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Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ: Ïîçèöèÿòà íà 
ÁÑÏ å  áèëà âèíàãè ÇÀ ðàçâèòèåòî 
íà ÿäðåíàòà åíåðãåòèêà è ÇÀ 
ïîñòðîÿâàíåòî íà ÀÅÖ Áåëåíå

Това е първият референдум в най-но-
вата демократична история на България 
и до него се стигна след един безпрекос-
ловен вот от 750 000 граждани, този вот 

Аз лично съм се подписал 
в подписката и съм агитирал 
да гласуваме „За”, защото 
до този момент държавата е 
дала определени средства, и 

Ìèòêî Àíäîíîâ:
Áåç ÿäðåíè ìîùíîñòè íèå 
èçöÿëî ùå ñå îáåçëè÷èì!

то доста за този проект-  за 
проучването и полагането 
на основите и в никакъв 
случай обектът не бива да 
се загърбва. Освен това 
първите реактори на Коз-
лодуй са спрени, предстои 
спиране и на следващи и 
ние, ако не направим Бе-
лене, след няколко години 
няма да имаме мощности с 
енергетиката. Освен скъпата 
електроенергия от  ветроге-
нератори и фотоволтаични 

системи, както и ТЕЦ –овете, 
в енергетиката е добре да има  
и трета мощност от национа-
лен аспект- ядрената. Рефе-
рендумът е възможност да 
дадем един устойчив пазар 
и производител  на електро-
енергия, защото всъщност 
вече нямаме какво национал-
но да произвеждаме- нито 
машиностроене, нито военни 
заводи, нито корабостроене. 
Едно зърно остана в земеде-
лието. Така се обезличаваме 
в национален план.

беше направен опит да бъде 
неглижиран, опорочен и 
проведен при странни об-
стоятелства. Това заяви на 
нарочна пресконференция 
народният представител 
от "Коалиция за Бълга-
рия" Атанас Мерджанов. В 
пресконференцията взеха 
участие червените кметове 
на трите ямболски общи-
ни - Георги Георгиев на 
"Тунджа", Митко Андонов 
на Стралджа и Христо Хри-
стов на Болярово, заедно с 

областния председател на БСП 
Николай Пенев и тунджанския му 
колега Кирчо Карагьозов.

Позицията на БСП от самото 
начало в била ЗА развитието на 
ядрената енергетика и ЗА постро-
яването на АЕЦ в Белене, заяви 
Мерджанов.  Категорично заявя-
ваме, че никой от страна на пре-
дишното българско правителство 
не си е позволявал да подценява 
националните интереси, винаги 
разговорите с руската страна са 
били водени от интереса на бъл-
гарските граждани.

ßíóàðñêà 
áÿëà 
ðàäîñò
И без  топлия снегояд бялата пелена по-

крила стралджанско в началото на  януари  
бързо отстъпи позициите си. Капчуците не 
попречиха на  удоволствието от тихата бяла 
зима. Снежен човек в центъра на Стралджа 
усмихнато поздравяваше минувачите. 

Рехавата  снежна покривка  не повлия 
особено на движението в общината и града. 
По главните пътища, още при появата на ня-
колко сантиметра сняг, преминаха машините 
на снегопочистващата фирма. 

В средата на месеца слънцето необичайно 
щедро повиши температурите.  И дъждец 
падна, и вятър подуха…Природно разноо-
бразие!
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СЪОБЩЕНИЕ
 Община Стралджа  ПРОДАВА 2 хил. бр. кукорчета. 

  Цена- 0,50 лв./бр. За справки и заявки – в оранжерията на Южен парк

Хитри, комбинативни, артистич-
ни, много настойчиви се оказват 
телефонните измамници напоследък. 
Атакувайки възрастните хора от 
Стралджа и общината  телефонните 
играчи вкарват богат арсенал от 
лъжи и успяват добре да преметнат  
наивните. Трета възрастна жена от 
района пострада само в рамките на 
седмица. Бабата от Стралджа  била 
изненадана  посред нощта с теле-
фонно обаждане и твърдението, че 
внукът й е пострадал от катастрофа. 
Докато е още полузаспала жената 

така се оплела в лъжовната примка 
и веднага дала скътаните 4000 лв. на 
непознатия, който  довтасал немед-
лено до вратата на дома й.  Половин 
час по.-късно женицата се сетила 
че внукът й, който „спасявала” със 
скътаните парички, спи на втория 
етаж и отишла да проверява дали е 
добре.  Едва тогава  „вдянала” , че е 
излъгана, но тюхкането  не помогнало 
за връщане на тлъстата сума. 

    От РУ ”Полиция”- Стралджа  
за пореден път потвърждават, че в 
общината има бум на телефонните 

измами. Обажданията обикновено 
са между 22 ч. и 2 ч. през нощта. 
За да предпазят възрастните хора от 
измами полицаите вече по няколко 
пъти са обиколили всички селища 
с поименно предупреждение на 
всеки от възрастните жители да не 
се поддават на фалшивите обажда-
ния. Въпреки предприетите мерки 
и огромната разяснителна кампания  
ударите на измамниците продължа-
ват.  За една седмица от трите жертви 
телефонните майстори са прибрали  
близо 7 хил. лв. 

Òðåòà  áàáà 
„èçãîðÿ” ñ 
õèëÿäàðêè

Секретарят на община Стралджа  Атанаска Христова 
събра на работна среща кметове и кметски наместници 
от общината за уточняване задълженията  по организация 
и провеждане на предстоящия референдум на 27 януари. 
Г-жа Христова припомни, че част от   основните задачи на 
кметовете са свързани с проверка на помещенията за про-
веждане на избора, осигуряване на отопление и осветление,  
транспорт за превоз на СИК, на бюлетините , съдействие 
за предаване  протоколите в РИК и др. Всеки от кметовете 
и кметските наместници получи и необходимата докумен-
тация за референдума, уточнено беше  работното време на 
административните екипи за  промени в настоящия адрес. 
Стана ясно, че в събота в общината са постъпили около 60 
искания за гласуване по настоящ адрес, всички те са обра-
ботени и желанието на избирателите ще бъде изпълнено.

На 22 януари предстои организиране на обучение за 
членовете на СИК.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Áåç  îòðèöàòåëíî âúçäåéñòâèå 
âúðõó îêîëíàòà ñðåäà?
На 8 и 9 януари в  Стралджа, Маленово, Недялско и Палаузово  

бяха проведени срещи за обществено обсъждане  на Доклад за 
оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно 
предложение „Изграждане на ветроенергиен парк за производство 
на електрическа енергия, състоящ се от 38 турбини с мощност до 
3,0 MW в землищата на Маленово, Недялско и Палаузово, Общи-
на Стралджа”. Пред еколози от общината и жители на селищата 
представители на възложителя „ИВЦ България 3” ЕООД направиха 
презентация на инвестиционното намерение като обърнаха внима-
ние на всички съпътстващи дейности по изграждане на вятърния 
парк  в общината на обща площ 140.637 кв.м. Според  експертите по 
подготовка  на доклада,  инвестиционното намерение е в съгласие с 
изискванията на законодателството у нас, „Натура 2000” , указанията 
на МОСВ и отговаря на изискванията на ЕС. Изграждането на парка 
ще се реализира без да се засягат защитени територии по смисъла 
на ЗЗТ. Строителната фаза, която ще продължи година и половина, 
е планирана за 2015 г. като дейностите няма да повлияят за шумово 
натоварване на района. Не се очакват вредни емисии в атмосферния 
въздух, няма да има замърсяване и на водата. Комплекс „Стралджа” 
е на отстояние около 10 км от самия парк и няма опасност за намаля-
ване броя на птиците в комплекса. Защитена зона „Река Мочурица” 
също е на безопасно отстояние от парка. Предварително ще бъдат 
извършени спасителни археологически разкопки, за да не се нанесат 
щети на културното наследство в района.

    Проектът, който е в рамките на около 250 млн. лв. с експлоата-
ционен период на ветропарка от 25 години,  ще се реализира изцяло 
в земеделски земи, не се засягат пасища и гори или находища на 
лекарствени растения. 

Специалистите по изготвянето на доклада в заключение предлагат  
на екологичния експертен съвет към  РИОСВ Ст. Загора  да одобри 
доклада и разреши   реализирането на инвестиционното предложе-
ние.  Като положителен факт се отчита , че общината ще може да 
получава съответните приходи  от   такси и  разрешителни, очаква 
се и осигуряване на работни места както по време на строителството 
така и при експлоатацията на парка.

При обсъждането на доклада по ОВОС представителите на 
община Стралджа поискаха допълнителни гаранции за запазване 
растителния и животински свят в района, за недопускане вредни 
влияние върху населението,  както и за осъществяване на едного-
дишен мониторинг. 

Ñðåùà íà êìåòîâå çà ðåôåðåíäóìà

Ïðåäàäîõà ðåãèñòðèòå çà 
ãðàæäàíñêî ñúñòîÿíèå

Кметовете и кметските наместни-
ци от община Стралджа се справят 
успешно  с работата по регистрите 
за гражданско състояние. Това по-
твърди за поредна година в Стралджа 
Добрина Клисурска, нач.ТЗ”ГРАО”, 
Ямбол, която прие без забележки до-
кументите за 2012г. Като длъжности 
лица определени със заповед на кмета 
Митко Андонов да издават актовете за 
раждане, смърт и сключен граждански 
брак, кметове и кметски наместници 
от общината доказаха, че правилно 
са разчели и най-съществените под-
робности от Закона за гражданско 
състояние, както и неговите проме-
ни. Няма допуснати проблеми и по 
попълване на въведените миналата 
година нови образци документи. На 
срещата с кметовете при предаване 
на регистрите присъстваха Иван Ге-
оргиев, зам.кмет, Мария Толева, зам.
кмет, Атанаска Христова, секретар. 
Г-н Андонов изрази задоволството си 
от добре свършената работа и пожела 
на кметовете и кметските наместници 
да продължават да работят все така 
отговорно и в съответствие със Закона. 

Социален работник, компютърен 
специалист, специалист-микробио-
логичен контрол в хранително-вку-
совите производства са трите специ-
алности по които кмета на община 
Стралджа Митко Андонов назначи 
трима млади специалисти.Атанас 
Георгиев, Атанас Иванов и Николай 
Енчев ще работят през следващите 6 
месеца по програмата „Ново начало”. 
Проектът, който им осигури работа 
е „Създаване на заетост чрез осигу-
ряване възможности за стаж”, схема 
„Ново начало- от образование към 
заетост”, финансиран с подкрепата на 
Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”. Община Стралджа 
е първа в усвояването на тази схема 

След бурните Ивановден и Йордановден, 
след средняка Антоновден, януари се отчете 
и с Атанасовден, който упорито подсказва, че 

Ïðàçíèöè è ïðàçíóâàùè
денят расте и …зимата 
леко-полека си отива. 
С наздравици и щедри 
пожелания в общината 
отбелязаха празникът 
на именниците Ата-
наска Кабакова, пред-
седател на ОбС, Ата-
наска Христова, секре-
тар, Атанас Георгиев и 
Атанас Иванов, млади 
специалисти по про-
грама „Ново начало”, 
Атанас Димитров. Да 
са живи и здрави, да се 
радват на успехи и мно-
го щастливи мигове!

 В ОБЩИНА СТРАЛДЖА

„Íîâî íà÷àëî” çà òðèìà 
ìëàäè ñïåöèàëèñòè

в областта.    Младите 
мъже са разпределени в 
отделите „Образование 
и социални дейности”, 
„Административно-фи-
нансов” и „Стопански 
дейности” при съот-
ветните настойници с 
които вече уточниха и 
служебните си задълже-
ния. Днес новоназначе-
ните специалисти бяха 
приветствани  лично 
от кмета на общината 

Митко Андонов, който им пожела 
добра реализация,  доказване на въз-
можности, умения, знания  и даване 
гаранции за продължаване на работа 
в  общината. „Бъдете упорити в усво-
яването на работата, интересувайте 
се от приложението на нормативната 
уредба, от решаването на практи-
чески казуси, покажете, че можете и 
искате да работите по проекти, така 
ще докажете, че притежавате нужния 
потенциал за работа в общината и ще 
напишете собствения си атестат за 
това!”, подчерта в обръщението си 
към младото попълнение г-н Андо-
нов. „Имате огромно поле за изява!”, 
допълни той с пожелание за успешна 
и приятна работа.
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Равното стралджанско поле може 
да ражда всичко. Експериментите 
с отглеждането на различни видове 
култури винаги се оказват успешни. 
И ако добивите от пшеница, ечемик, 
царевица и слънчоглед обикновено 
гонят максимума, същото се случва 
и при плодовете, при зеленчуците. 
Някой казват, че това се дължи на до-
брата почва, други  търсят причините 
в поливните площи, трети се позова-
ват на традициите и трудолюбието на 
местните жители.

Воден от късмета си или може би от 
добра прозорливост преди около десе-
тина години в Стралджа пристигнаха 
тютюнопроизводители от Кърджалий-
ско, пожелаха да обработват земята, да 
покажат, че тя е истинско богатство  и 
за производството на тютюн. 

ЕТ ”Спас” Сюлейман Джамбаз” 
много бързо се наложи като една от 
добре развиващите се в общината. 
Отначало/ през 1993г./ с наета , а после 
и със собствена земя в землищата на 
Стралджа и Зимница, по-късно с раз-
ширяване на границите и в съседните 
села. На 2500 дка отглежданите сортове 
„Верджиния”, „Бърлей” и „Ориентал-
ски” дават рекордно производство, 
увеличават се и наетите работници, 
които  се утвърждават и като опитни 
тютюнопроизводители.  Всеки от тях 
признава, че получава високо възна-

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ
Уважаема редакция,
Искам,  чрез страниците на Вашия вестник, да поднеса искре-

ната си благодарност за отпуснатата ми еднократна финансова 
помощ  с решение на ОбС по предложение на кмета Митко Ан-
донов.  Страдам от тежко заболяване и получената финансова 
подкрепа за мен е от огромно значение. От мое име и от името на 
семейството ми  пожелавам на г-н Андонов и съветниците много 
здраве и да се отнасят все така с разбиране към проблемите на 
хората от общината, да бъдат отзивчиви към чуждата болка и 
да помагат колкото могат.

СТОЯН ИВАНОВ СЛАВОВ ,  с. Богорово

- Г-н Андонов, изпратихте 
първата година от третия си 
мандат като кмет на общината 
с една добра  равносметка, но не 
спестихте и  тревогите, които  
връхлетяха района. 

- Да, така е. Като цяло измина-
лата 2012 г. за община Стралджа   
ще остане белязана от добри и 
лоши събития. Не може да се от-
рече, че през първото полугодие 
бяхме подложени на не малко 
изпитания. Трагичните събития 
около взривовете  край Лозенец, 
наводненията  от реките Мараш и 
Мочурица през януари и рекорд-
ните   майски валежи, пожара в 
Александрово  предизвикаха  уме-

2013 - íîâè ïðîåêòè ïðîìåíÿò  
èíôðàñòðóêòóðàòà

„ДЖАМБАЗ АГРО” ООД С НАГРАДИ И ПЛАНОВЕ ЗА БЪДЕЩЕТО 
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граждение за труда 
както и допълни-
телни социални при-
добивки. Собстве-
никът на фирмата 
Сюлейман Джамбаз 
прозорливо  разши-
рява производството 
със зърнени култури 
и зеленчуци. Успе-
хите са безспорни. 
В Зимница  е създа-
дена нова база, която 
разполага с модерни 
сушилни, машино-
тракторен парк, по-
мещения за отдих на работниците. 
Следвайки тенденцията за постепенно 
намаляване на тютюнопроизводството 
през 2010г. Сюлейман залага първите 
600 дка  с лавандула. Финансирането 
идва чрез два проекта по ПРСР на обща 
стойност 260 хил. евро. За обработката 
на новата за района техническа култура 
е закупена нова техника, изградена е 
и маслобойна, има увеличение в броя 
на работниците, подготвени са и дого-
ворите за 100% износ на стоката. Две 
години по-късно „Джамбаз Агро” ООД 
вече е с визитка на производител на 
лавандулово масло. Площите с ценната 
култура са над 1200 дка. Пусната е и 
първата инсталация за дестилиране 
на етерични масла в Ямболско , която 

постепенно ще преработва тонове ла-
вандула и с възможности за добив на 
етерични масла от още 20-тина култури 
като маточина, мента, лайка, копър и 
др. Заразени от ентусиазма и успехите 
на „Джамбаз Агро” в общината се 
появяват и негови следовници.

„Джамбаз Агро” ООД е не само с ут-
върден авторитет в района и областта. 
Миналата година в сериозно областно 
състезание фирмата  заслужено получи  
кристален пакет в категорията „Зелена 
инвестиция”. За фирмата тепърва ще 
се говори, тепърва предстоят големите 
успехи. А община Стралджа добави в 
своята визитка и производството на 
етерични масла.

Надя ЖЕЧЕВА
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нието ни да се справяме с тежки и 
непредвидени ситуации.Трябваше 
да реагираме бързо, адекватно, 
трябваше да взимаме решения в 
движение, трябваше да мислим за 
сигурността, за запазване живота  
на хората, а това са действия които 
дават сигурност на хората,  показ-
ват доколко можем да се справим 
в различните екстремни ситуации.  
Преодоляхме препятствията, но 
раните си останаха. Стралджа и 
стралджанци още дълго ще помнят 
2012г. Важното е да не допускаме 
подобни събития за в бъдеще.

През 2012 нашата община ра-
боти с един консервативен, но в 
същото време конструктивен и 

приоритетен бюджет. Кризата и 
трудното финансово положение 
в държавата като цяло наложи 
вземането на решение за промяна 
в структурата на администрацията 
в посока намаление числеността на 
персонала. Такива решения никога 
не са лесни и приятни…

- За сметка на всичко това 
през втората половина на годи-
ната  общината имаше видими 
успехи.

- И това е вярно. Макар ,че ако 
питате мен, трябва да припомня, 
че в началото на 2012 подписах  
договора по първия трансграничен 
проект „Стралджа и Сулоглу-пъ-
туване отвъд границите”, както 
и договорите за изпълнение на 
проекти по ПРСР за ремонти на 
читалищата в зимница и Лозенец, 
стартира и проекта „Социално 
предприятие за озеленяване и бла-
гоустройство- Община Стралджа”, 
което е начало на успехите. Дру-

гите добри новини които бележат 
2012 са началото на строителство 
на храм в с.Саранско, изпълне-
нието на проектите на църковните 
настоятелства и обновяването на 
храмовете в Правдино, Лозенец 
и Воденичане, , изпълнението на 
социални програми и назначението 
на над 400 души от общината. Счи-
там за успех и старта на проектите 
по възстановяване на парковете в 
Стралджа, подписването на проек-
тите по мярка 321 за изграждане 
на пътя Стралджа-Атолово, Во-
деничане –Джинот и реконструк-
ция на първи етап водопроводна 
мрежа във Воденичане.  Както и 
подписания договор по социалния 

проект за домашни помощници 
към ДСП в Стралджа, Каменец и 
Войника. Добър знак е , че работим 
с управляващия орган на МОСВ 
за изграждане на пречиствателна 
станция, канализация, водопровод 
и дъждовна канализация  на Страл-
джа. Към момента по тази мярка 
сме около 15 общини  и се надявам 
през януари да бъде одобрен и този 
проект.  Имаме одобрението и на 
проект по Оперативна програма 
„Административен капацитет”. Да-
дохме ход на втория трансграничен 
проект. Общината осигури работа 
на няколко млади специалисти 
по програмата „Ново начало”…
Радостното е , че по всички въз-
можни програми община Стралджа 
има своите одобрени проекти или 
такива, които предстои да бъдат 
одобрени и това е добрата особе-
ност на 2012 година.

- Разбира се, това е само част 
от постиженията на община 

Стралджа. Миналата година 
Вие бяхте удостоен с наградата 
на СБУ и Европейския комитет 
по образование  „За най-добър 
социален партньор – кмет”, 
получихте и плакет за инициа-
тивност и принос в развитието 
на РАО”Тракия”, което е във 
връзка с доброто управление и 
инициативност.

- Приемам тези отличия като 
оценка за работата на нашата об-
щина. И съм категоричен, че актив-
ността ни по отношение разработ-
ката  и изпълнението на проекти 
ще продължава. Добрите практики 
ще бъдат част от ежедневната ни 
работа. Друга тенденция в рабо-
тата ни е да запазим бюджетния 
баланс в общината, което означава 
сигурност за поемане на бъдещи 
ангажименти и устойчивост в 
дейността като цяло. Приоритетно 
ще остане функционирането на 
училищата, грижата за възрастните 
хора, подкрепата на младите, вни-
манието към читалищата. Ще ра-
ботим така щото инициативността 
на хората  да се поощрява. В тази 
връзка  ми се иска да припомня , 
че в края на годината благодаре-
ние обединяването на общинско 
ръководство, ОбС и гражданско 
общество постигнахме запазването 
на бързите влакове на Стралджа и 
Зимница. Плод на инициативност-
та е и  подготовката за изграждане 
паметник на Вълкана Стоянова в 
Люлин. Да не говорим за идеите 
по селата, които се превръщат в 
традиции. Свое достойно място  
имат и читалищата, и клубовете 

на пенсионерите, и местния биз-
нес. Тук е мястото да спомена, 
че благодарение инициативността 
на местните фирми в Стралджа 
беше открита нова животновъдна 
база на земеделския производи-
тел Йордан Парушев, „Джамбаз 
Агро  ООД”  получи кристален 
плакет на областта в категорията 
„Зелена инвестиция”, водещи в 
общината с добри успехи през 
годината са  фирмите „Керамична 
къща-Стралджа”, ЗПТ, „Арс-мебел. 
МУРРА-2002” Лозенец  отбеляза 
10 годишнината с  успешна реа-
лизация на няколко проекти, добро 
развитие и продажби на вътрешен 
и външен пазар имат винопроизво-
дителите от Панда инвест и винар-
ска изба „Мараш”, свое  място във 
винопроизводството имат и винари 
от Лозенец…. Постигнатото ми 
дава  увереността, че заедно  ще  
постигнем още много. 

- Давате ми повод да си при-

помним богатството на идеите 
по празника на общината мина-
лата година.

- Да, събитията които  влязоха в 
празничната програма на Стралджа  
бяха много и разнообразни. Идеите 
идваха от всяко село, от всяка орга-
низация. Това е радващо. Щастлив 
съм, че във всяко от населените 
места имахме поводи за събиране 
на хората. Това беше повод и за 
изява на нашите фолклорни ансам-
бли „Въжички”-Стралджа, „Златен 
клас” Зимница и „Божур”-Чарда. 
Активност проявиха и фолклор-
ните групи към читалищата, на 
сцената в Стралджа видяхме пре-
миерата на театралната постановка 
„Вражалец”, която  достави радост 
на почитателите на това изкуство. 
Проведохме Първия национален 
конкурс „Дървото на живота” с 
огромен интерес на творци от цяла 
България и с поклон към  Станка 
Пенчева, един доказал се  и обичан 
творец…

- В началото сме на 2013 го-
дина. Какви са очакванията Ви?

- Аз съм оптимист по природа. 
Вярвам, че новата година ще бъде 
добра и успешна за община Страл-
джа. Очакванията ни са да реализи-
раме започнатите проекти, а заедно 
с това да получим одобрение на 
нови. И ако през 2012 г. успяхме да 
постигнем реализацията на близо 
50 проекта на обща стойност над 7 
млн. лв., то нека си пожелаем през 
2013 г. да повторим този успех, а 
защо не и да го увеличим!

 Интервюто взе: Надя 
Жечева
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Íîâî îáçàâåæäàíå 
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В 5 класни  помещения в СОУ”П.

Яворов” Стралджа е направено 
подновяване на ламинирания пар-
кет, доставени са  и нови килими. 
Придобивките са във връзка с из-
пълнение на проект „Подобряване 
на качеството  на образованието в 
средищните училища чрез въвеж-
дане на целодневна организация на 
учебния процес”   по Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси”. Обновените помещения 
ще се използват за осъществяване 
на занимания по интереси  за 310 ученици от 14 полуинтернатни 
групи  в училището, потвърди директорът Валентина Маринова.

Очаква се и  доставката на нова мебелировка  за същите поме-
щения и класни стаи. 

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Желанието за посещение на училище 
се възпитава, то се изгражда стъпка по 
стъпка, считат педагозите от СОУ”П.
Яворов”-Стралджа. За да  събуди 
интересът на някой по-небрежни към 
учението ученици   колективът под 
ръководството на директора Валентина 
Маринова, заедно с всички традицион-
ни и съпътстващи ежедневието мерки, 
работи и по проекта „Без отсъствия” по 
НП”На училище без отсъствия”. Проек-
тът е по стартиралата за първа година 
мярка „Без отсъствия”. Общата стойност   
8 460 лв. е достатъчна за осигуряване 
на някой така необходими консумативи 
и пособия за децата. На този етап е 
осигурена  транспортна карта за пъту-
ване  на ученик от 11 клас,  ученически 

пособия и  учебници на стойност 2 700 
лв. за учениците от начален, среден и  
горен курс.  Като много добра идея се 
приема изготвянето на табла за отчитане 
на отсъствията , които присъстват във 
всяка класна стая . Всеки месец се по-
пълва графика за направените извинени 
и неизвинени отсъствия , за да може да 
се правят и нужните констатации, да се 
предприемат мерки за преодоляване на 
негативната тенденция.

       По проблема „отсъствия” е при-
влечено  вниманието и на родителите . 
На специално организирана среща те 
са запознати с работата на училището 
по ограничаване  отсъствията на децата 
им. На въпроса „Защо учениците правят 
отсъствия?” родителите посочват за 

Â èçïúëíåíèå íà ïðîåêòà "Áåç îòñúñòâèÿ” â ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ”

Äà ó÷èì è ñå çàáàâëÿâàìå çàåäíî!
основни причини най-често лошото фи-
нансово състояние, невъзможността да 
осигурят учебници и пособия, липсата 
на достатъчно време за повече контакти 
между родители и деца. Като последица 
от отчуждаването в семейството е  и 
непознаване  интересите на децата. По-
казателна за това е проведената  анкета 
сред ученици и сред родители на тема 
„Кое е любимото занимание на детето?” 
Разминаването в отговорите е достатъ-
чен показател  за необходимостта от 
оздравяване на семейната атмосфера. 
Резултатите от  анкетата ще се анализи-
рат и на родитело-учителско-ученическо 
мероприятие на тема „Обичай ме и ми 
го казвай!”.

    В целевата група по изпълнение 

на проекта, общо 37,  са учениците с 
по-голям брой неизвинени отсъствия 
и родители чиито семейни добавки са 
спрени поради отсъствия на децата от 
училище. 

     През м.април е планирана кръгла 
маса на тема „Ученическо самоупра-
вление” като идеята е да се даде въз-
можност за включване на учениците в 
този ден .  Обсъждането на интересни 
идеи ще прерасне в среща-разговор на 
тема „Мога ли да бъда отговорен?” В 
желанието да се прекрати тенденцията 
за липса на интерес у учениците към 
избор на бъдеща професия  в СОУ”П.
Яворов” предвиждат за родителите    
„Ден на отворените врати в училище”, 
време което ще се използва за разговор 

по професионалното ориентиране на 
децата. По същото време за учениците  
ще се организира  „Седмица на упра-
влението и бизнеса в моя град”, което 
предполага привличане на предста-
вители на общинското ръководство и 
бизнеса , презентация на местни фирми 
и събуждане интерес у учениците към 
определени професии необходими за 
местния пазар на труда.

    Част от проекта „Без отсъствия” е 
включването на 10 ученици в инициати-
вата „Връстници помагат на връстници”. 
Те са избрани да бъдат добрия пример 
в учението, спорта, културните прояви, 
извънкласните форми като идеята е да 
мотивират своите съученици да тръгнат 
по техния път. 

В ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 
Стралджа изпълняват единствения 
спечелен в Ямболска област проект „ 
В моето училище е забавно” , който 
е по Националната програма ”Учили-
щето- територия на учениците”, модул 
„Подкрепа на целодневното обучение на 
учениците от начален етап”. Проектът 
е на обща стойност 8 530 лв.  

4Екипът, под ръководството на 
директора Дора Найденова, реализира 
проекта с  мисълта за осмисляне на 
свободното време на учениците, работа 
по цялостна интеграция и социализация 
на учениците от различни етноси, гаран-
тиране на равен достъп до качествено 
образование и превенция на ранното 
отпадане от училище чрез включването 
на децата в полуинтернатни групи и 
групи по интереси за практикуване на 
любими за тях дейности и засилване 
на мотивацията за учебен труд, по-
дълъг и пълноценен престой на децата 
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в училище. 

4Изпълнявайки различните дейнос-
ти по проекта  в училището  се създадат 
трайни нагласи за редовно обучение 
на учениците, като целта е училището 
да се превръща все повече в място за 
придобиване на по-голям обем знания 
и умения и удовлетворяване  на творче-
ските потребности на децата  осъзнава-
не ценността на образованието за раз-
витие  и реализация на личността. При 
изпълнението на проекта вниманието 
е насочено към активна извънкласна 
дейност и занимания по интереси 
с учениците от ПИГ от четвъртите 
класове със старши възпитател Мария 
Николова. Работи се по предварително 
подготвен план, който включва направ-
ленията „Наука”, „Изкуства”, „Спорт”, 
„Образователни игри”, „Занимателни 
игри”.     На този етап за постигане на 
целите е оборудвана стая – занималня 
за учениците от ІV клас с 12 бр. дву-

местни маси, 24 стола, шкаф, диван, 
бюро, атрактивни килими. Закупени са 
консумативни материали като скицници, 
бои и флумастери , други пособия за 
извънкласната дейност. Особен интерес 
представляват книгите- енциклопедии, 
български народни приказки и др., за-
бавните и образователни игри.

Изминалата 2012 г. за здравните ме-
диатори от община Стралджа  беше из-
пълнена с много и разнообразна работа 
сред ромското население, но и с реално 
постигнати успехи. Като положителен 
факт в областта се отчита, че благода-
рение активността и настойчивостта на 
медиаторите в община Стралджа всички 
деца са обхванати със задължителните 
имунизации. С езика на цифрите  по 
Националния имунизационен календар 
броят на имунизациите в общината е 
над 2 259, а данните за профилактични 
прегледи сочат бройката 3 984. По по-
казателя превенция и контрол на ХИВ 
–СПИН и туберкулоза е извършен кон-
трол на 3-ма възрастни и 2 деца, които 
са преминали през болнично лечение и 
прием на лекарства, извършени са необ-
ходимите изследвания и на контактните 
лица. Продължава сериозната работа 
сред младите семейства за планиране 
броя на децата. 6 млади жени с повече 
от три деца са пожелали да поставят 
спирала, увеличава се броят на тези 
,които търсят повече информация от 
домашните лекари и акушер-гинеко-
лога д-р Паскалева за ползването на 
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Здравните медиатори Благовеста Георгиева и Мильо Добрев

контрацептиви.
Като част от своята работа здрав-

ните медиатори Благовеста Георгиева 
и Мильо Добрев приемат грижата за 
особено тежки случаи на заболяване и  
лечение. Благодарение на тяхното съ-
действие , помощта от общината и отдел 
„Социално подпомагане” са осигурени 
инвалидни колички на Крум Атанасов 
и Митка Гочева, с решение на ОбС е 
гласувана еднократна помощ на двамата.

През годината в ромските квартали 
са организирани лекции и здравни 
беседи на различни теми. С особен 
интерес са посрещнати  разговорите  
за предпазване от ранни бракове, за 

предпазване от  туберкулозата и лечение 
на болестта, за  ваксините против рак 
на маточната шийка и др. Не малък е 
броят на преминалите през мобилния 
кабинет с мамограф. Повод за разговори 
стана представянето на филма „Кои са 
тези майки?”

Като добра последица от работата с 
ромското население здравните медиато-
ри посочват факта, че община Стралджа 
е водеща в поставянето на ваксини про-
тив рак на маточната шийка.  За първи 
и втори прием в района се отчитат 50 
ваксинации като от подлежащите за това 
47 лица повечето са обхванати. 

По-здрави, по-разумни, по-щастливи

Доброволците от БМЧК при СОУ ”П. Яворов” Стралджа 
и тази година изпълниха мисията си в помощ на нуждаещи 
се връстници. Младите червенокръстци,  заедно с художника 
Денка Георгиева, нарисуваха над 200 празнични картички, 
които разпродадоха благотворително сред населението на 
града. Голямата част от събраните  185 лв., по единодушно 
решение на  ОбС на БМЧК, ще бъдат връчени в помощ 
на десетокласничката от СОУ ”П. Яворов” Мария Савова. 
Малкият остатък ще се използва за закупуване на материали  
за следващата благотворителна кампания.

Áåç òþòþíåâ äèì!
Не е модерно, не 

е здравословно, не е 
престижно да бъдеш с 
цигара в ръка!

Днес е по-интересно 
да се откажеш от тютю-
на, отколкото да пушиш!

Такива са най-нови-
те лозунги в СОУ”П.
Яворов”-Стралджа  , 
които обединяват  все 
повече ученици. При-
чината е, че в най-голя-
мото общинско училище  
работят  по изпълнение-
то на един интересен 
проект, който със своите разнообразни дейности привлича вниманието на деца 
и родители. „Без тютюнев дим” е проект по Националния ученически конкурс 
„Проектът на нашия клас- за живот без тютюн 5”. Целевите групи са учениците 
от VІІ клас в училището, общо 41, с ръководители педагозите Ваня Тенева и 
Диана Георгиева. „Желанието да участваме в този проект е продиктувано от 
старанието ни да помогнем за ограничаване на тютюнопушенето, както сред 
учениците, така и сред техните родители. Надяваме се да успеем да ги убедим  
да не допускат цигарите в живота си!” споделят  учителите, за които в привли-
чането на агитатори е много важно  да се  използва подхода „Предай нататък!”.

Като начало през м.ноември м.г. в училището бе проведена анкета за ус-
тановяване отношението на учениците към употребата на тютюневи изделия, 
изготвено е табло „Здравните предупреждения срещу тютюнопушенето”. Добро 
попадение се оказва   презентацията на тема „Дим да го няма!”. По време на 
своето коледно парти учениците от горен курс се обединиха под лозунга „Модер-
ните млади хора не пушат!”. В началото на тази година предстои провеждането 
на конкурс за рисунка на тема „Пушенето е вредно”. Доброволците от БМЧК, 
които са партньори по проекта заедно с Училищното настоятелство,  ще се 
включат в подкрепа на идеята с лекции за вредата от тютюна. За месец март е 
насрочен литературния конкурс, изпитание за творческите заложби на ученици-
те по темата „Какво можем да правим ако не пушим?” Търсейки разширяване 
обсега на внимание по темата екипът ще организира и фотоизложба „Опасния 
живот на един пушач”. От сега се обмисля и предстоящата среща с популярни 
личности – непушачи. На финала  е провеждането на тренинг „Младите хора и 
тютюнопушенето”. Предвидено е измерване информираността на учениците , 
участници в проекта, чрез въпросник. Няма да бъдат подминати и родителите, 
които също ще бъдат анкетирани по темата.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта  се свързват с регулиране 
броят на непушачите, увеличаване групата  на младите хора с негативно отноше-
ние към тютюнопушенето, които мотивират и съучениците си в отказ от тютюн.

Äîáðîâîëöè  â ïîìîù íà  âðúñòíèöè
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Надя Жечева 
2012 година за Община Стралджа 

стартира с добри новини. 
Като добра надежда в  родилния 

дом проплакаха близнаците  Асен 
и Пепа от Зимница, а за Стралджа 
първото родено бебе на годината се 
оказа малката принцеса  Михаела. 
Подписаният договор от кмета Митко 
Андонов за изпълнение на проекта 
„Стралджа и Сулоглу-пътуване отвъд 
границите”  даде ход на  сериозни и 
полезни връзки между България и 
Турция. Програмата „Глобални биб-

лиотеки”,  /след Стралджа, Тамарино, 
Воденичане, Недялско и Войника/ , 
стъпи и в читалище- Зимница. Подпи-
сан беше и договорът за изпълнение 
на проекти по ПРСР, които осигуриха 
финансиране ремонтите на читали-
щата в Зимница и Лозенец. Стартира 
изпълнението на проекта „Социално 
предприятие за озеленяване и бла-
гоустройство – Община Стралджа”. 
Добра новина беше и наградата на г-н 
Андонов от Синдиката на български-
те учители  и Европейския комитет 
по образование – „ За най-добър 
социален партньор”.

Много скоро добрите новини бяха 
последвани от тревожни. През януари  
общината попадна във воден капан.
Мараш удави надеждите за урожай. 
В участъка между Лозенец и Атолово  
над 4 хил. дка есенници останаха под 
вода.  В началото на февруари 1000 
дка обработваеми земи в землището 
на Воденичане  бяха заляти от Мо-
чурица, сериозни проблеми създаде 
реката и по трасето на строящата се 
АМ”Тракия”.   

Кризата предизвика ОбС да утвър-
ди един консервативен , но в същото 
време конструктивен и приоритетен, 
бюджет заедно с промяна в структу-
рата на администрацията в посока на-
маление на числеността на персонала. 

Като компенсация за тревогите от 
началото на годината едно момче от 
V клас при СОУ”П.Яворов”- Ивайло 
Николай Русев, стана сребърен меда-
лист от ХХ Национален  турнир по 
математика и предизвика гордост у 
всеки стралджанец. В най-голямото 
общинско училище дадоха пример за 
отношение към иновативни практики. 
Въвеждането на електронен дневник 
повиши авторитета на училището.  
РУ”Полиция” отчете година със спад 
на престъпността и с разкриваемост  
на престъпленията  53 % отново се 
нареди на първо място в областта. 
Лавандулата стана част от земедел-
ското производство на общината чрез 
фирма „Спас –Сюлейман Джамбаз” , 
за да може в края на годината фирма 
„Джамбаз Агро”ООД заслужено  да 
получи кристален пакет в категори-
ята „Зелена инвестиция”. В Между-

народната година на кооперациите 
земеделските стопани в общината 
направиха равносметка според която  
земеделието категорично  има своето 
бъдеще в района.

На прага на пролетта в общи-
ната  ловците преброиха дивеча, в 
Александрово проплакаха  от чакали 
, последваха  ловни излети  и …
сериозна  корекция на  порасналия  
брой  вреден хищник. Трифон.Заре-
зан пристигна със сто каба гайди в 
общината. Недялско заряза с песните 
на родопчанката Сийка Хълбукова, 
Стралджа отвърна с наздравици, 
песни и танци с ансамбъл „Въжички”. 
Кукерите към читалище „Просвета 
-1892” Стралджа  увеличиха между-
народните си отличия с награда от 
фестивала „Кукове- Раковски 2012”. 
„Да бъде цар доброто!”

 благославяха маскираните  на 
Общинския кукерски празник. Г-н 
Андонов отчете успешните 100 дни 
от своето управление като кмет трети 
мандат.  „Водим бъдещето за ръка!” на 
тази тема рисуваха своя ден  децата 
от детските градини.   Жените от 
клуб „Надежда”  подредиха първата 
си изложба „Произведено в Община 
Стралджа” и дадоха изява на местни 
производители, занаятчии, творци. 

Дамският клуб осъществи и други 
свои идеи – туристически празник 
„Блага вест” и великденското шоу 
„Баба учи внуче”. Читалището във 
Войника украси витрината си с 
плакет на „Агора”, а СОУ”П.Яво-
ров” бе предпочетено за домакин 
на среща по изпълнение проект 
на ЦМЕДТ”Амалипе”.   В края на 
2012 г-н Андонов отчете, че заедно 
с персонала от администрацията, 
е работодател и на над 400 души 
по различни програми за временна 
заетост. В Люлин обединението на 
кметско ръководство с бизнеса позво-
ли изграждането на така необходимия 
мост над реката. Изграждането на 
слънчев парк в същото село подсказа  
интереса и на други инвеститори. С 
пет нови  проекти но Националната 
кампания „ За чиста околна среда” 
кандидатства общината с надеждата 
да подобри околния свят на деца и 
възрастни. Множество мъже, жени 
и деца се включиха в инициативата 
„Да почистим България за един ден!”

В началото на април музеят в 
Стралджа получи ценно дарение 
свързано с обичаната народна пе-
вица Вълкана Стоянова, което пък 
се превърна в старт на подготовката 
за поредното издание на Конкурса-
надпяване „С песните на Вълкана 
Стоянова”. Под надслов „Спомен 
за Вълкана” общината организи-
ра поредица прояви посветени на 
90-годишнината от рождението на 
певицата. На тази, която бе докос-
ната от Господ, беше посветен и  
VІІІ конкурс-надпяване в Стралджа. 
Вдигнатата висока летва  не позволи 
излъчването на носител на Голямата 
награда на името на Вълкана. Част 
от майския празник беше и народния 
събор „Мараш пее”.  ОУ”Св.св.Кирил 
и Методий” Стралджа в изпълнение 
на проект „УСПЕХ” стана издател на 
три  ученически вестника. Младият 
и надежден специалист от община 
Стралджа Янко Стоянов беше участ-
ник в работата на Академичния 
форум за обществена наука АФОН 
2012. , Петър Толев стана бронзов 
медалист на ІV-те Национални игри  
за трансплантирани и диализирани. 

С награди за доброволческа дейност 
БЧК отличи Стайка Николова и  Денка 
Георгиева. ІV място в Националната 
викторина за безопасност на движе-
нието спечели отбора на СОУ, учи-
лището получи специалната награда 
на Руския културно-информационен 
център на Х ученически фестивал 
„Песни России”.Урожайна се оказа 
2012 и за творецът със стралджански 
корен Станислав Марашки. Венец 
на отличията беше първото място за 
разказ в първия Национален конкурс 
„Дървото на живота „ Стралджа 2012.

Добро начинание и последица от 
първия трансграничен проект беше 
преобразяването на х.”Инджови 
извори”. 

След пищни тържества посветени 
на 24 май  , празници на първола-
ците , активна спортна дейност по 
стадионите ,изпращайки първата 
половина на годината Стралджа 
отбеляза и Деня на детето с  богат и 
щастлив празник и нови проекти за 
детските градини. Последваха грижи 
от рекордни майски валежи  / 175 
л./км. Ледена градушка  през май 
покри зимничанското поле. Никой 
все още не знаеше, че  бедата едва 
сега започва…

Взривът на складовете за боепри-

паси край Лозенец, смъртта  на трима 
мъже от Стралджа, разрушенията в 
Лозенец, тревогите, страхът, загубата 
на контрол над посевите… всичко се 
завъртя в един омагьосан кръг. Страл-
джа и Лозенец преживяха своя голям 
кошмар.Месеци по-късно раните от 
пораженията останаха да болят. Както 
и огорчението, че в края на 2012 все 
още няма съобщение за повдигнато 
обвинение по случая, а земеделските 
стопани, чиито земи останаха под 
дъжда на падащите снаряди, все още 
чакат обещаните обезщетения.

Стъпка по стъпка животът в общи-
ната  продължи с добри дела. В Джи-
нот възстановиха колоритния народен 
ритуал „зажънване”. Клуб „Надежда” 
отчете богата годишна дейност. Във 
Войника учредиха клуб на диабетика.  
В СПИ  пристигнаха  представители 
на фондация „Бон Мин” и зарадваха 
с подаръци децата, изпълнението на 
съвместен проект с община Сливен 
и УНИЦЕФ подпомогна спорта в 
интерната. За първи път след трудни 
години и ниски добиви кооперациите 
повишиха рентата и зарадваха стопа-

ните. „Компетентност и отговорност 
бележат работата на ОбС” катего-
рична бе с оценката  си в средата на 
годината Атанаска Кабакова, пред-
седател на ОбС., а общината отчете 
стабилни финанси по време на криза.
Дойде съобщението за одобрение на 
втория трансграничен проект „За 
чиста енергия”. ОбФК Стралджа се 
сдоби с втори футболен отбор. Руби-
нова британска сватба отпразнуваха в 
Поляна. С богата динена реколта се 
отчетоха зимничани.

И добрите новини отново се 
размесиха с лоши. Пожар изпепели 
в Александрово 9 къщи. Горещото 
лято прегори надеждите за урожай 
на слънчогледа. Почина кметския на-
местник на Правдино Кольо Николов.

Магистралата стигна до Зимница 
и стралджанци приеха това като 
поредната добра новина. Три години 
от откриването на храма отбелязаха 
в Чарда. Започна строителството на 
параклис в Саранско. На 15 септем-
ври стралджанските училища приеха 
1 168 ученици. С нова придобивка 
общината зарадва спортистите. Кме-
тът Митко Андонов лично откри  
реновираната сграда на стадиона.  
Сбъдна се мечтата на здравните 
работници. Общината даде ход на 

ремонт на поликлиниката в града 
и здравни служби по селата. Добра 
новина беше възстановяването на 
билетно и колетно гише на ж.п.гарата 
в Стралджа. Както и приключването 
на операция „Чист хоризонт”, което 
на практика трябваше да означава че 
разчистването на снаряди край Пето-
лъчката и Лозенец е финализирано. 
По това време се появи информация 
и за прелитащо над Стралджа НЛО.
Фолклорните състави на Зимница и 
Поляна получиха отличия от учас-
тието си в  14-я международен фол-
клорен фестивал Раднево. Балчик 
онемя пред буенечките на Стралджа. 
„Въжички” предизвика истински 
фурор на международния фестивал 
в крайморския град. И читалище 
„Просвета-1892” започна подготовка 
за отбелязване на 120-та годишнина. 
6 години навърши модерния и поле-
зен ЦСРИ-Стралджа. С проекти на 
църковни настоятелства по ПРСР 
три църкви в общината- Правдино, 
Лозенец и Воденичане, получиха 
финансиране за ремонт. Кметът на 
общината Митко Андонов получи 

плакет за инициативност и принос 
в развитието на РАО”Тракия”. Одо-
брението на проект по ОПАК за 160 
хил.лв. даде шанс за повишаване на 
административния капацитет. За-
почна изпълнението на  строителна 
програма по ремонти на общински 
сгради в общинския център и по се-
лата. Стартира изпълнението на про-
екта за възстановяване на парковете 
в Стралджа. 200 години отбеляза 
най-голямото село в общината – Зим-
ница. Премиерата на „Вражалец” на 
самодейния театрален  колектив при 
читалище Стралджа показа истинска 
магия на сцената. Разнообразни, 
интересни и богати прояви беляза-
ха Празника на община Стралджа, 
за да бъде определен накрая като 
„красив и богат като есента”. За 
ценителите на изкуството интерес 
представляваше фотоизложбата на 
младия творец Красимир Толев. 
Приятелите на литературата има-
ха удоволствието да се срещнат с 
майстора на поезията Валери Стан-
ков.  Впечатляващ беше интереса 
към Първия литературен конкурс 
„Дървото на живота” на името на 
Станка Пенчева. Общината отдаде 
заслужена почит и уважение към 
загиналите в Балканските войни. 

„Няма дори теоретичен шанс някой от тримата работници, които бяха в 
неизвестност, да е останал жив”, съобщи главният секретар на МВР Калин 
Георгиев.
С тези думи, три дни след взрива, главният секретар официално обяви 

смъртта на тримата убити при експлозията. До момента прокуратурата 
все още не е повдигнала обвинения за случилото се. В района продължават да 
се откриват невзривени снаряди.

Както в Стралджа така  в Каменец  
и Александрово организираха въл-
нуващи тържества посветени на 
годишнината. 90-години отпразнува 
читалището в Поляна с показ на 
стари обичаи и народни песни и 
танци. Клуб „Дълголетие” навър-
ши 20 години и събра приятелите 
на тържество. ДВУИ Маленово се 
поздрави с 10 години. Храмът в 
Богорово отбеляза своите 100 годи-
ни.  В Джинот събраха фолклорни 
колективи от общината на един 
невероятен Празник на традициите. 
Представители на СОУ”П.Яворов” 
посетиха Парламента и се завъртаха 
с богати впечатления от столицата. 
Общината спечели поредния си 
проект „Помощ в дома”, който из-
цяло е насочен към хората ползващи 
ДСП. Определяйки го като един 
от най-добре подготвените проек-
ти, лично министър-председателя 
Бойко Борисов поздрави кмета на 
общината.

Институции поставиха „отли-
чен” на СПИ. Делва сред полето 
откриха механизатори от Стралджа. 
Археологическото чудо краси двора 
на общината.

И отново дойде ред неприятните 
новини да изненадат стралджанци. 
От ж.п.г. дойде съобщението за 
ограничения на 8 от бързите вла-
кове в Стралджа и още 5 – в Зим-
ница. Вестта стресна  жителите на 
общината и след едно тревожно об-
ръщение на кмета Митко Андонов в 
организираната подписка се вклю-
чиха 1 200 души, сигнални писма 
на кмета до различни институции 
заедно с протестна декларация на 
ОбС дадоха резултат и от БДЖ  
обявиха съобщението за грешка. 
Стралджа и Зимница запазиха 
бързите си влакове. Гражданското 
общество доказа силата си. Отново 
гражданска инициатива роди идеята 
за изграждане паметник на голямата 
Вълкана Стоянова в Люлин. Втори-
ят трансграничен проект стартира в 
общината. Деца от СОУ”П.Яворов” 
преписаха „История славянобългар-
ская” с признанието „Горди сме, че 
сме българи!”.
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Eëåíà ÒÎÒÅÂÀ  íà 85 ãîäèíèÅäíî ãëóõàð÷å
Едно глухарче кацна на дланта ми,
Наежи се и бързо отлетя.
Едно глухарче грабна мисълта ми.
Едно глухарче страшно ме разсмя.

И литна то с мъничкото си семе,
Понесено на пухкави крилца.
Да дири почва, да чака топло време.
Да грейнат жълти пролетни слънца!

Òâîð÷åñòâî ïîä ñèíüîòî 
íåáå íà çâåçäîïàäà
   Ïëåííèöàòà íà ñëîâîòî è ïåñåíòà îò Ñòðàëäæà Åëåíà Òî-

òåâà íàâúðøè ñâîèòå 85 ãîäèíè.
Поетесата Елена Тотева е родена 

на 1 януари 1928г. в с. Ханово, Ям-
болска област.Средно образование 
завършва в Ямбол, а след това живо-
тът я свързва завинаги със Стралджа. 
Дълги години работи като търговски 
представител на АПК – Котел. 
Труден е нейният житейски път, но 
несломимият й борбен дух я кара да 
преодолява всички препятствия , да 
побеждава със силата на любовта, 
добротата и красотата.

От най-ранно детство Елена носи 
в сърцето си обаянието на благозвуч-
ната българска народна песен.Изявя-
ва се като талантлива народна певица 
с разнообразен песенен репертоар. 

Събира, проучва и популяризира 
богатото фолклорно наследство на 
своя роден край. Създава стотици 
великолепни авторски народни пес-
ни, които издава в сборника „Тунджа 
се вие, извива”. Това непреодолимо 
влечение към красотата на песенното 
и словестно народно творчество 
постепенно приобщава Елена Тотева  
към тайнствата на  личното поетично 
творчество и изящната словестност.

   Първи поетични опити прави 
още през ученическите си години. 
Свои творби публикува в местния 
и централен печат. Самостоятелни 
книги започва да издава в по-късен 
период, но опитът, който придобива 

през годините, разкрива с пълна сила 
поетическите й заложби. И на бял 
свят се появяват дълбоко изстра-
даните, преминали през сърцето и 
душата й книги – изповеди:

„От виното на есента”-лирика 
,1995г.

„Нощна соната” – лирика, 1995г.
„Диви ветрове”- лирика , 1996г.
„Сърцето е самотна гара” – ли-

рика 1997г.
„Слънце от портокал” – лирика 

1998г.
„Нощни клади” – лирика, 2003г.
„Огърлица от чудеса” – стихове 

за деца, 2005г.
„Синьото небе на звездопада”- 

лирика, 2007г.
   Всички книги дават доказа-

телство за таланта и творческото 
дръзновение на поетесата. Тя не-
спирно търси, разгадава нишките 
на съдбовната взаимовръзка между 
земното и небесното, между чо-
вешкото и божественото.. Своите 
съкровени мисли и душевни терза-
ния през безсънните нощи и бдения 
лирическата героиня изповядва като 
молитва в Храма на надеждата за 
един по-добър, по-справедлив и по-
човечен свят.

Нека не угасва неумолимият 
творчески стремеж на поетесата към 
приказния звезден свят на мечтите!

Äàðèòåëè çà 
Âúëêàíèíèÿ ïàìåòíèê

Люлинската земляческа група от София предаде на кметския 
наместник на с. Люлин Диньо Капитанов  2500 лв. дарения  за 
строителството на паметника на Вълкана Стоянова в селото.  
Г-н Капитанов внесе сумата по банковата сметка. В нея вече са 
приведени 300 лв. и от местния земеделски производител Тодор 
Янакиев. Неизвестен дарител е прибавил 100 лв.  Така общата 
събрана сума до момента вече е 2900 лв. Има уверения , че скоро 
ще внесат своя дан за доброто дело и други местни земеделски 
производители и бизнесмени от района.

За строителството на паметника на Вълкана Стоянова са не-
обходими 6 хил. лв. Проектът е на ямболския скулптор Минчо 
Огнянов. Репертоарът на Вълакана Стоянова включва над 500 
тракийски песни. 

Много от тях за записани в Българското национално радио. 
Задно с ансамбъл "Филип Кутев" е пяла на най-големите концертни 
подиуми в Европа и Америка. Почетен гражданин е Стралджа 
от май 2007 г. В нейна чест в Стралджа от 1995 г. се провежда 
националният конкурс „С песните на Вълкана Стоянова“. 

Певицата почина през 2009 година в София на 86 години.

×èðïàí è Ñòðàëäæà  
ñ èäåè çà ñúâìåñòíî 
÷åñòâàíå

135-та годишнина от рож-
дението на гениалния българ-
ски поет П.Кр.Яворов стана 
повод кметовете на общините 
Стралджа и Чирпан заедно да 
засвидетелстват уважение и пре-
клонение пред твореца на „Гра-
душка” и „Арменци”. Във връзка 
с отбелязване на традиционните 
Яворови януарски дни в Чирпан 
кметът на община Стралджа 
изпрати поздравителен адрес 
до своя колега  с поздравление 
за поддържането на добрата 
традиция и желанието за непре-
къснато привличане вниманието 
към един от великите майстор 
на словото у нас. Той прибави 
и увереността си, че двете об-
щини ще сложат началото на 
една активна съвместна работа 
в прослава на поета. „Стралджа 
ревниво пази спомена за едного-
дишното пребиваване на Яворов 
като телеграфопощенец  тук, но 
време напълно достатъчно, за да 
предизвика творческото вдъхно-
вение на поета за написването на 
две от  великите си стихотворе-
ния „Градушка” и „Арменци”, се 
казва в поздравителния адрес до 
г-жа Петкова заедно с предло-
жението „да дадем своя принос 
за съхраняване на богатото 
българско поетично наследство 
и поддържане културната роля, 
завещана ни от Яворов – поетите 
да бъдат алтернативата на суета-
та и катадневните ни страсти”

×åñòâàõà ñâîÿ ïàòðîí
150 ã. îò ðîæäåíèåòî íà Àëåêî Êîíñòàíòèíîâ

„За нас, жителите на  с. 
Правдино, е чест и дос-
тойнство, че предците ни 
са избрали за патрон на 
местното читалище хума-
ниста, пътешественика, 
любителя на природата и 
майстор на словото Але-
ко Константинов, авторът 
на „Бай Ганьо” и „До Чи-
каго и назад”, който със 
своето творчество остава 
актуален до днес.” С това 

въведение  откри срещата 
в Правдино, посветена 
на 150-годишнината от 
рождението на Алеко 
Константинов, секрета-
ря на читалището  Нела 
Неделчева.  С подчертано 
уважение и почит към 
патрона тя разказа за 
живота на Щастливеца, 
за неговите произведе-
ния и следата оставена 
в българското съзнание. 

Кметският наместник 
Каля Атанасова доба-
ви своето поздравление 
към читалищните дейци- 
продължители на делото 
на предците. Последва 
представяне на най-ин-
тересните диалози от 
„Бай Ганьо”, след което 
срещата продължи с раз-
говор за съвременния бай 
Ганьо, за необходимостта 
от автори като Алеко. 

ÁÅÇÃËÀÃÎËÍÎ
Митко Митев, Стралджа

Вожд. Харизма. Път. Прогрес.
Банско. Писти. Интерес.
Дюни. Бонуси. Кумец.
Референдум. Ток. АЕЦ.

Колорадо. Аспен. Гаф.
Изявление. Масраф.
Ролекс. Линкълн. Кръст. Синод.
Литургия. Храм. Възход.

Дянков. Доходи. Числа.
Приходи. Бюджет. Тесла.
Босфор. TB. Листопад.
Рейтинг. Медии. Диктат.

Мечки. Рожен. Стадион.
Мач. Победа. Шампион.
Тигри. Футбол. Еърбъс.
Перник. Мъка. Земетръс.

Криза. Майчински. Позор.
Цаца. Избор. Прокурор.
Гаф. Принуда. Прецедент.
Клетва. Хумор. Президент.

Инфраструктура. Тръба.
Газ. Печалба. Веселба.
Път. Обама. Интервю.
Слава. Блясък. Дежа вю.

Урни. Битка. Матриал.
Яне. Марешки. Парцал.
Лято. Избори. Сефте.
Бюлетина. Ром. Кюфте.

Станислав Марашки

ÏÚÒÅØÅÑÒÂÅÍÈÖÀ
                                На М.

Когато тя в живот със мен се врече
(вълнуващ знак на нейната любов),
добави:
- Често  ще съм надалече,
та трябва за това да си готов.

Понеже да пътувам по кълбото
и да се връщам късно вечерта
да споделя със верен мъж леглото
е било вечно моята мечта.

И аз разбрах: ще трябва да живея,
очаквайки я вечно като роб…
Тя, значи, ще е мойта Одисея,
а аз, демек, ще бъда Пенелоп.

И ако се завърне във Итака
дори след някой непланиран бой
ще знае тя, че Пенелоп я чака
и с топли ласки ще я срещне той.

За миг усетих своята несрета…
Изригнах, но ме срещна весел глас:
- Нали ще бъдем на една планета?
То значи ще съм с тебе, мили, аз.
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Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”  

Инвестира във вашето бъдеще
Схема за предоставяне на безвъзмездна финан-

сова помощ: BG 051PO001-5.1.02 
„Нови възможности”

Проект „Социално предприятие за озеленяване 
и благоустройство –  Община Стралджа”
ДБФП № BG051PO001-5.1.02-0010-C0001

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд на Европейския съюз   Община 

Стралджа                   
Национална Стратегиче-
ска Референтна рамка

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Стралджа носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и

при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския
съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Áîáè Êèíòà â Ñòðàëäæà:”Äà æèâååø æèâîòà 
ñè å äàð, äà ñëåäâàø ìå÷òèòå… èçêóñòâî!”

Âÿðâàì ñè è òîâà ìå ïðàâè ñèëåí!

Îùå òðè ìåñåöà  ïúòóâàíå 
îòâúä ãðàíèöèòå
По искане на община Стралджа срокът за изпълнение  на проекта „Стралджа и Сулоглу - 

пътуване отвъд границите” е удължен с  три месеца - от 18 месеца  на  21 месеца.   Така изти-
чането на договора с МРРБ  вместо на 31.12.2012 г. ще се удължи до 31 март 2013 г. Причините 
поради които водещата организация поиска промяната  са във връзка с неблагоприятните зимни 
условия в началото на 2012г. , които забавиха строителните работи  при х.”Инджови извори” 
във Войнишки Бакаджик. Появи се необходимост и от преработка на проектната документация, 
от там и увеличение на договорения обем строителни работи. Поради недостатъчен капацитет 
и организационни проблеми забавяне  има и в строителството на информационния център в 
местността „Язовира” на територията на партньорската община в РТурция, Сулоглу. В резултат 
на това е невъзможността за приключване на предвидените дейности в договорения с фирмата-
изпълнител срок, която също моли за удължаване на времето за строителство. Констатациите за 
забавяне на строителството в Сулоглу са направени от екипа за управление на проекта, който 
многократно е поставял пред партньора въпроса за преодоляване на проблемите. Предвид на-
предналия стадий на строителството, желанието на съвместния екип за управление на проекта 
и кметовете на двете партниращи общини  за успешно приключване на проекта ще бъде изпъл-
нено в новия срок. Като цяло и в двете общини, за които това е първи трансграничен проект,  
по-голямата част от дейностите са приключили успешно при строго спазване изискванията на 
практическото ръководство на ЕС, времевия график съгласно договора и работния план, кон-
статира контролиращия орган.

Â  îáùèíà Ñóëîãëó,  Ð Òóðöèÿ

Èíôîðìàöèîíåí ïîñåòèòåëñêè 
öåíòúð - â åòàï íà  ïðèêëþ÷âàíå

  Благоприятното зимно време даде 
възможност за извършване на редица  
строителни дейности в община Сулоглу, 
РТурция” по реализирането на проекта 
„Стралджа и Сулоглу - пътуване отвъд 
границите”. В  местността „Язовира” край 
Сулоглу издигна снага красивата нова 
сграда на информационния посетителки 
център. С просторните си  помещения, пря-
ко осветени от слънцето през стъклените 
декоративни стени, с приятното разполо-
жение на останалите помещения и допълнителния лукс на добре уредената зала , кухненски 
блок  и санитарни възли  базата  ще се превърне в истинско бижу за  ползвателите от България 
и Турция. Подобно на хижа „Инджови извори” в местността Войнишки Бакаджик, община 
Стралджа, край  новоизградения посетителски център в местността „Язовира” край Сулоглу, са 
оформени  кътове за отдих.  Изборът на мястото в турската община за изграждане на центъра  е 
във връзка с планираните възможности за еко туризъм и размяна на гостуващи групи от Стралджа 
и Сулоглу, провеждане на обучения, семинари, наблюдения, кампании. Целта е  постигане на 
активен туристически обмен, опазване на природата, опознаване на биологичното разнообразие 
и като цяло превръщане на района в предпочитано място за отдих и туризъм и подпомагане на 
неговото общо развитие.

Това признава в откровена 
изповед в Стралджа нашуме-
лия рапър Боби Кинта, който 
се определя и като „певец на 
наранените”. Без стеснение, 
без никакво притеснение 
разказва за нелекия си живот 
в който за малкото 23 години 
има предостатъчно болка и 
мъка. Но всичко това е калило 
характера на един истински 
мъж, който знае как да живее, 
умее да помага на  нуждае-
щите се, прави добрини без 
да се замисля и реди живота 
си по свое желание, а не по 
волята на други.

В рап средите  Боян Че-
нешев  с артистичното име  
Боби Кинта вече е идол. И 
то  с първите  две парчета. 
„Истински промени” е пе-
сента, която  взриви медиите, 
повиши неимоверно интереса 
към момчето. Това е песента 
в която той, още невлязъл във 
възрастта на зрелостта, успя-

ва в 4 минути да събере …23 
години. Втората песен, която 
събира очите на феновете , е 
„Приятелю”, посветена на чо-
векът до него, по зла ирония 
на съдбата наркоман, стигнал 
до свръхдоза и летален край. 
Текстовете и на двете парчета 
са толкова силни, изразител-
ни и вълнуващи, че който ги 
слуша не може да не сподели 
взрива от емоции. 

Младият любимец на мо-
мичета и момчета има своята 
връзка със Стралджа, тук той 
се връща при майка си, отдъх-
ва от напрежението в Бургас, 
където работи по поредните 
музикални записи. Тук има 
своите любими учители, но 
няма приятели. Не крие, че 
има тежко детство. От малък е 
затворен в себе си. „Липсваше 
ми внимание и намирах своя 
оазис в моя  нереален свят. 
Той беше моето спасение…”, 
споделя рапърът.  От тук за-

минава за Сливен, където за-
вършва спортното училище, с 
потенциални възможности за 
успехи в бокса. Но съдбата 
решава той да влезе в средите 
на съдебна полиция. И вместо 
да се чувства защитен и оси-
гурен максимално с редовна 
заплата и сигурна работа, 
решава да захвърли унифор-
мата. Трябва смелост, трябва  
да си значим първо за себе 
си и после да очакваш като 
такъв да те приемат остана-
лите.  Няма как да си гълъб 
и да летиш с гаргите!” С това 
твърдение младия синеок 
рапър оправдава най-важно-
то решение в живота си. И 
доказва, че когато феновете  
го определят като „силен”, 
„велик”, „трезвомислещ”  са 
прави. Биха могли да добавят 
още -„радетел за истинските 
промени”, певец на болката 
в сърцето”, „певец на нара-
нените”… 

Боби никога не е искал да 
бъде лицемер пред себе си 
и пред останалите. Разбира 
, че музиката е средството с 
което може да изрази  не само 
себе си, но и емоциите на 
своето поколение. „Разярен 
съм, че моят народ страда!” 
И без да иска, някак естест-
вено на белия лист се раждат  
песните, които той опреде-
ля като музика за младите. 
Известността, обаче, не го 
променя. Съхранява себе си 
такъв какъвто е. Възхищава 
се на смелостта във всичките 
й форми. Иска да помага и 
го прави без поза,  от сърце. 

Множество са случаите при 
които дарява средства , но 
не афишира това. „Никога 
няма да съжалявам за това, 
което съм, защото никой 
друг не може да бъде, това 
,което съм!” е  любимата му 
максима.

Нашият разговор в Страл-
джа продължи близо час. И 

като че ли времето не дос-
тигна, за да може Боби да 
разкаже за всичко, което го 
вълнува. За сметка на това 
доказа много убедително, че 
е твърде зрял за своите 23 
години, че е човеколюбец , 
че е способен на жестове за 
които мнозина  не смеят и да 
помислят. Боби е доказател-

ство за истинността на една 
крилата мисъл: „Животът 
може да бъде съвсем лек и 
приятен, достатъчно е да на-
мериш нужното удоволствие 
в 10-тина неща, които да се 
повтарят безконечно.”

Успех , Боби! И до нова 
среща в Стралджа с концерт 
за твоите почитатели!

О  Б  Я  В  А
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ДЪЛГО-

ЛЕТИЕ” – СТРАЛДЖА
О р г а н и з и р а 

ÌÈÍÈ-ÏÎ×ÈÂÊÀ  Â Ð ÒÓÐÖÈß, 
ãð. ÄÈÄÈÌ

 6 дни, 6 нощувки – 8 май – 13 май 2013 г.
ЦЕНА:  198 лв.

УСЛОВИЯ:
транспорт с луксозен автобус на фирма 

„Дичони”
пътуване по маршрут Стралджа- Ямбол- 

Лесово – гр.Галиболу/ферибот/- Измир- Ку-
шадъс – Дидим

тръгване от Стралджа – 8 май – 19,15 ч. 
от спирката при хотел „Хемус”

пристигане в гр.Дидим -12,00ч. -9 май 
2013г., настаняване в хотел „Орион”

осигурена закуска и вечеря – шведска 
маса

екскурзовод
организирани екскурзии срещу допълни-

телно заплащане
В цената влиза:
- пътни такси с автобус и ферибот
- 4 нощувки на база закуска и вечеря
- медицинска застраховка
- митническа такса
В цената не влиза:
- допълнителни екскурзии в Дидим
- лични разходи
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 31 януари 

2013г. срещу ксерокопие на международен 
паспорт и вноска от 100 лв.

ЗА СПРАВКИ: ПЕТКО АТАНАСОВ
Тел. 04761/ 51-89  или 0894722132

Êóêåðè â ïîäãîòîâêà çà 
„Ñóðâà - Ïåðíèê 2013”

Кукерската група при читалище „Про-
света-1892” – Стралджа подготвят маски , 
хлопки и одежди за участие в тазгодишния 
ХХІІ Международен фестивал на маскарад-
ните игри „Сурва”  в Перник. Традиционно  
стралджанските капашони и гугли участват 
в празника на Перник и пазят отличия от  
всяко представяне. В архива на читалището 
като особена ценност се пазят първите златни 
медали от  „Сурва”-Перник от игрите през 
60-те години на миналия век.

Групата ще отпътува за Международния 
фестивал на 1 февруари, а дефилирането е 
планирано за 2 февруари.

Съгласно новия културен календар, който 
се подготвя в общината, Общинския кукерски 
празник Стралджа 2012 ще се проведе на 10 
март, а тридневното раздрънкване  на хлопки-
те за изгонване на злите сили   по домовете 
на стралджанци кукерите ще направят  на 
22,23 и 24 февруари.
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П Р Е Д Л А Г А
Åëèòíè áåëè è ÷åðâåíè âèíà

Цена 2,80 лв./л

ЗА ЗАЯВКИ: 0886 28 22 21

Âèíàðñêà èçáà "Ìàðàø" Ñòðàëäæà 

 
 

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

Áèñåðîïëåòåíå  â  Ñòðàëäæà
Øåäüîâðè íà ÷îâåøêîòî òúðïåíèå è ñðú÷íîñò 
ðåäè ñòðàëäæàíêàòà Ìèìà Êîëåâà.

Талантливата майсторка на оригами, кусудами и квилинг Мима 
Колева от Стралджа  откри ново поле за изява. Ползвайки  инфор-
мация на руски сайтове тя  изработи първите си изделия по бисеро-
плетене. Това са бонзаи, подготвени с различни видове  минерали 
и стъклени камъчета. 

Древните египтяни първи се научили да плетат с мъниста, твърди 
историята. По метода украсявали женски дрехи и  аксесоари. По-
късно в Индия открили тайната на стъкленото чудо и украшенията 
обогатили обувки, чанти, колани и др. изящни вещи. Постепенно 
различните техники по плетене с мъниста и пайети навлизат на-
всякъде по света. Изработват се диадеми, обеци, табакери, колиета, 
кошници, колани и др. 

Мини-дръвчетата, които изработва Мима Колева, греят в блясъка 
на естествени камъчета, мъниста, пайети. Те са чудесен подарък за мъже и жени, красиво допълнение на всеки офис. 
Майсторката  посвещава  седмица за изработката на едно от красивите си изделия. Споделя, че методът успешно може 
да се приложи и за изработка на моливници, шахматни дъски, великденски яйца … „Богатото въображение на всеки 
творец може да разнообрази  и украси безброй предмети с бисероплетене. Всичко е въпрос на желание, търпение, 
сръчност и много любов!” твърди г-жа Русева. Многобройните почитатели на нейното майсторство споделят, че всеки 
от предметите доставя радост, подобрява настроението и е  послание за доброта. 

Надя ЖЕЧЕВА

Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà "Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè”  
Инвестира във вашето бъдеще

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.1.02 „Нови възможности”
                Проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство –  Община Стралджа”

ДБФП № BG051PO001-5.1.02-0010-C0001

Колективът на  „Социално пред-
приятие за озеленяване и благоу-
стройство – Община Стралджа” 
използва приятните зимни дни за 
осъществяване на ред задачи свър-
зани с почистването на района и  
подготовка на  заложените разсади 
от храсти, градински и саксийни  
цветя  за пролетно развитие. След 
раздаването на работното облекло 
всички работници и служители се 
явяват на работа  с  топлите зимни 
дрехи.  При поредното посещение в 
двора на предприятието в Южен парк, 
кметът на общината Митко Андонов, 
заедно с Иван Иванов, зам. кмет и 
Анна Грозева, ръководител на про-
екта, се убедиха на място за доброто 
устройване на хората и надеждното 
развитие на предприятието. Г-н Ан-
донов направи оглед  и на строежа на 
административната сграда, не отказа 
на поканата да разгледа  парниковото 
помещение с отглежданите разсади. 
Общото впечатление  е , че колекти-
вът се справя отлично с поставените 
задачи, ръководството от страна на 
екипа осъществява решаването на 
проблемите в срок, поддържа се 
оптимална заетост на наетите лица 
от различните целеви групи,  изгот-
вянето на нужната документация е 
съгласно изискванията. Предприятие-
то, под ръководството на управителя 
инж. Стефан Гашев,  успешно коор-
динира дейността си както с екипа 
за управление на проекта, така  и 
с отделите към общината  „ТСУ” и 
„Финансово- счетоводни дейности”.

Çèìíè ãðèæè è ïðåäïðîëåòíè ïëàíîâå 
Â "Ñîöèàëíî ïðåäïðèÿòèå çà îçåëåíÿâàíå è áëàãîóñòðîéñòâî - Îáùèíà Ñòðàëäæà” 

Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на Опе-
ративна програма „Развитие на                                              

човешките ресурси”, съфинансирана 
от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз                                                      

Община
Стралджа

Национална
Стратегическа

 Референтна рамка    

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския 
социален фонд. Община Стралджа

носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при 
никакви обстоятелства не може да се

приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за 
социално подпомагане.


