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 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!

ÄÅÍÎÍÎÙÍÀ ÒÐÀÓÐÍÀ ÀÃÅÍÖÈß „ÏÎÊÎÉ”
Извършва цялостна организация на погребения в цялата страна

Тел. за контакти:
0895175430, 0894831628; 04761 99 22

гр. Стралджа, до ж. п. гарата, Марин Куртев Тончев

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Àäìèíèñòðàòèâíèòå óñëóãè – ñ Àäìèíèñòðàòèâíèòå óñëóãè – ñ 
ïîòåíöèàë çà ïîäîáðåíèåïîòåíöèàë çà ïîäîáðåíèå

Ï î ê à í à
Във връзка с празничните 

прояви в чест на 100 години 
Балкански войни на 31 ок-
томври 2012 г., сряда, от 17 
ч. в Центъра за обществена 
подкрепа/пенсионерския клуб/  
Община Стралджа и Общин-
ски исторически музей  орга-
низират  Среща на историци 
и близки на загиналите страл-
джанци в Балканските войни.

Преди това в 16,30 ч. в 
парк „Младост” ще бъдат 
поднесени венци и цветя пред 
паметника на загиналите в 
Балканските войни. 

Нека заедно отбележим 
100-годишнината от Балкан-
ските войни! Да отдадем при-
знателност на героите!

Òåæêè êàìèîíè ðóøàò 
îáùèíñêè ïúòèùàîáùèíñêè ïúòèùà

Кметовете на села-
та Чарда и Ире-
чеково споделиха 

тревогата си от зачестилото 
движение на тежкотоварни 
камиони  по общински 
ІV-класни пътища, което 
на практика съсипва на-
стилката. Според Марин 

Петров, кметски намест-
ник в Чарда, интензивния 
трафик на  40-тонни ками-
они натоварени с камъни 
по пътя Воденичане- Джи-
нот-Чарда през последната 
седмица дава сериозно 
отражение на асфалта, кой-
то видимо се разрушава. 

Колегата му от Иречеково 
Николай Савов съобщи за 
същия проблем по пътя 
Воденичане – Иречеково. 
От близката  до селото 
кариера се извозват мате-
риали  с тежки камиони 
към строящата се отсечка 
на АМ ”Тракия”. Пътят, 

строен преди около 40 г. 
не е оразмерен за такова 
натоварване вследствие 
на което  поддава и ско-
ро ще бъде напълно ком-
прометиран.  Това обрича 
общинския път, а средства 
за ремонтирането трудно 
се осигуряват. Алтернати-
вен път за движението на 
камионите  от кариерата 
за магистралата има.   С  
настояване за ползването 
му  и контрол за движение 
на тежкотоварните машини 
с писма до АПИ, фирмата 
собственик на камионите 
превозващи чакъл и  РУ 
”Полиция” общината  ще  
се опита да контролира 
движението на тежките 
машини и така да запази 
пътищата си от пълно раз-
рушаване. 

Àðåñòóâàõà Àðåñòóâàõà 
ñòðàëäæàíåö ñ ñòðàëäæàíåö ñ 
áîåí àðñåíàë áîåí àðñåíàë 
è è ìàðèõóàíàìàðèõóàíà

Â óñèëåíà 
ðàáîòà çà 
ïðåîáðàçÿâàíå 
íà  ðàéîíà îêîëî 
Þæåí ïàðê

Àòàíàñêà ÕÐÈÑÒÎÂÀ, 
ñåêðåòàð íà 
îáùèíàòà
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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

Àðåñòóâàõà ñòðàëäæàíåö ñ 
áîåí àðñåíàë è ìàðèõóàíà

Ðàçêðèò å è èçâúðøèòåëÿ íà ïàëåæ â ÌàëåíîâîНа 3 октомври на територията 
на стралджанското село Правди-
но, ул.”Тракия” 5  РУ ”Полиция” 
Стралджа извършва оперативна 
акция. Проверен е и лек авто-
мобил  Рено Експрес. В хода на 
действията  полицаите  устано-
вяват, че лицето И.И.Г. на 40 г. от 
Стралджа, наемател на постройка 
и собственик на колата, държи 53 
бр. бойни патрони- калибър 9/18, 
46 патрона - 22 калибър, 8 газови 
патрона- 9 мм, 2 газови пистоле-
та - 9 мм, нерегистрирани, както 
и 400 грама артилерийски гръм 
/тротил/ и  307 г суха тревис-

та маса, която при направения 
полеви наркотест реагира на 
марихуана. В хода на проверката 
около стопанисваните от лице-
то рибарници в землището на 
Правдино, са открити  и иззети 
още 16 бр. растения с височина 
около 2 м, които също реагират 
при направения наркотест на 
марихуана.  

Лицето е задържано за 24 ч., 
срещу него е образувано досъдеб-

но производство за престъпление 
по чл. 354, а и 339, ал.1 от НК.

Това гласи официалната ин-
формация. Зад нея е сериозна-
та  работа на полицаите от РУ 
”Полиция”- Стралджа,  за които 
случаят е повече от показателен. 
Задържането на лицето, което е 
от криминалния контингент, до-
казва, че и  малкия провинциален 
град не е изолиран за пороците 
на времето. Наркотиците имат 

своя почва  и във вътрешността 
на страната, където , ако искаме 
да опазим децата и младите хора, 
би трябвало  еднаква бдителност 
да проявяват както органите 
на реда, така и общественост-
та, която чрез своите реакции, 
своевременно сигнализиране за 
съмнения относно разпростра-
нение или употреба на упойващи 
вещества, е добър помощник на 
полицията.  

Успех на полицията в Страл-
джа е и разкриване извършителя  
на палеж в с. Маленово. Около 
полунощ на 3 срещу 4 октомври 
т.г. в селскостопанска построй-
ка на ул.”Струма” 8  Малено-
во избухва  пожар. Огънят за 
кратко  поглъща  700 бр. бали 
слама, които собственикът, Т.С. 
съхранява в помещението. След  
предприетите бързи оперативно 
-издирвателски действия поли-
цаите от РУ”Полиция” Стралджа 
установиха и задържаха  извър-
шителя на палежа – Ж.Г.Ж, на 16 
години от същото село.

Нови 105 безработни от община 
Стралджа  тези дни ще получат назна-
ченията си на работа по проект на АСП 
„Подкрепа за заетост”. В целевите 
групи попадат регистрирани трайно 
безработни  над 12 месеца, безработни 
с ниска професионална квалификация 
и недостиг на умения, безработни с 
ниско образование и безработни лица 
от етническите малцинства. Назна-
ченията ще бъдат за една година с 8 
часов работен ден и възнаграждение 

от 380 лв. месечно. Новоназначените 
на работа ще бъдат заети в дейностите  
пазачи невъоръжена охрана, организа-
тори на спортни прояви и първенства, 
работници – копачи канали и изкопи, 
архивари, деловодители. В  схемата, 
финансирана от ОП”Развитие на 
човешките ресурси”, е  предвидено 
заплащане и на  настойници. 

С новите 105 назначения  заетите 
по програми в община Стралджа  ще 
надхвърлят  400 души.

Èíôîðíàöèîííà êàìïàíèÿ 
â Ñòðàëäæà, ÐÁúëãàðèÿ
В тридневна информационна кампания в изпълнение на дейност 9”Ор-

ганизиране на информационни кампании, насърчаващи опазването на окол-
ната среда и представяне на туристическия продукт по проект”Стралджа и 
Сулоглу-пътуване отвъд границите” с реф. №2007CB16IPO008-2009-1-064 
по ИПП, програма за трансгранично сътрудничество България - Турция 
CCI №2007CB16IPO008  участваха 20 представители от Турция. Между 
участниците в групата бяха специалисти от общинската администрация на 
Сулоглу, общински съветници, представители от местния бизнес, експерти 
в областта на опазването на околната среда и НПО.

В дните от 27 до 29 септември те бяха гости на община Стралджа. 
Посрещнати сърдечно от кмета г-н Митко Андонов те първо разгледаха 
общината, запознаха се с работата на администрацията и ОбС. 

В тридневната визита гостите се запознаха с богатата флората и фа-
уната на района. Представени бяха  дейностите обект на изпълнение по 
проекта, обсъден бе съвместния туристически продукт - популяризиране 
на двата трансгранични района и превръщането им в желана туристическа 
дестинация. По време на срещата партньорите размениха идеи за обмен 
на традиции и обичаи, за насърчаване възможностите за ловен, културен, 
селски и екотуризъм както и за опазване на околната среда. 

До края на октомври община 
Стралджа  ще сключи договор с 
фирма притежаваща АТТ за сне-
гопочистване, пръскане на луга и 
опесъчаване на основните пътища 
и улици и прилежащата ІV-класна 
пътна мрежа на територията на об-
щината. Това се определя в заповедта 
на кмета Митко Андонов относно 
предприемане на превантивни мерки 
за намаляване на последствията за 
населението и за осигуряване нор-
малното функциониране на инфра-
структурата, снабдяването и услугите 

Íîâè 105 ðàáîòíè ìåñòà Â ãîòîâíîñò çà ïîñðåùàíå íà çèìàòà

, при подготовката за работа и живот 
при усложнени зимни условия през 
сезон 2012-2013г.

Кметовете и кметските наме-
стници по места , ръководителите 
на фирми, учреждения и ведомства 
ще извършват необходимата дей-
ност по подготовката  на хората и 
окомплектоване на техниката, които 
ще работят при усложнени зимни 
условия. В заповедта се посочва 

необходимостта от осигуряване на 
резерв от ГСМ, луга, пясък, топло об-
лекло, хранителни продукти от първа 
необходимост за населението  най-
малко за три дни. Свои конкретни 
задължения за спокойно посрещане 
на зимата имат  представителите на 
РУ”Полиция”, РС ПБЗН, ВиК и др.  
Предстои назначението и на комисия 
за проверка на техниката, почиства-
ща ІV- класна пътна мрежа на тери-
торията на общината. Традиционно 
за този период е разпореждането за 
организация на дежурство и следене 
нивото на реките, язовирите и хидро-
техническите съоръжения.

Ïðåäñòîè ïîäïèñâàíå íà äîãîâîð çà  ðåãèîíàëíî äåïî
На 17 октомври кметът на Община Стралджа ще подпише договора за участие 

на общината в изграждане на регионално депо  за отпадъци. Проектът ”Изграждане 
на регионална система  за управление на отпадъците в регион Ямбол- първа фаза” 
отговаря на изискванията и е в съответствие с критериите за оценка, твърди писмо 
на управляващия орган на Програма „Околна среда”. 

Повече от 30 млн.лв. е общата стойност на проекта, който ще се реализира от 
община Ямбол в партньорство с общините Сливен, Тунджа, Нова Загора и Страл-
джа. Собственото участие на община Стралджа е  348 900 лв.  като от тях   313 
600 лв. са за закриване и рекултивация на общинско депо , отделно 35 300 лв. - за 
изграждане на клетка 1.

    Проектът предвижда и  изграждане път до отклонението за клетката край 
с.Хаджи Димитрово, доставка и монтаж на машини и съоръжения за обслужване 
на депото, техника и съдове   за разделно събиране на рециклируемите отпадъци в 
общините. Като дейности в проекта са заложени   закриване  и техническа рекулти-
вация на  съществуващите  към момента общински депа, вкл. и  това на  Стралджа.

По европейски, с  наздравица 
и чаша бяло вино  служителите от 
общинска администрация Стралджа 
отбелязаха  Празникът на българската 
община, 12 октомври. Чрез секретаря 
Атанаска Христова на път от Будапеща 
за България специални поздрави за 

Íà ÷àøà áÿëî âèíî â Ñòðàëäæà
колектива отправи кмета 
Митко Андонов и поже-
ланието „Бъдете отлични 
служители!” Определяй-
ки празникът като много 
важен зам.кметът Иван 
Иванов сподели мисли 
за това колко важна и 
отговорна у работата на 
общинските служители, за 
да добави:Нека уважаваме 
труда си, за да го уважават 
и гражданите!”

    Зам.- кметът Иван 
Георгиев, който е един от учреди-
телите на този празник, припомни 
историята. През 1998г.  той е делегат 
на ІІІ-то Общо събрание на НСОРБ в 
Благоевград  когато се взима и реше-
нието 12 октомври да стане Празник на 

българската община. „Според мен този 
празник трябва да се  утвърди още по-
категорично. Заради тежкия, труден и 
отговорен труд на служителите, добави 
той с пожеланието  „Нека бъдем добри 
слуги на гражданите!”

    Колективът бе поздравен и от 
зам.кметът Мария Толева, която е  от 
една година в екипа на г-н Андонов. 
Тя благодари на служителите от ад-
министрацията за всеотдайния труд и 
енергия  в изпълнение на задълженията.

    Стана ясно, че във връзка с 
празника община Стралджа има поздра-
вителни честитки от  доц.д-р Иван Въ-
рляков, изп.директор на РАО”Тракия”, 
от Петя Донова  мениджър Фондация 
за прозрачни регламенти, от Детелина 
Николова, кмет на община град Добрич. 
Чрез Асоциацията на секретарите при 
НСОРБ поздрав към всички общини е 
отправила от името на Стралджа и Ата-
наска Христова, секретар на общината.

    На този етап в община Стралджа 
работят 185 служители, 95 от които са 
държавна администрация. Г-н Андонов 
е работодател и на още над 400 работ-
ници, наети по програми за временна 
заетост.
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Ïðîåêò çà íîâè 
ðàáîòíè ìåñòà

  Община Стралджа кандидатства 
по програма за регионална заетост 
при МТСП за нови 30 работни места 
за  безработни от всички населени 
места на общината. 25  от тях са за 
хора с ниска или без квалификация, а 
останалите 5 – за хора с увреждания. 
Стойността на проекта, който предста-
ви  гл.- експерт Недялка Димитрова на 
заседание на комисията  по заетост 
към Областния съвет за развитие, 
Ямбол,   е 84 000 лв. от които 18 000 
лв. са собствено участие, средства 
осигурени от бюджета на общината. 
Основната дейност  в която се пред-
вижда да бъдат заети назначените е 
поддържане на ІV- класна пътна мрежа 
в периода април- септември 2013 г.

На прага  на новия есенно-зимен  
период Община Стралджа пред-
приема традиционните мерки  по 
осигуряване пожарна безопасност 

при  екс -
плоатация 
на различ-
ните  ви -
дове отоп-
лителни и 
електрона-
гревателни 
п р и б о р и 
и  инста -
л а ц ии  в 
обектите и 
населени-
те  места . 
Съгласно 
з а п о в е д 
на  кмета 
Митко Ан-

донов предстои провеждането 
на инструктивни съвещания с 
кметовете и км.наместници във 

връзка с осигуряване  пожарната 
безопасност на обектите . Ще пос-
ледват заповеди на кметове, кмет-
ски наместници, ръководители на 
фирми , директори на училища 
и детски градини за определяне  
вида, броя и отговорниците за 
отоплителните уреди, изграждане 
на комисии, които да извършат 
проверка на техническата изправ-
ност и пожарна обезопасеност на 
отоплителните уреди, коминни 
тела и ел.инсталации. По места 
ще се проведат и задължителните 
инструктажи по пожарна безо-
пасност с целия личен състав на 
обектите.

Отново с цел недопускане на 
пожари г-н Андонов разпореди 
контейнерите за сметосъбиране 
да се поставят на най-малко 10 м 

от сгради, паркинги за автомоби-
ли и други пожароопасни обекти.
Особено внимание да се обърне 
върху изхвърлянето на негасена 
сгур от печките с твърдо гориво. 
Стриктно да се спазва изискването 
за изключване на ел.напрежение 
след приключване на работното 
време в складове, търговски, про-
изводствени и др. пожароопасни 
обекти. Да се зазимят всички 
противопожарни уреди, а противо-
пожарните водоеми , хидранти да 
се приспособят за водочерпене при 
зимни условия. Да се организират 
групи за гасене на пожари в насе-
лените места заедно с определяне 
сигнал за оповестяване, сборно 
място, МПС за извозване и вид 
на подръчните противопожарни 
уреди. 

Ïðîòèâîïîæàðíè ãðèæè

Â Îáùèíà Ñòðàëäæà 

Àäìèíèñòðàòèâíèòå Àäìèíèñòðàòèâíèòå 
óñëóãè – ñ ïîòåíöèàë óñëóãè – ñ ïîòåíöèàë 

çà ïîäîáðåíèåçà ïîäîáðåíèå

- Г-жо Христова, как из-
глежда картината на адми-
нистративното обслужване 
в община Стралджа?

- Ако трябва да се базирам 
на данните от автоматизи-
раната управленска система 
„Архимед”, вземайки предвид 
и отчетите на структурните 
звена по изпълнение целите 
на администрацията и прове-
дения през м.август Преглед 
на ръководството в рамките 
на контролния одит на Сис-
темата за управление на ка-
чеството, въведена в Община 
Стралджа  и сертифицирана 
по международния стандарт 
ISO 9001:2008,  ще трябва да 
посоча, че  картината на адми-
нистративното обслужване е  
много добра. Услугите, които 
предлагаме на гражданите  са 
разнообразни като брой, ре-
гламент, област от социалния 
и икономически оборот.  През 
2011г.  в общината са извър-
шени  близо 11 500 бр. услуги 
на обща стойност 300 000 лв., 
а за осемте месеца на тази 
година те вече са 7 356 бр. ус-

луги на обща стойност 157 580 
лв. Видима е тенденцията за 
увеличаване броя на услугите 
и те са породени не от мода, 
реклама или други фактори, а  
от динамиката на гражданския 
оборот. Стремежът на админи-
страцията е да подобряваме 
качеството на услугите, за да 
отговорим и на очакванията на 
гражданите и бизнеса.

- Направете един по-серио-
зен анализ на този вид услуги, 
как се променят във времето, 
какви са направленията по 
които работите?

- За 2011г. със забавен срок 
на изпълнение имаме 187 ус-
луги. Броят на просрочията 
за 2012 г. е 108. Те се дължат 
главно на необходимостта от 
допълнителни уточнения в 
исканията за извършване на 
услугата или изчакване данни 
от други администрации. Това 
говорят цифрите. Зад тях оба-
че, длъжна съм да поясня, стои 
много работа  на специалисти-
те от общинска администрация 
и съветниците от ОбС. Тя може 
да бъде представена в две на-

правления. По отношение рег-
ламентацията на услугите, тя 
се извършва на база на норма-
тивни документи и  Списък на 
унифицираните наименования 
на административните услуги. 
В нашата община услугите 
са регламентирани в Наредба 
№ 5 за администрирането и 
определянето на такси и цени 
на услугите. Сроковете за из-
вършване на услугите  са :

- обикновена – в рамките 
на нормативно определените 
срокове, 

- бърза – в рамките на ½ от 
нормативно определения срок, 

- експресна – в рамките на 
един работен ден,  

- незабавна – в рамките до 
три работни часа. 
Съответно заплащането на 

бързата услуга е с 50% увели-
чение, експресната – със 100%, 
а незабавната – с 300%. Държа 
да поясня, че въпреки цената, 
незабавните услуги са често 
предпочитани от гражданите, 
тъй като пестят време. Ние 
предлагаме на потребителите 
и възможност да получат ис-

кания документ на посочен 
адрес, след като , разбира се, 
заплатят пощенските разходи.

- До колко според Вас има 
значение  въвеждането на 
Системата за управление на 
качеството?

- Въвеждането на тази сис-
тема  включва документирани 
процедури и бизнес-процеси 
по извършване на услугите. 
Системата е сертифицирана 
по ISO 9001:2008 и се одити-
ра ежегодно. В началото на 
август бе проведен поредния 
одит, който завърши без ни-
какви забележки от страна на 
одиторите  на Лойд- Германия, 
резултат, който говори крас-
норечиво , че обслужването в 
общината е качествено и ком-
петентно. Община Стралджа 
работи по утвърдена Харта на 
клиента, която в голяма степен 
има отношение по регламен-
тацията на услугите, главно в 
качествено отношение и чрез 
въвеждане на стандарти на 
обслужване. 

- До сега говорихме за пър-
вото направление, а какво е 
второто?

- Второто направление е 
логистика. Организацията на 
административното обслуж-
ване в общината се извършва 
на принципа „едно гише”.
Центърът за услуги е ситуи-
ран на партерния етаж, има 
достъп и за хора с увреждания. 
Изградили сме два офиса- за 
обща информация и „Местни 
данъци и такси”. Оборудване-
то е с необходимата техника, 
приложение на съвременни 
програмни продукти, които се 
актуализират. Традиционно е 
ежегодното обучение на заети-
те в сферата на административ-
ното обслужване.

- Какво още може да се на-

прави за подобряване на адми-
нистративното обслужване 
в общината?

- Модерната администрация 
трябва да изгради доверието 
на хората към институцията. 
Ако трябва да дам оценка на 
състоянието на администра-
тивното обслужване в община 
Стралджа, то тя ще бъде много 
добра. Но има и проблеми, кои-
то очакват решението си. Те са 
свързани с въвеждане практика 
за междуведомствено съгла-
суване на преписки, обмен на 
информация и документи, вкл. 
по електронен път. Все още 
се констатира ниска степен 
на готовност за преминаване 
към електронно управление 
в кметствата и наместниче-
ствата, работи се с хартиен 
носител на личните регистра-
ционни картони, това влошава 
качеството на обслужването 
в селата и затруднява равния 
достъп до услуги. Предстои 
ни разработване и внедряване 
на практики за междуведом-
ственото съгласуване с цел 
предоставяне на по-качествени 
и интегрирани администра-
тивни услуги , разработване 
и внедряване на действащ 
управленски модел, който да 
гарантира бърз преход към IТ- 
осигуреност, преминаване към 
електронен ЛРК, ЛБД и НБД. 
Задачата е решима, при нали-
чие на финансови средства за 
закупуване на  компютри, елек-
тронни подписи, осигуряване 
качествена интернет връзка и 
обучение на персонала. Срокът 
за преминаване към този вид 
обслужване изтича през 2015 
г., а това означава, че  е необ-
ходимо поетапно да започнем  
разрешаването й. 

Интервюто взе: 
Надя ЖЕЧЕВА

Ðàçãîâîð ñ 
Àòàíàñêà 
ÕÐÈÑÒÎÂÀ, 
ñåêðåòàð íà 
îáùèíàòà
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КРАТКО СЪОБЩЕНИЕ

Стефан  Сотиров от Атолово 
продава  ограничен брой малки 
прасенца, до 40 кг. Цена по спора-
зумение.

Община  Стралджа получи одо-
брение на проект по Оперативна 
програма „Административен капаци-
тет”: „Община Стралджа за ефективна 
структура и добро обслужване на 
гражданите и бизнеса” чиято обща 
стойност е  160 000 лв. Проектът 
е  по  приоритетна ос 1 „Добро 
управление”, подприоритетна ос 
”Ефективна структура на държав-
ната администрация” и предвижда  
провеждане на тръжни процедури за 
избор на изпълнител на отделните ета-
пи:  цялостен анализ на структурата, 
организация и иерархически връзки, 
съществуващите  наредби касаещи 
обслужване на гражданите  и бизнеса 
и вътрешните правила. Анализът ще 
бъде проведен по единната методика, 
разработена по проект на бившето 
министерство на държавната адми-
нистрация със специфичен фокус 
върху  ефективността на съществу-

ващата административна структура. 
Въз основа на доклада от този анализ 
ще се разработят вътрешни правила 
за работа на администрацията, чиято 
цел е подобряване на обслужването. 
Общината държи те да бъдат подгот-
вени при прилагане  на системния 
подход и като резултат да разполага с 
наръчник  с който да работи админи-
страцията и да няма взаимоизключва-
щи се или противоречащи си норми. 
Ще последва обучение на целевата 
група /в която са само служители на 
общинска администрация, кметове и 
кметски наместници/ за прилагане на 
подготвените правила.

   Проектът, който е във фаза под-
готовка за подписване на договора за 
финансиране,  е разработен от екип 
на общинска администрация без по-
мощ от консултанти, което се отчита 
като успех и доказателство за добър 
административен капацитет. 

Ñòðàëäæà ñ îäîáðåí  Ñòðàëäæà ñ îäîáðåí  
ïðîåêò ïî ÎÏÀÊïðîåêò ïî ÎÏÀÊ

Á Ë À Ã Î Ä À Ð Í Î Ñ Ò
   Уважаема редакция,

   Искам чрез вашият вестник да изразя голямата си благодар-
ност към представителите на РУ”Полиция” Стралджа, които ми 
помогнаха да си върна  загубен скъп мобилен телефон. През месец 
април т.г. се случи така, че загубих  телефона, веднага известих 
за това в РУ”Полиция” Стралджа , но , признавам, не се надявах 
на някакъв резултат. За моя изненада и радост само след около 
месец получих съобщение , че телефонът е открит и мога да си 
го получа. В последствие разбрах подробности по „движението” 
на телефона  както и имената на хората, които са работили по 
случая. 

    Благодаря от сърце на  Петър Господинов, разследващ поли-
цай, Георги Петров, инспектор ДПС, Иван Стоянов, мл. полицейски 
инспектор, Георги Петров, мл.полицейски инспектор Зимница! 
Пожелавам на Вас и на колегите Ви от РУ”Полиция” Стралджа 
много здраве и все същата всеотдайност в работата за спокой-
ствието и сигурността на гражданите в нашата община.

   Бих искала писмото ми  да стане достояние и на ръковод-
ството на  РУ”Полиция” Стралджа  и ОД МВР Ямбол. Хвала на 
служителите Ви!

Мария Георгиева  РУСЕВА,  с. Зимница

Ñïàñèõà  êúùà îò ïîæàðÑïàñèõà  êúùà îò ïîæàð
     На 11 октомври около 19,30 ч. при палеж на високи 

сухи треви в двора си на ул.”В.Коларов”10  79-годишната 
Тодора Христова Монева  от Първенец, предизвика опасен 
пожар, който за минути се превърна в сериозна заплаха  за 
дома на болната самотна жена. Веднага при получаване на 
сигнала  след разрешението на  Велко Велев, собственик 
на  фирма „Трансвел”, на помощ се притекоха  работниците 
Петър Желев, Жельо Божков, Велико Танев, Таньо Христов, 
Атанас Минев и Петър Митев, които заедно с  МПС „Шкода” 
хвърлиха над 4 тона вода , за да укротят огъня. През това 
време пристигна и специализирания автомобил на РС ПБЗН- 
Стралджа и пожарът беше напълно овладян.  Огънят успя да 
погълне единствено 20-метровия навес, но къщата е спасена 
както и останалите къщи  до нея. Спасен е и животът на 
болната и самотна жена.

    Изразявам сърдечната благодарност към ръководителя 
и работниците от фирма „Трансвел” и към  пожарникарите 
от дежурната смяна в Стралджа, които направиха всичко 
необходимо, за да спасят един дом и един човешки живот, 
опазиха селото от опасно разрастване на пожара.

    Бих искал да припомня, че къщата, която бе застрашена 
от изгаряне, се намира във високата част на селото, където 
от  години има някаква ВиК авария и   живеещите в този 
район от пролетта до късна есен нямат вода. Притеснението 
на всички опира до това, че при възникване на подобно бед-
ствие няма от къде да се използва вода поради което отново 
отправям молба към ръководството на ВиК дружеството в 
Стралджа да предприеме някакви действия за отстраняване 
на повредата.

Иван ДОЙЧЕВ, кметски наместник на с. Първенец

Извършването на есен-
ните ремонти в общински 
сгради и помещения  е част 
от подобряване средата за 
работа и живот. Заделените 
в бюджета около 50 хил. лв, 
които гласуваха  общинските 
съветници по предложение на 
кмета Митко Андонов, вече се 
влагат за обновяване на пред-
видените обекти. Най-сериоз-
на е работата в поликлиника 
Стралджа , където се прави 
промяна вътре в кабинетите 
на общопрактикуващите ле-
кари и отвън, включително 
и изграждане на нов вход за 
поликлиниката. По време на 
своята обиколка по обектите 
г-н Андонов лично се увери за 
хода на ремонтните дейности.  
В разговор с лекарите бяха 
изяснени и някой подробнос-
ти относно разширение на 
ремонта , който ще включва 
освежаване  на лаборатори-
ята и останалите кабинети, 
ползвани от специалисти АГ, 
нефлорог и дерматолог.
Инспектирана беше ра-

ботата и на фирмата, коя-
то осъществява ремонта на 
някой улици в града. Става 
дума за ул. „ П. Кр. Яворов”, 
ул.”Н. Вапцаров”, ул. „Мос-
ква” и др. В определените за 
ремонтите срокове работни-
ците  приключват подмяната 
на покрива при читалище 
Воденичане. Със сериозни 
темпове върви ремонта на 
църквата в това село, където 
фирмата -изпълнител „Диана 
комерс” използва хубавото 
време, за да изпълни предви-
дените строителни дейности 
по външните фасади. Има 
готовност за продължение на 
ремонта и вътре в храма. Г-н 
Андонов, заедно с кмета на 
селото  Петранка Крайчева 
обсъдиха възстановяването 
и на оградата към църковния 
двор, планиран е разговор 
с техническия ръководител 
на обекта и консултанта от 
Сливенска митрополия  за 
уточняване на допълнителни-
те дейности и финансирането. 
Темата ще бъде продължена 
и за ремонта на църквата в 
Правдино, където  са съсредо-
точени работници и техника. 
Близо столетната църква в 
това село се ремонтира за 

Ïðîìåíÿò ñãðàäè â îáùèíàòà

първи път, а състоянието в 
което се намира изисква спе-
циални грижи и внимание. 
Г-н Андонов остана доволен 
от темповете на работа и 
изрази надеждата си времето 
да позволи за изпълнение на 
планираните задачи. Ремонт 
предстои и на църквата в 
Лозенец.
Пълна промяна ще настъпи  

в кметството на Палаузово, 
където работят по стопански 
начин. Със свои сили кмет, 
работници по програмите за 
заетост също  участват в ра-
ботата по подмяна на покрива. 
След разговор с кметския 
наместник на Люлин Диньо 
Капитанов  стана ясно, че с 
предимство ще се работи по 
ремонта на читалището, вед-
нага след това ще започнат 
ремонтни работи и в кмет-
ството.  В Каменец приятно 
впечатление направи анга-
жираността на кмета Живко 
Димитров  и млади жители 
на селото за възстановяване 
на местния стадион. Изпълне-
ните с отпадъци пространства 
край  спортната площадка 
вече са почистени, работници 
от ПВЗ боядисват вратите на 
футболното игрище, създава 
се организация и за ремонт на 
съблекалните. Щедра ръка  в 
помощ на добрите идеи пода-
ва и бизнеса, потвърди кмета 
Живко Димитров споделяйки 
поредните идеи на младите 
хора в Каменец.
Топлите есенни дни използ-

ват пълноценно за работа и 
във Войника  където усили-
ята са насочени за основен 
ремонт на здравната служба. 
С наличните 10 хил. лв. сгра-
дата-ветеран ще бъде изцяло 
променена, твърди и кмета 
Жеко Жеков, подкрепят го и 

работниците между които е 
и 19-годишната Анелия. По 
настояване на селяните вни-
мание ще бъде обърнато и 
на помещение  в гробищния 
парк. 
Не без задоволство г-н Ан-

донов направи оглед на стро-
ителството на новия  храм в 
Саранско. Сградата, чийто ар-
хитект е Евгени Чобанов, вече 
подсказва колко интересно 
ще се впише в селския парк. 
Най-щастлив от придобивката 
е кметския наместник Румен 
Димов, който всеки ден е 
край майсторите  и подпомага 
решаването на всеки възник-
нал проблем. Минимални, но 
полезни са средствата, които 
общината ще задели и за те-
кущ ремонт на читалището  
в селото. В Иречеково разго-
ворът с кмета Николай Савов 
беше достатъчен, за да може 
г-н Андонов  да потвърди, че 
подкрепя ремонта на площад-
ката пред кметството. Той ще 
тече едновременно с възстано-
вяването на здравната служба 
и автоспирката в селото.

     Пътувайки през община-
та г-н Андонов се увери, че по 
ІV-класната мрежа са извър-
шени планираните кърпежи. 
50 хил. лв. е финансирането 
за така необходимите поправ-
ки по  отсечките Първенец- 
Правдино, пътя от Войника 
за хижа „Инджови извори”, 
Воденичане - Палаузово и  
др. Това, което продължава да 
притеснява кметове и кметски 
наместници в общината е 
разбиването на асфалтовата 
настилка от движението на 
тежките камиони натоварени 
с чакъл. Пред г-н Андонов 
своята тревога споделиха 
кметовете на Иречеково, Са-
ранско, Воденичане и др.
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 Ñîöèàëíî ïðåäïðèÿòèå çà îçåëåíÿâàíå è áëàãîóñòðîéñòâî – Îáùèíà Ñòðàëäæà

Â óñèëåíà ðàáîòà çà ïðåîáðàçÿâàíå 
íà  ðàéîíà îêîëî Þæåí ïàðê

- Г-н Гашев, как стартира пред-
приятието?

- За всички назначени в новото 
предприятие беше  обяснимо трудно. 
Защото за първи път се обособява 
един колектив, който има конкретни 
задачи за изпълнение в точно опреде-
лени срокове. Много от хората дори не 

Èíòåðâþ ñ èíæ. Ñòåôàí ÃÀØÅÂ, Óïðàâèòåë íà ïðåäïðèÿòèåòî

се познават и трябва в хода на работа-
та да създаваме контакти, да работим 
за един приятен психоклимат, който да 
мотивира хората във всеотдайност и 
активност. Назначените работници са 
от определени целеви групи – трайно 
безработни, лица – обект на социално 
подпомагане, лица с ТЕЛК, но всички 
те успяха бързо да възстановят тру-
довите си навици и пълноценно да 
се включат в трудовия процес, което 
е и една от основните цели да бъде 
създадено социалното предприятие. 

 Като управител на предприятието 
за озеленяване и благоустройство съм 
повече от доволен, че за служители на 
предприятието попаднахме на хора, 
които са специалисти в своята област. 
Проведените конкурси за това изигра-
ха ролята си. И днес смея да твърдя, 
че  ще направим всичко необходимо за 
пълна промяна на района около  Южен 
парк. Да, в първите дни  не бяхме въ-
одушевени от гледката. Пред нас беше 
само една постройка и множество 

храсти, треви, строителни отпадъци. 
Нямаше време за колебание. Просто 
стартирахме  работата с много хъс. И, 
резултатите не закъсняха.

-   Какво успяхте да промените  
в рамките на месец?

- Промяната се вижда от всички. 
Дворът около постройката, който 

е на площ около 4 дка, е почистен 
основно. Всички отпадъци са изне-
сени. Доста трудно се справихме с 
ремонта на старата оранжерия, която 
е на повече от 60 г. Наложи се да 
събаряме комина, да изграждаме нов, 
да променяме конструкция, да пре-
махваме старата отоплителна система. 
Решенията идваха едно след друго, без 

предварителна подготовка, на място. 
В момента оранжерията е почистена 
от строителни отпадъци и започваме 
частичната реконструкция и изграж-
дане на нови съоръжения. В същото 
време, групата, която се занимава с 
цветопроизводство,  отгледа и пики-
ра над 9000 градински цветя, засяти 

са рози за вкореняване, декоративни 
храсти и вечнозелени такива.

- Какво предстои?
- Използваме хубавото есен-

но време, за да наваксаме с из-
пълнението на всички планирани 
дейности по проекта. Ще трябва 
да изградим по-голямата част от 
оранжерията. Започнахме и части-

чен ремонт на по-новата оранжерия, 
ремонт на парници, обособяване 
на разсадник за декоративни и 
екзотични  дървета и храсти. Идеи 
имаме и то не малко, не ни липсват 
възможности, енергия, желание да 
се справим. Колективът е добър. 
Имаме сериозната подкрепа на об-
щината. Редовно  ни посещават  и 

помагат за решаването на всеки 
възникнал проблем както кмета 
Митко Андонов, така и зам.
кмета Иван Иванов, Радостина 
Василева, нач. отдел ТСУЕ, 
ръководителя на проекта Анна 
Грозева. В помощ на работата 
ни са  Иван Стоянов и Христо 
Стамов, за което благодаря.

С успешен старт влязоха в 
новия сезон на Областното фут-
болно първенство  спортистите 
от ФК ”Стралджа”.  Още в пър-
вия кръг като гости  момчетата 
победиха с 6:0 отборът  на Чар-
ган. Във вторият кръг на свой 
терен далеч по-убедително се 
наложиха над  тима на Бояджик, 
които допуснаха във вратата си 
11 гола, а успяха да вкарат само 
един.  Следващият отбор, който 

Ïîáåäíà ñåðèÿ íà ôóòáîëèñòèòå

понесе мощта на стралджански-
те футболисти беше „Бояджик 
04”. Срещата  приключи с 3:0 
за Стралджа. Победната серия 
продължи и в  ІV кръг когато 
зрителите на стадиона в Страл-
джа  станаха свидетели на по-
редния резултатен мач. Отборът 
на Болярово си тръгна победен с 
6:0 , а футболистите на треньо-
ра Ангел Тахчиев, продължиха 
тренировките с амбицията да не 

допускат загуба.
Равносметката сочи, че  от-

борът  доказва добрата форма 
на футболистите, амбицията и 
желанието да остане лидер в 
групата. С най-много голове, 10  
до момента  е Мартин Димитров. 
Димо Йовчев го догонва с 6, Ми-
лен Христов има вкарани 4гола, 
а Георги Узаков – 3.

Новосъздаденият втори отбор 
в ОбФК ”Стралджа” , който 
започна със загуба от 2:0 като 
гост в Межда, при втората сре-
ща се коригира и надигра с 3:2 
отборът на  Крумово. Още по-
убедителна беше победата над 
отбора на Войника. Стралджанци 
се наложиха с 8:0 и постигнаха 
желаното самочувствие като не 
крият амбициите да догонват 
най-добрите.

Свои победи регистрира и 
детския представителен отбор на 
Стралджа. Момчетата на Христо 
Колев защитиха достойно име-
то на ОбФК „Стралджа” с две 
победи - като домакини срещу 
Веселиново вкараха впечатля-
ващите 11 гола без да допуснат  
топката в своята врата и като 
гости  в Чарган, където срещата 
приключи с 3:1.

На поредната месечна оперативка 
с кметове и кметски наместници от 
община Стралджа Митко Андонов, 
кмет на общината, обърна внимание 
върху предстоящото назначаване на 
нови 105 безработни, одобрени по съв-
местна програма с БТ.   Подробностите 
по въпроса изясни зам.- кметът Иван 
Иванов. Другият  проблем, който ан-
гажира вниманието на присъстващите 
беше подготовката  по изпълнение на 
празничната програма на общината 
по повод 8 ноември, Архангеловден, 
празник на Община Стралджа. Утвър-

дените прояви в 
града и по селата 
са много и разно-
образни и тяхно-
то изпълнение 
изисква грижа 
и внимание от 
всички кметове 
и кметски наме-
стници, подчер-
та г-н Андонов. 
Зам .  -  кметът 
Мария  Толева 
внесе допълни-
телна информа-
ция по послед-
ните корекции в 

Програмата. Имайки предвид впечатле-
нията от  последната обиколка по селата 
за проверка хода на ремонтните работи, 
г-н Андонов  припомни определените 
срокове за изпълнение на дейностите, 
които са по стопански начин. На прага на 
зимата  по  кметства и детски градини до 
края на месеца ще приключи   зареждане-
то  с  дърва от общински фонд, потвърди 
зам.кмета Иван Георгиев. 100 кубика от 
сечището в Каменец са предназначени 
за това. Продължава и доставката на 
въглища там където това е необходимо.

Êìåòîâå îáñúæäàò 
ïðàçíè÷íà ïðîãðàìà

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 доку-
мент, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.
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ОРГАНИЗАТОРИ
Първият Национален литературен конкурс „Дървото 

на живота” се организира от Община Стралджа под 
патронажа на Кмета на общината и е част от програмата 
на тържествата, посветени на празника на общината – 8 
ноември и нейния покровител Свети Архангел Миха-
ил. Той се посвещава на голямата българска поетеса 
Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. в гр.Сливен и 
прекарала детството си в с.Воденичане, общ.Стралджа, 
където се намира бащиния  й дом.

ЦЕЛ
Конкурсът си поставя за цел да стимулира творче-

ския потенциал на български поети и писатели, чието 
творчество носи духа на нашето време, творчество, 
търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, 
които съвремието поставя.

РЕГЛАМЕНТ
Националният конкурс „Дървото на живота” се про-

вежда  на всеки две години и се финансира от бюджета 
на Община Стралджа, дарители и други източници и 
се оповестява в печатни и електронни медии, както и в 
сайта на Община Стралджа.

Конкурсът е явен и се провежда в следните на-
правления:

- поезия – стихотворение /до три броя/
- проза – кратък разказ или есе / до три броя и 

до 5 машинописни страници/, придружени с имената на 
участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация 
на творчеството на кандидата.

 
 Представените за участие в конкурса творби не 

трябва да са отличавани на други конкурси.

   Материалите за участие се приемат с препоръчана 
кореспонденция от  25 септември до 25 октомври 2012г. 
на адрес: 

8680 гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 12
Община Стралджа / за Националния конкурс 

„Дървото на живота”/

   Конкурсните произведения се оценяват от 5-членно 
жури, утвърдено от Кмета на Общината, включващо 
литературни критици, поети, писатели и представители 
на организаторите.

НАГРАДИ
   За поезия се присъждат следните награди:
- първа награда – грамота и парична награда
- втора награда – грамота и парична награда
- трета награда – грамота и парична награда
За проза се присъждат следните награди:
- първа награда – грамота и парична награда
- втора награда – грамота и парична награда
- трета награда – грамота и парична награда

Специална награда на Кмета на Общината

   На 3 ноември от 11,00 ч. в Клуба на пенсионера 
гр.Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса 
и връчени наградите на отличените участници. Авто-
рите на наградените творби ще бъдат предварително 
уведомени за откриването и връчването на наградите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   Националният конкурс  „Дървото на живота” за-
вършва с литературно четене на наградените творци.

   За справки и допълнителна информация по усло-
вията за участие в конкурса:

8680 гр.Стралджа, ул.”Хемус” 12, Община Стралджа
      За Националния конкурс „Дървото на живота”
Тел. 04761/ 64-68
e-mail – straldjainf@yahoo.com

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Проект BG051РО001-3.1.06
"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация 

на учебния процес"
Съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-

2013

Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на образованието, младежта и науката. Проектът е с продължителност 36 
месеца от 20 ХІІ.2011 г. до 31.Х.2014 г. и  цели подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на 
учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната.

РИО-Ямбол подпомага изпълнението на проектните дейности от средищните училища. През учебната 2011 / 2012 г. в област 
Ямбол 16 средищни училища участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект ВG051PO001-3.1.06 „По-
добряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. 
Сформирани са 79 полуинтернатни групи с 1870 ученика в тях от І до VІІІ клас, както следва:

- І – ІV клас – 41 групи с 960 ученика;
- V – VІІІ клас – 38 групи с 910 ученика.
Дейностите, изпълнявани от средищните училища, през учебната 2011 / 2012 г. допринесоха за повишаване качеството на 

образователно-възпитателния процес чрез ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на 
учебното съдържание; повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела 
„целодневна организация на учебния процес”.

За подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане 
на целодневна организация на учебния процес, през учебната 2012 / 2013 г. предстои доставка на учебно-техническо оборудване 
и настилки в средищните училища въз основа на подадени заявки от директорите. Ефективността на целодневната организация, 
създаването на възможност за развитие личността на ученика чрез специално подбрани дейности доказва своята необходимост от 
увеличения брой на полуинтернатните групи и включените в тях ученици за учебната 2012 / 2013 г.  – 84 групи с 1904 ученика.

Регионален координатор
Инж. Татяна Петрова

Началник на РИО – Ямбол

 ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
 „Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
 учебния процес“

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

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

Участниците  в  операция 
„Чист хоризонт” се отчетоха за 
добре свършената работа. Полу-
чиха заслужени благодарности, 
похвали и дори отличия. Цифри 
и думи дадоха ясни доказател-
ства, че  взривът вече е в мина-
лото. Но не съвсем… Защото три 
семейства от Стралджа  са в плен 
на болката и тъгата, три семей-

ПЕТ МЕСЕЦА СЛЕД ВЗРИВА КРАЙ ЛОЗЕНЕЦ

Ñëåäèòå îñòàâàò…

ства  загубиха мъже в разцвета на 
силите си. Да, получиха по 1000 
лв. от фирмата, помогна и общи-
ната, но няма никакви сигнали 
за полагащите се застраховки. 
И това е обидно. Още десетки 
други ще лекуват физически и 
душевни рани от преживяното 
на 5 юни. Някой от тях отново 
са на работа, семейства хранят. 

Други предпочетоха да сложат 
черта под този период свързан 
с „Берета трейдинг”. Над 200 
са и хората от Лозенец, които 
изживяха ужаса на летящите над 
главите им  снаряди и разруша-
ването на домовете. Да, днес 
вече те са ремонтирани, но от 
съзнанието не може да се изличи 
видяното, почувстваното, ужас-
ното. И  се молят случилото се 
да не се повтаря никога вече. Не 
по-малко проблеми стоят и пред 
стопаните, чиито обработваеми 
земи попаднаха в опасната три-
километрова зона на инцидента. 
Да, прибраха реколтата, влизат 
уж смело в нивите и лозята, но 
очите им са на четири , защото 

все намират по нещичко от 
взрива. Не ги напуска и страхът 
от предстоящата оран, когато ма-
шините ще задълбаят и може да 
засегнат нещо опасно. Вълнува  
ги и друго. все по-малко вяра 
им остава, че ще получат обе-
щаните компенсации за щетите, 
които описваха многократно, 
представиха на различни от-
говорни фактори, докладваха, 
обясняваха…Няма индикации 
за сериозно отношение към 
проблема, въпреки обещанията. 
И представителите на коопера-
циите „Съгласие”, „Начало 93” 
и „МУРРА 2002” са принудени 
да мислят  за  съдебно решение 
на проблема.

 Защо родих те, сине, толкоз рано
На тоз свят, за да живееш малко само?
Защо отлитна  тъй внезапно на небето,
Оставил ни с печал и тъй дълбока скръб в сърцето?

Къде отиде ти тъй много, много надалече
И никога, аз зная, не ще те видя вече?
Каква е мъката- огромна за първородното дете
Остави жива рана и огън в моето сърце.

Къде отлитнаха ти сините очи,
Те светеха, блестяха като две звезди…
Къде ще чуя твоя глас любим?
Ще останеш, сине, мой завинаги незабравим.

Кажи ми, сине, как щем да живеем,
Такава силна болка как да преодолеем?
Защо направи ти сираци любимите деца,
А Рени, тъй млада и сирота вдовица?

Черни дрехи- туй е нашата премяна,
Нито смях, веселие и песни няма,
Навън е топло, жарко слънце има,
В сърцата  и душите ни е само зима.

Няма някой, който те познава
За тебе, Мири, с мъка да не съжалява,
Роднини и познати, всички до един
За гибелта ти плачем и заедно скърбим.

Животът ти бе само кратка епопея,
Как , сине, с тая тъжна мисъл да живея?
Понякога епопеите завършват фантастично,
За тебе, мамо, тя приключи драматично.

А колко искаше да имаш внуче
И то да носи твойто име…
Защо това жестоко нещо ти се случи?
Отиде си, в дълбока скръб по теб ще изгорим.

Не зная кой злодей на вашия живот посегна.
Отидохте си тримата младежи, ей така безследно…
Почерниха ни нас и цялата ни къща,
Ако има Господ, моля да го връща!

Не зная с думи, Мире, как да го опиша,
Боли сърцето, не може да се диша,
Децата, Рени, аз, баща и брат
Ще плачем и скърбим докато сме на тоя свят…

Как искам, миличък, да се завърнеш
Със силна майчина любов да те прегърна.
Само в приказките чудо има аз зная,
Но майката земя кат мене ще те приласкае.

Прощавай, сине, ако сме сгрешили с нещо,
Да се греши, ти знаеш, е човешко.
Поклон пред твойта памет, образа любим,
Ние те обичаме, тъгуваме и вечно ще скърбим.

Пепа КИРОВА
05.08.2012 г., Стралджа

ÍÀ  ÌÎß ÑÈÍ
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Кметът на община Стралджа Митко Андонов взе участие в 

Международната конференция „Кметове и общини за максимални 
ползи за ромското включване от структурните фондове на Евро-
пейския съюз”. Форумът, който се проведе на 11 и 12 октомври 
в Будапеща, Унгария, е организиран от Европейската комисия и 
MtM /”Максимални ползи за ромско включване  от структурните 
фондове на ЕС”/ - Институт „Отворено общество”- Будапеща, 
под патронажа на европейски комисар Ласло Андор с цел изра-
зяване признание за кметовете, работещи за максимални ползи 
за ромско включване от структурните фондове на ЕС в  областта 
на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищните и 
комунални условия.

Програмата включва  обсъждане на местни стратегии, подходи 
и добри практики за равноправно включване на ромите в местните 
общности, както и на предизвикателства и фактори за успешна 
интеграция в областта на образование, заетост, здравни, жилищни 
условия и цялостните интеграционни политики. Г-н Андонов, 
който е поканен като кмет на община с опит и интерес към рав-
ноправната интеграция на ромите, взе участие  и в дискусията за 
създаване на общоевропейска мрежа на общините и кметовете за 
обмяна на опит в областта на политиките за интеграция.

Повече от 200 са участниците в Международната конференция 
и между тях са представители на страни като Франция, Германия, 
Сърбия и др. Делегацията от България се предвожда от Гинка 
Чавдарова, изпълнителен директор  на НСОРБ. В нея участват 
кметовете на общините Стралджа, Тунджа, Каварна, Разград и Лом.

  Война! Свещена война! За-
щото в българската история не 
е позната друга война, посрещ-
ната с такъв всенароден подем. 
Народният дух е изключително 
висок. Хиляди българи, сту-
денти и градинари от Европа, 
дори  в Америка, бързат да се 
завърнат в България. „Всичко 
беше дошло- пише В.И. Неми-
ров Данченко -  да сложи пред 
олтара на Отечеството и сили, и 
здраве, и имот, и живот!”.

В огъня на тази война на-
мира своята героична смърт и 
моят дядо Петър Ив. Загорчев. 
Той и днес ни гледа от портрета 
със своите топли очи, вдъхващи 
кураж и смелост.Очи, в които 
се чете толкова вяра и жажда 
за живот. Сигурно така е било! 
Но на повика на Отечеството, 
на близки и братя, останали 
под гнета на поробителите, 
трябва да се отзове и той. Както 

хиляди други българи. Въоду-
шевлението е толкова голямо, 
исконната свобода на род и 
родина е над всичко.Старши 
подофицер П.Загорчев от 42-ри 
пехотен полк е заедно със сто-
тици българи и свои съселяни 
, за да даде всичко от себе си  
в името на Отечеството. В 
родното село оставя съпругата 
си Тяна и 3 невръстни  деца – 
Жельо, Иван и Иринка. 

Тежка е вдовишката съдба! 
Да отгледаш, да възпиташ и 
изучиш 3 деца, да ореш нива 
и изкарваш прехраната им, да 
ги задомиш и построиш къщи 
е твърде много и непосилно 
за една жена. Но най-тежкото 
идва със смъртта на дядо ми. В 
боевете при Дойран на 21 юни 
1913г. в неравен бой с врага 
загинал със смъртта на храбри-
те. Царската грамота от онова 
време е признание за подвига. 

А битката при Дойдан е била 
жестока. Поради пресечения 
терен българите нямат възмож-
ност да използват артилерия и 
войниците само с помощта на 
пушки и картечници стигат до 
височината. Нашата баба Тяна 
разказва за смъртта на дядо 
Петър. Охраната на височината 
при Дойран била много важна 
за по-нататъшния ход на война-
та. Изпратена е група, която да 
наблюдава придвижването  на 
гръцките войски. Загива един 
от групата, който е сменен от 
втори, загива и той, изпратен 
е трети- П.Загорчев. Жесток 
вражески куршум пронизва че-
лото му, престава да тупти едно 
смело и неспокойно сърце. За 
какво ли е мислил той в тези 
последни минути? Може би за 
съпругата и невръстните деца, 
за родния край, за България?...

И днес той е с нас, а ние, 

неговите потомци- внуци и 
правнуци се прекланяме  и 
коленичим пред подвига, пред 
величието и славата на дедите 
ни.

Тянка ТАШКОВА, 
Стралджа

Ó÷åíèöè ñëóøàò 
ëåêöèè â ìóçåÿ  

  По повод предстоящото 
честване 100 години Бал-
кански войни  Общински 
исторически музей Страл-
джа предлага на учениците 
от горен курс при СОУ”П.
Яворов” интересни лекции 
за участието на стралджан-
ци във войните, за геро-
изма и себеотрицанието, 
за постигнатите успехи 
на фронта и връчените 
отличия. Идеята е децата 
да обогатят знанията си 
за местната история, да 
се включват активно в 
събирателската и издирва-
телска работа на музея, да 
се чувстват съпричастни 
към  общинските прояви 
посветени на годишнината.

    Посещението на уче-
ниците, което е безплатно,  
е планирано да бъде всеки 
четвъртък. Първите, които 
изслушаха лекцията на 
Снежана Вълкова, дирек-
тор на музея, бяха учени-

ците от осми и девети клас, 
за които посещението  се 
оказа истински интересно 
и полезно. Десетокласни-
ците посетиха музея заедно 
със своята класна ръково-
дителка Бинка Караколе-
ва. По време на лекцията 
присъства и зам.-кмета 
Мария Толева.  „ Идеята 
на общината и музея за ор-
ганизирано посещение от 
учениците по повод 100-го-
дишнината от Балканските 
войни е много полезна. Из-
ненадана съм от интереса, 
с който децата изслушаха 
лекцията, видимо бяха за-
интригувани от отделните 
исторически етапи в разви-
тието на града, получиха и 
рекламни диплянки, които 
дават повод разговора за 
музея и родното минало да 
продължи.”, споделя г-жа 
Караколева. В четвъртък 
предстои посещение на 
ХІ-класниците.

Ïðåä Ïðàçíèêà íà Îáùèíà Ñòðàëäæà,  8 íîåìâðè, Àðõàíãåëîâäåí

Ðàçíîîáðàçíè  ïðîÿâè â ãðàäà è ñåëàòà
Както в общинския център 

така и в почти  всички села 
на община Стралджа, под 
патронажа на кмета Митко 
Андонов предстоят събития, 
посветени на Празника на об-
щината, Архангеловден. Спо-
ред утвърдената Програма  
началото е в Зимница, където 
в деня на храмовия празник, 
Димитровден, ще отбележат 
200 години от създаване на 
селището. Ден по-рано в чи-
талище „Възраждане-1926” 
ще бъде открита изложбата 
„Зимница през годините”, а 
вечерта е предвидена преми-
ера на театралния колектив 
при  НЧ”Просвета-1892”-
Стралджа с постановката 
„Вражалец” на Ст. Л. Костов. 
В празничния Димитровден 
след света литургия и благо-
дарствен молебен в  църквата, 
гости и жители на селото ще 
поднесат цветя пред паметни-
ка на загиналите за родината 
зимничани. Преди обед за 
децата Куклен театър Ямбол 
ще представи  своя спектакъл, 
а вечерта  е тържественото 
събрание и концерт.

    Празничните прояви 
в Стралджа ще стартират 
с творческа среща с поета 
Валери Станков, която е на-
срочена на 30 октомври. В 
навечерието на деня на на-
родните будители читалище 
„Просвета-1892” Стралджа  
ще отвори врати за фотоиз-
ложба на местния  творец 
Красимир Толев, който живее 
в САЩ, а в читалището на 
Войника е предвиден праз-
ничен концерт. Същата ве-
чер Общинския исторически 
музей – Стралджа организи-
ра тържествено отбелязване 
100-годишнината от Балкан-
ските войни. И в Каменец  
също подготвят тържество 
посветено на годишнината 
от Балканските войни.  На 5 
ноември в музея на Стралджа 
планират откриване на излож-
ба „Багри от миналото”, на 
която ще бъдат представени 
традиционни облекла на раз-
лични етноси.

Един от акцентите на 
Празничната програма тази 
година е отбелязване 120-го-
дишнината на стралджанско-

то читалище. На 1 ноември 
във фоайето на местния кул-
турен храм с богата исто-
рия предстои откриване на 
фотоизложба, посветена на 
юбилея, за да последват по-
редица от прояви с участието 
на различните формации към 
читалището. На 2 ноември е 
апогеят на честването, когато 
читалище „Просвета-1892” 
ще отвори врати за един 
необикновен празничен спек-
такъл.

За първи път Община 
Стралджа по повод Празни-
ка, 8 ноември, организира 
Национален литературен кон-
курс „Дървото на живота” и 
интересът към него е видимо 
повишен. Автори от цялата 
страна вече изпращат своите 
творби, които ще бъдат оце-
нени от жури. На 3 ноември 
в залата на ОбС ще стане 
обявяването на резултатите и 
награждаване на отличените 
в разделите поезия и проза. В 
същия ден 12 двойки от града 
ще отбележат своята „Златна 
сватба”. Празничните дни 
по селата  ще се обогатят с 
концерти на ансамблите „Въ-
жички”, Стралджа,  „Златен 
клас” , Зимница и „ Божур”, 
Чарда. Такива изяви са плани-
рани за селата Александрово, 
Иречеково, Воденичане и 
др. Не липсват и спортни 
прояви свързани  с футболни 
състезания,  бридж турнир, 
турнир по спортна стрелба и 
др. Самодейците от Джинот 

ще бъдат домакини на поред-
ното издание на „Празник на 
традициите”. Децата от ЦОП 
се вписват в тържествата със 
своя „Празник на плодовете и 
зеленчуците”. ЦСИР в града 
ще отбележи подобаващо 6-та 
година от своето откриване. 
В рамките на програмата за 
децата на Стралджа са пред-
видени спектакли на Куклен 
театър Ямбол. За свой юбилей 
се подготвя и клуб „Дълго-
летие”. 20-годишнината от 
създаването на организация-
та е достатъчен повод за 
тържество  с равносметка на 
постигнатото и разбира се 
концерт на самодейците. Свой 
културен празник подготвя и 
читалището в Поляна, което 
навършва 90 години, а в  Бого-
рово ще отбележат 100 години 
от  построяването на местния 
храм „Св. Архангел Михаил”.

В празничния ден, 8 но-
ември” в знак на признател-
ност и уважение към героите 
загинали за свободата на 
родината, на  паметниците в 
парк „Младост” - Стралджа 
ще бъдат поднесени венци 
и цветя. Денят ще започне 
с празнична литургия и бла-
годарствен молебен в храма 
„Св. Архангел Михаил”. От 
10,30 ч. на площада е офици-
алната церемония за издигане 
знамената на България,  на 
общината и на ЕС, със слово 
на кмета Митко Андонов и 
последващ празничен кон-
церт. 

Þáèëåéíè ïðîÿâè íà 
÷èòàëèùåòî â Ñòðàëäæà
Отбелязването на 120-годишнината от създаване 

на читалище”Просвета-1892” Стралджа е повод за 
организацията и провеждането на интересни прояви. 
Читалищното настоятелство  вече работи активно за 
подготовка на юбилейния празник, който е насрочен 
за 2 ноември. Част от предходните прояви е честване 
40 години творческа дейност на акордеониста и ръко-
водител на оркестъра при читалището Петър Кръстев. 
Общинската библиотека на 18 октомври ще обяви на-
чалото на дарителска кампания „Дари книга”, която ще 
продължи до 8 ноември. На 25 октомври е премиерата 
на театрална работилница „Мелпомена” в Стралджа с 
постановката „Вражалец”. Интерес за всички поколе-
ния самодейци  от Стралджа ще бъде и откриването на 
тематичната изложба „Незабрава”. 
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ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÌÀÐÀØÊÈ 
Ñ ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ËÈÐÈÊÀ

Стралджанският творец 
Станислав Марашки, който 
живее и работи в Бургас, 
получи втора награда на 
тазгодишното издание на 
Националния литературен 
конкурс „Свищовски лозни-
ци”. Призът, състоящ се от 
грамота, плакет и парична 
премия от сто лева беше 
връчен от кмета на Община 
Свищов Станислав Благов 
на 30 септември  т.г. в кафе- 
галерия „Антиквариат” при 
читалище „Еленка и Ки-
рил Д.Аврамови – 1856” 
и е признание за неговото 
стихотворение „Какво си 
ти?”. Последва литератур-
но четене на участниците в 
конкурса. Сред останалите 
призьори в конкурса са Оля 

Драева от Разград, получила наградата „Златно дунавско перо”, 
учредена през 2005 г. и Станка Бонева от Варна, получила наградата 
на името на Николай Искъров.

 
 

Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÑÏÅÊÒÚÐ

Две момчета от СПИ –
Стралджа  поднесоха 
приятна изненада  на 

футболистите от града. Преди 
редовната тренировка на ста-
диона Митко Войводов, въз-
питател в интерната, поздрави 
спортистите и изрази благо-
дарността на ръководството за 
това, че възпитаниците на учи-
лището са допуснати редовно 
да наблюдават тренировките 
и срещите на стадиона, което 
събужда интересът им към 
футбола  и към спорта като 
цяло. В името на  доброто съ-

трудничество между община, 
футболен клуб и интернат г-н 
Войводов  представи жела-
нието на децата да поздравят 
своите приятели и да ги заредят 
с позитивна енергия.
Минутка по-късно 13-годиш-

ните Гюнай Блажев и Стефан 
Иванов представиха своята 
програма в която имаше  ске-
чове за футболисти и бийтбокс, 
което истински развесели мом-
четата и техния треньор Ангел 
Тахчиев.  Малките артисти, 
които са родом от Плевен 
и София, споделят, че не са 

запалени футболисти, но  им 
е приятно да наблюдават сре-
щите. Гюнай третира тенис на 
маса, а Стефан е привърженик 
на акробатиката. И двамата 
мечтаят да развият артистични-
те си способности и да стигнат 
до голямата сцена.
След забавните минути и 

пожеланията отборът на ФК 
”Стралджа” да продължава 
серията от победи, представи-
телите на СПИ бяха  поздра-
вени от треньора г-н Тахчиев 
с пожелание за нови  такива  
кратки  развлекателни срещи.  

Áèéòáîêñ è  ñêå÷îâå   Áèéòáîêñ è  ñêå÷îâå   
íà ñòàäèîíà íà ñòàäèîíà 

Какви ще бъдат проявите в 
Стралджа и общината посветени 
на празника 8 ноември, кога и къде 
ще се проведат, това беше обсъдено 
на заседанието на Инициативния 
комитет за организация Празника 
на Стралджа, чийто председател е 
кмета на общината Митко Андонов. 
Като членове на този комитет  освен 
ръководния екип на г-н Андонов и 
специалисти от общината са при-
влечени и представители на читали-
ще „Просвета-1892”, дългогодишни 
читалищни дейци, общественици.

Г-н Андонов като начало насо-

чи вниманието към отбелязване 
120-годишнината от създаването на 
читалището в Стралджа. Обсъден 
беше сценария за юбилейното чест-
ване, съпътстващите прояви, гости 
и участници в концерта -спектакъл. 
Сериозно внимание беше отделено 
и на празникът на Зимница посве-
тен на 200 години от основаване 
на селището.

Обсъждайки Празничната про-
грама присъстващите отчетоха 
разнообразието  на проявите, свър-
зани с конкретни годишнини или 
празници и по селата.

Çàñåäàâà  èíèöèàòèâíèÿ 
êîìèòåò

Кметът на общината Митко Андонов, 
който е член на УС на РАО ”Тракия”, се 
завърна от участие в конференцията на 
тема 

” Регионалното развитие – настояще 

Ïëàêåò îò 
ÐÀÎ  çà Ìèòêî 
Àíäîíîâ

и бъдеще” с плакет за 
инициативност и принос 
в развитието на Асоциа-
цията. Отличието, което 
се връчва на най-дейните 
кметове и инициативни 
общини, е във връзка с 
отбелязване 15-годишни-
ната от учредяване на РАО 
”Тракия”.


