от научна-
та  подготовка на бъдещите археолози, 
се оказват много интересни. Община 
Стралджа според тях е осеяна с такива 

исторически паметници и археологически 
находки които в Чехия са голяма рядкост. 
За новите пражки приятели на музея в 
Стралджа  от изключителен интерес били  
ритуалните погребални предмети, гроб-
ния дарителски инвентар – амфори, купи, 
кратеровидни съдове, паници и др.
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Äíåñ å ãîëåìèÿò õðèñòèÿíñêè 
ïðàçíèê Âÿðà, Íàäåæäà è Ëþáîâ

 На 17 септември църквата почита 
паметта на света София и дъщерите й 
Вяра, Надежда и Любов. Преданието 
разказва, че през втората половина на І 
и първите десетилетия на ІІ век в Рим 
живяла благочестива християнка на 
име София. Тя оправдавала напълно 
името си, което означава “премъд-
рост”. И като съпруга, и като вдовица 
по-късно водела благоразумен христи-
янски живот.

Според възможностите си тя вър-
шела милосърдни дела. София имала 
три дъщери, които нарекла с имената 
на трите основни християнски добро-

детели - Вяра, Надежда и Любов. Света София и дъщерите й открито 
изповядвали вярата си в Христа.

Наместникът на Антиохия донесъл за това на император Адриан, 
който заповядал да ги доведат при него. Когато майката и трите й 
дъщери застанали пред императора, всички присъстващи се изумили 
от спокойствието им. Адриан убеждавал сестрите да принесат жертва 
на богинята Артемида, но младите момичета останали непреклонни.

Тогава императорът заповядал да ги изтезават жестоко - хвърляли 
ги върху гореща желязна решетка, в нажежена пещ, в котел с кипяща 
смола, но невидимата Божия сила ги пазела. Мъчителите привързали 
към колело най-малката сестра и я разпъвали и били с тояги, докато 
тялото й се покрило с кървящи рани. Земята се напоила с кръв. Въ-
преки непоносимите мъчения трите сестри останали непреклонни 
във вярата си и една по една били обезглавени. 

Ìàéêàòà áèëà ïðèíóäåíà äà ãëåäà èçòåçàíèÿòà è 
ñòðàäàíèÿòà íà äåöàòà ñè
но проявила необикновена сила и през цялото време убеждавала 

момичетата да понесат мъченията в името на Небесния жених. И 
трите й дъщери с радост посрещнали своя мъченически край. Импе-
раторът разрешил на света София да вземе телата на момичетата. Тя 
ги положила в скъп ковчег върху погребална колесница. Погребала 
ги с почести и благодарност към Бога на висок хълм извън града.

Три дни прекарала на гроба на дъщерите си. Молела се усърдно 
и накрая предала душата си на Господ, убедена, че отива при тях. 
През 126 г. благочестиви християни погребали светата майка при 
нейните дъщери. Вяра, Надежда и Любов се приемат за покрови-
телки на децата, защото те самите били още деца (Вяра била на 12 
години, Надежда - на 10 и Любов - на 9 години). Светите мощи на 
мъчениците от 777 г. почиват в Елзас, Франция.

В народна среда празникът на четирите християнски светици 
се превръща в тържество на нравствения кодекс на българина. 
Обредността на този празник включва житна жертва, посрещане на 
гости, песни, хора и е подчинена на древни и християнски морални 
норми, персонифицирани от сестрите светици и тяхната майка. 

Стопанките месят пресни питки и ги раздават с грозде и други 
плодове за здраве, щастие, за любов. Пеят се песни, играят се хора.

17 септември е и ден на град София. С решение на Общинския 
съвет от 25 март 1992 г. църковният празник на св. мъченици 
София, Вяра, Надежда и Любов е определен за празник на столи-
цата ни. На този ден отдаваме почит на добродетелите, които ни 
крепят - вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Празникът се 
почита най-тържествено от именниците – Вяра, Верка, Надежда, 
Надя, Любов, Люба, Любен, Любомир, Любомира, София, Софка.
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ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща – около 90 км.м.
- второстепенни постройки – 66 кв.м. и 20 кв.м.
- навес с оградни стени – 65 кв.м.
- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.

ТЪРСЯТ  СЕ  РАБОТНИЦИ!
 Ôèðìà „ßâîð êîìåðñ” Ðàäíåâî 

 òúðñè  äà íàçíà÷è:
ÇÈÄÀÐÎ-ÊÎÔÐÀÆÈÑÒÈ

За обект „Тунджа юг” / почистване на реките Мараш и Мочурица/
За справки и записвания тел. 0885033119, Жеко Делийски

 Аз съм за връщането 
на стария календар. Това 
е фактически църковният 
календар, установен още 
от Първия Вселенски съ-
бор. Това заяви Сливен-
ският митрополит Иоани-
кий в интервю за БНР. Така 
владиката отново открех-
на нерешения въпрос на 
църквата по кой календар 
да се водят богослужени-
ята у нас.

Знае се, че част от све-
щениците в България след-
ват Юлианския календар. 
Често те се бунтуват срещу 

официалното решение, че 
в България се празнува по 
Григорианския календар.

Дядо Иоаникий призна, 
че дебатът в църковните 
среди се води от години, 
но и към момента няма 
единодушие по въпроса.

Като мотив за връща-
нето на стария календар 
сливенският духовник по-
сочи, че той се спазва от 
свещениците в Атон и Ру-
сия. Това според Иоаникий 
е "силно доказателство", 
че старият стил трябва да 
продължи и у нас.

Потърсен за коментар, 
богословът проф. Иван 
Желев заяви пред "Нови-
нар", че Светият синод 
има прекалено много про-
блеми, за да се занимава 
и с този.

По думите му опре-
делена група духовници 
цели да всее смут в цър-
ковните среди. В това от-
ношение според него раз-
рушителна роля изиграва 
Зографският манастир, 
който подвежда нашите 
свещеници.

Запитан защо у нас 

Äÿäî Èîàíèêèé ïîèñêà Äÿäî Èîàíèêèé ïîèñêà 
äà ïðàçíóâàìå Êîëåäà äà ïðàçíóâàìå Êîëåäà 
íà Èâàíîâäåííà Èâàíîâäåí

Есента е сезонът на вирусите и 
настинките. Ниските температу-
ри и хладният въздух са истинско 
предизвикателство за имунната 
система. Затова няма как да не се 
запитаме, как да останем здрави 
през студените есенни дни.

 
Ïîäñèëâàíå íà 
èìóííàòà ñèñòåìà
За да останете здрави през есента, 

трябва да подсилите имунната система. 
Тя ще устои на нападките на есенните 
вируси, ако вие й съдействате. Здравето 
ви зависи от:

• Начина на живот – важно е да 
се наспивате. Така организмът ще се 
чувства отпочинал и готов за дейст-
вие. През есента намалете цигарите 
и алкохола, тъй като са утвърден враг 
на имунната система. Наблягайте на 
движението и спорта, за да тонизирате 
тялото си.

• Храните, на които наблягате – за 
есенния сезон те трябва да са богати 
на витамини А и С, които се борят с 
вирусите. Желателно е да се заредите 
и с повече витамин Е, който е мощен 
антиоксидант. Включете в менюто си 
мляко, масло, яйца, а от месните ястия 
избирайте такива с черен дроб. Сега е 
моментът да се облагодетелствате от 
даровете на есента. Ябълките снабдя-
ват организма с нужното количество 
витамин С и засищат глада. Освен това 
ще са ви от полза, ако се борите с нико-
тиновата зависимост. Гроздето също е 
богато на витамини В и С и прочиства 
тялото от натрупалите се токсини. 
Полезно е още за костите и кръво-

едни  духовници 
следват стария ка-
лендар, а други но-
вия, проф. Желев от-
говори така: "Няма 
дисциплина в бъл-
гарската църква, за 
да има общо мнение 
по този въпрос".

Êàê äà îñòàíåì çäðàâè ïðåç åñåíòà?

носните съдове. Морковите зареждат 
с витамини А и С, отразяват се добре 
на гърлото и бронхите. А Карфиолът 
и зелето съдържат минерали и омега-3 
мастни кисели-
ни, освен това 
гонят умората. 
С чесън гони-
те бактериите 
и подсилвате 
имунната сис-
тема.

Ñ ÷àøà 
÷àé â 
ðúêà
Чаят дейст-

ва успокоява-
що на органи-
зма, а билките, 
от които е направен, прогонват бо-
лежки и настинки. Чаят от лайка се 
отразява добре на имунната система и 
се препоръчва при простуда и хрема. 
Зеленият чай е богат на витамин С 
и прочиства организма от токсини, 
а чаят от маточина гони умората и 
депресията. Пийте чай от мента при 
проблеми с дихателните пътища, а от 
мащерка, когато страдате от безсъние 
или главоболие. Особено полезен е 
чаят от шипка, тъй като плодчетата й 
съдържат витамини А, С и Р, а пекти-
нът в тях лекува бронхите. Действието 
на чая ще е по-ефективно, ако варите 
водата по-продължително време, но не 
я оставяйте да заври, тъй като тогава 
убива някои от ценните съставки на 
билките.

 
Çàêàëÿâàíå íà 
îðãàíèçìà
Калявайте организма със спорт и 

разходки. Движението и физическата 
активност стимулират кръвообра-
щението, зареждат тялото с енергия 
и са източник на добро настроение. 
Септември и октомври са подходящи 
за каране на колело, бягане, спортно 
ходене или просто на мързеливи раз-
ходки в парка. Това е лесен и приятен 
начин за тялото ви да привикне към 
климатичните промени, които налага 
есента, още една възможност да подси-
лите имунната система. Възползвайте 
се от слънчевите есенни дни и си 
направете поход в планината. Чистият 
планински въздух ще се отрази поло-
жително на здравето ви. Калявайте 
организма си и със студени бани, като 
намалявате температурата на водата 

постепенно, за да не стресирате тялото. 
Подобни процедури се предлагат и в 
спа-центровете.

Åñåííî íàñòðîåíèå
Не се поддавайте на есенната де-

пресия, а се борете с нея. Забавлявайте 
се, като се отдавате на любимите си 
занимания. Не забравяйте, че есента 
е нов сезон и за театрите и галерии-
те – посетете някоя нова постановка 
или интересна изложба. Почивайте и 
обръщайте внимание на здравето си.



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Çà 9 ñåïòåìâðè ñ 
ïî÷òèòåëíîñò è òîïëèíà 

Граждани от различни поколения 
от Стралджа се събраха днес в парк 
„Младост” пред паметните плочи 
на загиналите за свободата на Бъл-
гария стралджанци за отбелязване  
поредната годишнина от 9 септември 
1944г.  като потвърждение за това, 
че  градът помни и пази историята 
си такава каквато е, че отношението 
към  това „събитие на 20-я век”, как-
то го определят българите,  трябва 
да бъде с почтителност и уважение. 
Защото „9 септември е своеобразен 
връх в десетилетните борби на бъл-
гарския народ за равенство и соци-
ална справедливост, сложил началото 
на най-плодотворен и съзидателен 
етап от нашата история„ , подчерта 
в словото си Мария Толева, зам.кмет 

на общината и председател на ОбС 
на БСП. Прелиствайки страниците на 
историята  отпреди близо 70 години, тя 
добави още, че „в онова време всички 
имаха работа, спокойствие, сигурност 
за утрешния ден. Затова всяка есен е 
срещата пред паметниците, затова е 
преклонението пред жертвите, паднали 
в името на един възвишен идеал за 
свобода, равенство и социална справед-
ливост.” В тишината на слънчевия сеп-
темврийски ден прозвуча спомена за  
Пеньо Кабаков, Мати Рубенова, Димчо 
Русев, Георги Станчев, Иван Кондов, 
Апостол Христов, както и загиналите 
във Втората световна  война страл-
джанци подпоручик Иван Караколев, 
фелдфебели Атанас Драголов, Йордан 
Водев, Стефан Димитров, подофице-

ри  Енчо Енчев, Иван Ганчев, Кольо 
Шарапчиев, Велчо Тодоров, Димитър 
Енчев, Къньо Цонев, Христо Христов.

Присъстващите останаха в минутка 
мълчание пред подвига. На паметните 
плочи бяха поставени венци и цветя 
от името на кмета на общината Митко 
Андонов, от ОбС, от ветераните, от 
младите хора на Стралджа.

 „Следите  от 9 септември 1944-та 
може да бъдат заличени от празниците 
на българите, но не и от съзнанието на 
хората. Защото това остава празник на 
обществото”, подчерта за финал г-жа 
Толева прибавяйки поздравление към 
всички присъстващи  и  поканата „да 
обединим усилията си в името на един 
по-добър, по-спокоен и социално спра-
ведлив живот за българския народ.”

Датата е 9 септември, а годи-
ната – 1944. В ранното утро в 
6:30 часа по радиото прозвучават 
думите на Кимон Георгиев: "С 
пълно съзнание, че е верен и пъ-
лен изразител на народната воля, 
Отечественият фронт поема в тия 
съдбоносни часове и тежки усло-
вия управлението на страната, за 
да я спаси от гибел."

С тези слова 9 септември вече 
се превръща от обикновена дата 
в повратен момент от историята 
на страната ни. И до ден днешен 
обаче все още не е единодушно 
мнението какво точно се е случило 
тогава.

Според едни се е състоял вое-
нен преврат, според други е избух-
нало народно въстание, а според 
трети - социалистическа револю-
ция.  Едно е сигурно, не може 
да говорим за 9 септември само 
като изолирано събитие. Трябва 
да вникнем и в предисторията и в 
последствията след датата.

В началото на септември 1944 
година в България е съставено 
ново правителство начело с Кон-
стантин Муралиев. По онова време 
страната ни е съюзник на Оста, 
но е запазила неутралитет в из-
бухналата война между Германия 
и СССР.

Изходът от Втората световна 
войната вече се е виждал и на 4 
септември 1944 година новото 
правителство официално излиза 
от пакта с Германия. На следващия 
ден обаче СССР обявява война на 
България, макар на високо равни-
ще да се водят преговори.

По същото време в страната ни 
се надига въстание, което е иници-
ирано от ЦК на БРП и Главния щаб 
на Народоосвободителната въста-
ническа армия (НОВА). Неговата 
цел е посредством координира-
ни действия на партизаните, на 
бойните групи и преминалите на 
страната на Отечествения Фронт 
армейски части през нощта на 9 
септември да бъде взета властта и 
да бъде установен пълен контрол 
върху страната, като решаващият 
удар трябва да бъде нанесен в 
София.

На 6 и 7 септември започ-
ват вълнения в различни части 
на България. Избухва стачка на 

Áúëãàðèÿ å â ñúðöàòà íè!
С посвещение на Съединението на България  пенсионерските 

клубове в Стралджа „Дълголетие” и „Златна есен” организираха 
съвместно тържество. С горещ патриотизъм възрастните хора 
обърнаха внимание на важното историческо събитие и се покло-
ниха пред подвига на героите. В своето слово Георги Каравичев, 
председател на клуб „Златна есен”, с обясним патос припомни 
събитията от далечната 1885г. като не пропусна да подчертае, че 
Стралджа също има свой принос в историческите събития от оно-
ва време. Фолклорните групи добавиха специално подготвената 
програма в която присъстваха възрожденски  и народни песни. 
Залата избухваше в ръкопляскания и при рецитацията на стихове 
посветени на родината.

 „Ние сме от поколението , което посвети живота си за из-
граждане на социалистическа България! И се гордеем с това, 
защото нашето време остави в наследство градеж, възход във 
всяко едно отношение!”, подчерта в поздравлението си Донка 
Жечева, председател на клуб „Дълголетие”. Празникът продъл-
жи с традиционните стралджански хора и ръченици , на които 
присъстващите забравиха годините си и тропаха по младежки.

Îáùåñòâåíî îáñúæäàíå  
íà îáùèíñêè ïëàí çà 
ðàçâèòèå
На 29.08.2013 г.  в гр. 

Стралджа  се проведе общест-
вено обсъждане във връзка 
с изготвянето на Общински 
план за развитие на Община 
Стралджа за периода 2014-
2020 г. 

Общинските планове за 
развитие са елемент от йе-
рархичната система от до-
кументи за стратегическо 
планиране и програмиране на 
регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие 
(ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с про-
грамния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема 
от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. 

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Стралджа за периода 
2014-2020 г. има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за 
развитие на Община Стралджа, отчитайки специфичните характеристики 
и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за 
разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, 
съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Ямбол за периода 
до 2020 г., от друга. 

По време на общественото обсъждане бяха  представени: 
• Анализ на съществуваща ситуация и SWOT анализ;
• Предложения за Визия и Приоритети за новия Общинския план за раз-

витие на Община Стралджа за периода 2014 – 2020 г.; 
Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорство-

то с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономи-
ческите и социалните партньори, както и с физически лица и представители 
на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. 

В тази връзка, Общинска администрация – Стралджа привлече  за учас-
тие в общественото обсъждане представители на различни институции и 
организации.

9 ñåïòåìâðè - äàòàòà, ïðîìåíèëà 9 ñåïòåìâðè - äàòàòà, ïðîìåíèëà 
èñòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿèñòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ

трамвайните служители в София, 
последвана от тази на пернишките 
миньори. Недоволството ескалира 
и в Пловдив, Асеновград, Бургас, 
Варна, Габрово. Разбити са затво-
рите в Плевен, Варна, Силистра 
и Сливен и са освободени много 
затворници. На места стачките 
и митингите прерастват във въ-
оръжени сблъсъци с полицията, 
като са дадени жертви и от двете 
страни.

На 7 септември правителството 
възстановява правата на политиче-
ските партии в България, разтурва 
всички организации с фашистка 
и националсоциалистическа иде-
ология, разформирова жандарме-
рията и разпуска 25-ото народно 
събрание.

На 8 септември 1944 г. прави-
телството на Константин Муравиев 
обявява война на нацистка Герма-
ния, а на същия ден войските на 
СССР навлизат в територията на 
България. Така страната ни се оказ-
ва в парадоксално положение, като 
едновременно воюва със СССР, 
Германия, САЩ и Англия.

Червената армия (Трети Украин-
ски фронт и Черноморския флот) 
влиза на територията на България 
през северната и морската грани-
ца и завзема градове като Варна, 
Русе, Силистра, Добрич, Бургас. 
По нареждане на правителството 
българските войски не ѝ  оказват 
съпротива.

Така през нощта на 8 срещу 9 
септември в условията на започ-

нала съветска окупация офицери, 
лоялни към политическия кръг 
"Звено" превземат ключовите пун-
ктове в София – Министерството 
на войната, Министерството на 
вътрешните работи, пощата, те-
леграфа, радиото, гарата и други.

Следва знаменателното съобще-
ние на Кимон Георгиев по радиото 
в сутринта на 9 септември: "С 
пълно съзнание, че е верен и пъ-
лен изразител на народната воля, 
Отечественият фронт поема в тия 
съдбоносни часове и тежки условия 
управлението на страната, за да я 
спаси от гибел."

В правителството на ОФ са 
включени представители на БРП, 
БЗНС Пладне, БРСДП (ш.с.) и ПК 
Звено. Старият министър-председа-
тел Константин Муравиев минава 
в нелегалност. Регентите и прави-
телството са арестувани.

На 10 септември полицията е 
премахната и на нейно място е съз-
дадена народна милиция, съставена 
най-вече от доскорошни партизани. 
От затворите са освободени 8130 
политически затворници. Разпускат 
се концентрационните лагери на 
предишния режим като Гонда вода, 
Еникьой, Лебане и други.

И до ден днешен датата 9 сеп-
тември за едни е повод за празник, 
а за други – ден на траур. Въпреки 
всичко не може да се отрече, че 
деветосептемврийският преврат 
води до мащабна политическа, 
икономическа и социална промяна 
в българското общество.



817 септември 2013 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

ÏÐÎÅÊÒ „ÒÐÀÄÈÖÈÈ Ñ ÁÚÄÅÙÅ“
Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество 
(ТГС) между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) 
и съ-финансира от България и Турция чрез държавния бюджет

ИБЦ– Стралджа  в парт-
ньорство със Съюз за услуги 
в селските райони Ипсала и 
Сдружение „Център за трансфер 
на иновативни практики- клон 
Изток” стартира изпълнението 
на проект по Програмата за 
трансгранично сътрудничество, 
който ще развива и подкрепя 
местните занаяти

Проектът „Традиции с бъ-
деще” , който ще допринесе 
за по-доброто представяне и 
разбиране на традиционните занаяти и тяхното опазване като културно наследство, се финансира 
от Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за 
предприсъединителна помощ и съ финансира от България и Турция чрез държавния бюджет. 
С реализирането на проектните дейности ще се създаде благоприятна среда за дългосрочно 
сътрудничество в сектора на занаятите в целия трансграничен район, която ще предостави нови 
възможности за бъдещи съвместно инициативи. 

Водени от идеята, че занаятчийството у нас и в съседна Турция  има своите дългогодишни 
традиции в производството на различни изделия и осигуряване приходи на семействата, парт-
ньорите по проекта  се стремят да намерят подходящ подход за подкрепа на този сектор, който 
ще рефлектира върху подобряване качеството на живот в района.

Стратегията на проекта е да предостави целенасочена подкрепа чрез повишаване знанията на 
занаятчиите за традициите в изработването на занаятчийски изделия, придобиване на пазарни 
умения и знания за европейските практики, свързани с тази област.

Основните дейности по проекта са: изготвяне и публикуване каталог на занаятите у нас и 
в Турция, осъществяване на две обменни посещения на български и турски занаятчии с пред-
ставяне на местни занаяти, обучения в двете страни с участието на минимум по 24 занаятчии, 
създаване на Асоциация на занаятчиите в региона по програмата.Огледалният характер на проекта 
предполага занаятчии от двете страни да участват със свои продукти в изложения, които ще се 
проведат на територията на партньорите. Занаятчиите ще могат да демонстрират своите умения 
по време на изложбата. Планира се и създаването на публичен електронен занаятчийски каталог 
за занаятите в региона.

Водещият партньор Информационен бизнес център Стралджа има опита в създаването и 
поддържането на онлайн ресурси за информация. Ще бъде създадена мрежа с представители от 
двата гранични района, която ще включва неправителствени и браншови организации, местни и 
регионални власти, обучителни организации, свързани с развитието на занаятчийството. Ще се 
създава благоприятна среда за бъдещи партньорства и развиване на проектни предложения. На 
уеб сайта на проекта всеки от участниците ще бъде представен с кратко резюме.

Проектът ще въздейства многостранно в двата района. Очакваните резултати се свързват с 
повишения опит, новите знания и умения, които предстои да придобият занаятчиите свързани 
чрез организациите в България и Турция. Запазването на традиционните занаяти, техниките и 
спецификите им ще способства за повишаване туристическия потенциал на района.

Адрес за кореспонденция:
• гр. Стралджа 8680, ул. Хемус бл.7, тел./факс: +359 4761 5273, mail: bic.straldzha@gmail.com
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ÇÀÍÀßÒ×ÈÈ  ÑÅ  ÑÄÐÓÆÀÂÀÒ
Повече от 20 занаятчии от община Стралджа уч-

редиха свое Сдружение с нестопанска цел „Традиция 
Стралджа” с мисията за възраждане на българските 
занаяти , издирване на самородни таланти, създаване 
на творческа среда за работа, реализация и обуче-
ние.  В изпълнение на трансграничния проект на 
Информационен бизнес център „Традиции с бъдеще”, 
обединявайки  обикновеното към необикновеното, 
учредителите , между които доказани  майстори за 
производство на народни инструменти и носии , на 
ковано желязо, дърворезба и ножове, рисувана коп-
рина и стъкло,  на гоблени и амуниции, художници, 
дизайнери утвърдиха свой Устав и избраха ръковод-
ство в състав Дичко Дичев, председател и членове 
Стефан Балъкчиев и Ирина Урумова.

Според проекта за Стратегия целта на Сдружението  
като надежден партньор при реализиране регионал-
ната политика  за развитие на занаятчийството на 
територията на общината, да се утвърждава като 
инициатор и изпълнител в областта на занаятите, 

да създава условия за дългосрочна заетост в сферата на занаятите, а от там и да съдейства 
за повишаване доходите на членовете на организацията. Предвижда се сериозна работа с 
местната власт, партньорство с други НПО и организации, разработване на конкретен план за 
мероприятия и изяви. Според учредителите в Стралджа и общината има достатъчно талантливи 
хора, които могат да се обединят в издигане 
имиджа на новосъздаденото Сдружение, да 
покажат, че малката Стралджанска община  
ражда таланти, достойни да бъдат ценени 
и уважавани  както у нас така и в чужбина.

В предстоящите задачи на организацията 
е събиране и изграждане на база данни за 
местните занаяти, уточняване на всички 
значими изложения и панаири и евентуално 
участие в тях, проучване възможностите за 
кандидатстване с проекти  пред различни 
донорски организации. Още следващата 
работна седмица се планира  провеждане на 
обучение с лектори от Бургас, което да пови-
ши знанията на членовете  по изграждането и утвърждаването на организацията две работни 
групи  ще си разпределят задачите за изпълнение и ще концентрират вниманието си по тяхното 
изпълнение. Сдружението е с широко отворени врати за прием на нови членове още повече, че 
вече постъпва информация за евентуални кандидати от селата на общината. 
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ÐÀÁÎÒÅÍ ÑÅÌÈÍÀÐ ÇÀ ÇÀÍÀßÒ×ÈÈ
    В изпълнение на трансграничния проект „Традиции с бъ-

деще” Информационния бизнес център в Стралджа организира 
4-дневен  работен семинар на тема „Планиране на институционал-
ното развитие на занаятчийското Сдружение „ Традиции –Страл-
джа”. Участниците, членове на наскоросформираното Сдружение,  
се запознаха с правната уредба на неправителствения сектор у 
нас, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обсъдиха 
възможности за работа в обществена и в частна полза. Полезни 
за присъстващите бяха лекциите „Основни ресурсни области на 
организационно развитие”, „Източници на финансиране на НПО”,  

„донорски програми в България” и др. Занаятчиите определиха  
като полезен елемент от обучението запознаването с основните 
документи за кандидатстване за финансиране и същинското раз-
работване на проекти с определяне на основните проблеми. В 
първия ден присъстващите на обучението  формулираха основните 
цели на Сдружението  и приоритетните аспекти за развитие на 
организацията, във втория разработваха обобщен план за разви-
тие на организацията. В следващите два дни  в работа по групи  
съсредоточиха вниманието си върху разработване на проект и дис-

кусия по дейностите. В крайна сметка всички останаха доволни 
от наученото и изразиха готовността си да започнат конкретна 
работа в изпълнение Стратегията на Сдружението.   

Адрес за кореспонденция:
• гр. Стралджа 8680, ул. Хемус бл.7, тел./факс: +359 4761 

5273, mail: bic.straldzha@gmail.com

This publication has been produced with the assistance of 
the European Union through the Bulgaria – Turkey IPA Cross-
Border Programme.  The contents of this publication are the sole 
responsibility of Association “Business Information Center” - 
Straldzha  and can in no way be taken to refl ect the views of the  
European Union or the Managing Authority of the Programme


