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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

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

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

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

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Âèäèìîòî  
ïîëèöåéñêî 
ïðèñúñòâèå ïðåñè÷à 
ïðåñòúïíè íàìåðåíèÿ

Íà Áúëãàðèÿ 
å íóæíî 
êîìïåòåíòíî 
ïðàâèòåëñòâî 
îò åêñïåðòè

В община Стралджа все още 
няма официален документ 
от БДЖ за спирането на вла-

ковете, заяви зам.-кметът на общината 
Иван Георгиев:„По информация от на-
чалника на ЖП-гара Стралджа 8 бързи 
влака ще бъдат спрени. Това не е във 
връзка с някакъв ремонт, не е временно 
това”. Зам.- кметът беше категоричен, 
че ако решението на БДЖ стане факт, 
стралджанци ще протестират, като не 
е изключено гражданско неподчинение 
и блокиране на ЖП- линията. 

Председателят на Общинския съ-
вет в Стралджа Атанаска Кабакова 
заяви, че премахването на влаковете 
ще се превърне в огромен проблем за 
жителите на Стралджа. „Имаме много 
студенти, пътуващи по направления 
София Пловдив, Варна, Велико Търно-
во... Освен това има и други граждани, 
които пътуват. Селището е голямо и не 
би следвало една такава ключова гара 
като „Стралджа” да бъде лишена от 
възможността да се ползва не само от 
гражданите на Стралджа, но и жите-
лите, които са на Север, имам предвид 
Котел и другите селища, чиито пътни-
ци минават от тук”. Освен това на гара 
Стралджа е разкрита и колетна служба 
и ако влаковете бъдат спрени, тогава 
нейната роля става безпредметна. 

Ежедневно 50 ученици от Стралджа 
пътуват до Ямбол, а 20 учители от об-
ластния град работят в стралджански 
училища. Пътниците от всички села в 
региона, които в момента са се качвали 
от Стралджа, след премахването на 
влаковете ще трябва да ходят до Ямбол 
или Карнобат.

Îñòàâÿò Îñòàâÿò 
Ñòðàëäæà áåç Ñòðàëäæà áåç 
áúðçè âëàêîâå?!!áúðçè âëàêîâå?!!

В навечерието на празника на Страл-
джа, 8 ноември , центърът на града се 
украси с нова придобивка. Фонтанът 
пред хотел „Хемус” се вписва много при-
ятно в околната среда с цветни градини, 
зелени площи  и емблематични сгради. 
Тихото ромолене на водата, красиво 
оформения фонтан вече привличат по-
гледите на млади и стари, които не крият 

предпочитанието си да се разхождат в 
тази част на Стралджа. Работниците 
по озеленяването  използват приятните 
есенни дни за обогатяване на цветните 
лехи с нови  насаждения. Ако има нещо, 
което помрачава гледката то е поредното 
посегателство над засетите нови дръв-
чета и  периодично вадене на цветя от 
лехите. Нарушителите на обществения 

ред ще отговарят за деянията си. Наредба 
№ 1 предвижда сериозни наказания за 
тези, които бъдат заловени да посягат 
на ландшафта. 

Ако искаме околната среда да радва 
очите и душата, ако искаме да имаме 
самочувствието на граждани, то всеки 
от нас трябва да пази и полага грижи 
за създаденото, апелират от общината.

ÔîíòàíÔîíòàí  óêðàñè öåíòúðà íà Ñòðàëäæà

Äåëâà  ñðåä ïîëåòîÄåëâà  ñðåä ïîëåòî

Èíòåðåñíà íà-Èíòåðåñíà íà-
õîäêà ñòðåñíà  õîäêà ñòðåñíà  
òðàêòîðèñòèòðàêòîðèñòè
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ПОГРЕБАЛНА  АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа, 

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

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

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761 
ИЛИ 0889198988

Äåïóòàòè  ãîñòóâàò íà Ñòðàëäæà

Íà Áúëãàðèÿ å íóæíî êîìïåòåíòíî 
ïðàâèòåëñòâî îò åêñïåðòè
Емилия Масларова  и Асен Га-

гаузов, народни представители  от 
Коалиция за България” гостуваха на 
община Стралджа. Водени от Мария 
Толева, зам.кмет и председател на 
ОбС на БСП,  Иван Георгиев, зам.
кмет и член на общинското ръко-
водство, съветници ,представители 
на ОбС на БСП и младежката ор-
ганизация на социалистите, те се 
срещнаха и разговаряха  с жителите 
на Стралджа ,Зимница, Войника и 
Иречеково. Преди това в Ямбол заед-
но с колегите си Пламен Орешарски, 
Евгени Желев, Петър Кънев и Боян 
Чуков дадоха пресконференция  за 
журналисти. Тя беше водена от 
Атанас Мерджанов.

Политическият десант в облас-
тта под мотото „Алтернатива има!” 
привлече вниманието на социалисти, 
симпатизанти на червената партия и 
граждани.  

   Предлагаме ви акценти от изказ-

ванията на гостите:

ÀÒÀÍÀÑ ÌÅÐÄÆÀÍÎÂ:  
Ïëàìåí  Îðåøàðñêè 
íå ìîæå äà ñè ïîçíàå 
ìèíèñòåðñòâîòî - 
Êàëèíêà äî Êàëèíêà

"Когато вземете властта" на няколко 
пъти по време на срещите се про-
крадват въпроси какво ще стане като 
вземем властта. Те тази власт няма да 
я дадат, няма да я дадат. Не можете да 
си представите какъв фалшифициран 
вариант готвят за следващата година. 
Ще трябва да се организираме и ние, да 
поприказваме, да образоваме нашите 
хора. Защото мина това време, когато 
поголовно ръкопляскаха на този бандит 
във властта и станахме за смях на всич-
ки. Виждаме безумията в земеделието, 
в отбраната, във външната политика, 
да не говорим за финансовото минис-

терство. Пламен  Орешарски, който е 
един изключително деликатен човек, 
но и той - той не може да си познае 
министерството - Калинка до Калинка, 
назначени в най-важното министер-
ство, каквото е министерството на 
финансите, хора с фалшиви дипломи, 
без грам стаж в съответните области...
Но ние не бива да продължаваме да се 
осланяме, че от само себе си властта 
ще се смени. И няма значение кой 
ще дойде...Но наследството ще бъде 
изключително тежко.

Специално БСП има твърда позиция 
относно министрите на земеделието и 
отбраната. Защото вече 12 години ние 

нямаме собствени министри там. Друго 
е когато ние сме министри, друго е ко-
гато ние формираме политиката, друго 
е когато я отстояваме. Иначе каквото и 
да си говорим , че като например ако 
влезем в коалиционно управление и ще 
го дадем на някой друг и да очакваме 
забравете. Ние сме в дълг на нашите 
избиратели, които са ни подкрепяли 
през тези години. Специално в зе-
меделието и отбраната. И можете да 
бъдете сигурни, че като стигнем до 
властта, който и да съставя кабинет 
това ще бъде изрично официално наше 
условие. Защото по никакъв начин 
не може да се гарантира политика за 
националните плащания..Виждате, че 
това което се случва в Брюксел, няма 
да бъде изгодно за нас..

Съжалявам, че трябваше да реаги-
рам така емоционално, но понякога 
нещата трябва да се казват грубо, така 
както грубо те три и половина години 
действат и претворяват действител-

ността, чрез медии, различни писания, 
чрез отговорите на своите министри..

ÏËÀÌÅÍ ÎÐÅØÀÐÑÊÈ:
„Óïðàâëåíèåòî íà ÃÅÐÁ 
ùå íè  èçëåçå 6 ìëðä. 
ëâ.
Това е цената която  ще платят да-

нъкоплатците. Хубавата новина е, че 
това е последния бюджет на ГЕРБ!. В 
страната отсъства растеж. България из-
глежда все едно, че е била във война.”

ÅÌÈËÈß ÌÀÑËÀÐÎÂÀ:
„Èçîñòàâàù ðàñòåæ 

áåç ñòàíäàðò íà 
æèâîòà- åòî êàêâî å 
ïîëîæåíèåòî ó íàñ. 
С бюджет 2013 България остава 

страната с най-голяма бедност в ЕС, 
най-високата смъртност, най-ниската 
раждаемост.Най-големия провал на 
правителството е политиката на пазара 
на труда. Нищо добро не се прави и 
за  младите семейства на България. 
През последните години новородените 
бебета у нас намаляха  с 4-5 хиляди. 
През този мандат 67 социални права на 
българина са отнети. Освен санкции, 
глоби, ограничения, наказания  , за 
нищо друго днес не се говори. Рязко 
се увеличава ножицата между най-
ниските и най-високите заплати. Ако 
БСП получи доверието на следващите 
избори  за един мандат ще съумее да 
се справи с най-тежките проблеми, да 
даде шанс на младите да останат в ро-
дината, да подкрепи майките, бедните, 

хората с увреждания. Доказвали сме , 
че можем и пак ще го направим.”

ÀÑÅÍ ÃÀÃÀÓÇÎÂ:
„Îøå äâà ìàíäàòà 
ùå ñà íåîáõîäèìè íà 
óïðàâëÿâàùàòà ïàðòèÿ, 
çà äà ñòèãíå òîâà, 
êîåòî íèå íàïðàâèõìå. 
За 3,5 г. те все още не са направили 

пътищата, които за същия период ние 
създадохме.

Хвалят се с магистралите, но какво 
е качеството? Пътния участък  на из-
ток и на запад от Воденичане, който 

сега се строи,  е най-тежък, поставят 
стоматизирани тръби, но е ясно , че 
най-многодо 7-8 години ще се наложи 
отново да се строи. Ние сме за полити-
ка която да носи полезност на хората. 
Ние сме за компетентно управление  
на правителство от експерти.”

ÏÅÒÚÐ ÊÚÍÅÂ:
„Êàòî ïðåäñòàâèòåë 
íà áèçíåñà íå ìîãà 
äà êàæà íèòî åäíà 
ïîëîæèòåëíà äóìà 
çà ðàçâèòèå íà 
èêîíîìèêàòà. 
Бизнесът е наплашен, нищо не се 

строи, младите хора, нашите надежди, 
масово бягат или планират да избягат 
от България. И всичко това е после-
дица от сгрешения финансов модел 
на българската държава наложен през 
последните три години.”

Ñúâåòíèöè  ùå  
çàñåäàâàò  âúâ  
Â.Òúðíîâî
Атанаска Кабакова, председател на 

ОбС Стралджа, насрочи 13-то заседа-
ние на ОбС за 29 ноември.  Обсъжда-
нето на материалите и вземането на 
решенията ще става в старопрестолния 
Велико Търново. По време на изнесена-
та сесия  ще бъдат изслушани инфор-
мация за готовността на общината за 
работа при зимни условия, информация 
за разработване, кандидатстване и ре-
ализация на проекти по Оперативните 
програми, програмата за трансгранич-
но сътрудничество България-Турция 
и др. програми, финансирани със 
средства от структурните фондове на 
ЕС и други донори за периода ноември 
2011- ноември 2012г.    На ноемврий-
ското заседание ще бъде обсъдена и 
актуализация на разчета за финанси-
ране на капиталовите разходи за 2012г. 
На вниманието на съветниците ще 
бъде  актуализация  План- сметката за 
дейност „Чистота” за 2012г. Очаква се 
решение за увеличаване  капацитета на 
Центъра за обществена подкрепа  за 
периода 2013-2014г. Кметът на общи-
ната Митко Андонов е вносител на до-
кладна записка относно предоставяне 
на пасище-мера от общински поземлен 
фонд  във връзка с държавна концесия 
за добив на строителни материали, 
както и относно одобряване план на 
Общински горски фонд за 2013г. На 
обсъждане подлежи и предложение 
на г-н Андонов за закупуване имоти с 
начин на трайно ползване – ниви в зем-
лището на Воденичане, за изграждане 
на обект „Паркинг и пункт за зимно 
поддържане” на АМ”Тракия”.

В стралджанската църква „Св.
Архангел Михаил” на 11 ноември се 
проведе избор за ново църковно на-
стоятелство. От подалите заявление за 
членство в настоятелството 7 христия-
ни , гласувалите 79 дадоха предпочи-
танието си за  Живко Ангелов, Васил 
Пенев, набрали максималния брой  
гласове- 79, Ивелина Костова, Панайот 
Колев, Антон Митев и Райна Йордано-
ва. Единственият отпаднал кандидат е 
Атанас Михайлов, който набра само 

Комисия с 
представите-
ли на МРРБ, 
отдел „Кон-
трол по из-
пълнението 
на проекти” 
гр .  Бургас 
о съществи 
п о р е д н а -
та  планова 
проверка по 
обекти   в 
С т р а л д ж а 
и Зимница. 
Става дума 
з а   ОД З 
”Здравец” и ОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий”.

Сградите на зимничанското учи-
лище и детската градина в Стралджа 
през 2010 г. бяха напълно обновени 
само за 90 дни от фирма ИНКОМ 
Зимница  по проекта „ Съвре-
менна МТБ на образованието  в 
община Стралджа” по Оперативна 
програма”Регионално развитие”. 
Вложените средства бяха  на обща 
стойност над 1 млн.лв. Вече втора 

Младежкото обединение в БСП – 
Стралджа се включва активно в под-
писка в подкрепа на предложенията, 
направени към проекта за бюджет 
2013 г., които направи младежкото 
обединени на социалистите у нас. 
Те настояват категорично  за мерки 
касаещи  подкрепа на младежката 
активност и подпомагане на мла-
дите семейства в България. Пред-
ложенията които стралджанските 
млади хора  защитават са свързани  
с изготвяне и въвеждане на единна 
държавна система за професионално 
образование и стажуване, съвместно с 
представителите на бизнеса , в и извън 
образователната система, за въвеждане 
на младежка гаранция с интегрирана 
схема за преференциално обучение 
и субсидирана заетост на младежи 
незаети в срок от 4 месеца след загуба 
на работно място, за организация на 

Ìëàäè õîðà îò Ñòðàëäæà â 
ïîäïèñêà  çà Áþäæåò 2013

Èçáîð íà íîâî öúðêîâíî íàñòîÿòåëñòâî
30 гласа.  По право председател на 
настоятелството е свещеник Димитър.

стажантски програми и обучение на 
младежи, финансирани от държавния 
бюджет в местните земеделски и жи-
вотновъдни стопанства за период от 6 
до 18 месеца. Предложенията включват 
още не малко искания за въвеждане 
на политики за заетост на младите 
хора. Особена сериозност се обръща 
и на предложенията касаещи  децата 
и семействата.

ÌÐÐÁ  ñ âèñîêà îöåíêà çà ïðîåêò 

година след приключване на проекта 
и  въвеждане на обектите  в експло-
атация те са в отлично състояние, 
констатира проверката. Радостина 
Василева, нач.отдел ТСУ, потвърди 
дадената висока оценка от комисията 
за грижите по опазването на обек-
тите и изразената благодарност към 
община Стралджа.

Проверките ще продължават пет 
години след  въвеждане в експлоата-
ция на възстановените сгради.
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на сн. Божидар Нихорлиев, ВНД началник РУ"Полиция" Стралджа

Âèäèìîòî  ïîëèöåéñêî 
ïðèñúñòâèå ïðåñè÷à 
ïðåñòúïíè íàìåðåíèÿ

РУ ”Полиция” Стралджа продължа-
ва  традицията за провеждане на пе-
риодични срещи с  населението. През 
месец ноември са проведени срещите 
по  селата Правдино, Палаузово, Мале-
ново, Воденичане, Недялско, Богорово. 
В разговора с жителите  най-често се 
обсъжда проблема с битовите кражби. 
Високата разкриваемост на този род 

престъпления се възприема като добър 
показател, но въпреки това хората се 
надяват на още по-сериозно внимание 
към малките населени места, където 
голяма част от къщите са необитаеми 
и привличат крадците. Видимо  по-до-
бри резултати се отчитат в Недялско, 
където селяните бяха пропищели от 
кражби, но след създадената нова ор-

Ïîëèöàè  ïðåñÿêîõà 
èçìàìà íà ñòàðåö
Щилиян Иванов Енев от стралджанското село Правдино щеше 

да олекне неусетно  с 250 лв. Приложената схема за измама е 
простичка, но безотказна. Дядото бил прелъган от гастролиращи 
роми да ползват тоалетна. Дали от добродушие или се е надявал на 
мимолетна женска ласка, допуснал ментъраджиите, които пък се 
възползвали от достъпа до жилището, набързо претарашили стаята и 
прибрали парите. Бързата намеса на полицията била достатъчна, за 
да се пресече навреме измамата. Просълзения и развълнуван старец 
получи парите си от ст.разследващ полицай  Петър Господинов на 
12 ноември по време на отчетното събрание на полицията в селото. 
Станала известна, случката се приема като пример за останалите, 
които сега отварят очите си на четири, преди да контактуват с не-
познати пришълци или да се доверяват за щяло и нещяло, особено 
пък когато става дума за пари.

Разкрит и задържан е извършителят на кражба на оборотни 
средства, 270 лв., от търговски обект в Стралджа. Това е наскоро 
излезлия  от затвора К.К. от ромски произход, жител на града.

Задържани и предадени на съд са и двама младежи от Иречеко-
во, извършили кражба на над 100 м. рекордоман. И двете лица са 
криминално проявени и осъждани.

ганизация за полицейско присъствие,  
броят на регистрираните престъпления 
се ограничи и животът в селото вече е 
по-спокоен. Същата организация се на-
лага и в останалите села на общината, 
потвърди началникът Божидар Нихор-
лиев, според който голямо значение за 
решаване на проблема има и участието 
на местните жители, които навреме 
сигнализират за престъпни намерения. 

Отчетите на полицаите по селата 
продължават.

Ñòàðöè îòêàçâàò 
æèâîòîñïàñÿâàùè ëåêàðñòâà
Липсата на пари се превръща в причина старци от Богорово да се отказват 

писмено от поставянето на животоспасяващи лекарства. Кметският наместник 
Митко Ангелов потвърди за два случая при които хората доброволно слагат 
подписа си , че не желаят поставянето на инжекции, които могат да удължат 
живота им. Цената от 17лв.за еднократно живително боцване  се оказва непо-
силна  за обеднелите до крайност пенсионери, които имат само една надежда 
да не страдат и да живеят без пороци – помощ от Бога.

През 30-те години на миналия век с.Богорово е наброявало около 600 души. 
50 години по-късно те са около 300, но до сега се хвалят с много добра орга-
низация на земеделското производство, което им носи успехи на общинско и 
областно ниво.

Днес в Богорово кретат около 60-тина възрастни за които всеки ден е пода-
рък. Не се оплакват, не се страхуват за бъдещето. На пук на всякакви кризи и 
проблеми продължават да се усмихват и твърдят, че в родното село се чувстват 
щастливи.

Надя ЖЕЧЕВА

Проблеми във водоснабдяването 
на Александрово станаха повод за 
известно напрежение в селото, сиг-
нализира кметския наместник Стойко 
Георгиев. Притеснението идва от 
това, че според александровци ре-
акцията  за възникналите повреди е 

Община Стралджа има пълна готов-
ност за посрещане на студените зимни 
дни. Това докладваха  на заседанието  
на Общинския щаб за координация на 
спасителни и неотложни аварийно-въз-
становителни работи при бедствия и 
аварии ръководители на фирми и ведом-
ства, кметове и кметски наместници.

На заседанието, водено от кмета 
на общината Митко Андонов, бяха 
обсъдени няколко актуални  заповеди, 
свързани с подготовката за работа и 
живот при усложнени зимни условия, 
за осигуряване на пожарна безопасност 
при експлоатация на различните видове 
отоплителни и електронагревателни 
прибори и инсталации, за проверка със-
тоянието на снегопочистващата техника 
както и план за информационен обмен 
и взаимодействие. Посочено бе, че са 
спазени всички планувани срокове по 
изпълнение на мероприятията. Пред-
ставителите на РУ”Полиция” потвър-

диха своята готовност за работа през 
зимата като особено сериозно ще се 
набляга по безопасността на движение 
през студените  и снежни месеци. ВиК 
дружеството  няма проблеми с техника 
и хора, които  ще отреагират при въз-
никнали повреди. ЕВН, КЕЦ-Ямбол 
също  поддържа готовност  с високоп-
роходими машини и специалисти за 
отреагиране при евентуални повреди. 
13 са машините на фирма „Хемусстрой” 
ООД които ще обслужват почистването 
на 4-класна пътна мрежа в общината, 
някой от тях са базирани в Ямбол, други  
в Лозенец , Войника и  Калчево, има и 
наета техника от Зимница, информира 
представителя на Областно пътно 
управление.

В последвалия диалог с кметове и 
кметски наместници бяха обсъдени и 
други важни проблеми по селата свър-
зани с почистване на пътища от храсти, 
поддържане на ВиК мрежата и елек-

трозахранването. Не бяха пропуснати  
въпросите по евентуално превозване 
на хора на хемодиализа, контрола по 
наблюдението на язовирите и реките, 
осигуряването на хляб и основни 
хранителни продукти за населението 
в най-студените дни.

 „Зимата е сезон, който винаги под-
нася изненади, но ако сме достатъчно 
прозорливи, отговорни  и оперативни, 
ако вземаме бързо и точно решенията, 
ако информационния обмен е налице, 
то тогава  няма да имаме и проблеми.”, 
обобщи г-н Андонов, който подчерта, 
че общинското ръководство има опит 
при работа в тежки зимни условия, 
кметовете и кметските наместници 
са хора, които отговорно изпълняват 
задълженията си, доказали са, че на 
тях може да се разчита. Очакванията 
са и другите институции да реагират 
бързо и адекватно и зимата ще премине 
по-спокойно.

Министър – председателят на 
РБългария Бойко Борисов лично 
отправи поздравления към кмета на 
община Стралджа Митко Андонов  
за добре подготвения проект „Зве-
на към ДСП в Община Стралджа”  
по процедура „Помощ в дома” на 
Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”.  Това се случи 
днес по време на  церемонията по   
официалното връчване на договорите 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по процедурата.

Чрез   проекта „Звена към ДСП в 
Община Стралджа” ще се разшири 
дейността на  съществуващите До-

машни социални патронажи в Страл-
джа и селата Войника и Каменец. 
Целта е да се подобри качеството 
на живот за хората с увреждания и 
самотните възрастни  чрез насър-
чаване на социалната политика за 
осигуряване на качествена грижа 
в домашна среда и възможност за 
независим начин на живот чрез 
предоставяне на почасови социал-
ни услуги по процедурата „Помощ 
в дома”. Заедно с това  проектът 
ще осигури повишаване професио-
налните качества  и мотивация на 
преките доставчици на услугите чрез 
обучения, супервизия, консултации. 

Една от подцелите е и повишаване 
икономическия потенциал на лицата 
и техните семейства за преодоляване 
на бедността за безработните лица.

Продължителността на проекта 
е 16 месеца, общата стойност – 187 
886 лв. Услугите ще се предоставят 
от 36 доставчици на почасови со-
циални услуги, които ще обслужват  
най-малко по двама потребители. 
Доставчиците ще са безработни в 
трудоспособна възраст, които не 
са придобили право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст или 
професионална пенсия за ранно 
пенсиониране. 

1 150 правоимащи от община Страл-
джа   получават хранителни продукти 
от БЧК по програмата „Разпределение 
на интервенционни запаси на ЕС”- ІІ 
транш. Раздаването на пакетите стар-
тира на 19 ноември. Целевите групи са 
шест, като основната група са бенефици-
енти, получавали помощи за отопление 
за предходния отоплителен сезон – 
2011/2012г. Освен това са включени и :

- майки или осиновителки които са 
неосигурени и са получавали месечни 
добавки за отглеждане на деца до 1-го-
дишна възраст

- лица, които се грижат за деца с 
увреждания

- лица, които подпомагат хората 
с увреждания по програмата „Личен 

асистент”
- семействата, които са получили 

еднократна помощ за покриване на част 
от разходите във връзка с началото на 
новата учебна година

- лица, които по една или друга при-
чина са получили помощ за подпомагане 
през миналата година

Пакетът хранителни продукти от 
втория транш съдържа  ориз, захар, ма-
карони, спагети, бисквити, брашно, боб, 
олио, леща, конфитюр, картофено пюре, 
пчелен мед, кафе с общо количество 
52,750 кг, 13 вида продукти. Помощите 
се получават срещу представяне на до-
кумент за самоличност от правоимащите 
или с нотариално заверено пълномощно 
от друго лице.

Ñòðàëäæà â ãîòîâíîñò çà çèìàòà

Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïîçäðàâè Ñòðàëäæà

Ñâîåâðåìåííî îòñòðàíåíè àâàðèè
твърде бавна и това лишава селото 
от питейна вода за повече време. 
Поредната авария през ноември, за 
която във ВиК Стралджа получиха 
сигнал, предизвика веднага реак-
цията на дружеството. Началникът 
Тончо Саллаков разпредели хора и 
техника и само в рамките на един ден 
аварията беше отстранена.

През  същия месец за водонаруше-
ние в преносната мрежа съобщиха и 
от Богорово. Проблемът с аварирал 
пожарен кран за вода , който създа-
ваше главоболие на местен стопанин 
от доста време, вече е отстранен.

От ВиК не отричат, че по мре-
жата често се случват аварии, но 
продължават да твърдят, че е създа-
дена добра организация за реагиране 
възможно по най-бързия начин. 
„Имаме желанието и готовността да 
се справим с възникналите повреди.”, 
твърди г-н Саллаков, като не отрича, 
че всички от колектива биха били 
много по-щастливи ако ВиК мрежа-
та е подновена. Там където това е 
направено абонатите нямат никакви 
оплаквания по водоснабдяването.

В СОУ”П.Яворов” Стралджа се про-
веде първата среща от информационната 
кампания на  ОДП”Полиция” Ямбол „Без-
опасност в интернет”. С видимо внимание 
и интерес децата изслушаха лекцията на 
Татяна Павлова, регионален говорител на 
МВР, която намери най-подходящия начин 
да заинтригува малките. Заедно с инфор-
мацията за това как трябва да избягваме 
интернет-опасностите, има ли начин да се 
защитим от онлайн- изненади, какво трябва 
да се качва в мрежата, как да се грижим 
за виртуалната си сигурност, трябва ли 
да вярваме на всеки „приятел „ в онлайн 
пространството и др. г-жа Павлова про-
вокира учениците да задават още въпроси 
и лекцията прерасна в интересен диалог. 
Темата за безопасен интернет видимо 
вълнува малките, които не винаги добре се 

ориентират как да се защитят. В помощ на 
лектора беше и Георги Петров, инспектор 
ДПС – Стралджа.

Такива срещи са проведени и с уче-
ниците в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
Стралджа, СПИ и ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий”- Зимница.

Целта на инициативата е не само по-
вишаване информираността на децата за 
съществуващите заплахи и рискове докато 
са в мрежата, но и как да разпознават 
опасностите и къде да търсят помощ при 
злонамерени атаки.

Инициативата „Безопасност в ин-
тернет” се провежда с подкрепата на 
Международна академия за обучение по 
кибер-разследване, главна дирекция „Борба 
с организираната престъпност”, областна 
управа, РИО, медии.

СРЕЩА В СОУ ”П. ЯВОРОВ” – СТРАЛДЖА:

Ïîçíàâàìå ëè èíòåðíåò-îïàñíîñòèòå?13 âèäà ïðîäóêòè çà  1 150 áåäíè 
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Уважаеми дами и господа,
Ноември е месецът в който по традиция правя отчет за извърше-

ното пред граждани, медии, НПО-сектор, бизнес среди. В третия си 
управленски мандат встъпих с разбирането, че аз и екипът ми следваме 
правилния път за развитие на нашата община. По тази причина поех 
ангажимента  да продължавам да работя за изпълнение на основната 
цел, за развитието на общината:

Община Стралджа – икономически конкурентноспособна община, 
базирана на местна инициатива, ресурси, традиции, повишен интелек-
туален и професионален потенциал и оптимално изградена техническа 
и социална инфраструктура. Силно развит земеделски район, неразделна 
част от туристическата индустрия на Южното Черноморие, в който 
благоденствието и сигурността на хората и доброто състояние на 
околната среда са реалност.

Изпълнявайки тази дългосрочна цел структурирах програмата си 
в няколко важни направления, които днес са основата за този от-
чет.  

1. На първо място, съвсем не случайно, съм поставил грижата за 
осигуряване възможности за заетост и получаване на доходи. Въпреки, 
че Общината, по своята същност не може да създава пряко работни 
места, сме предприели редица мерки за създаване на условия за работа 
и подпомагане на съществуващите фирми, поощряване инициативата на 
всеки гражданин и селско стопански производител.

Отражението на световната финансова криза върху бизнеса и съ-
ществуващите работни места, доведе до увеличаване на безработицата. 
По тази причина активно използваме всяка възможност за осигуряване 
на заетост, т.е. участваме в национални регионални програми за заетост.

• Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост” приложение № 1, 2 и 3

- 2011 - обхванати 94 лица в дейности -  текущо почистване,  дейности 
с траен характер, охрана, поддръжка и социални дейности; стойност 250 
436 лв., от които  6 853 лв. от общинския бюджет.

- 2012 - обхванати 94 души в дейности :зимна поддръжка, социални, 
аварийни и строителни дейности. 

• „Регионална програма за заетост” 2012 г. – назначени 15  души в 
дейност „ Поддръжка на ІV –то класна пътна мрежа”.  

• Национална програма  „Старт в кариерата”  
- 2011 г.  - 1 работно място за млад специалист, който след приключване 

на програма  остана да работи в общината.  
-  2012 г. – 1 работно място, заето от млад специалист с висше обра-

зование. Програмата продължава и в момента. 
• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект „ 

Нов избор – развитие и реализация”  
- 2011 г.- обучени и назначени 74 души по специалностите: огняр, 

работник в строителството, градинар, еколог.  Стойността на проекта  
155 778 лв. 

- 2012 г. - обучени  127 души в специалности: озеленител, работник 
поддръжка сгради, спасител”Бедствие, аварии и катастрофи”. Средствата 
усвоени по тази програма до момента са 293 893 лв. 

• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” схема „Под-
крепа за заетост”: от м. октомври са  наети  105 души на длъжности: пазач 
невъоръжена охрана; организатор спортни прояви и първенства; работник 
копач – канали и изкопи; архивар и деловодител. Продължителността на 
програмата  е  една година.  

•  Проект „ Подкрепа за достоен живот ” схема „Алтернативи” в 
който общината е партньор са  наети 17 . От услугите на този проект се   
възползват 15 потребители с 90 и над 90 процента, без и с чужда помощ 
и 2 деца с 50 и над 50%.Стойността му до момента е 115 000лв.

• Проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство – 
община Стралджа”,  осигури заетост на 33 души. Продължителност - 18 
месеца. Стойност-  282 119 лв. 

Като резултат от участието на Общината в европейски, национални 
и регионални програми за заетост от началото на отчетния период е 
осигурена работа на 370 души и са усвоени 1 312 289 лв.

Сред мерките с които косвено можем да подпомогнем икономиката 
на общината е насърчаването и подкрепата на бизнеса:

Последиците от световната икономическа криза дадоха отражение и 
върху местния бизнес, а така също и върху финансовите постъпления на 
общината от  продажби на недвижими общински имоти.

 Селското стопанство е застъпено във всички населени места на 
общината и има важна функция по отношение на цялостното  социално-
икономическо развитие на общината. Този отрасъл е важен източник на 

доходи в населените места и подържа част от промишлената функция на 
общината най-вече хранително-вкусовата промишленост. Земеделието 
и преработвателната промишленост формират над 80% от създадената 
брутна добавена стойност и над 60% от заетостта във фирмения сектор.

Най - голямото богатство на общината е обработваемата земя, която 
е 432 157 дка и горския ни фонд в размер на 89 580 (общинска,държавна 
и частна) дка. Средно на глава от населението на общината се падат по 
260 дка обработваема земя, което е значително над средното за страната,

С цел стимулиране и подпомагане дейността на сектор Земеделие са 
предприети следните действия:

- продължава добрата практика за предоставяне за ползване на реги-
стрираните, като земеделски производители животновъди от общината, 
на около 15 000  дка.  пасища и мери с цел да ги подържат  в добро еко-
логично състояние и съответно да получат субсидиите за единица площ;

- Подпомагаме и пчеларите за изнасяне на пчелните семейства от на-
селените места и производство на екологично чист продукт. Предоставени 
са за ползване общински пасища и мери с което  около 1150 бр. пчелни 
семейства са изнесени извън населените места, като делът на младите 
хора в този отрасъл се увеличава;

- в изпълнение на решение на ОбС-Стралджа,  са отдадени  под 
наем, чрез търг част от захрастените пасища и мери с цел почистване и 
поддържане в добро земеделско и екологично състояние;

- ежегодно се организират търгове за отдаване под наем на общин-
ските земеделски земи, В момента действа 95 договора и приходите от 
тях възлизат на 105 071 лв., като 85% от общинските земеделски земи 
са наети под наем за обработка. 

- За стимулиране на земеделските производители, и осигуряване 
на собствени приходи в общинския бюджет през 2012 г  за първи път 
пристъпихме към продажба на общинска земеделска земя в землищата 
на селата Лозенец, Палаузово, Зимница и Иречеково. Постъпленията 
възлизат на 311 688 лв.

- Създали сме  добра организация за изплащане на полагащите  се  
суми на  гражданите за т.нар. „бели петна” за 2011 и 2012 г.

-  Голяма част от селскостопанските производители в общината се  
възползваха от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.:

• по мярка 112 ”Създаване на стопанства на млади фермери” за от-
четния период са одобрени 12 проекта за трайни насаждения, зърнено 
житни култури и пчелини.

• по мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства”-почти 
всички земеделски производители, които работят повече от 400 хектара 
са бенефициенти. Мярката подпомага обновяването на машинния парк 
на стопанствата. 

Положителен е фактът, че през 2012 год. с активното съдействие на  
общинска служба „Земеделие” и кметовете и кметските наместници, 
продължи добрата практика за сключване на  доброволни споразумения 
за ползването на земеделските масиви в землищата на селата Тамарино, 
Първенец, Саранско, Каменец, Леярово, Войника и Люлин, Правдино 
Поляна, Александрово и Джинот което води до уедряване на обработва-
емите площи и предпазване от застъпвания при регистрацията по ИСАК.

 Горските територии в общината се стопанисват и управляват съгласно 
изискванията на Закона за горите и наредбите към него. През отчетния 
период поради настъпили промени в Закона за горите, бяхме задължени 
да изберем формата на управление на общинските горски територии. За 
целта е изградено общинско звено ”Горско стопанство” състоящо се от 
един ръководител и двама служители „Горска охрана”. 

От добитите от собствените ни гори дърва за огрев са заредени всички 
детски градини и училища, които ползват твърдо гориво, а така също 
кметствата, сградата на  общинска администрация, мероприятие ”Озеле-
няване” и Центъра за обществена подкрепа. Населението на с.Каменец, 
Саранско, Поляна и Войника също бе обезпечено с дърва за огрев от 
общинското сечище на цена 40 лв. за кубик. 

Опазването на селскостопанската имущество винаги е стояло на 
вниманието на общинската администрация и общински съвет Стралджа.  
По време на кампаниите се провеждат работни срещи с ръководството 
на РПУ-Стралджа, на които се набелязват конкретни действия на двете 
институции с цел снижаване на посегателствата върху селскостопанското 
имущество.

За периода бе организирана професионална охрана на лозовите масиви 
в  Стралджа, както и на общински горски фонд в Стралджа и Каменец. 
Кражба на дърва за огрев от общински горки фонд не бяха допуснати. 

За отчетния период са намалели жалбите за нанесени щети върху 
селскостопанска продукция  - за 2012 г. те са само 6 бр., като през 2011 
г. са регистрирани-19 бр. 

Продължава работата по изпълнението на проекта изграждане на 
голф игрище в с. Александрово. Съгласно решение на общински съвет е 
извършен апорт на общинската земя в капитала на дружеството и предстои 
обезпечаване на паричната вноска от страна на партньора „Солас нюа 
Александрово”ЕООД, който води преговори с  финансови институции 
за осигуряване на финансирането, но поради световната икономическа 
криза процеса е забавен.

 Осигуряване и поддържане оптимален брой услуги: В община 
Стралджа са изградени и функционират 99 броя заведения за хранене и 
развлечения, в т.ч два хотела. Те са  категоризирани съгласно Закона за 
туризма и Наредбата за категоризация. 

На територията на общината има изградени 141 търговски обекти, като 

за 104 от тях са издадени разрешения за търговия с тютюневи изделия. 
Транспортните услуги са една от основните грижи и отговорности 

на общинска администрация. Транспортното обслужване се извършва 
по утвърдени транспортни схеми.  За отчетния период действат следните 
автобусни линии: 

- Стралджа – Варна- 2 линии;
- Стралджа - София и Ямбол- 2 линии; 
- Стралджа-Лозенец-Сунгурларе
- Стралджа-Русе
- Стралджа-Воденичане-Палаузово-Иречеково
- Стралджа-Ямбол- 18 курса ежедневно
 - Маленово-Стралджа-Чарда-Ямбол  
- Стралджа –Войника -всеки вторник и петък./ с общинския автобус/
Проблеми в транспортното обслужване има в по-малките и отдале-

чени населени места, като Правдино, Богорово,Леярово, а така също и в 
с.Лозенец – причина за проблемите :ниската икономическа ефективност, 
поради намаления пътникопоток. 

 Ефективно управление на общинската собственост и икономически 
дейности 

Продължава въведената от първия мандат практиката да се извършва 
ежегоден преглед на общинската собственост, придружен с подробен 
писмен отчет пред Общинския съвет. Към настоящия момент са  реги-
стрирани и вписани в съда 1720 акта за общинска собственост (частна 
и публична). Приета е Стратегия за управлението и разпореждането с 
общинската собственост за периода 2012-2015 г. Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост.  

Към момента действат 199 договора за наем на общински имоти - зе-
меделски земи, здравни служби, язовири и др. Независимо от икономиче-
ската криза доходите от собственост  се запазват стабилни -  за отчетния 
период възлизат на 683 415  лв. и бележат ръст спрямо отчетните данни 
на 2011 г. Тази стабилност се дължи предприетите действия по издир-
ване на незаконно завладени общински земеделски земи, сключване на 
договори за наем за тях и  събиране на дължимите наеми, продажба на 
ненужните движими вещи, продажба на дървесина и дърва за огрев и др.  

Приходите  от концесии възлизат на 96 539 лв., като също запазват 
своята ритмичност и стабилност.  Високият процент преизпълнение се 
дължи на добива на строителните материали от кариерата в Каменец и 
Блатото-Стралджа, за които държавата привежда 50% от приходите на  
община.
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2. Сред приоритетите в работата ни е  продължаване работата по подобряване 

и изграждане инфраструктурата на общината.
1. ВиК инфраструктурата
Община Стралджа в последните 2 мандата работи  в посока на създаване 

банка от технически проекти за   този  сектор. 
Към момента са одобрени 7 документации за изграждане на битови канали-

зации, пречиствателни станции, дъждовни канализации, подмяна на вътрешни и 
външни водопроводи и водопроводни мрежи; отводнителни канали.  Всички тези  
проекти през отчетния период са включени в документация за  кандидатстване 
финансирането им. Резултатите към момента са следните:

• Положителни становища за одобряване за финансиране  - два проекта : 
„Подмяна водопроводна мрежа в с. Воденичане І-ви етап” от Програма за раз-
витие на селските райони;

• „Доизграждане корекция на дере 2 в гр.Стралджа” от Оперативна програма 
за транс гранично сътрудничество България – Турция.

• В процес на разглеждане  е проект  „Разделна канализация, пречиствателна 
станция и  подмяна на водопроводна мрежа на гр.Стралджа” по Оперативна 
програма „Околна  среда”;

• Изготвени са  техническите проекти за  „Доизграждане канализация, подмяна 
водопроводна мрежа и ПСОВ на с.Зимница” ,  „Подмяна външен водопровод на 
с.Маленово” и  „Отводнителен канал на с.Воденичане” .

2. Пътна  и улична инфраструктура
• Извършено е благоустрояване на улици в кметствата и гр.Стралджа на обща 

стойност 346 800лв. Чакълирани са   улици в селата  Воденичане, Първенец, 
Чарда, Палаузово, Лозенец, Маленово, Иречеково, Зимница и Правдино .  

• Асфалтирани и ремонтирани  през 2012 г. общински  пътища:
- път разклон с. Люлин, на стойност 20 000 лв.
- път  Поляна - Александрово , на стойност   20 000 лв. 
- път  Джинот – Чарда – Зимница, на стойност   87 757лв.
- път Стралджа –  Маленово, вкл. ремонт на мост на  стойност  20 000 лв.   
-  разклон  Първенец  -   Правдино ,   на  стойност  30 000 лв .                                                                                 

-  път  Воденичане – Джинот  на стойност  - 60 000 лв.
-  път  Воденичане – Иречеково  на стойност  - 10 000 лв.
•  През 2011 г. със собствени средства реконструирахме изцяло площада на 

гр.Стралджа за 50 000лв.
• Извършени са и други , по-малки ремонти, по уличната мрежа в населените 

места на общината на стойност 83 382 лв.
Като резултат: в общинската пътна и улична инфраструктура за отчетния 

период са инвестирани    727 939 лв.   
3. Други елементи на инфраструктурата
През 2011 г.  кандидатствахме за финансиране на Първи етап за фотоволта-

ично  улично осветление/ за 4 населени места/  по Оперативна програма за транс 
гранично сътрудничество България – Турция. Проектът ни,  на стойност 807 000 
лв., е одобрен и се очаква подписване на договора и стартиране на реализацията.

В ход е реализацията на   проект “Реконструкция  на паркове в гр.Стралджа” 
по Програма за развитие на селските райони на обща стойност   1 899 500 лв.  В 

Ìèòêî Àíäîíîâ: 2012 - åäíà 
óñïåøíà ãîäèíà âúïðåêè êðèçàòà
Кметът на общината Митко Андонов в края на годината 

традиционно направи своя отчет за работата през 2012. Съ-
ветници, кметове и кметски наместници, представители на 
НПО и бизнеса, общински служители, медии г-н Андонов в 
продължение на повече от час представи своя отчет в който 
намериха място всички направления в дейността на екипа. В 
заключение след множеството примери за добре свършена 
работа той направи извода, че 2012г.-, първа от третия му 
мандат на управление , въпреки кризата е една успешна за 
община Стралджа година прибавяйки обещанието ,че "целите 
и проектите ще продължават да се доразвиват, допълват и 
реализират с участието на всеки общински съветник, всеки 
служител на общината за изграждане на една просперираща 
стралджанска община, защото в основата , в същината на ра-
ботата винаги ще стои грижата за хората". Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, се присъедини към мнението за доброто 
взаимодействие между общинска администрация и ОбС с 
увереността, че местния парламент ще продължава да бъде 
в подкрепа за всяко добро начинание в общината. Кметският 
наместник Диньо Капитанов изрази своята благодарност към 
г-н Андонов, ОбС и общинска администрация за грижата и 
вниманието към всяко селище.
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Като извод мога да отчета, че за подобряване на инфраструк-
турата, е реализирана оптимална строителна програма с акцент 
разработване и реализиране на проекти, като се търсят всички 
възможности за финансирането им - оперативните програми,  
енергийни  фондове,  собствен бюджет и др. В резултат на това 
за 2011 и 2012 г. на територията на общината са финансирани 
капиталови разходи за 2 690 703 лв. 

3. Създаването на по-добра околна среда, зони за отдих и 
туризъм е всъщност грижа за бъдещето и има пряко отношение 
към устойчиво развитие в контекста на Лисабонската стратегия 
за иновации и устойчиво развитие.

Постигането на тази цел преследваме като освен извър-
шеното по инфраструктурни проекти, имащи отношение към 
опазването на околната среда,  продължихме да изпълняваме 
редица дейности:

- През 2011 г. са закупени допълнително и въведени в ор-
ганизирано сметосъбиране и сметоизвозване 30 бр.метални 
контейнера тип „Бобър”. Към момента Общината  разполага 
с 55 бр.четирикубикови контейнери, 442 бр.тип „Бобър”, ПВС 
кофи  - 410бр. и кофи”Мева” – 1555 бр. 

-   Разделното  събиране , рециклиране  и оползотворяване 
на отпадъците от опаковки от домакинствата, търговските и 
обществените обекти и промишлеността. е вече  практика в 
Община Стралджа. Системата за разделно събиране обхваща 
общинския център – гр.Стралджа , с.Зимница, с.Лозенец и 
с.Чарда. На територията на Общината са разположени 67 
броя жълти контейнери тип „ Бобър” за хартия, пластмаса и 
метал и 18 броя зелени  контейнери тип „Иглу” за стъкло. За 
извършване на дейности по разделно събиране на отпадъци от 
опаковки Община Стралджа има сключен договор с Национал-
на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки 
„Екобулпак „ АД .

- През 2012 г. е сключен Договор за безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма ”Околна среда” за проект: „Из-
граждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион Ямбол – първа фаза”. Проектът ще се реализира от 
Община Стралджа в партньорство с общините Сливен, Нова 
Загора, „Тунджа” и Ямбол. В рамките на проекта ще бъде 
изградено регионално депо – клетка 1 в района на с. Хаджи 
Димитрово. Ще се финансира закриването и техническата 
рекултивация с преустановена експлоатация на общинско 
депо Стралджа.

За подържането  на зелената система на общината:
- Разкрихме общинско социално предприятие по озеле-

няване, по ОП”Развитие на човешките ресурси” в което са 
заети 33 души;

- В предприятието са в ход ремонти на парници и оранже-
рии, изцяло ремонтиран е сградния фонд на предприятието. 

- Всички населени места са снабдени с необходимата техника 
за поддържане на зелените площи и  дейностите по озеленяване;

- В ход е проектът за реконструкция на двата парка в гр. 
Стралджа. 

За създаване на по-добри условия за отдих и туризъм рекон-
струираме сградата на общинската хижа „ Инджови извори” 
край с.Войника, чрез изпълнение на транс граничния проект;  

4. Една от най-важните ни задачи е да продължи грижата 
за децата и младите хора

В окрупнените  2 детски градини от общината,  с филиали-
те към тях през учебната 2011/2012 година се обучаваха 340 
деца, а през - 2012/2013 - 329 деца. Двете детски заведение 
осигуряват възможност за обхващане на всички деца, чиито 
семейства желаят децата им да  посещават градина. Осигурен 
е транспорт до ЦДГ„ Мати Рубенова ”- Стралджа и филиала и 
в с.Войника за децата съответно от селата Воденичане, Атоло-
во, Иречеково, Маленово, Недялско, Александрово, Каменец 
и Тамарино.   Тенденцията за последователност в грижата за 
децата характеризира работата ни  и през първата година на 
третият ми мандат. Този извод се подкрепя от следните факти :  

        
       
   .    .  .  
2011/2012 1407 1370 37 56 54 2
2012/2013 1427 1396 31 56 54 2

- 3 от училищата от общината   / без ОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий” – Стралджа /  са средищни, а ОУ”Хр.Ботев” –  е  и 
защитено училище.  

- Осигурен  е специализиран   ученически  транспорт   за  
всички  пътуващи  деца  и ученици – 6 автобуса разпределени 
както следва:

     ۰ СОУ”П.К.Яворов” – Стралджа – 2 автобуса с 32+1 места;  
     ۰ ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Зиминица – 1 автобус 

с 27+1 места;
     ۰ ОУ”Хр.Ботев” – Войника – 2 автобуса с 27+1 места;
     ۰ Микробус с 11 + 1 места за извозване на децата от 

ЦДГ„ Мати Рубенова ”- Стралджа
- В  училищата  от община Стралджа са създадени много 

добри условия за обучение и възпитание на учениците и децата,   
както и съвременна база за работа на учителите и служителите:

         • През отчетния период са извършени следните  ремонти    
по училища както следва: 

         - СОУ  „ П. К. Яворов ” –  Стралджа  –  текущ  и  
основен  ремонт   на

 кабинетите по химия и информатика, частично измазване на 
други кабинети, обособяване на нови помещения с ал. дограма на 
първи етаж, частичен ремонт на покрива на стойност – 16 210лв.

         - ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Стралджа – текущ 
ремонт на училищната сграда на стойност – 17 595 лв.; ремонт 
на отоплителна инсталация – 1 925 лв.;Подмяна на нафтова 
горелка – 3 600лв.

         - ОУ „Хр.Ботев” – Войника основен ремонт доизграж-
дане на вътрешни тоалетни – 18 850лв.

3. Продължава подмяната на оборудването на ЦДГ и учи-
лищата от общината. През отчетния период са вложени  над   
65 100 лв., като само - СОУ  „ П. К. Яворов ” –  Стралджа  са 
изразходили 43 900лв.

4. Вече пет години успешно се прилага системата на деле-
гираните бюджети в училищата и с удовлетворение мога да 
отбележа, че директорите успешно прилагат добрия финансов 
мениджмънт.

5. Грижа на Общината е да продължава да реализира поли-
тиката на държавата за снабдяване  на  децата  и  учениците 
от  ЦДГ и  училищата  с  безплатни помагала и учебници за 
учениците от І-VІІклас.

6. През тази година общината и директорите на УВЗ  за-
делиха над 5 165лв. за квалификация на педагогическите и 
административни кадри. 

7. Благодарение на повишавания през годините капацитет 
през отчетния период  училища от общината кандидатстваха и 
реализираха успешно следните проекти:

     ۰ Проект „Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация 
на учебния процес” – реализиран от СОУ «П.К.Яворов» - Страл-
джа  на стойност 100 773 лв.;ОУ « Св.Св.Кирил и Методий» 
- Зимница  на стойност 30 525лв ОУ „Хр.Ботев” – Войника на 
стойност 22 246лв.

     ۰  По ОП ”Развитие на човешките ресурси”, Да направим 
училището привлекателно за младите хора”-проект „Успех” , 
реализиран от ОУ « Св.Св.Кирил и Методий» - Стралджа на 
стойност 26 000лв.;

     ۰    По ОП ”Развитие на човешките ресурси”, проект „ 
Нов шанс за успех”, реализиран от ОУ « Св.Св.Кирил и Ме-
тодий» - Стралджа на стойност 3 080лв и ОУ « Св.Св.Кирил и 
Методий» - Зимница  на стойност 3 136лв.;

     ۰ Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Мо-
дул „Осигуряване на допълнително обучение на  учениците за 
повишаване на нивото на постиженията им по общообразова-
телна подготовка”,  - 15групи от ПГ, начален и прогимназиален 
етап, защитени от СОУ «П.К.Яворов» - Стралджа; ОУ « Св.Св.
Кирил и Методий» - Стралджа; ОУ « Св.Св.Кирил и Методий» 
- Зимница  и  ОУ „Хр.Ботев” – Войника на стойност 11 370лв.; 

     ۰ Национална програма „С грижа за всеки ученик”, 
Модул „Осигуряване на допълнително обучение за децата от 
подготвителните групи”, реализиран от ОУ « Св.Св.Кирил и 
Методий» - Стралджа на стойност 1 540лв.;   

     ۰ Национална програма „На училище без отсъствия”, 
мерки „Без свободен час” и „ Без отсъствия”, реализирани от 
СОУ «П.К.Яворов» - Стралджа ,ОУ « Св.Св.Кирил и Методий» 

- Стралджа  и ОУ « Св.Св.Кирил и Методий» - Зимница  на 
стойност 16 866лв.;

     ۰ Национална програма „Училището територия на 
учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на 
учениците от начален етап” , реализиран от ОУ « Св.Св.Кирил 
и Методий» - Стралджа на стойност 8 537лв.;   

     ۰ По Държавен фонд „Земеделие”, Схема „Училищен 
плод” за учениците от І до ІVклас – реализиран от ОУ « Св.Св.
Кирил и Методий» - Стралджа на стойност 7 286лв.;  

     ۰ „Подари дръвче, засади гора”, Засаждане на дървета и 
оформяне на дървесен пояс в двора на училището от доброволци 
и ученици от училището, реализиран от ОУ « Св.Св.Кирил и 
Методий» - Стралджа  -1 900 лв за 2011 г.;

      ۰ Национална програма „Оптимизация на училищната 
мрежа” - Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на 
училищата”, Мярка ”Изплащане на обезщетения на персонала” 
- на стойност 9643 лв за 2011година и 5 234 лв. за 2012 година.

От  01.10.2010 година в гр. Стралджа функционира Център 
за обществена подкрепа /ЦОП/, който е с капацитет 15 потреби-
тели - деца в риск от 7 до 18 годишна възраст. Средно месечния 
брой потребители  за периода ноември 2011 г. – октомври 2012 
г. е 21 потребители. За  обогатяване на материалната база на 
центъра е закупено оборудване за обособяване на нов кът на 
стойност 1 000 лв., закупен бе и   МР3 плеър за подпомагане на 
учебно – корекционната работа. Извършен е основен ремонт и 
на обособената кухня всичко на стойност  9 700 лв. 

Принос при развитие на децата и младите хода има и МК-
БППМН. Нейната роля е само да налага наказания на деца 
с рисково поведение но и превенция  сред децата и младите 
хора. Общинската комисия работи в тясно сътрудничество с 
училищните комисии.  

Общия брой на подадените преписки до местната комисия 
са: 8 от Районна прокуратура  и 3 от РУ „Полиция”. Образу-
вани и разгледани са 10 възпитателни дела като са наложени 
11 мерки по чл.13 от ЗБППМН. Делата са основно на деца от 
СПИ – Стралджа, като нарушенията са извършени по време на 
отпуски и ваканции.

Ангажирането на децата и  младежите  със спорт е важен 
елемент от превенцията на рисково поведение и възпитаване 
в здравословен начин на живот. За развитие на физическото 
възпитание и спорта Община Стралджа традиционно стимулира 
развитието на различни видове спорт, като финансира спортните 
клубове по футбол и спортна стрелба. 

През първата година от мандат 2011-2015 в Областната 
футболна група продължават да участват мъжките  отборите 
на гр. Стралджа, с. Зимница, с. Войника и с. Иречеково.   От 
този сезон бяха сформирани две окръжни футболни групи – 
група  А и група Б. В А група участват Общински футболен 
клуб – Стралджа, и ФК с. Зимница, а в група Б група участват 
ФК на селата Иречеково, Войника и новосформираните ФК от 
с. Каменец и втори ФК от гр. Стралджа.   

Продължава успешното участие  на детския футболен отбор 
от гр. Стралджа в окръжната футболна група.

Клубът по спортна стрелба участва в зонални и републикан-
ски турнири, държавни първенства и др. В него през отчетния 
период  са картотекирани над 25 състезатели. Традиция стана 
ежегодно в рамките на Деня на общината да се провежда на-
ционален турнир за момчета и момичета за стрелба с пневма-
тично оръжие, включен в националния календар на Българската 
федерация по спортна стрелба.

Продължава  ежегодното   провеждане на състезания и тур-
нири по други спортове:

      - Конни състезания - посветени на “Тодоров ден” ;
      - Волейболен  турнир - посветен  на 3-ти март  ;
      - Мини-спартакиада -за на децата от учебно-възпита-

телните заведения; 
      - Турнир по бридж -  в рамките на Деня на общината;
      - Футболен турнир „Плодородие” 
        През 2012 г.,  в рамките на празниците на общината, бе   

проведен турнир по футбол на малки врати за деца.   
И през тази година учебно възпитателните заведения защи-

тиха   и реализираха  проекти   за подпомагане на физическото 
възпитание и спорта съгласно ПМС №129 на стойност 4 285лв.

За подобряване спортната база в общината през отчетния 
период са вложени над 110 000лв. за изграждането и обзавеж-
дането на нови съблекални и съдийски стаи в новата сграда 
на стадиона.

На активният НПО-сектор гледам като на индикатор за нуж-
дите на хората,  за техните изисквания, мнения или предложения.  
В община Стралджа има регистрирани 24 сдружения с несто-
панска цел и 21 читалищни настоятелства, които представляват 
доброволни сдружения на гражданите за защита на техните 
права и интереси. Всяко от тях работи, съгласно своя Устав за 
подобряване на живота в общината и подобряване на знания, 
умения и самочувствие на пълноценни граждани. Изключително 
съм удовлетворен от факта, че между НПО-сектора и община-
та за двата мандата е изградено отлично партньорство. Тези 
структури укрепнаха, добиха капацитет, опит и самочувствие 
за да бъдат онази активна страна на отношенията „общество- 
управляващи”, че да изпълняват успешно ролята си. Общината 
подпомага дейността им, според законовото разписаните въз-
можности - методологически, финансово, с технически средства. 

5. Много голяма част от работата ни работа е насочена 
към  възрастните хора и хората с увреждания. Демографската 
характеристика на населението на общината сочи тенденция 
на застаряване. 

Продължава в следващия брой

момента се извършва благоустрояването на   парк  „Младост” и  парк „Южен парк”.
Извършено е благоустрояване на  гробищен парк гр. Стралджа – изградени 

са  бетонни  пътеки, ремонтирана е наличната  сградата и оградата на част от  
гробището. Извършено е почистване и  благоустрояваме гробищните паркове в 
селата Лозенец, Зимница, Маленово, Воденичане, Палаузово, Чарда, Първенец 
и Войника.

За  обновяване първи етаж на сградата на Общинска администрация за 
отчетния период са вложени 22 072 лв.  от  общинския бюджет. Ремонтирани са 
сградите на кметствата в селата Люлин,  Богорово, Александрово и Палаузово.   

  През 2011 г.  стартира изпълнението на проект „Стралджа и Сюлоглу  - 
пътуване отвъд границите” по Програма за транс гранично сътрудничество 
България – Турция.  Проектът е на финална фаза : предстои подписване на Акт за 
приемане реконструираната в Информационен център по опазване на природната 
среда  общинска хижа „Инджови извори”  на Войнишки Бакаджик  до с.Войника.

 В  момента  общината участва в проекти за публично-частно партньорство за  
разработване  на  фотоволтаична  електроцентрала  в  землището на с Маленово 
и ветроенергиен  парк  в с.Каменец.

1. Подобрени са  условията и е обогатена на материалната 
база на ЦДГ от общината:

- По  Проект  „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 
години от община Стралджа” на стойност 115 860лв. са из-
градени отоплителни системи на за групите в:

             ۰ село Зимница към ЦДГ”М.Рубенова” – Стралджа; 
             ۰ село Лозенец към ЦДГ”Здравец” – Стралджа, 
- Реализираният в края на 2011 г. проект „Дворът на 

ЦДГ”Здравец” гр. Стралджа – зона за отдих, игри и развлечения 
на нашите деца” , финансиран от МОСВ и ПУДООС,  по На-
ционална кампания „ За чисто околна среда 2011 г.” облагороди 
дворното пространство на градината с нови игрови съоръжения 
и зелена растителност. Стойността на проекта е 5 000 лв.,

 - През 2012 г. в ЦДГ ”Мати Рубенова” - Стралджа са реа-
лизирани 2 проекта по Национална кампания „ За чисто околна 
среда 2012 г.”  на  обща стойност  9830лв. и като резултат са 
монтирани игрови съоръжения и е озеленено дворното прос-
транство на филиала на градината в с. Зимница, а за групите 
от гр. Стралджа са дообогатени игровите площадки, залесено 
и озеленено е дворното пространство.

      
 2.  Грижа за децата в училищна възраст.
- В резултат на оптимизацията на училищата  в общината 

функционират 4 училища. В тях се обучават:
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В края на годината по тради-
ция в Социално- педагогически 
интернат /СПИ/ Стралджа се 
проведе  институционална сре-
ща с участието на представи-
тели на РИО - Ямбол, община 
Стралджа,  МКБППМН, РУП, 
отдел „Закрила на детето” при 
Дирекция „СП”, ДПС, медии. 
В своето въведение директорът 
Митко Петров представи рабо-
тата на колектива през измина-
лата година, отчете направеното 
в областта на образованието и 
възпитанието на децата и помо-
щта на всяка от институциите. 
През периода са извършени 7 
проверки на РИО, 4 от които във 
връзка с образователния процес 
и 2 тематични. Като последица 
от внесени жалби са проведени 
и  3 проверки, касаещи между-
личностни конфликти, още 2 
са осъществени от ГД”ИТ”. За 
новата година са планирани  2 
професионални и 2 тематични 
проверки. Г-н Петров разказа 
за множеството интересни ини-
циативи, за желанието на колек-
тива да превръща училището в 
добрия дом на възпитаниците.

 „Това сме ние!” бе мотото 
на презентацията  на Златка 
Недкова, пом.директор, в която 
интересно и много сполучливо 

бе представен живота в интер-
ната в неговото многообразие и 
сложност с всичките проблеми 
и прояви, с делниците и праз-
ниците, с преживяванията на 
възпитаниците и желанието им 
да намерят себе си. В ролята на 
диктор влезе ученикът Гюнай, 
който неколкократно повтори 
от името на своите съученици 
желанието да станат по-добри, 
да се променят. Стъпките към 
това са ясни – учение, развле-
чения и приятелство гарнирани 
с огромната любов и внимание 
на преподаватели и възпитатели 
от училището.

Като лайтмотив на презен-
тацията прозвуча лозунга на 
интерната: „Няма нищо по-
хуманно да се помогне на едно 
объркано дете!”

Общата работа в СПИ Страл-
джа е многообразна, интересна 
и полезна, потвърдиха участни-
ците в срещата, които в послед-
ствие не пестиха добрите думи 
за колектива. Йорданка Апосто-
лова, секретар на МКБППМН, 
припомни множеството съв-
местни мероприятия, открити 
дни, срещи с екипа, инициативи 
за вредата от тютюнопушенето, 
борба с агресията, насилието, 
наркотиците. Подчерта актив-

ната роля на обществените 
възпитатели. Мария Толева,зам.
кмет на общината, изрази задо-
волството си от желанието с кое-
то колектива работи, припомни  
всеобщото желание за приобща-
ване на децата към обществения 
живот на града, инициативите 
на младежка НПО за дарение на 
СПИ в навечерието на Коледа, 
готовността на общинското 
ръководство и лично на кмета 
Митко Андонов в подкрепа 
на  всяка добра инициатива 
на екипа на г-н Петров. Йовка 
Ангелова от отдел „Закрила на 
детето”изрази надеждата , че 
добрата координация между 
институциите ще продължава 
и тя винаги ще бъде подчинена 
за подпомагане развитието на 
децата. Петко Петков от РУП-
Стралджа  изрази готовността 
на местното полицейско упра-
вление да поддържа постоянни 
връзки с интерната в помощ на 
възпитателната работа, за което 
има и сериозната подкрепа на 
началника Божидар Нихорлиев 
и неговия заместник Йордан 
Йорданов.”СПИ Стралджа е 
приоритет за нас!” подчерта той 
и добави , че през годината  са 
проведени 21 беседи на различ-
ни теми в допълнение с атрак-

тивни срещи на ръководството 
с децата. Поднасяйки искрена 
благодарност към колектива 
Ваня Димитрова от РИО Ямбол  
потвърди, че от две години ра-
ботата на интерната е коренно 
променена, тя е изцяло подчи-
нена в помощ на децата, не само 
това, педагозите влагат ум и 
сърце в работата си, имат идеи 
и ги осъществяват, което видимо 
променя и възпитаниците. Като 
положителни примери беше 
посочено сътрудничеството с 
френската фондация БонМин 
и съвместната работа свързана 
с физическо възпитание  по 
проект на община Сливен с 
УНИЦЕФ, въвеждането на ко-
лективно отбелязване на рожде-
ните дни на децата, извеждането 
им на екскурзии в планината и 
на морето, организацията на 
свободното време с отглеждане 
на домашни птици и др.

 „ По данни на МОНМ СПИ-
Стралджа  е с една крачка на-
пред!”, каза в заключение г-жа 
Димитрова от РИО-Ямбол и  
изрази увереността си, че ин-
терната догодина може да бъде 
достоен домакин на Национална 
среща по проблемите на специа-
лизираните училища. 

Надя ЖЕЧЕВА  

Ñâåòúò íà Éîðäàí Éîâêîâ
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  Майсторът на късия разказ Йордан Йовков предиз-
вика 12-токласниците от СОУ”П.Яворов” Стралджа да 
докажат, че добре познават  и обичат неговия свят на 
хармония и човечност. Припомняйки живота и твор-
чеството на родения в Жеравна талантлив български 
писател, учениците открехнаха завесата на удивителния 
свят на белота и звън на капчуци. Миговете на съпри-
косновение с прекрасното Йовково творчество бяха не 
само интересни, но и полезни. Всеки от житейските 
периоди на  Йовков бе подложен на анализ – от де-
бюта му като поет, през годините на фронта, живота в 
Добруджа, раждането на „Старопланински легенди” и 
емблематичния разказ „По жицата” до равносметката 
– 70 книги, преведени на повече от 25 езика. Учени-
ците представиха своите любими Йовкови герои пред 
гостите Валентина Маринова, директор на училището, 
педагози. Интересен момент от срещата беше участието 
на Желязка Георгиева, племенница на Йордан Йовков, 
която разказа спомените от баба си Кера Бончева, близка 
родственица на писателя. Виждайки, че внучката Желяз-
ка прописва стихове, тя обичала да повтаря:” Ти  като 
Йордана!...” В памет на поета г-жа Георгиева прочете 
своето стихотворение-посвещение:

Къде си, лястовице бяла?
Ела при мен сега, през есента!
Ела живота ми да сгрееш със надежда!
Ела да сбъднеш моята мечта!

На щастието дай свободна воля
Да стигне то до нечие сърце!
Несторените грешки да прости ни!
Да няма сълзи в моето лице!

Ела, не се страхувай, лястовице!
Надежда дайми, за да не умра!
И за да могат с цялата ми обич
Щастливи да са всички по света!

Най-малките читатели 
на библиотеката в Страл-
джа, участниците в кръ-
жока „Млад приятел на 
книгата”, се събраха, за 
да докажат, че обичат 
Пипи и компания. 105-та 
годишнина от рождение-
то на Астрид Линдгрен, 
„шведската вълшебни-

Äåöàòà íà 
Ñòðàëäæà 
îáè÷àò 
ïèïè è 
êîìïàíèÿ

ца” , авторът на „Пипи 
дългото чорапче” и още 
100 книги преведени на 
76 езика, бе повод мал-
ките да научат повече 
за нея и творчеството й, 
да разкажат за любими-
те си герои от книгите 
й. Парушка Узунова, 
библиотекар при чита-

лище „Просвета-1892” 
интересно и увлекателно 
представи най-любопит-
ното  за най-популярната 
детска писателка в све-
та, припомни нейните 
послания към деца и 
родители.”давайте на 
децата любов, любов и 
отново любов и здравия 

разум ще дойде от само 
себе си!”, пише тя и 
добавя:”Всичко велико 
на този свят се е случило 
в нечие въобръжение!”, 
което звучи като насър-
чение към възрастните 
да съхранят детското у 
себе си.

    Малките имаха въз-
можност да проследят и 
кратък филм за приказ-
ните герои на Астрид 
Линдгрен. Поздрав към 
участниците в срещата 
отправи Виолета Андо-
нов, секретар на читали-
щето, която обеща още 
нови подобни срещи в 
библиотеката. 
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Изцяло с бюджетни 
средства  започна стро-
ителството на админи-
стративна сграда към 
Социално предприятие 
за озеленяване и бла-
гоустройство – Общи-
на Стралджа. Строи-
телството е възложено 
на фирма-изпълнител 
съгласно сключен дого-
вор. Планираната обща 
стойност на строително-мон-
тажните работи  е 18 406 лв., 
като е предвидено  до края 
на годината тя да бъде изгра-
дена  само до груб строеж. 
Продължението ще стартира  
в началото на следващата 
година отново със средства 

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

Ñîöèàëíî ïðåäïðèÿòèå  çà îçåëåíÿâàíå è áëàãîóñòðîéñòâî – Îáùèíà Ñòðàëäæà: 

Çàïî÷âà ñòðîèòåëñòâîòî íà 
àäìèíèñòðàòèâíà ñãðàäà

от общинския бюджет. Идеята 
е преди завършване на проек-
та през август идната година  
административната сграда да 
влезе в експлоатация.

В изпълнение на  проек-
та „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство- 
Община Стралджа” в настоящия 

момент приключва първи 
етап за реконструиране на 
старата оранжерия, което 
включва нова желязна по-
кривна конструкция, , подмя-
на с нови стъкла, вътрешно 
обновление стелажи, из-
мазване. Цялостно е готов 
склада пред оранжерията 
с нова дървена покривна 
конструкция ,  измазване , 
ел.осветление, подова на-

стилка. Предстои преграждане 
на оранжерията на две части. 
С бюджетни средства е за-
купен котел 40 квт, предстои 
изграждане на отоплителна 
инсталация на оранжерията и 
помещението на социалното 
предприятие.

100 ãîäèíè õðàì „Ñâ. Àðõàíãåë Ìèõàèë” – Áîãîðîâî100 ãîäèíè õðàì „Ñâ. Àðõàíãåë Ìèõàèë” – Áîãîðîâî

Óïîâàíèå è íàäåæäà Óïîâàíèå è íàäåæäà 
çà âÿðâàùèòåçà âÿðâàùèòå

Достойно за уважение  и по-
вод за преклонение  събитие бе 
отбелязване 100-годишнината 
на църквата в малкото страл-
джанско село Богорово. Днеш-
ните 60-тина жители , голяма 

част от които догонват възрастта 
на храма, преразказват истори-
ята по градежа на храма, знаят, 
че сръчните ръце на габровския 
майстор Цаньо Пенев  и таланта 
на сливенския зограф Атанас 

Кавръков са причина 
до днес храмът да ус-
тои под тежестта на 
годините. „Винаги , 
когато имат нужда да 
се помолят за здраве, 
за мир и благополучие, 
богоровци извървяват 
своя път до олтара. 
Църквата е тази, която 
дава упование и надеж-
да  в най-трудните дни, 
църквата е тази, която 

приютява тъжните, успокоява 
болните, вдъхновява вярващите, 
дава сили на онези, тръгнали на 
правят добро. И най-хубавото е , 
че и днес има хора, които пома-
гат храмът да се поддържа.”, бе 

подчертано в словото от името 
на кмета Митко Андонов, което 
прочете пред богоровци Митко 
Ангелов, кметски наместник.  

В Богорово другоселец няма 
да остане гладен, в Богорово 
вратите на къщите са отво-
рени за гости и на трапезата 
винаги ще се намери къшей 
хляб за гладния и глътка вино 
за жадния. Това е наследено 
от предците, за които част от 
житейската философия винаги е 
било твърдението, че трябва да 
имаме страх от Бога и срам от 
хората. Неугасима е съхранила 
вярата си в Бога 75-годишната 
баба Неделя, която и в този 
празничен ден извървя своя 

път до храма, за да запали свещ 
за здраве, да се помоли, да 
остави цвете пред Богородица. 
На познатите и непознатите, 
които срещна, възрастната жена 
прибави поздравът „Бог да ви 
пази!” и насърчението :”Вяр-
вайте , чедо! Защото животът 
без вяра е празен!”

Спазвайки традицията в този 
ден кметския наместник Митко 
Ангелов , покани съселяните 
си на трапеза, поздрави ги с 
празника, отправи пожелания за 
здраве и надежди. Имаше и дру-
ги миряни организирали курбан 
за здраве, имаше и такива, които 
отвориха домовете си за гости. 
Бойо, който има късмета да 

живее в къща на годините на 
църквата, призната за паметник 
на културата , показва с радост  
на госта Мария Толева, зам.кмет 
на общината,  сградата-ветеран, 
хвали се с избата, в която виното  
се услажда всекиму, хвали се с 
цветята на пруста, огрени от 
слънцето и току добавя:”Тук 
животът е прекрасен! Селцето 
е извор на радост. Щастлив е 
всеки, който е близо до коре-
ните си!”

В дома на Мария видяхме 
един красив цветен кът в добав-
ка с малка битова изложба. Баба 
Стояна пък ни кани на своята 
дърпана баница и богоровски 
сладкиш…

Празникът на Богорово ще 
остави трайна и красива следа 
за всички, които се докоснаха 
до него. А храмът винаги ще 
бъде свидетел и насърчител на 
добрини.

Надя ЖЕЧЕВА

В Деня на християнското 
семейство дамите от страл-
джанския клуб „ Надежда” при 
ДСЖ организираха посещение 
на църквата „Св.Архангел Ми-
хаил”.

Празникът  „Въведение 
Богородично”който  от 1929г. 
се чества като Ден на христи-
янското семейство и православ-
ната християнска младеж” е 
повод да се отправи молитва за 
здраве и благоволение на всяко 
семейство, считат от женската 
НПО. В същото време  да се 
предизвика разговор за бъл-
гарските изконни добродетели, 
за духовните задължения на 
родителите и за отправяне на 
благопожелания във всеки дом 
да има мир и щастие, любов и 
разбирателство, да властва съ-
пружеска вярност, трудолюбие 
и целомъдрие, доброта и неж-
ност, християнското семейство 

Îòáåëÿçâàò Äåíÿ íà õðèñòèÿíñêîòî ñåìåéñòâî

да бъде най-силната връзка 
между поколенията, основа на 
любов и доверие.

Според Йорданка Апостоло-
ва, председател на клуба, пос-
ланието  към всяко семейство 
е :”Обичайте се , подкрепяйте 
се в хубави и лоши моменти. 

Нека във всеки дом да цари 
мир, любов и разбирателство!”

Жените запалиха свещ за 
здраве, а свещеник Димитър в 
своята проповед обърна вни-
мание върху значението на 
семейството и вечността на 
живота. „Християнската вяра  

прави човека силен, тя дава 
упование и надежда”, под-
черта той  припомняйки , че 
в живота на всеки човек има 
падение и възход, има грешки 
и опрощение, но всичко това е 
развитие напред. Посланието 
на днешния празник е децата 
да слушат, уважават и почитат 
родителите си, защото колкото 
и да остаряват те остават деца 
за тях.

Според народните вярвания 
на „Въведение Богородично” 
се гадае какво ще бъде време-
то следващата година. Ако е 
слънчево и сухо, то зимата ще 
е люта, лятото- сухо, плодоро-
дието – слабо. 

В навечерието на хубавия 
християнски празник и жените 
от читалище –Чарда, певческа 
група „Росна китка” се събраха, 
за да припомнят традициите. 

Изпълнени  бяха стари народни 
песни за семейството. Гостува-
щият състав  от пенсионерски 
клуб „Гигант” Ямбол бе при-
ветстван от Мария Монева, 
секретар на читалището, а 
размяната на певчески из-
пълнения обогати срещата и 
създаде нужното настроение. 
Домакините изненадаха гости-
те си с богата трапеза с местни  
погачи, баници и сладкиши.

Òóðíèð  ïî 
ñïîðòåí áðèäæ
От няколко години през 

ноември в Стралджа се провеж-
да турнир по спортен бридж, 
който събира представители на 
различни отбори. Домакините 
от клуба по спортен бридж в 
Стралджа с председател Делчо 
Делчев винаги осигуряват ком-
фортна и приятна обстановка за 
провеждане на турнира, а тази 
година  за всички участници 
имаше и празничен обяд оси-
гурен от спонсори, посветен на 
8 ноември, Ден на Стралджа.

   Крайното класиране даде 
първенство на най-добре пред-
ставилите се от отбор ДОКАЗ 
Ямбол. Другият отбор на Ям-
бол, СЛАВЕНА, спечели вто-
рото място , а ЗЛАТНИТЕ  от 
Сливен останаха на трето място. 
Наградите- грамоти и парични 
суми, осигурени от общината, 
връчи кметът Митко Андонов. 

Децата от 
ЦДГ ”Здра-
вец” – Страл-
джа знаят , че 
18 ноември е 
Световен ден 
за възпомена-
ние жертвите 
от ПТП.   С 
посвещение 
на  загина -
лите деца на 
пътя и с по-
желание към 
шофьорите да карат внима-
телно, да пазят децата на 
пътя, малките  направиха 
демонстративна разходка из 
града с пътни знаци и лозунг 
„Пазете децата на пътя!”, 
припомниха си правилата за 
движение , преминаха през 
украсена с цветя пешеходна 
пътека и поставиха цветя 
пред мястото където преди 
години имаше инцидент с 
дете от  града. 

ÖÄÃ ”Çäðàâåö” Ñòðàëäæà ñ ïðèçèâ êúì 
øîôüîðèòå: ÏÀÇÅÒÅ ÄÅÖÀÒÀ ÍÀ ÏÚÒß!

      Йорданка Грудева, 
директор на ЦДГ”Здравец”, 
потвърди, че темата за без-
опасността на децата при-
съства всеки ден в занятията. 
Учителките намират начин 
да привлекат вниманието на 
малките, да им напомнят, 
че правилата трябва да се 
спазват, препоръчват и на 
родителите у дома да  водят 
разговори  за това как да 
пазим живота си на пътя.

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.
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÑÏÅÊÒÚÐ

Äåëâà  ñðåä ïîëåòîÄåëâà  ñðåä ïîëåòî
Двадесетият ден на ноември 

беляза  работата на трактористите 
от ЗПК”Начало 93” Стралджа с 
интересна находка. Докато оре 
в местността „Атоловски герен” 
тракторът на Иван Мозаков хлът-
нал  необичайно. При щателния 
оглед мъжът  видял пред себе си  
гърлото на керамичен съд . От там 
нататък любопитството и усещане-
то за събуждане на древна история  
диктува действията. Стъпка по 
стъпка започна разкриване на на-
ходката, която се оказва огромна 
керамична делва с приблизителна 
дебелина на стените от около 5 см. 
, а височината на съда  - около 180 
см., обиколката -360 см., диаметъра 
на гърлото е 35 см., а на дъното – 16 
см. Красавицата,  престояла  не-
знайно колко години в прегръдката 
на  чернозема, е била само на около 
50 см. под обработваемия пласт, 
за да се покаже сега в цялата си 
прелест. Предположенията са , че 
се е използвала или за съхранение 
на зърно или за вино. Стралджанци 
припомнят, че в този край винаги 
се е отглеждало жито или грозде. 
Делвата, която е напълно запазе-
на, е доказателство, че глината на 
стралджанското блато е намирала 
широко приложение и в древност-

Èíòåðåñíà íàõîäêà ñòðåñíà  òðàêòîðèñòè та, когато майстори-грънчари са 
извайвали полезни и в същото 
време чудати  и красиви съдове.  
На око мъжете предполагат, че 
делвата може  да събере повече от 
300 кг зърно или около половин тон 
вино. Въпреки  надеждите  до края 
на деня  откривателите  вадеха от 
делвата само пръст и нищо друго.   

    Полицаи от РУП Стралджа  
охраняваха находката през нощта,а   
кметът Митко Андонов чрез Об-
щинския исторически музей   сво-
евременно уведоми специалистите. 
Още вечерта групата пристигна, за 
да направи оглед, а на другия ден 
делвата беше напълно освободена 
от пръстта и транспортирана в 
двора на общината, където събира 
погледите на любопитните. Според 
музейните работници предстои 
датирането й, регистриране на 
находката, а след това може би  
тя ще стане част от експонатите в 
стралджанския исторически музей.

Надя ЖЕЧЕВА
Р.Р. Редакцията на в. ”Страл-

джански вести” благодари  на 
Божин Граматиков, агроном при 
ЗПТ ”Начало 93”, на Станчо  
Тончев за оказаното съдействие 
за своевременно  отразяване на 
събитието.

Íàðîäíè áîðáè 
â Èðå÷åêîâî
Çåòüîâå  ìåðÿò ìóñêóëè  çà ðàäîñò íà áóëêèòå

И  т а з и 
г о д и н а 
спазвайки 
традицията 
кметството 
в Иречеково 
организира 
н а р о д н и 
борби, кои-
то събраха 
състезатели 
от близо и 
далеч. Пред 
многоброй-
ните зрите-
ли – мъже, 
жени и деца 
от  селото , 
множество 
гости бор-
бите откри 
кмета на об-

щината Митко Андонов. В последвалите истински битки на тепиха  
журито излъчи най-силните в трите категории. В първа категория с 
най-тежките състезатели и най-атрактивни битки  след силен фи-
нален двубой на двама зетьове на Иречеково първенството спечели 
Михаил Михайлов от Ямбол, второто място зае Паскал Димитров от 
Чернозем, а на трето остана  Георги Георгиев от Сливен. Връчвайки 
наградите кмета на общината Митко Андонов изрази задоволството 
си от доброто представяне на състезателите и приятните минути 
за зрителите.

Във втората категория най-добре се представи  Недко Георгиев 
от  Кукорево, следван от Атанас Атанасов от Елхово и Станимир 
Иванов от Казанлък. В трета категория при най-леките  класирането 
оглави  Илия Илиев от Завой, негови подгласници станаха Стойчо 
Калудов от Ямбол и Петър Митев от Пчела. Поздравления към 
всеки от победителите поднесе и кмета на селото Николай Савов с 
пожелание традицията да продължава.

За радост на публиката журито излъчи и други победители в 
допълнителни категории. Най-добрият „селски борец” се оказа 
Минко Колев, син на ветерана -борец от Иречеково  и любимец на 
публиката Кольо Георгиев. Само на крачка от него на второ място 
се нареди  Ангел Христов от Иречеково. При категорията  „деца” 
наградите бяха връчени отборно на представителите на Дебелт, 
Пчела  и Ямбол.

Кръстовища с безупречно урегули-
рано движение, пешеходци, които пре-
сичат по безопасни пътеки, шофьори, 
които спазват пътни знаци – така са 
видели в своите рисунки безопасност-
та на пътя децата от СПИ – Стралджа. 
Рисунките на Богомил, Золфи, Илиян, 
Калин, Кирил, Хубен и останалите 
вече красят таблото в интерната и 
създават повод за разговори по тре-

Äåöà ðèñóâàò  ìå÷òè çà áåçîïàñíîñò
вожната тема за опазване 
живота на пътя. Затова въз-
питаниците на училището 
с езика на боите и четките 
казват :”Стоп на престъпле-
нията по пътищата! Стоп на 
високите скорости, които 
носят смърт!”
Училищното ръководство 

осигури награди за най-
добрите рисунки. Децата 
получиха грамоти, които  
показват на приятелите си и 
на гостите в интерната.


