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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

 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!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 24)   28. 9. 2015 ã. 

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР 
НА: 420 ЛЕВА;       
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50  ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕ-

СЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15 ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА;
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% ВЪРХУ 

ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
 Р. Стаматова   0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240                                                     

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!

На своето септемврийско 
заседание ОбС  Страл-
джа  утвърди предложе-

нието на председателя Атанаска 
Кабакова за  временно изпъл-
няващите длъжността кмет на 
общината и кметове на селата.

След  дълги колебания, же-
лание за разясняване на закона, 
гласувани почивки и разговори в 
групите съветници,  с 9 гласа „за” 
и 8 „въздържал се”, ОбС  избра 
за временно изпълняващ длъж-
ността кмет на община Стралджа 
Иван Михайлов Иванов, зам.-
кмет на общината, за срок до 
полагане клетва на новоизбрания 
кмет. Със същото мнозинство 
бяха приети предложенията за  
временно изпълняващи длъж-
ността кмет на селата Каменец 
– Станка Петрова Иванова, на 
Иречеково – Динка Дончева 
Йорданова, на Войника – Иван 
Куртев Атанасов, на Воденичане 
– Виолета Костадинова Мирчева.  
10 съветници подкрепиха предло-
жението на г-жа Кабакова за Лозе-
нец, където временно изпълняващ 

Óòâúðäåíè âðåìåííè Óòâúðäåíè âðåìåííè 
êìåòîâåêìåòîâå

длъжността кмет ще бъде Иванка 
Митева Събева. След постъпило 
предложение от страна на съ-

ветник за временно изпълняващ 
длъжността кмет на  Зимница бе 
утвърден Никола Тенев.

Ïúëíè áú÷âè, 
ðàäîñò âèíåíà



228 септември 2015 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ПРОМОЦИЯ
ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß – ÑÒÐÀËÄÆÀ!

Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Стралджа съобщава на своите або-
нати, че предлага   ИЗГОДНА  ПРОМОЦИЯ.

Всички  абонати, които  сключат договор за 2 години, ще  ползват НАМАЛЕНИЕ  
на  месечната такса:
от  14 лв. на  9,80 лв. 
Възползвайте се от предложението!

Ôèðìà „ ÀÌÀ 
ÄÀÍÈ”

Ìîíòàæ ìåòàëíè 
è äúðâåíè âðàòè,

Ëàìèíèðàí ïàðêåò

ТЕЛ. 0898583868
Ако искате най-доброто, 

потърсете най-добрите!

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÑÊÈ ÊËÓÁ "ÄÚËÃÎËÅÒÈÅ” 
ÑÒÐÀËÄÆÀ

ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀ  ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ  ÎÄÐÈÍ/ 
Ð.Òóðöèÿ/

НА 17 ОКТОМВРИ 2015 Г.

С посещение на българските църкви „Св.Георги” 
и „Св. св. Константин и Елена”, Селимие джамия и 
покупки от магазин „KIPPA” и   „MARGI OUTLET”
Тръгване: 05,30 ч., клуб на пенсионера, Стралджа
Цена 20,00 лв.
Телефон за повече информация: 04761 51 89 или 

0894722132- Петко Атанасов

Èçáîðè 2015, Ñòðàëäæà

Øàðåíà  èçáîðíàèçáîðíà 
íàäïðåâàðà
В предстоящите избори 

за местна власт в община 
Стралджа  главните участни-
ци са  шест партии -    ГЕРБ, 
БСП, „Обединени земеделци”,  
НФСБ, БДЦ, ПП”Движение 
напред България”, които   ре-
гистрираха в ОИК своите листи 
за кмет на общината, общин-
ски съветници и кметове на 
населени места. В битката за 
местна власт се включват и  
две местни коалиции – „Про-
мяна”/ ПП” Алтернатива за 
българско възраждане”, Атака, 
ББЦ, коалиция Народен съюз/ 
и местна коалиция Победа-РБ/
БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС/, 
ВМРО, НДСВ . Партия”ДПС” 
представи листа само за об-

щински съветници. Регистри-
рани са и два Инициативни 
комитети за кметове в селата 
Поляна и Войника.  

Петима са кандидатите за 
горещия стол на кмет на об-
щина Стралджа. Фаворитът 
на БСП Митко Андонов влиза 
в битка с Росица Стоева от 
ГЕРБ, Таня Георгиева от БДЦ и 
двама представители на местни 
коалиции – Атанас Киров от 
„Промяна” и Делчо Делчев от 
„Победа”. 

Общо 49 са кандидатите 
за кметове в селата като 29 са 
мъже и 20 жени.  Избор ще се 
провежда в 17 села на общи-
ната. От сега е ясно, че в три  
от тях вече има избран кмет. 

Единствени са кандидатурите 
за кметове на селата Алексан-
дрово – Стойко Иванов, Атоло-
во – Стефан Сотиров и Джинот 
– Георги Димитров. Сериозна 
надпревара се очаква в най-
голямото село на общината 
Зимница, където кандидатите  
за кмет са  петима. Досегаш-
ният кмет Теньо Тенев от БСП 
ще се изправи  срещу Цони 
Цонев от ГЕРБ , Станка Едре-
ва от БДЦ, Милен Стамов от 
МК”Промяна” и Ваньо Жеков 
от МК„Победа”. Във Водени-
чане и Лозенец в състезанието 
влизат по четирима кандидати 
за кмет. Основните играчи в 
Лозенец са: от ГЕРБ – Милен 
Ангелов, Петранка Крайчева 

от БСП и представители на 
двете местни коалиции „Про-
мяна „ и „Победа” , съответно 
– Димитър Георгиев и Иван 
Парушев. Във Воденичане  
надпреварата е между пред-
ставители на БСП, ГЕРБ, МК 
„Промяна” и МК”Победа”. В 
Палаузово също се заформя 
интересна ситуация. В над-
преварата влизат също чети-
рима - Стойко Донев от БСП, 
Продан Дараджанов от ГЕРБ, 
Иван Дяков от БДЦ и Тонка 
Стоянова от МК”Промяна”.  
В селата Войника, Иречеково, 
Каменец, Маленово, Недялско, 
Поляна, Първенец, Тамарино 
и Чарда са регистрирани по 
трима  кандидати за кметове. 

Във Войника досегашният 
кмет Жеко Димов е издигнат 
от Инициативен комитет, БСП 
залага на Марийка Георгиева, 
а кандидат на МК”Промяна” 
е Петьо Грозев. В Иречеково 
Митко Стойнов от ГЕРБ излиза 
срещу Николай Генов от БСП. 
В състезанието се включва 
и една дама – Теодора Ген-
чева от МК”Промяна”. БСП, 
ГЕРБ и МК”Промяна” излъчват 
свои кандидати за кмет и в 
с.Каменец. Това са съответно 
Живко Димитров, Йорданка 
Иванова и Андон Георгиев. 
Съвсем дамски е отборът от 
състезатели за кметския стол 
в Лозенец. Петранка Добрева 
от БСП, Динка Караиванова 

от ГЕРБ, Донка Апостолова 
от МК”Промяна” и Даниела 
Йовчева от МК”Победа”. Съ-
щите формации издигат свои 
кандидати за кметове и в селата 
Маленово, Недялско, Първе-
нец,  Тамарино.  В Поляна ИК 
издига Николай Николов, БСП 
залага на Пенка Иванова, а от 
ГЕРБ е Злати Иванов. В Чарда  
основните играчи са  от НФСБ, 
БСП и МК”Промяна”. В Лю-
лин кметската надпревара ще 
играе дуетът Росица Тодорова 
от БСП – Георги Динев от 
МК”Промяна”. 

Общият брой на издигнати-
те за общински съветници е 96, 
съотношението мъже – жени 
62:34.

Íà ôèíàëà
Òåæêà ñåñèÿ, òðóäíè ðåøåíèÿ
В края на мандата съветни-

ците от Стралджа проведоха 
едно от най-тежките си засе-
дания. Още в началото, макар и 
без коментари, сесията „обеща” 
да бъде  трудна. Предложението 
за актуализация на бюджет 2015 
беше утвърдено с гласовете 
на 9 съветници. Различията в 
основния финансов документ 
на общината са в приходите за 
местните дейности, които  от 4 
595 024 лв. се променят на 4 312 
000 лв. и в общите    разходи, 
които  от   9 992 213 лв. стават  
9 709 189 лв. Инвестиционната 
програма  от 1 150 691 лв. става 
628 828 лв. 

С мнозинство от 9 гласа мъл-
чаливо  беше утвърдено и пред-
ложението за проектобюджет за 
2016 г. и бюджетна прогноза за 
2017 и 2018 г. По същия начин 
бе гласувано предложението за 
сключване договор за кредит на 
общината с „Фонд за органите 
на  местното самоуправление 
в България – ФЛАГ” ЕАД по 
силата на който  ще бъде поет 
дългосрочен общински дълг за 
реализацията на проект „Из-
граждане на регионална систе-
ма за управление на отпадъците 
в регион Ямбол-първа фаза” с 
максимален размер 487 000 лв. 
със срок за погасяване 36 месе-
ца. Отново само с  9 гласа „за”  
бе дадено съгласие  средствата 
за осигуряване собствен принос 
по същия проект  от 331 954 

лв да се променят на   524 014 
лв.  ОбС утвърди ценоразпис за 
продажба на твърда дървесина 
собственост на община Страл-
джа с конкретизация: групи за 
бичене – 90 лв/куб.м., дърва за 
горене – 40 лв/ пр.куб.м., тех-
нологична от средна и дребна 
строителна дървесина – 40 лв/ 
пр.куб.м.

16 съветници подкрепиха  
решението  кметът на общината 
да подпише Запис на Заповед 
в полза на Министерство на 
енергетиката, в размер на 231 
632 лв. за обезпечаване 100% 
от стойността на авансово пла-
щане  по договор за отпускане 
на финансова помощ по проект 
„Оползотворяване на местния 
потенциал от хидротермална 
енергия в отоплителни инста-
лации на училища, ОДЗ и ЦДГ 
в гр.Стралджа” с убедеността, 
че полезният проект трябва да 
се реализира. Така продължи 
гласуването и на еднократни 

помощи за нуждаещи се  23 
граждани на общината като об-
щата стойност е близо 3 000 лв. 
Всичките 17 съветници  гласу-
ваха допускане изключение от 
минималния брой на учениците 
в паралелки на ОУ Зимница и 
СОУ ”П. Яворов” и осигуряване 

на допълнителна издръжка на 
определен брой ученици.

Без решение остана пред-
ложението за провеждане на 
публичен търг за продажба 
на земеделски земи, частна 
общинска собственост.

Íîâ êëóá â Òàìàðèíî
Възрастните хора от Тамарино вече имат своя пенсионерски 

клуб. Той е формиран с идеята  представителите на третата въз-
раст да имат възможност за по-чести контакти, организация на 
празници, възстановяване на стари традиции, участие в общински 
и регионални прояви. Кметският наместник Недялка Владева 
искрено се радва на тази инициатива и подкрепя активно своите 
съселяни. За председател на клуба е избрана Янка Гочева, която 
вече е готова с плана за работа на организацията.

Ãîäèíèòå íå òåæàò 
êîãàòî ñìå çàåäíî!

Пенсионерите от клуб”Дълголетие” Стралджа за 
пореден път дадоха пример как се живее колективно, с 
настроение, за здраве и дълголетие. Подготвен с много 
старание и различни изненади беше празникът посветен 
на 11 рожденици, между които двама юбиляри. Сирма 
Кръстева и Труфка Стоянова, които навършиха своите 
80 години, бяха в центъра на вниманието, получиха 
поздравителни адреси от ръководството на клуба, 
подаръци, цветя. Останалите рожденици Димитър 
Кавалджиев, Йорданка Джабарова, Радка Чернева, 
Станка Богданова, Веса Пашова, Генка Мечева, Стой-
ка Андонова, Любка Александрова, Донка Миронска 
бяха не по-малко развълнувани от вниманието, с което 
ги обгърнаха. Разбира се, отговорът беше с много и 
различни домашни вкусотии, с наздравици по страл-
джански, песни и танци. Слова за всеки виновник на 
тържеството прочете оригиналния Георги Александров. 
Водещи на тържеството бяха Петранка Рахнева и Ни-
колинка Стойчева.
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ТЕЛ. 0895175430,  0894831628, 04761 99 22
Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – Ñòðàëäæà

Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за 

брой  плюс кръст  - 67 лв.

ÆÈÂÊÎ ÄÈÌÈÒÐÎÂ:  Æåëàíèåòî ìè å 
Êàìåíåö äà å ðàçâèâàùî ñå ñåëî
Който добре познава кме-

тът на Каменец Живко Ди-
митров знае, че този скромен 
мъж не е по приказките. Но 
пък посвещава всичките си 
дни на активна работа, за да 
се променя селото и каменчани 
да се чувстват добре. 

- Как разпределяте рабо-
тата си, за да приключва все-
ки ден в графата „успешен”? 

- Не съм от стриктно орга-
низираните. Просто следвам 
изпълнението на задачите по 
тяхната важност. Има дни в 
които напрежението е доста 
сериозно, защото се налага да 
решавам проблеми свързани 
със сигурността и спокойстви-

ето на хората. Има дни, в които 
е спокойно и дори скучно. Не 
липсват и такива наситени с 
емоции…Разнообразие, което 
мотивира.

- Да проследим свършено-
то през мандата.

- Това, за което хората най-
много настояваха, е свързано 
с инфраструктурата. Заедно 
с кмета на общината Митко 
Андонов направихме анализ 
на състоянието   в Каменец 
и започнахме последователни 
ремонти. Днес може да се 
похвалим с благоустроен цър-
ковен двор с оформени алеи 
и залесен двор, подменихме 
плочките в площадното прос-

транство, освежихме буквите 
на паметника, осъществихме 
ремонт на селската чешма, 
асфалтирахме улиците „Ос-
вобождение” и „Русалка” с 
изграждане на отводнителен 
канал към тях. Машинно пола-
гаме асфалт на главната улица 
и площада.

- Има и още?
- Да, няма как да пропусна 

поддържането и ремонта на 
уличното осветление, ремонта 
на бившата ЦДГ, която превър-
нахме в един прекрасен клуб 
на пенсионера, обновлението 
на стадиона…

- Какви други задачи се 
налагаше да изпълнявате?

- Всяка година осигуряваме 
дърва на населението от об-
щинския горски фонд, поддър-
жаме добри взаимоотношения 
с РУ”Полиция” с цел опазване 
имуществото  на хората и земе-
делската продукция, грижа на 
кметството е поддържането на 
чистотата по главната улица, 
парковете, стадиона.

- Има ли инициативи в 
културно отношение?

- Селото има своите тради-
ции и ги спазваме неотлъчно. 
В празниците участват не само 
местните хора, но и много, 
които са напуснали Каме-
нец, но поддържат родовите 
си връзки. Правим чудесни 

народни празници които се 
обогатяват от читалищните 
фолклорни групи – женска и 
мъжка певческа. Всяка от тях 
има успешно представяне на 
общински, регионални и на-
ционални прояви. Тази година 
имаме участие и на Нацио-
налния събор на народното 
творчество Копривщица.  Мо-
тивираме децата да участват 
в художествено слово, пеене, 
танци. Поддържането на една 
богата етносбирка съдейства 
за патриотичното възпитание, 
дава самочувствие на каменча-
ни, че сме наследници на едно 
интересно и богато минало. 
Имаме своите успехи и в спор-

та. Поддържаме дейността на 
два футболни отбора – в „В” 
група с общински средства , в 
„А” група с дарения от бизнеса.

За този сезон подготвяме и 
детски футболен отбор.

- Как привличате внима-
нието на бизнеса?

- Контактите, които поддър-
жаме са ежедневни. Радвам се, 
че винаги получавам подкрепа 
на добрите кметски инициати-
ви. Селото има успехите си не 
само благодарение на добрата 
екипна работа с общинското 
ръководство, което винаги  под-
помага развитието на Каменец, 
но и благодарение щедростта 
на  ЕТ „Калъчеви”, „Янакиев”, 
„Георги Иванов”, Георг груп, 

инж. Моньо Тодоров, Димитър 
Димитров и "Варовик-комерс". 
Това са все достойни хора, кои-
то милеят за селото и подават 
ръка на кметството. За което 
сърдечно благодаря!

- Какви са плановете Ви 
за напред?

- Колебая се дали трябва да 
ги споделя. Важното е , че има-
ме много идеи. Изпълнението 
им няма да стане с магическа 
пръчка, а след много и упорита 
работа. Затова нека си поже-
лаем здраве, настойчивост в 
постигане на мечтите и любов 
към родния край. Останалото 
просто ще се случи. Аз вярвам 
в по-доброто утре на Каменец!

Èçòåãëèõà íîìåðàòà
В спокойна и ведра обстановка, в присъствието на 

представители на различните партии и коалиции, ОИК 
Стралджа организира процедурата по теглене на жребий 
за номера на бюлетините. Късметът да играе с номер 1 
получи БДЦ, МК "Победа" приема номер 11, ГЕРБ ще 
се състезават с номер 5, НФСБ се зарадваха на номер 
8. С номер 6 БСП се определиха като отличници. МК 
"Промяна" излиза с номер 10. ДПС ще рекламира своите 
кандидати с номер 2, Обединени земеделци получиха 
номер 7, а Движение "Напред България" - номер 3. ИК 
Поляна ще участва с номер 9 , а ИК Войника - с номер 4.

Четири години изпълнени с 
ползотворен труд отчете кметът 
на Община Стралджа Митко 
Андонов. В препълнената зала на 
читалище „Просвета 1892” бяха 
общински съветници, кметове и 
км.наместници, представители 
на бизнеса, ръководители на 
НПО, културни  и спортни де-
ятели, хора от всички възрасти, 
които посрещнаха с ръкопляска-
ния г-н Андонов,  с внимание из-
слушаха  отчета за мандат 2011-
2015г., а след финала мнозина 
пожелаха лично да го поздравят.   
В рамките на един учебен час 
беше настина трудно да се побере 

Îò÷åò çà åäèí ñèëåí è ïîëçîòâîðåí ìàíäàò

всичко , което е направено през 
периода. Огромният снимков 
материал  помогна по-ясно да 
се видят постиженията. 

За мандата реализираната 
строителна програма гони 6 500 
000 лв., в етап на реализация са 

проекти за близо 16 млн.лв. За 
мандата привлечените средства 
са 25 670 654 лв., средно на 
гражданин 1 948 лв.

 „Аз никога не съм мислил в 
краткосрочен план за  община 
Стралджа, защото вярвам в 

нейното бъдеще, вярвам във вас 
– гражданите  и желанието да 
живеем в родния край като до-
стойни европейски граждани!”, 
каза на финала г-н Андонов с 
призива „Заедно продължаваме 
напред!”

Трима кметски наместници 
на села от община Стралджа 
приключиха своята работа и 
се оттеглят в заслужена почив-
ка- Диньо Капитанов/Люлин/, 
Марин Петров/Чарда/ и Стоян 
Стоянов/Поляна/.  Събитието се 
превърна в хубав повод кметове 
и км.наместници от селата на 
общината да се съберат, за да 
окажат необходимото внимание 
на своите колеги. Затрогващо 

Áëàãîäàðíîñò çà âñåîòäàéíîñòòà

прозвучаха благодарствените 
писма на кмета  на общината 
Митко Андонов, който връчи 
и подаръци на всеки от винов-
ниците за тържеството. „Всеки 
от вас беше максимално упорит, 
постоянен и всеотдаен в рабо-
тата, всеки от вас, даде личен 
пример за родолюбие и ини-
циативност, всеки от вас беше 
отговорен и дисциплиниран, с 

което допринесохте за автори-
тета на общината като цяло!” 
каза развълнуван г-н Андонов 
припомняйки интересни мо-
менти от съвместната работа с 
км.наместници. Всеотдайността 
на доайенът Диньо Капитанов с 
право бе определена като посло-
вична. В Чарда като най-добро 
постижение за периода на кме-
туване на Марин Петров беше 

посочено откриването на новата 
църква. Успехите на Поляна се 
измерват с богатата родолюбива 
дейност на фолклорния състав, 
етнографската сбирка, издаде-
ните краеведчески книги.

 „Благодаря ви за всичко, кое-
то направихте за селата, за енер-
гията, волята и постоянството 
в работата, за любовта към 
родния край!”, повтори г-н Ан-
донов изразявайки увереността 
си, че всеки от км.наместници 
ще продължава да помага на 
селата, на общината. 
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Ç À Ï Î Â Å Ä
¹ Ç-587

ãð.Ñòðàëäæà,18.09.2015ã.

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост, чл.18, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
и вещи общинска собственост и във връзка с Решение №602 от Протокол №46/28.08.2015г. на 
Общински съвет-Стралджа. 

Í À Ð Å Æ Ä À Ì:
да се проведе публичен явен търг за продажба на следните недвижими имоти - частна об-

щинска собственост:  
- ПИ с идентификатор 69660.501.4535 с площ от 639 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални 

регистри на гр.Стралджа, при граници:69660.501.4538; 69660.501.4536; 69660.501.4534; Начална 
тръжна цена 3 200.00лв./три  хиляди и двеста лв./, определена от лицензиран оценител, при 
данъчна оценка 2 445.50лв. 

- ПИ с идентификатор 69660.501.4536 с площ 978 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални 
регистри на гр.Стралджа, при граници: 69660.501.4538; 69660.501.4537; 69660.501.4535; Начална 
тръжна цена  4 900.00лв. /четири хиляди и деветстотин лв./, определена от лицензиран оценител, 
при данъчна оценка 3 742.80лв.

- ПИ с идентификатор 69660.501.4537 с площ 1057 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални 
регистри на гр.Стралджа, при граници: 69660.501.4536; 69660.501.4538; Начална тръжна цена 
5 300.00лв./пет хиляди и триста лв./, определена от лицензиран оценител, при данъчна оценка 
4 045.10лв.

Търгът да се проведе на 13.10.2015г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа.
Стъпка за наддаване-10 % от началната тръжна цена.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 12.10.2015г. да подадат в Информа-

ционния център на Община Стралджа следните документи:

І.За юридически лица:
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
4.Приходна квитанция за внесена сума за участие -30.00лв. и платен депозит в размер на 10% 

от началната тръжна цена на имота, внесени на касата на Община Стралджа или по банков път 
-банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа, 

 BIC: CECBBGSF,  IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200.
5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено 

пълномощно.

ІІ.За физически лица: 
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се  служебно от Община Стралджа/.
3. Приходна квитанция за внесена сума за участие -30.00лв. и платен депозит в размер на 

10% от началната тръжна цена на имота, внесени на касата на Община Стралджа или по банков 
път -банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа, 

 BIC: CECBBGSF,  IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200.
4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено 

пълномощно.
Депозитът на кандидатите класирани на първо място и второ място не се възстановяват в 

случай на отказ за сключване на договор.

Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, която да 
проведе търга, състави протокол и класира участниците. 

Контролът по настоящата заповед ще осъществявам лично.

ИВАН ИВАНОВ/п/
За кмет на Община Стралджа

Съгласно Заповед №З-571/16.09.2015г.

ÎÁßÂÀ
Със заповед № ОХ-618/07.09.2015г. на министъра на отбраната на РБългария е разкрита 

процедура по обявяване на вакантни длъжности във военномедицинска академия за приемане 
на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в 
чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документите във военно окръжие – Ямбол – до 16.10.2015г.
Със заповед № ОХ-604/02.09.2015г. на министъра на отбраната на РБългария е разкрита 

процедура по обявяване на вакантни длъжности изискващи сержантски военни звания за ком-
плектуване на Гвардейския представителен духов оркестър с оркестранти чрез приемане на 
военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши учебни заведения в страната 
и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документите във Военно окръжие- Ямбол – до 06.11.2015г.
Със заповед № ОХ-607/02.09.2015г. на министъра на отбраната на РБългария е разкрита 

процедура по обявяване на вакантни длъжности изискващи сержантски военни звания за ком-
плектуване на Представителния духов оркестър на Военноморските сили с оркестранти чрез 
приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в 
страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документите във военно окръжие- Ямбол – до 06.11.2015г.

За допълнителна информация:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ЯМБОЛ
ПЕТЪР ПЕТРОВ – 046 662241 или 046 662256

Ãðîçäîâà ãîäèíà 

Ïúëíè áú÷âè, 
ðàäîñò âèíåíà
Гроздова е го-

дината, твърдят 
го  лозарите  от 
с т р а лджанско . 
Имат право, за-
щото тази годи-
на  мискетът се 
отчете  подоба-
ващо. Стопаните, 
които положиха 
максимум усилия 
при обработката, 
се поздравиха със 
средни добиви  по 
тон тон и полови-
на от декар. При 
това захарността е 
доста висока – от 
19 до 20 граду-
са. Самото грозде 
е добре налято, 
здраво. Купувачи 
не липсваха. А це-
ната от 40 ст/кг, 
макар че изглежда  
неоправдано ни-
ска, все пак даде 
възможност на хо-
рата своевременно 
да пласират една 
бързо разваляща 
се продукция и да 
имат готовност за 
новата стопанска 
година. 

Стралджа е ра-
йон мискетопроизводите-
лен.  Преди около 20-тина 
години общо над 6 хил. 
дка лозя бяха гордостта 
на местните стопани. Тра-
дицията през последните 
години се наруши от не 
малко изоставените лозя. 
Просто собствениците по-
остаряха и средствата не 
достигат за добро под-
държане на лозята. А и се 
заредиха трудни години, 
имаше измръзвания, имаше 
болести, ако пък годината 
е добра преди гроздобер  
големи ята птици буквално 
опоскваха цели масиви. Не 

е за подценяване и факта, 
че кражбите продължават. 
Срещу тях общината про-
тиводейства с организация 
на охрана, поставени са и 
видеокамери, полицията  
също затяга контрола, но 
посегателствата не може 
напълно да се ограничат. 
Това предизвиква всички 
по най-бързия начин да 
прибират реколтата.

Ако за общината като 
цяло основно сивия и чер-
вен мискет доминират, то 
слабост на стралджанци, а 
и на лозенци, селото къде-
то се оформя като сериозен 
винопроизводителен ра-

йон, е и производството на 
гроздето елексир – мускат 
отунел. То също е прибра-
но като  от декар  бяха дос-
тигнати до 800 кг. Имаше 
сделки за продажби, при 
цена от 80 ст до 1 лв за кг. 
Но мнозина предпочетоха 
да си го задържат. Това е 
гроздето към което всички 
са много ревниви. Обик-
новено предпочитат да го 
запазят, за да произведат  
домашна мускатова ракия. 
Тя пък много по-лесно се 
продава  и то целогодишно 
на добра цена. Що се отна-
ся до останалите сортове в 
Лозенец мискета е оставен 

още да се поналее, от чер-
ните сортове очакванията 
са за добра реколта и висо-
ка захарност., съответно и 
добра продажна цена.

В Иречеково , къде-
то  разполагат с не малко 
декари каберне и мерло, 
захарността  достигна 23 
градуса, но пък миналого-

дишната градушка повлия 
на добивите. Там средно 
по 500 кг от декар се счи-
та тази есен за нормално. 
Продажбите  стигнаха  55 
ст. за кг. Във Воденичане 
продължава традицията 
по отглеждане на кераца, 
грозде от което местните 
хора приготвят велико-

лепно домашно вино. Рав-
носметката сочи, че преди 
да е настъпил октомври 
стопаните  ще напълнят 
бъчвите, за да   чакат с не-
търпение  кога ще зашуми 
ширата.

    От там нататък до 
наздравиците има само 
една крачка.
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За пореден път  страл-
джанското село Атолово съ-
бра като в мил роден дом на-
следниците на македонски и 
тракийски бежанци. Същите, 

които в началото на миналия 
век изтерзани и  уморени се 
заселват в Атолово, създават 
дом, раждат и отглеждат 
децата си. 90 години след 
тревожните събития, с  по-
клон към дедите, техните 
внуци и правнуци  за осми 
пореден път пристигнаха на 
родово-земляческата среща, 
организирана от Инициа-
тивен комитет в Атолово. 
Имаше сълзи , прегръдки, 
спомени. И най-често пов-
таряните думи бяха „род”, 
корен”, „вяра”. 

Паметникът на благодете-
ля лорд Атол, дарил средства 
за построяване на бежанското 
село, благодарните атоловци 
и гости беше обкичен с  вен-

ци и цветя. Сред възрастните 
бяха и немалко деца, които  
жадно попиваха разказите 
на родителите си, на баби и 
дядовци. За да премине ле-
гендата на селото напред във 
времето, съхранена все така 
свежа. Храмът „Св.Димитър” 
построен изцяло с дарения на 
първите жители на Атолово, 
отвори широко вратите си в 

празничния ден. Камбанни-
ят звън огласи околността. 
Миряните запалиха стотици 
свещи с молба за здраве и 
всеобщо благоденствие.  На 

тържествената литургия, от-
служена от отец Силвестър, 
представител на Сливенската 
митрополия, отец Йордан от 

Жельо войвода и отец Ди-
митър от  Стралджа,   сред 
множеството атоловци бяха   
кметът на общината Митко 
Андонов, Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, Иван 
Иванов, зам.кмет, Атанаска 
Христова, секретар, Стефан 
Сотиров, кмет на Атолово, 
представители на Съюза на 
тракийските  дружества и 

македонските организации.
За историята на преселни-

ците  от Одринска Тракия и 
Гръцка Македония, за неизко-
ренимата любов към родното 
място слово прочете кметът 
на Атолово Стефан Сотиров. 
С почтителност, с уважение 
и с преклонение той пожела 
да изреди имената на всички 
първи заселници в Атолово. 
Припомни най-интересните 
моменти на колективен труд и  
дарителство – силни уроци за 
съвременниците и мотивация 
за всеотдайност в делата за 
новия ден на Атолово. 

 „Възхищавам се на ор-
ганизаторите от кметството 
и Инициативния комитет, 
които правят историята на 
родово-земляческите срещи 
в Атолово! Един красив праз-
ник на хората  със здрав родов 
корен и  минало, в което има 
много  героизъм, семейни 
трагедии, подвизи, болка, 
тъга, чест и слава…И един го-
рещ копнеж към свободата!” 
каза в обръщението си към 
присъстващите г-н Андонов. 
Развълнуван той сподели   
мислите си за бежанското 
съществуване, създаването 
на селото и последвалото раз-
витие. Благодари за родолю-
бивия пример, който до днес 
бежанците дават на децата си. 
И за любовта към Атолово, 

която никога не пресъхва. 
„Нека тази родово- земляче-
ска среща укрепи силата и 
енергията ни за нови и добри 
дела! За нашето Атолово!”, 
добави той.

 „Вие, уважаеми тракийци, 
вашите деца, вашите внуци 
сте най-яркото доказателство 
за жизнеутвърждаващата сила 
на българщината и нацио-
налното самосъзнание! Това 
прави празникът ви емблема 
на приемствеността, на родо-
вата памет, която всички ние 
високо ценим и съхраняваме. 
Поклон пред героизма  и 
страданието, пред търпението 
и съхранението на огромната 
любов към род и родина, 
поклон пред вас, пазители на 
нашите най-святи ценности!” 
се казва  в поздравителния 
адрес на Красимир Премя-
нов, председател на СТДБ до 
участниците в събора.

Тържествената програма 
продължи с концерт в който 
имаше любими и незабрави-
ми песни за родния край, има-
ше танци, имаше настроение.  
И пожелания за нови срещи 
на родна земя.
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Кандидати за кмет на общината
№ 
по 
ред

Три имена ЕГН Политическа партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Митко 
Панайотов 
Андонов

Българска Социалистическа Партия

2. Росица 
Петкова 
Стоева

ГЕРБ

3. Таня 
Георгиева 
Георгиева-
Стоянова

Български демократичен център-БДЦ

4. 
Атанас Киров 

Киров МК ”Промяна”
5. Делчо Жеков 

Делчев
МК Съюз ”Победа”

№ 
по 
ред

Три имена ЕГН кандидат за
кмет на кметство 
Александрово

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Стойко Иванов 
Георгиев

Александрово Българска 
Социалистическа Партия

2.
…….

Три имена ЕГН кандидат за
кмет на кметство 

Атолово

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Стефан Стоянов 
Сотиров

Атолово Българска 
Социалистическа Партия

2.
……

Три имена ЕГН кандидат за
кмет на кметство 

Воденичане

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Петранка 
Койчева 
Крайчева

Воденичане Българска 
Социалистическа Партия

2. Димитър Петров 
Георгиев

Воденичане МК”Промяна”

3 Милен Стоянов 
Ангелов

Воденичане ГЕРБ

4. Иван Неделчев 
Парушев

Воденичане МК Съюз”Победа”

Три имена ЕГН кандидат за
кмет на кметство 

Войника

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Жеко Димов 
Жеков

Войника Инициативен комитет

2. Марийка Енчева 
Георгиева

Войника Българска 
Социалистическа Партия

3. Петьо Генчев 
Грозев

Войника МК”Промяна”

Три имена ЕГН кандидат за
кмет на кметство 

Джинот

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Георги Димитров 
Василев

Джинот Българска 
Социалистическа Партия

2.
3.

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Зимница

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Теньо Иванов 
Тенев

Зимница Българска 
Социалистическа Партия

2. Цони Стефанов 
Цонев

Зимница ГЕРБ

3. Станка Стоева 
Едрева

Зимница Български демократичен 
център-БДЦ

4. Милен Иванов 
Стамов

Зимница МК”Промяна”

5. Ваньо Маринов 
Жеков

Зимница МК Съюз”Победа”

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Иречеково

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Николай Савов 
Генов

Иречеково Българска 
Социалистическа Партия

2. Митко Михалев 
Стойнов

Иречеково ГЕРБ

3. Теодора Колева 
Генчева

Иречеково МК”Промяна”

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Каменец

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Живко Иванов 
Димитров

Каменец Българска 
Социалистическа Партия

2. Йорданка 
Желязкова 
Иванова

Каменец ГЕРБ

3. Андон Алексиев 
Георгиев

Каменец МК”Промяна”

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Лозенец

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Петранка 
Димитрова 
Добрева

Лозенец Българска 
Социалистическа Партия

2. Динка Тенева 
Караиванова

Лозенец ГЕРБ

3. Донка Христова 
Апостолова

Лозенец МК”Промяна”

4. Даниела 
Христова 
Йовчева

Лозенец МК Съюз”Победа”

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Люлин

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Росица Михова 
Тодорова

Люлин Българска 
Социалистическа Партия

2. Георги Минчев 
Динев

Люлин МК”Промяна”

3.
Три имена кандидат за

кмет на кметство 
Маленово

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Живка Иванова 
Кичукова

Маленово Българска 
Социалистическа Партия

2. Станислав 
Живков Георгиев

Маленово ГЕРБ

3. Мария Петрова 
Димитрова

Маленово МК”Промяна”

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Недялско

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Тодорка 
Стоянова 
Йорданова

Недялско Българска 
Социалистическа Партия

2. Пламен Атанасов 
Паскалев

Недялско ГЕРБ

3. Стоянка Димова 
Боева

Недялско МК”Промяна”

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Палаузово

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Стойко Димов 
Донев

Палаузово Българска 
Социалистическа Партия

2. Продан Георгиев 
Дараджанов

Палаузово ГЕРБ

3. Иван Димитров 
Дяков

Палаузово Български демократичен 
център-БДЦ

4. Тонка Куманова 
Стоянова

Палаузово МК”Промяна”

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Поляна

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Николай 
Димитров 
Николов

Поляна Инициативен комитет

2. Пенка Димитрова 
Иванова

Поляна Българска 
Социалистическа Партия

3. Злати Колев 
Иванов

Поляна ГЕРБ

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Първенец

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Иван Дойчев 
Иванов

Първенец Българска 
Социалистическа Партия

2. Вичо Миков 
Колев

Първенец ГЕРБ

3. Иван Банов 
Вълев

Първенец МК”Промяна”

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Тамарино

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Недялка Владева 
Илиева

Тамарино Българска 
Социалистическа Партия

2. Тоньо Иванов 
Тонев

Тамарино ГЕРБ

3. Стойка Стоянова 
Петкова

Тамарино МК”Промяна”

Три имена кандидат за
кмет на кметство 

Чарда

Политическа 
партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Руска Николова 
Иванова

Чарда Българска 
Социалистическа Партия

2. Валя Николова 
Симеонова

Чарда МК”Промяна”

Кандидати за кметове на кметства
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3. Стоян Тодоров 
Георгиев

Чарда Национален фронт за 
спасение на България

№ 
по 
ред

Три имена ЕГН Политическа партия (коалиция)/ 
инициативен комитет

1. Митко Панайотов 
Андонов

Българска Социалистическа Партия

2. Иван Георгиев 
Иванов

Българска Социалистическа Партия

3. Мария Толева 
Иванова

Българска Социалистическа Партия

4. Петър Йовчев 
Петров

Българска Социалистическа Партия

5. Цветелина 
Станчева Тончева

Българска Социалистическа Партия

6. Янко Стоянов 
Добрев

Българска Социалистическа Партия

7. Георги Димитров 
Атанасов

Българска Социалистическа Партия

8. Атанаска 
Атанасова 
Кабакова

Българска Социалистическа Партия

9. Валентина 
Добрева Маринова

Българска Социалистическа Партия

10. Милена Стоянова 
Йорданова

Българска Социалистическа Партия

11. Жечко Иванов 
Вълчев

Българска Социалистическа Партия

12. Койчо Тончев 
Койчев

Българска Социалистическа Партия

13. Георги Иванов 
Георгиев

Българска Социалистическа Партия

14. Живка Георгиева 
Илиева

Българска Социалистическа Партия

15. Радинка Василева 
Парушева

Българска Социалистическа Партия

16. Райна Атанасова 
Йорданова

Българска Социалистическа Партия

17. Желязка Стоянова 
Тончева

Българска Социалистическа Партия

18. Росица Петкова 
Стоева

ГЕРБ

19. Димитър Кръстев 
Костадинов

ГЕРБ

20. Тодор Жеков 
Железов

ГЕРБ

21. Мария Иванова 
Иванова

ГЕРБ

22. Стефка Кунева 
Пенева

ГЕРБ

23. Йордан Атанасов 
Данев

ГЕРБ

24. Иван Парушев 
Митев

ГЕРБ

25. Велина Илиева 
Терзиева

ГЕРБ

26. Живко Йорданов 
Вълков

ГЕРБ

27. Стоян Иванов 
Стоянов

ГЕРБ

28. Иван Митев 
Георгиев

ГЕРБ

29. Милена Вълева 
Вълева

ГЕРБ

30. Соня Йорданова 
Буцева

ГЕРБ

31. Радостин 
Радостинов 
Вълчев

ГЕРБ

32. Руска Радева 
Колева

ГЕРБ

33. Атанаска 
Георгиева 
Йорданова

ГЕРБ

34. Илия Костов 
Киров

ГЕРБ

35. Таня Георгиева 
Георгиева-
Стоянова

Български демократичен център

36. Паруш Тенев 
Парушев

Български демократичен център

37. Донка Пенева 
Димитрова

Български демократичен център

38. Тодор Куртев 
Тодоров

Български демократичен център

39. Донка Христова 
Стефанова

Български демократичен център

40. Надя Христова 
Парушева

Български демократичен център

41. Иван Георгиев 
Иванов

Български демократичен център

42. Господинка 
Мирчева Иванова

Български демократичен център

43. Станка Стоева 
Едрева

Български демократичен център

44. Радостинка 
Стоянова Иванова

Български демократичен център

45. Иван Димитров 
Дяков

Български демократичен център

46. Митко Добрев 
Тодоров

Движение напред България

47. Иван Атанасов 
Йорданов

Движение напред България

48. Неделчо Симеонов 
Иванов

Движение напред България

49. Юлиян Сергеев 
Атанасов

Движение напред България

50. Димитър Митев 
Гочев

Движение напред България

51. Атанас Киров 
Киров

МК”Промяна”

52. Гроздан иванов 
Иванов

МК”Промяна”

53. Живко Ангелов 
Ангелов

МК”Промяна”

54. Милен Иванов 
Стамов

МК”Промяна”

55. Георги Стефанов 
Узунов

МК”Промяна”

56. Христо Стойнов 
Христов

МК”Промяна”

57. Дора Йовчева 
Стоянова-Костова

МК”Промяна”

58. Димчо Атанасов 
Стойков

МК”Промяна”

59. Йовчо Христов 
Йовчев

МК”Промяна”

60. Ангел Иванов 
Ангелов

МК”Промяна”

61. Катя Иванова 
Вълкова

МК”Промяна”

62. Кольо Христов 
Колев

МК”Промяна”

63. Теодора Колева 
Генчева

МК”Промяна”

64. Валя Николова 
Симеонова

МК”Промяна”

65. Петьо Генчев 
Грозев

МК”Промяна”

66. Димитър Петров 
георгиев

МК”Промяна”

67. Стоян Иванов 
Иванов

МК”Промяна”

68. Иван Митев 
Иванов

Национален фронт за спасение на България

69. Стоян Желязков 
Стоянов

Национален фронт за спасение на България

70. Стойчо Николаев 
Йорданов

Национален фронт за спасение на България

71. Стоян Тодоров 
Георгиев

Национален фронт за спасение на България

72. Биляна Христова 
Гаджева

Национален фронт за спасение на България

73. Железчо Петров 
Железчев

Обединени Земеделци

74. Ирина Асенова 
Тодорова

Обединени Земеделци

75. Кольо Ангелов 
Колев

Обединени Земеделци

76. Енчо Илиев 
Кръстев

Обединени Земеделци

77. Желязко Петров 
Петров

Обединени Земеделци

78. Делчо Жеков 
Делчев

МК Съюз”Победа”

79. Димитър Минков 
Саллаков

МК Съюз”Победа”

80. Райка Петрова 
Христова

МК Съюз”Победа”

81. Ваньо Маринов 
Жеков

МК Съюз”Победа”

82. Иван Неделчев 
Парушев

МК Съюз”Победа”

83. Стоил Бойчев 
Генчев

МК Съюз”Победа”

84. Йордан Димитров 
Бенгуров

МК Съюз”Победа”

85. Пенка Тотева 
Дянкова

МК Съюз”Победа”

86. Делчо Стоянов 
Дончев

МК Съюз”Победа”

87. Еленка Атанасова 
Стойкова

МК Съюз”Победа”

88. Даниела Христова 
Йовчева

МК Съюз”Победа”

89. Йордан Илиев 
Стефанов

Движение за права и свободи

90. Ахмед Алиев 
Айвазов

Движение за права и свободи

91. Орлин Видев 
Иванов

Движение за права и свободи

92. Георги Маринов 
Иванов

Движение за права и свободи

93. Ахмед Османов 
Топчиев

Движение за права и свободи

94. Марин Георгиев 
Иванов

Движение за права и свободи

95. Нико Неделчев 
Ненчев

Движение за права и свободи

96. Сергей Митев 
Атанасов

Движение за права и свободи

Кандидати за общински съветници
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