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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!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

НОВО!     НОВО!     НОВО!
ÏÀÂÈËÜÎÍ ÏÀÂÂÈËÜÎÎÎÍ 
„×ÀÉÊÀ” „×ÀÀÉÊÊÊÀ””” 

– СТРАЛДЖА

ÏÐÅÄËÀÃÀ:
всеки ден, вкл. и събота

Çàêóñêèòå, êîèòî îáè÷àòå!

 вкусни
 здравословни
 качествени

По народни рецепти,
с европейско майсторство!
Изпълнява поръчки на клиента 
за всякакъв вид тестени изделия

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.: 0886909070

 ÅÒ ”Ìèãëåíà 
Òîï÷èåâà” - Ñòðàëäæà,
 ул.”Хемус”/ срещу пощата/

ЗАКУСКИТЕ, КОИТО ОБИЧАМ!
Хапнете при Любчо и Меги!

 ÌÀÃÀÇÈÍ „ËÀÇÓÐ”
- Стоян Трифонов 

Стралджа, ул.”П.Яворов”
Облекло за всеки! Цени –народни!
С предпразнични отстъпки!

Кметът на община Стралджа Ми-
тко Андонов  е удостоен със званието 
„Почетен кмет  за 2013г.” Отличието 
от предаването „Национален календар” 
на ТВ Европа,  е присъдено за цялос-
тен принос, ефективно управление и 
изключителни успехи в развитието на 
общината. Само още двама кметове: 
Цонко Цонев - Каварна  и Росица Яна-
киева-Перник, получиха такава награда.

Призът „Почетен кмет на годината” 

Ìèòêî Àíäîíîâ- ïî÷åòåí êìåò íà ãîäèíàòàÌèòêî Àíäîíîâ- ïî÷åòåí êìåò íà ãîäèíàòà

се присъжда за първи път от както  те-
левизията организира това състезание. 
Целта е да се отличат най-добре рабо-
тещите кметове на общини и тяхната 
дейност да стане достояние на повече 
хора. Подготвя се специален филм за  
призьорите.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Очакван и обичан 

коледния празник  вся-
ка година ни обгръща 
с красота, светлина, 
топлина и доброта. В 
студените снежни де-
кемврийски нощи  отва-
ряме сърцето си за  да 
почувстваме най-силно 
, дълбоко и истински  
великото чудо – Рож-
дество Христово. Ду-
ховната радост от 
съпреживяването на 
този ден  ни преобразява, преоткриваме в себе си неподозирани  
чувства, готови сме да бъдем такива каквито трябва – любвео-
билни, добри, щедри, готови на взаимопомощ, разбирателство и 
всеотдайност.  
Коледа ни дава най- сериозните доказателства, че ние, човеците, 

сме родени, за да правим добро. Не са нужни   никакви оправдания 
за криза, за тежки проблеми, за да бъдем себе си. Ако направим 
дори само един едничък жест към ближния, ако подарим  своята 
обич с  усмивка, поздрав или скромен подарък със сигурност ще се 
почувстваме щастливи, необходими,  полезни.
Нека мислено  бъдем заедно в тази красива коледна нощ. Нека 

мисълта за доброто бъдеще на нашия град, на общината , на 
родината  ни обедини заедно с молбата за по-доброто утре. Нека 
българските добродетели  живеят във всеки от нас.
ВЕСЕЛА КОЛЕДА!
ЩАСТЛИВА НОВА 2014 ГОДИНА!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ÄÀ ÏÎÑÐÅÙÍÅÌ 
ÊÎËÅÄÀ Ñ ËÞÁÎÂ!

На прага сме на Новата 2014г. 
Време за равносметка, време за 
нови надежди, време за още по-
смели планове. Ако през измина-
лата година постигнахме своите 
цели, ако поставяме добра оценка 
на делата си, то това е плод на 
нашите общи усилия да превър-
нем общината в по-добро място 
за живеене.

Благодаря на всички, които 
участват активно в този процес 
чрез своя труд, ум и сърце!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Нека магията на святата ко-

ледна вечер влезе във всеки дом 
и донесе здраве, мир и благодат!

С пожелания за успех във всич-
ко, което умеем, във всичко, което 
не зависи от нас и сбъдване на 
всичко за което мечтаем!

ДА ВИ Е ЧЕСТИТА НОВАТА 
2014 ГОДИНА!

Атанаска Кабакова председа-
тел на ОбС-Стралджа

Åêèïúò íà â-ê "Ñòðàëäæàíñêè 
âåñòè" Âè ïîæåëàâà çäðàâå, 
ðàäîñò è óñïåõè ïðåç íîâàòà 

2014 ãîäèíà

Íåêà áúäå ìèðíà è ÷åñòèòà, çäðàâà è áîãàòà íîâàòà 2014 ãîäèíà!
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Îò÷åò íà ÷åðâåíîêðúñòöèòå
В съответствие с Устава на БЧК и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно, както и същест-

вуващата практика в БЧК това да става от есента на всяка година до пролетта на следващата, поредната отчетна кампания на общинско 
ниво в структурата на БЧК- Ямбол е в ход. 

На 11 декември се проведе общинското общо събрание на структурата на БЧК в община Стралджа. Във форума взеха участие и чле-
нове на ОС на БЧК, доброволци, симпатизанти , партньори. Делегатите приеха отчет за дейността на стралджанската организация през 
изминалата 2013г., отчет на контролната комисия и план за работа през 2014 г. Бяха представени дейностите и инициативите, реализирани 
на общинско ниво и преминали под знака на Европейската година на гражданите за каквато бе обявена 2013г.

Основният извод от събранието на БЧК в Стралджа е, че чрез съвместна работа по различните инициативи и дейности организацията 
е постигнала поставените цели, доброволците са достигнали до повече нуждаещи се, които са подпомогнати в труден момент.  

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Äåñåò ãðàäèâíè ãîäèíè
   Êìåòúò íà îáùèíà Ñòðàëäæà Ìèòêî Àíäîíîâ îò÷åòå ïîðåäíàòà óñïåøíà ãîäè-

íà íà óïðàâëåíèå çàåäíî ñ îáîáùàâàíå åäíî äåñåòèëåòèå íà÷åëî  íà  îáùèíàòà
Като управленец със сериозен 

опит и повишени изисквания както 
към себе си така и към целия екип 
с който работи,  кметът на община 
Стралджа Митко Андонов  постави 
висока оценка на изминалия отчетен 
период , но изрази и стремеж към още 
по-сериозни успехи. Двете години от 
третия мандат 2011-2015 г. са време 
на упорито и последователно реали-
зиране  на голяма част от поетите 
ангажименти за постигане основните 
приоритети в управленската програма. 
В присъствието на общински съвет-
ници, кметове и кметски наместници, 
ръководители на учебни , социални 
и здравни заведения, представители 
на НПО, на бизнеса, граждани г-н 
Андонов  проследи реализираните 
задачи и направи най-важните изво-
ди. Като най-важна цел продължава 
системното и последователно из-
ползване на всички инструменти за 
осигуряване възможности за заетост 
и получаване доходи чрез подкрепа 
на бизнеса, ефективно управление на 
общинската собственост, поддържане 

на оптимален брой услуги и участие 
в програми  за заетост. Приходите от 
мерки по този приоритет за 2013 г. 
възлизат на 641 000 лв., създадените 
работни места са близо 400.През 
годината реализираната строителна 
програма е на стойност  4 млн.лв. 

Ефективно се използват всички финан-
сови ресурси – европейски средства, 
общински бюджет, целеви средства, 
национално финансиране, за подобря-
ване и изграждане инфраструктурата 
на общината и създаване на по-добра 
околна среда , зони за отдих и тури-

зъм. Резултатът – общината разполага 
с изцяло реновирана мрежа учебни за-
ведения, подходящо оборудвана и обез-
печена за качествена грижа за децата и 
младите хора. Подобрена е спортната 
база с цел стимулиране развитието на 
спортните клубове и масовия спорт. В 
областта за съхраняване и развитие на 
културните традиции отчетният период 
е изключително успешен. Отчитайки 
сериозността на проблемите при опаз-
ване на обществения ред и сигурността 
на гражданите кметът ангажира всички 
институции в борбата с битовата прес-
тъпност. Взаимоотношенията Общин-
ски съвет-общинска администрация  
се определят като конструктивни и ко-
ректни. В ромските квартали се правят 
необходимите подобрения и се изискват 
адекватно социално включване на това 
население с цел мотивация на ромите и 
включването им в обществения живот. 
Община Стралджа е в добро финансово 
състояние благодарение на водената от 
г-н Андонов балансирана политика на 
съставяне, изпълнение и разходване на 
общинския бюджет, основана на ана-

лизи, правилни разчети и дисциплина 
на разходите.

„”Оценките на един управленски 
период следва да се дават от хората, 
то ако имаме постижения то това се 
дължи  на една активна съвместна 
работа. С натрупания опит, знания и 
контакти, с пълна атгажираност на 
всички звена от местната власт към 
проблемите на гражданите, ще продъл-
жим да изграждаме една просперираща 
община в името и за доброто на хора-
та.”, подчерта на финала г-н Андонов 
отправяйки благодарност към всички  
от екипа, специалистите от общинска 
администрация, съветниците, кметове-
те и км.наместници, ръководителите на 
различните звена, НПО, бизнеса. „Пре-
ди десет години започнахме с призива 
„Да подредим дома си!”, вторият мандат 
продължихме напред упорито и после-
дователно преследвайки целите, през 
третия ни обединява девизът „Заедно 
продължаваме напред!”, допълни г-н 
Андонов и предложи на присъстващите 
да видят специално подготвения филм 
„Десет градивни години”.

Съгласно договор между Държавен 
фонд „Земеделие” и община Стралджа 
с предмет „Първоначално залесяване 
на не земеделски земи на територията 
на община Стралджа” започна изпъл-
нението на проект за залесяване на 158 
дка голина в местността „Мараш” в 
района на хижа „Люляк”. Изборът на 
изпълнител изискваше провеждането 
на обществена поръчка. Офертите бяха 
отворени на 9 декември. Комисията, 
председателствана от Мая Димова, нач.
отдел „Стопански дейности”, класира 
за изпълнител на проекта за залесява-
не фирма „Жерговец” ООД с.Ветрен, 
общ.Мъглиж. 

Теренът от 158 дка в местността 
„Мараш” ще бъде залесен с черен бор 
и ще премине през етапите – отстра-
няване на храстовидната растителност, 
извършване на съответната почво-
подготовка, залесяване на фиданките, 
предвидени в технологичния план по 
проекта.

Èçáîð íà èçïúëíèòåë

Социални асистенти от общината 
взеха участие в проведената на 2 де-
кември групова супервизия по проект 
„Звена към ДСП в община Стралджа”.
Обучението на всичките 33 социални 
асистенти беше извършено от фирма 
„Ресурс Консултинг” ЕООД – Айтос.

Основната цел на супервизията бе  
да се насърчи повишаването на компе-
тентностите на социалните асистенти 
от общината. Супервизията подпомага 
специалиста да се учи от своя опит, да 
развива уменията си и да повишава ка-

Ãðóïîâà ñóïåðâèçèÿ
чеството на работата. Участниците бяха 
разделени на четири групи, обсъждаха 
работни казуси, даваха отговори от 
своята практика. Според обучителите  
супервизията  подпомага усвояването 
на основните знания и умения за изпъл-
нение на задълженията от социалните 
асистенти по възможно най-добрия 
начин, участвайки в обучението всеки 
от тях се учи по-добре да слуша своите 
клиенти, развива се способността за 
наблюдение  на това какво се случва 
по време на взаимодействието, защо се 
случва както и да се правят конкретни 
заключения, да се предлагат интерпре-
тации и подходящи действия.

По време на груповата супервизия 
бяха постигнати основните цели: 
социалните асистенти да са наясно с 
ролите и отговорностите си, да посре-
щат целите на службата, в която рабо-
тят, да спазват качеството на услугата 
към клиентите, да развиват подходящ 
климат за работа, да се подпомогне 
професионалното им развитие и да 
се постигне намаляване на стреса по 
време на работа.

За активна, всеотдайна и успеш-
на синдикална дейност Виолета 
Андонова, председател на Об-
щинската синдикална организация 

По време на съвместното обучение  в 
изпълнение на проект „Чиста енергия за 
обществени места в Кавакли и Страл-
джа” за екипите от Турция и България 
бе организирана екскурзия в стария 
град Несебър. Като домакин кметът на 
общината Митко Андонов  показа забе-

лежителностите на красивия крайморски 
град и разказа подробности от богатата му 
история. Гостите от Турция бяха впеча-
тлени от множеството църкви в Несебър, 
общо 44 от които до днес запазени само  
18 , снимаха се   край крепостните стени  
и  старите дървени  възрожденски къщи, 

Ïî ñòúïêèòå íà áúëãàðñêàòà èñòîðèÿÏî ñòúïêèòå íà áúëãàðñêàòà èñòîðèÿ
типични за несебърската архитектура, 
впечатляваха се от вятърната мелница – 
емблема на  архитектурно-историческия 
резерват , наблюдаваха плисъка на декем-
врийското море и яхтите на кея.

Споделяйки впечатленията си от при-
ятната крайморска разходка  представи-
телите на Кавакли , пленени от красотата 
на Несебър, открито  планираха летуване 
в българския курорт.

Çëàòíà çíà÷êà çà ñèíäèêàëåí ëèäåð
на учителите 
– Стралджа,  е 
удостоена със 
Златна значка 
„Синдикалист 
на годината”. 
Отличието бе 
връчено лич-
но от Мартин 
Ромер, пред-
с ед ат е л  н а 
Европейския 
комитет  по 
образование , 

на официална церемония снощи 
в парк-хотел „Москва”-София по 
време на VІІІ Национален конкурс 
„Синдикалист на годината”. В до-
пълнение Пламен Димитров, пред-
седател на КНСБ, връчи  на г-жа 
Андонова и  диплом „Синдикалист 
на годината”.

Тази година в  работата на 
учителския  синдикален съвет   
взеха участие  представители на 
учителските синдикати от Италия, 
Португалия и Германия. 



3 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Атанаска Кабакова, председа-
тел на ОбС –Стралджа, насрочи 
последното за годината заседание  
за 19 декември от 14 ч. Съгласно 
дневния ред първо вниманието на 
съветниците ще бъде насочено към 
актуализацията на Наредба № 12 
за определяне размера на местните 
данъци след което кметът Митко 
Андонов ще внесе докладна записка 
относно вътрешни компенсирани 
промени по План-сметката за дей-
ност "Чистота" за 2013, приемане 
План-сметката за дейност "Чисто-
та" за 2014 и определяне размера 
на таксата за битови отпадъци за 
2014г. Предстои одобряване План-
извлечение за промяна вида на 

сечта през 2013г. в Общински 
горски фонд, изслушване отчет за 
административно-наказателната 
дейност и административното об-
служване в общината, съгласуване 
на стратегически план за дейност-
та на Звеното за вътрешен одит и 
годишен план за новата година. За 
пореден път в заседанието ще бъде 
внесена докладна записка относно 
промяна предназначението на земе-
делски земи, необходими за обект 
"Енергоефективно използване на 
геотермална вода в съществуващи 
отоплителни системи на сгради от 
образователната инфраструктура". 
Очаква се решение за учредяване 
безвъзмездно право на ползване на 

"Сдружение на ловците и риболо-
вците-Стралджа", както и относно 
предоставяне безвъзмездно упра-
вление на общински недвижим имот 
- библиотека Стралджа, за нуждите 
на читалище "Просвета-1892"-
Стралджа. Съветниците ще обсъдят 
предложение за отстъпване право 
на строеж на "ЕВН България Елек-
троразпределение" ЕАД Пловдив 
върху поземлен имот. Г-н Андонов 
е вносител и на докладни записки 
относно издаване разрешително за 
ползване на воден обект - язовири 
и микроязовири- публична общин-
ска собственост и отпускане на 
еднократни финансови помощи на 
граждани за лечение и лекарства.

Â ÎáÑ –Ñòðàëäæà 

Ïîñëåäíî çà ãîäèíàòà çàñåäàíèå

По инициатива на Училищния уче-
нически съвет /УУС/ и във връзка с 
Националната програма „На училище 
без отсъствия”, мярка”Без отсъствие” 
в СОУ”П.Яворов” Стралджа се проведе 
кръгла маса на тема „Нашите пробле-
ми – нашите решения”. Основно в 
дискусията взеха участие учениците 
от класове с допуснат голям брой не-
извинени отсъствия. Гост на срещата 
беше Йорданка Апостолова, секретар 
на МКБППМН.

Обсъдени бяха социално-икономи-
ческите, образователни и етнокултурни 
причини за отпадане от училище като 
интересната част бяха примерите да-
дени от учениците. Те открито споде-
ляха кога и защо допускат неизвинени 
отсъствия. Учениците от Училищния 
ученически съвет допълниха срещата с 
анализ на проведената анонимна анкета 
сред V-ХІІ клас, в която трябваше да 
споделят защо правят отсъствия и биха 
ли отсъствали от учебни часове. Обоб-
щавайки проблемите  представителите 
на УУС представиха презентация чрез 

Êðúãëà ìàñà â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”:„Íàøèòå ïðîáëåìè – íàøèòå ðåøåíèÿ”

Ïðîáëåìúò „íåèçâèíåíè îòñúñòâèÿ”

която предложиха решение за всеки 
един от повдигнатите проблеми. 
Всички ученици приеха направените 
предложения и се съгласиха с изводи-
те. Те изслушаха с внимание Йорданка 

Апостолова, която представи неизви-
нените отсъствия и бягството от час 
от правно-наказателна гледна точка и 
даде ценни съвети на учениците с цел 
недопускане на такива грешки.

Ïðåäêîëåäíè ïîìîùè çà äåöà
За пета поредна година в съответствие със Стратегията на БЧС 

до 2020г. за подкрепа на най-уязвимите групи в условията на 
финансова криза, червенокръстката организация предостави хра-
нителни подаръци за деца в риск в областта, общо 200 бр.пакети 
с храни – ябълки, овесени ядки, прясно мляко, варива, лютеница, 
шоколад, бисквити, солети и др. раздаването на пакетите стана по 
предварително разработени критерии за целевата група – деца от 
социално слаби семейства с доход на член от семейството 80 % от 
минималната работна заплата, деца в риск до 18 г., деца със специ-
фични нужди, сираци и полусираци, деца от многодетни семейства, 
деца на самотни майки. Подборът на децата се извърши съобразно 
конкретните нужди и възможностите и ресурса на организацията.

Даренията в община Стралджа бяха връчени на общо 28 деца  от 
доброволци на БМЧК с пожелание за щастливи коледни празници.

ÎáÑ ïîäêðåïè íîâ ïðîåêò
Кметът на общината Митко Андонов да предприеме действия 

по подготовката и кандидатстването за финансиране по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 
„ от ПРСР за периода 2007-2013г. с проект „Изграждане на пункт 
за управление на животински отпадъци, община Стралджа, област 
Ямбол” , реши на свое заседание ОбС заедно с потвърждението, 
че дейностите по този проект отговарят на един от основните при-
оритети на Плана за развитие на общината 2007-2013г. приоритет 
3 „Подобряване състоянието на техническата инфраструктура и 
околна среда”, мярка 2 „Въвеждане на система за ефективно уп-
равление на отпадъците”, дейност 6 „Изграждане на съоръжения 
за третиране и обезвреждане  на специфични потоци отпадъци”.

Целта на проекта е да се изгради трупно-събирателен пункт за 
животински отпадъци, като доставките ще стават със специализи-
рани моторни превозни средства – камиони, оборудвани с хладилни 
фургони вакуумопаковани животински трупове ще се замразяват и 
временно ще се съхраняват до експедирането и транспортирането 
им до екарисаж. Пунктът ще работи с трупове от всички видове 
умрели домашни кланични животни като : едри  и дребни преживни 
животни, свине, коне и домашни птици, както и от щрауси и други 
екзотични животински видове отглеждани у нас.

Заради проявеният интерес към темата преди гласуването г-н 
Андонов поясни, че проектът ще осигури изграждането на скла-
дово помещение със съоръжения за замразяване по технология без 
никакви вредности. Този пункт, който ще обслужва целия Югоиз-
точен район,  на практика ще бъде един от 6-те такива , които ще 
се изграждат у нас. Важно за общината е и това, че изграждането 
му ще осигури  и определен брой работни места.

За пореден път представители 
на БМЧК при СОУ”П.Яворов” се 
включиха в отбелязване на 1 де-
кември- Световен ден за борба със 
СПИН. Доброволците на младежката 
червенокръстка организация  разда-
ваха информационни материали и 
брошури, обясняваха значението на 
добрата информираност за запазва-
не на здравето, насърчаваха млади 
и стари да бъдат по-настойчиви в 
увеличаване на знанията. Основната 
цел на кампанията е насочване вни-

манието на младите към проблема и 
насърчаването им към лична грижа 
за здравето.

Първи декември се отбелязва като 
Световен ден за борба със СПИН от 
1988 г. когато Световната здравна 
организация, в стремежа си да насочи 
общественото внимание към пробле-
мите на ХИВ/СПИН и да подчертае 
необходимостта от подкрепа и раз-
биране за хората, живеещи със ХИВ, 
обяви 1 декември като специален ден 
за борба със СПИН.

1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

Äà çàïàçèì çäðàâåòî íà ìëàäèòå

Децата от клуб „Млад приятел на книгата” от библи-
отеката при читалище „Просвета-1892”-Стралджа  укра-
сиха най-„умната” елха. Разтворени книги са клонките на 
коледното дръвче и според младите читатели това е както 
покана за повече интерес към печатните издания, така и 
поздрав за всички, които обичат книгите.  Ако идеята за 
това разкрасяване на книгохранилището в Стралджа е на 
библиотекаря Парушка Узунова, то децата-изпълнители 
на проекта Габриела Йорданова, Теодора Узунова, Ве-
лислав Атанасов, Йордан Добрев и останалите вложиха 
цялото си старание и обич, за да я реализират. Е са много 
щастливи от това.

В групата по украсяването на библиотеката се включи и 
художничката Денка Георгиева, която подготви специален 
коледен плакат за библиотеката. 

 Влошени са физико-химичните и микробио-
логични показатели на водата от обществените 
чешми в Ямболска област, показват изследвани-
ята, направени от Здравната инспекция в Ямбол. 

От изследвани близо 100 местни водоизточника 
се оказва, че годна за пиене е водата само в 12 от 
тях. В община Стралджа само водата от чешмите в 
Люлин, Александрово и Атолово е годна за пиене. 
Всички останали водоизточници са извън стандар-
тите. В нормите е водата на осем чешми в община 
Елхово. Проби са взети от каптирания извор в 
манастира "Рождество на Пресвета Богородица" 
в село Кабиле, община Тунджа. От чешмата в 
манастира ежедневно взимат вода десетки жители 

„Óìíà” åëõà  êðàñè áèáëèîòåêàòà â Ñòðàëäæà  Âîäàòà îò îáùåñòâåíèòå ÷åøìè 
â ßìáîëñêî å ñ ëîøî êà÷åñòâî 

на Ямбол и селата. По данни на инспекцията, 
водата там е с нормални показатели. 

В крайграничната община Болярово в нито 
една от изследваните обществени чешми во-
дата не е с нормални показатели. 
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Ñúâìåñòíî îáó÷åíèå
Да се популяризира използването на възобновяеми 

енергийни източници в зоната на сътрудничеството между 
България и Турция, да се повиши икономическия потен-
циал на районите на Стралджа и Кавакли. С тази цел в 
Бургас се проведе обучение на екипите от двете селища 
по изпълнението на  проект „Чиста енергия за осветление 
на обществени места в Стралджа и Кавакли”. Проектът  
по Програмата за трансгранично сътрудничество  на обща 
стойност близо 675 хил. евро, в т. ч. за Стралджа – 392 
737 евро, е по приоритетна ос „Устойчиво социално и 
икономическо развитие”, мярка 1.3.”Инфраструктурна 
подкрепа за подобряване на икономическия потенциал 
на зоната на сътрудничество /инвестиционна/ със срок на 
изпълнение 17 месеца. Инвестицията цели   изграждане на 
ново  улично осветление по главните улици на  Стралджа, 

Воденичане, Лозенец и Зимница., използващо енергия от слънцето.
Като домакини на съвместното обучение представителите на община Стралджа посрещнаха гостите от Турция в 

хотел „Приморец” -Бургас. Ръководителят на проекта Иван Георгиев, зам.-кмет на общината, приветства гостите от 
Кавакли, а инж. Радостина Василева, нач.отдел ТСУ,  представи проекта. Интересни подробности от внедряването на 
възобновяемите енергийни източници, директивите на ЕС за прилагането им,  европейската и българска стратегии за 
енергийна ефективност, същността на фотоволтаичното осветление в 
т.ч. що е това фотоволтаична клетка, термосоларни панели, устройство 
на LED-осветител, представи  инж. д-р Петър Алексиев. За присъст-
ващите беше полезно да научат какво визира „план 20-20-20” на ЕС 
и развитието на енергетиката. Обсъждайки  къде е мястото на Бълга-
рия в този процес лекторът обърна внимание върху необходимостта 
за намаляване на енергийната интензивност у нас поне два пъти. В 
тази посока е и проектът на община Стралджа, който се определя 
от специалистите като интересен, ефективен и модерен, съобразен с 
българските и европейски стандарти и напълно в крак с най-новите 
изисквания за енергийна ефективност. 

     След диалогът по темата обучението продължи с конкретно  
обсъждане на проекта. Предвижда се монтирането на 220 бр. свето-
диодни осветители с мощност 24 W всеки в гр.Стралджа и другите 
три селища в общината. Това са осветители, използващи светодиоди 
от ново поколение, които имат висок светлинен добив и живот над 50 
000 часа. Захранването им се извършва от ел.енергия добивана във 
фотоволтаичен панел, монтиран на самостоятелни  стълбове.  Капа-
цитетът на съоръжението трябва да осигури работа на осветителя в 
продължение на 24 ч./3 дена х 8 часа/ след стъмняване.

    На финала на обучението г-жа Инджи Тунч, кмет на Кавакли и 
ръководител на турската делегация, благодари за полезното обучение 
проведено в една приятна и уютна обстановка от изключително квалифицирани специалисти. Тя изрази увереност-
та си, че  изпълнението на проекта ще осигури  съвременно ефективно улично осветление в Стралджа и Кавакли. 
Кметът на община Стралджа Митко Андонов  подчерта, че проектът е изготвен от един сериозен екип под ръковод-
ството на доц. Кр. Велинов. „Имаме желанието, готовността и възможностите да постигнем заложените в проекта 
цели, да бъдем едни от първите, които на практика прилагат съвременните устройства за използване  на енергия 
от възобновяеми източници. По този начин ще осигурим безплатно осветление частично в централните райони  на 
селищата, което ще доведе до реално спестяване на енергия от конвенционалните енергийни източници и икономия 
на бюджетни средства. Уверен съм, че екипите от България и Турция ще бъдат на ниво за приключването на всички 
дейности по проекта, за да се поздравим с успех!”, подчерта г-н Андонов.

 „Тази публикация е направена с помощта на Европейския съюз чрез Трансграничната програма по ИПП България 
– Турция ССІ № 2007СВ16ІРО008. Съдържанието на тази публикация е единствена отговорност на Община Страл-
джа и по никакъв начин не отразява възгледите на  Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.”
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В изпълнение на проект „За по-добър живот” с водещ партньор община 
Кавакли, РТурция и партньор община Стралджа в Бургас се проведе обу-
чение на екипите. Проектът е по Програмата за трансгранично сътрудни-
чество  България – Турция” на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство и цели да допринесе за подобряване качеството на живот 
в трансграничните райони  на България и Турция чрез опазване на околната 
среда и природата. В целевите групи са обхванати безработни лица, учители, 
ученици, граждани.

Презентирайки проекта Мария Толева, зам.кмет на общината и коорди-
натор по  проекта,  обърна внимание върху дейностите по проекта които 
за Стралджа  са свързани с почистване коритото  и околностите на дерето 
в частта зад подлеза, осигуряване на контейнери за отпадъците, обмен на 
ученици за обучение  по опазване на околната среда., осъществяване на 
информационна кампания за популяризиране на проекта и обединяване на 
граждани за опазване на околната среда.  „Живеем в ново време .От значение 
е изграждането на добри съседски отношения, защото заедно пишем новата 
история на двата народа.”, подчерта г-жа Толева. Конкретното състояние на 
дерето в Стралджа и дейностите, които ще го преобразят представи инж.
Радостина Василева, нач.ТСУ.

Полезна  и възпитателна част от проекта е  организирането на кампании 
в училищата за събиране на батерии. Планира се обучението на 20 ученици 
за решаване проблеми по опазване на околната среда  и 2000 граждани да 
бъдат запознати  и осведомени за тази кампания. 

Общият бюджет на проекта е  686 371  евро като само за община Стралджа 
средствата са  247 364  евро. Продължителността по изпълнението – 18 месеца.  

Г-жа Инджи Тунч, кмет на Кавакли и ръководител на турската делегация, 
представи своя екип споделяйки общата мечта за преобразяване околната 
среда в двете селища. Проектът ще осигури за Кавакли реставрация на 
местно дере, което е отдавнашна мечта на местното население. „Благодаря 
за това, че община Стралджа е нашият добър партньор в постигане на це-
лите!”, подчерта тя обръщайки се към кмета на общината Митко Андонов. 
„Имаме изградени много сериозни и добри връзки между двете общини, 
работим в добър екип по изпълнение на поредния трансграничен проект, а 
това ни прави още по-уверени в силите си. Надявам се, че ще продължим 
сътрудничеството! Пожелавам успех на екипите!”, добави г-н Андонов.

На 10  и 11 декември в Стралджа се проведе 
надграждащо обучение по проект „Звена към ДСП 
в община Стралджа”. Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд та Европейския съюз.

Общо 33 души – персонал на звена за услуги в 
домашна среда  участваха в обучението  за придо-
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биване на умения за справяне в работни ситуации, поддържане нивото на 
компетенции в Звена за услуги в домашна среда. Част от обучението беше и 
въвеждане на понятието „асертивност”- специфика на асертивното поведение. 

Основните задачи на обучителния процес се свеждат до представяне същ-
ността на социалните услуги в домашни условия чрез изучаване на личния 
опит, обсъждане на проблемите, възникващи в процеса на упражняване на 

тези услуги в общността, придобиване умения за ра-
бота със собствените чувства и преживявания.

За участниците в обучението беше приятно да 
споделят своя опит, да се обогатят с нови познания, 
да решават заедно трудни казуси от практиката, да 
представят лични стратегии за справяне със стреса. 
Много от тях на финала споделиха, че са особено 
доволни от научените упражнения за релаксация, 
коментираха познанията  си  по синдрома за емоцио-
налното прегаряне  и бяха категорични във високата 
оценка на обучението като цяло. 
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Колкото повече старея, толко-
ва по-силна става мъката ми по 
изживяното време. Носталгията 
към родното село  непрекъснато 
ме гризе. Но всичко това ми 
сочи, че все още ме има, че ду-
шата ми все още е жива. Незави-
симо, че вече прехвърлих 90-те.
Родното ми село Бургуджи-

кьой, преименувано през 1934г. 
на  село Поляна, е настанено 
от южната страна на източния 
Бакаджик. Хубаво и оживено 
беше то до средата на миналия 
век. Тогава имаше над 300 кра-
сиви, спретнати къщи с 1600 
жители, стопанисвахме 40 хил.
дка земя, от която 24 хил. дка 
обработваема. Не оставаше нито 
педя необработена земеделска 
земя. Красиви бяха горите и 
пасищата. Отглеждахме  над 13 
хил.бр. овце и над 2000 бр. едри 
животни.
Бедната и слабопродуктивна 

почва никога не е била прокля-
тие за хората от Поляна, които 
не допускаха да почиват в без-
деятелност. От тях се изискваше 
много труд и изобилна пот. Точ-
но това винаги е тласкало хората 
към наука и знания и така , от ов-
чари, говедари и чивчии по при-
рода са се раждали , възпитавали 
и израствали  наши бележити 
личности, за гордост на селото. 
Поляна се славеше със своите 7 
свещеници, 3 професори, над 25 
учители, 6 лекари, 6 инженери, 
10 офицери. Разполагахме с 3 
бр.дараци, 2 маслобойни, една 
моторна мелница и 6 речни ка-
раджейки за мелене на ярма за 
добитъка.
Тласък за това  развитие е 

дало построяването на църква-
та „Св.Архангел Михаил” през 
1857г. Още от тогава  децата 
започват да се обучават на цър-
ковнославянски език при от-

критото училище към църквата. 
След това се открива и „светско 
училище”, в което започват да се 
изучават четене, писане, смята-
не, природознание, родолюбие, 
земеделие.
Новото училище на три етажа 

е построено през 1934г. Тогава 
имаше много млади хора в село 
и деца. Сега единствено култур-
но-просветно средище в Поляна 
остана  читалището, открито 
през 1922г.
Макар на пределна възраст 

все още намирам начин да посе-
щавам родното си село. Гледам и 
се чудя къде е голямото и хубаво 
някога селище, което сега с всяка 
изминала година опустява. Жал-
но ми е и тъжно, че в България 
хубавите български села са на 
изчезване…

ЖЕКО ДОЙЧЕВ ЖЕКОВ, 
92г. с.Поляна
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Ñúëçà  çà  ñåëî Ïîëÿíà
ÅÄÈÍ ÌÎÄÅÐÅÍ 
ÑÎÖÈÀËÅÍ ÄÎÌ

Едно десетилетие и една година – това е времето с което се 
измерва базирането в Маленово на Дома за възрастни с умствена 
изостаналост – община Стралджа. Преди това социалното заведение 
има далеч по-сериозна история , която се свързва със с.Тамарино. 
Безспорен факт е , че откакто ДВУИ бе преместен в Маленово  
условията за живот, почивка и развлечения на потребителите са 
подобрени максимално и заведението се определя като едно от 
най-модерните в тази категория. 

Благодарение грижите и вниманието на общината обслужваните 
60 лица се чувстват на сигурно и спокойно място , под грижите на 
един квалифициран, опитен и грижовен екип, който работи под 
ръководството на директора Фани Михайлова.

Социалните услуги се предоставят в общността  по критерии и 
стандарти на институциите. Настанените лица са на възраст над 18 
г. като  повечето са под пълно запрещение. В изпълнение решение 
на ОбС от 2010 г.капацитета намалява постепенно като през 2014 
г. в Дома трябва да има настанени  не повече от 60 потребители.  
От 2006 г. до сега в ДВУИ Маленово са  реализирани  проект по 
Социален фонд към Японското посолство, проект по ФАР, проект 
по Програма „Красива България”. Не са малко средствата заделяни 
от бюджета на общината всяка година за различни подобрения и 
подпомагане дейността на потребителите. Като цяло сградата на 
заведението е добре санирана, дограмата е ПВЦ, коридорите са 
от теракот, цоклите – с фаянс, подменени са леглата, гардеробите, 
столовете и мебелировката в ателиетата за занимания. Всяка стая е 
с отделен санитарен възел, изградена е и вентилационна система. За 
потребителите в тежко състояние е обособено Защитено жилищно 
пространство, което се ползва от 18 потребители, 6 от които са на 
постелен режим.

Домът разполага и със оборудвана мултисензорна зала. Здравните 
грижи за потребителите включват профилактични, стоматологични, 
медицински, постоянна терапия. Традиция е планирането на дъл-
госрочни програми за реалните потребности на всеки потребител.
Целта е изграждане  на навици в трудотерапия. За обогатяване на 
дните се предвижда отбелязване на рождени дни, християнски 
празници, излети и разходки, екскурзии.

Всички осъществени проверки от по-висши инстанции се съ-
пътстват с висока оценка за работата в Дома, което е добър атестат 
за целия колектив. Институцията е посочена като добра практика 
за социални услуги извън общността.  

×ÅÑÒÈÒÊÀÒÀ ÍÀ 
Ôàíè Ìèõàéëîâà:

Весела Коледа и Чести-
та Нова година на всички  
от колектива на ДВУИ – 
Маленово!
Нека е светло и топло 

в сърцето на всеки от 
вас! Нека с много обич и 
търпение бъдем заедно в 
грижите и вниманието към нашите потребители!
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Тони стоеше навън 

в снега, в задния двор 
на къщата и беше се-
риозно премръзнал. 
Не носеше ботуши. 
Освен, че не ги харес-
ваше, той и нямаше. 
Тънките летни ма-
ратонки, които беше 
обул, имаха и няколко 
дупки, и определено 
не задържаха студа 
извън тях. Тони сто-
еше в задния двор на 
къщата най-малко от 
час. И се опитваше с 
пълни сили, но все 
още не успяваше да 
измисли какъв по-
дарък да подари на 
майка си за Коледа. 
Той клатеше глава до-
като мислеше:” Това 
е безполезно, дори 

да измисля нещо, нямам никакви пари, с които да купя!”. Откакто 
баща му беше починал преди три години, петчленното семейство 
се бореше непрекъснато за оцеляване. Не защото майка му не я 
беше грижа или не се опитваше. Просто това, което можеше тя да 
направи, не беше достатъчно.

Тя работеше в болницата нощни смени, за да може да се грижи 
за децата през деня, но малката заплата, която получаваше, не им 
стигаше до никъде. 

   Каквото липсваше на семейството откъм пари и материални 
придобивки, те компенсираха с любов и сплотеност. Тони имаше 
две по-големи сестри, една по-малка, които успяваха в достатъчна 
степен да се грижат за домакинството в отсъствието на майка им.. 
И трите му сестри вече бяха направили красиви подаръци за майка 
си, а това, според момчето, не беше никак честно.

Днес беше бъдни вечер, той нямаше нищо. Избърсвайки сълзите 
от очите си, Тони се запъти към близките магазини. Не беше лесно 
да си на шест и да си без баща, особено когато се нуждаеш от мъж, 
с когото да говориш. Тони подминаваше магазините един след 
друг, вглеждайки се във всяка красиво украсена витрина. Всичко 
изглеждаше много истинско, но и много недостъпно. Беше започ-
нало да се смрачава и той неохотно пое обратния път. На края на 
улицата, тропайки от крак на крак, стоеше леля Веска, приятелка 
на майка му, която предлагаше на закъснелите минувачи цветя от 
своята оранжерия. Лицето на старата жена засия в усмивка, защото 
детето страшно много приличаше на собствения й внук. Тая  ней-
на слабост често я караше да пуска в джобчето на момчето разни 
бонбончета, които Тони обожаваше. Разбра с поглед помръкналите 
очи на детето и елегантно измъкна най-хубавите гладиоли, които се 
кипреха в кофата пред нея.

   Тони смънка неща като „благодаря”, пое цветята и усетил в себе 
си някаква непозната топлина, бодро закрачи към дома, носейки 
най-скъпия подарък, до който някога се беше докосвал…

ВАСИЛ ЛИЛЯНОВ,VІІІ а клас, СОУ”П.Яворов” ,Стралджа
Ръководител: Димитър Стоянов, преподавател по български език 

и литература

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Осмокласникът  от  СОУ”П .
Яворов”Стралджа Евгени Петров 
получи най-хубавия коледен пода-
рък. Момчето е удостоено с трето 
място в раздел „Литературно твор-
чество – поезия” на  Националния 
литературен конкурс по народно 
приложно изкуство „От Коледа до 
Васильовден” на МОНМ. Творбата  
„Писмо до непознато другарче” 
трябваше да се състезава с предста-
вители от училища на големи градове 
в България. Журито с председател 

Цветелина Василева, специалист-
организатор „Програми” в Народ-
ния дворец на децата и членове 
Екатерина Капралова, представител 
на издателство „Летера” и Румяна 
Пашалийска, уредник Дом-музей 
„Ангел Каралийчев” при НДД  ка-
тегорично отсъди третото място за 
поезия на стралджанския талант и 
поощрение за разказа му „На Коледа 
стават чудеса”, което категорично 
доказва  възможностите на  ученика. 
За неговия ръководител  Димитър 

Стоянов, преподавател по български 
език и литератури в СОУ”П.Яворов”, 
наградата е особено ценна защото 
това е последица от активна работа за 
привличане  интереса на учениците 
към вълшебството на поетичното 
слово, предизвикване на талантите 
за изява в конкуренция с възможно 
най-добрите. 

    В този конкурс участваха още 
учениците Георги Тончев, Васил 
Лилянов, Веселин Пенев, Димитър 
Драганов, Станислава Стефанова.

ÏÈÑÌÎ ÄÎ ÍÅÏÎÇÍÀÒÎ ÄÐÓÃÀÐ×Å

 Скъпи приятелю! Знам, че тази нощ си самичък.
Знам, че сънуваш пролетен полъх и лунни звезди.
Чуй тези думи, повярвай, че чудо едничко
Ще озари сърчицето ти и ще остави следи…

Знам. В този свят на болезнена болка и мъка
Доброто живее там, нейде далече от теб,
Но повярвай, приятелю, то ще пристигне
Със смеха на утрото, оцветило студения ден.

ЕВГЕНИ ПЕТРОВ, 14 г. Стралджа

Десетокласниците от СОУ”П.
Яворов” Стралджа Станислав Нан-
чев и Жанет Добрева  премериха 
сили в Националната образователна 
инициатива „Цветна олимпиада”, 
чийто организатор е Национално-
то движение „България си ти!”. 
Стралджанските ученици показаха 
знания по български език и литера-
тура, английски език и математика 
в съревнование с представители на  
ГПЧЕ”Васил Карагьозов”, МГ”Ат.
Радев”, ПГИ”Г.С.Раковски”,  ПГ по 
хранителни технологии и туризъм, 
ПГ по лека промишленост, екология 
и химични технологии, гимназия 
„В.Левски”. 

Според регламента участниците в 
конкурса трябваше да пишат есе по 
двете теми „България си ти!” и „Ден 

Ñòàñè è Æàíåò  â „Áúëãàðèÿ ñè òè!”
на добрата новина от моя град”, по ма-
тематика и информационни техноло-
гии съревнованието бе под формата на 
тест, а по английски език- диктовка, 
четене с разбиране и тестова форма. 
Оценени високо Стаси и Жанет полу-
чиха специални награди, а събитието 

за тях самите се превърна в празник 
на знанието и незабравим спомен. 
Те ще запомнят както радостта от 
отличията така и удоволствието от 
последвалия концерт със специалното 
участие на  Милена Славова, хип-хоп 
таланта Бобо, световния шампион по 

бийтбокс Печенката.
Признание за добрата образова-

телна работа на СОУ”П.Яворов” е  и 
почетния знак за принос в насърча-
ване на добрите практики в учили-
ще връчен на директора Валентина 
Маринова.

Читалище „Просвета” Воденичане е 
основано през 1928г. от първоучредителя 
Петър Тодоров Дяков, който е избран и за  
негов председател. Заедно с членовете на на-
стоятелството Марин Христов и Мара Боева, 
учители от Ямбол, Калоян Иванов, свещеник 
и Велико Радев, кмет на селото привличат 
за читалищната дейност още 30 членове. 
Издръжката става от дарения, члренски внос, 
приходи от театралната група, която изнася 
по две представления на сезон както в чита-
лището така и в съседните села. Оземлено 
с 30 дка читалището започва да придобива 
приходи и от отдаването на земята под наем, 
а събраните средства се насочват за закупу-
ване на книги в библиотеката.

През 1936г. е закупен първия радиопри-
емник „Филипс” и слушането на радио се 
превръща в ритуал за воденичанци. През 
1959г. е положен първия камък за строител-
ство на културния дом на селото Средствата 
са от самооблагане. Всеки от воденичанци 
полага по 40-часов безплатен труд. Строежът 
е дело на местните майстори Никола Петров, 
Димитър Ангелов, Панайот Крайчев, Добри 

Георгиев, Атанас петров. Сградата е завър-
шено през 1961г. Тя разполага с киносалон, 
заседателна зала, просторна библиотека с 
над 7000 тома, книгохранилище и читалня. 
Постепенно през годините активно се разви-
ват художествената самодейност, увеличава 
се броя на представените театрални поста-
новки. Зрителите ръкопляскат на пиесите 
„Когато гръм удари”, „Камък в блатото4, 
,”Хан Татар”, „При изгрев слънце”, като с 
последната групата заема първо място на 
прегледа на художествената самодейност 
на работническите колективи в Ямбол през 
1960г. На следващата година колектива ус-
пешно представя пиесата „Двайсет сватби за 
една година” на преглед  в столицата. Играни 
са и пиесите „Човекът с връзки”, „Анга 
хан”, „Когато младите решават” и др. като 
едни от най-изявените театрални дейци са 
Лечко Маринов, Иванчо Великов, Димитър 
Каракола, Господинка и Вичо Маринови, 
Недко Недев и др.

През 1978г.читалището е наградено с 
орден „Кирил и Методий”ІІ степен, през 
1979г.е заснет и първия ТВ филм за лазару-

ването в селото, а през следващите години  
златни медали от VІ и VІІ Национален събор 
Копривщица обогатяват актива на читали-
щето. Свои отличия печели и коледарската 
група. Следват нови ТВ филми, читалището 
става носител на званието „Отличник” на 
VІІІ Национален събор, „Носител на почетен 
знак на Старопланинския събор „Балкан-
фолк”, традиционно участва  в народния 
събор „Мараш пее”, Общинския коледарски 
празник и печели награди. Преди седем годи-
ни към читалището започна своята дейност и 
пенсионерския клуб „Втора младост”, който 
е продължител на фолклорните традиции и 
празници на селото. Групата вече има своите 
успехи от общински и регионални празници, 
поддържа активни връзки с други такива 
състави в общината и областта.

Днес, когато от разстоянието на годи-
ните оценяваме ръста на културното дело 
във Воденичане, можем да изразим гореща 
благодарност към всички съдействали с 
дейността си. И да си пожелаем още много 
нови успехи!

   Весела Коледа!

×èòàëèùå „Ïðîñâåòà” – Âîäåíè÷àíå

Áîãàòà èñòîðèÿ, àêòèâíà äåéíîñò



7 ÏÐÀÇÍÈÊ

Èäâàò íàé-ñâåòëèòå ïðàçíèöè! 
Íåêà ñìå ñìèðåíè è äîáðè!

 Настъпва най-вълнуващата част 
от мразовитите зимни месеци – 
началото на коледните празници. 
Игнажден е първият от тях. 

Според поверието на този ден за-
почнали родилните мъки на Божията 
майка, които завършили на Коледа.

На тази дата християните отдават 
почит към живота, делата и мъчени-
ческата смърт на свещеномъченик 
Игнатий Богоносец. Според пре-
данието той е бил това дете, което 
Исус прегърнал и се обърнал към 
апостолите с думите:

"Ако се не обърнете и не станете 
като деца, няма да влезете в Царство-
то небесно..."

Св. Игнатий е историческа лич-
ност, епископ на Антиохия от 98 до 
117 година. Осъден на смърт, бил 
хвърлен на лъвовете.

Неговото мъжество и великата 

сила на вярата му обаче удивили и 
силно впечатлили римския импера-
тор Траян, който дълбоко съжалил 
за смъртната присъда и прекратил 
гоненията против християните.

Българската традиция повелява 
извършването на определени риту-
ални действия. В тези празнични 
дни се благодари на старата, вече 
отиваща си, година, раждат се на-
дежди и се отправят молитви новата 
да дойде още по-щедра, по-успешна 
и по-плодородна. На 20 декември – 
Игнажден, още в древността хората 
отбелязвали началото на новата го-
дина. По това кой пръв ще прекрачи 
прага на дома ни се гадае какво ще 
донесе бъдещето.

Традиционният обичай е "полаз-
ването" – първият гост се нарича 
"полазник", и ако е добър и имотен 
човек, годината ще е спорна и щедра 

за цялото семейство.
На Игнажден не се работи, не се 

дават пари на заем, а човек не бива 
да се гневи, защото ще се ядосва през 
годината. Рано, преди изгрев слънце, 
жените почиствали комините, кюн-
ците и разпръсквали саждите извън 
дома, за да го предпазят от магии. За 
разлика от Бъдни вечер, на Игнажден 
не се вари боб, за да не бие градушка.

По стар обичай игнажденската 
трапеза се подрежда предишната ве-
чер и се състои само от постни ястия 
– игнажденска питка, варено жито, 
варена царевица, пълнени чушки с 
ориз, зеле, картофи, ошав, орехи, 
чесън, лук, туршия и постни колачета.

На този ден ви предлагаме да се 
потопите в традицията на Българската 
кухня и да изненадате семейството 
си. Най-голяма радост на децата си 
ще доставите с колачетата. 

Èãíàæäåí

ÐÎÄÎÏÑÊÈ ÊÎËÀÖÈ 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ 
•  3 яйца 
•  чаена лъжичка сол 
•  мая за хляб колкото половин кибритена кутийка 
•  1 кафяна чашка прясно мляко 
•  3 чаени чаши брашно
 ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Приготовлението на тези колаци е много лесно 

и много бързо. 
Първо разбийте с дървена лъжица яйцата и 

прибавете към тях солта. Разтворете маята в пряс-
ното мляко и в една кафяна чашка хладка вода и я 
прибавете към яйцата. 

Постепенно поръсвайте брашното и бъркайте 
с лъжицата, докато се получи рядко гладко тесто, 
което покрийте с кърпа и оставете за половин час 
на топло. След това отново го разбъркайте и го ос-
тавете за още половин час на топло да втасва. Това 
действие се повтаря пет пъти. 

От втасалото тесто гребете с дървена лъжица и 
го изсипвайте върху нагорещена печка с твърдо го-
риво (както са правили бабите ни) или върху загрят 
електрически котлон на място намазано с олио или 
с жълтък разбит с малко вода. Разстелете тестото 
на тънък пласт и печете. Щом се образуват меху-
ри, обърнете колака с лопатка и от другата страна. 
Изпечените колаци трябва да подредите един върху 
друг, като ги намазвате с разтопено краве масло. 
Някога за печене на колаци са използвали специален 
железен съд - "сач" - плитък железен тиган, който е 
бил нагорещяван направо на пламтящ огън.

Като основно ястие на Игнажден можете да приготвите 
ПАТАТНИК. През студените зимни месеци една от основните 
храни на българите са картофите. Интересно е да се знае, че 
според книгата "Кратко здравословьие или уроци, за да си вардим 
здравьието", излязла през 1865 г., авторът Сава Доброплодни 
пише, че от картофи се приготвял и хляб. Разбира се, този хляб 
не отстъпва по вкус на пшеничния, но е бил много хранителен 
и предпочитан в някои области на България. 

ÏÀÒÀÒÍÈÊ
 НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
6 супени лъжици брашно 
1/2 кафяна чашка олио 
1 супена лъжица разтопено краве масло 
За плънката 
1 1/2 кг картофи, 4 глави кромид лук, 3 яйца, 1 супена лъжи-

ца пресен джоджен (ако не разполагате с пресен, вземете една 
щипка сушен джоджен), 1/2 лъжица олио, 1/2 чаена лъжичка 
сол. След като сте приготвили необходимите продукти, можете 
да пристъпите към приготвянето на пататника. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Замесете меко тесто от брашното, олиото и вода, колкото 

е необходима. Оставете го на стайна температура за четвърт 
час, после го разделете на две части, като едната трябва да е 
малко по-голяма. От втората част, която е по-малка разточете 
кора с четири-пет сантиметра по-голяма от дъното на тавата за 
пататника. Пригответе плънката като настържете картофите на 
едро ренде (картофите трябва да са предварително обелени) и ги 
смесете с настърганите на ренде лук, разбитите яйца, джоджена 
и солта. Поставете голямата кора в намазаната с разтопено краве 
масло тава, сложете плънката и я покрийте с втората, по-малка 
кора. Обърнете навътре краищата на първата кора и защипете 
двете кори така, че да не излезе плънката при печенето. Печете 
пататника в умерена фурна до порозовяване.

Áúäíè âå÷åð 24 äåêåìâðè 
е един от най-важните семейни празници. Той е посветен на 

дома, огнището, но и на умрелите предци-родственици, които 
също се считат за част от семейството. 

В различните краища на страната народът я нарича Малка 
Коледа, Кадена вечеря, Вечерня и Неядка. Дори самото название 
на Рождественската нощ — Коледа, няма християнски произход. 
В него се откриват срички от обредите на древните тракийци и 
южните славяни.

По стара традиция, преди да се нареди празничната трапеза 
на Бъдни вечер, стопанинът на къщата запалва специален пън в 
огнището, наречен бъдник. Отначало разбърква с него огъня, нари-
чайки: "Колкото искрици, толко пиленца, шиленца, теленца, дечица 
в тоя дом!" После поставя тънкия край на дръвчето в огъня; там 
то остава да тлее цялата нощ и да поддържа огъня жив. Дървото 
е крушово, дъбово или буково. В предварително издълбана в него 
дупка се сипва червено вино, тамян и зехтин за берекет. Преди 
да се сложи в огъня, се запечатва с пчелен восък. Така приготвен 
коледният бъдник, наричан още коледник или прекладник, се смята 
за миросан и осветен и вече може да бъде принесен в жертва на 
божествата. Този обичай е отглас от стари славянски вярвания 
по нашите земи. Според тях, в деня, когато се очаквало да се роди дете, мъжът запалвал осве-

тено дърво, за да прого-
ни духовете на умрелите 
преждевременно бебета, 
покойници, зли орисници 
и вещери. След покръст-
ването българският народ 
запазил този обичай, но 
палел миросаното дърво 
в чест на раждането на 
Спасителя.

По искрите от огъня 
пък се гадае каква ще е 

годината. Колкото повече са те, толкова по-богата ще е реколтата, кравите по-
млечни, а прасетата - по-тлъсти. 

Празничната трапеза се нарежда върху слама на земята в югоизточния ъгъл 
на одаята под иконостаса. На трапезата трябва да има 7, 9 или 12 ястия. Това са 
три от свещените числа на древноюдейската Кабала. Гозбите обаче са постни. 
Трапезата трябва да е отрупана с всички, което се произвежда в домакинство-
то: варено жито, варен фасул, сърми, пълнени чушки с боб (или ориз), ошаф, 
туршии, лук, чесън, мед и орехи, вино. В някои краища правят също тиквеник, 
зелник и малка пита, в която е скрита паричка (на когото се падне, ще бъде 
щастлив цялата година). В четирите ъгъла на стаята се поставя по един орех. 
Това се прави, за да се осветят четирите краища на света.

Преди да започне вечерята на Бъдни вечер, най-старият мъж в дома пре-
кадява трапезата. По-рядко това го прави най-възрастната жена, защото като 
праправнучка на грешната Ева, тя се смята за нечиста. Вярва се, че тамянът 
прогонва лакомите дяволчета от масата, а силата на баща им Сатана и неговите 
помощници вещери, караконджоли, магьосници отслабва. Така тъмните сили 
не могат да извършат злините, замислени в навечерието на Коледа. Прекадяват 
се и всички помещения в къщата, кошарата, оборът. 

Празничният хляб в различните краища на България се нарича боговица, 
вечерник или коледник. На трлапезата се разчупва от най-възрастния в семей-
ството с думите: "Ела, Боже, да вечеряме". В християнски времена, поканата 
започва да важи за раждащия се Христос. Първото парче се слага под иконата 
на света Богородица. Момите слагат залък от боговицата под възглавницата си, 
за да им се присъни момъкът, за когото ще се омъжат.

От тестото на погачата се пекат и малки кравайчета - колачета. С тях се 
даряват коледарите на следващия ден. Всеки трябва да опита всички ястия, за 
да му върви годината. Накрая по избраните орехи се гадае ще бъде ли здрав; 
ако орехът е пълен, няма да боледува. Докато трае вечерята, никой не трябва 
да става от масата. Ако все пак се наложи да я напусне за малко, върви приве-
ден, за да не повалят караконджолите житата и да не обрекат селото на глад. 
От сламата, върху която е вечеряла фамилията, напролет се сплитат венци и 
окачват на плодните дървета, за да раждат изобилно.

Трапезата не се вдига цялата нощ, за да не избяга късметът. Вярва се, че 
когато домочадието заспи, близките покойници идват да вечерят. 

Когато настъпи полунощ и Коледа, тогава ще дойдат коледарите, тогава ще се 
роди Христос, но и тогава според народните вярвания, започват Мръсните дни.

Коледуването замества древните езически посвещения на младежите в зря-
лост. Според традицията коледарите са само момци, които са готови за женене. 
Коледарите се предвождат от станеник. Той носи обредното дръвче - ябълка, 
елха - клон със седем разклонения, на които е забучена варакосана ябълка, 
кравай, червени конци, зеленина, монети.

Облечени в нови дрехи, заметнати с ямурлуци, с калпаци, украсени с чим-
широви китки, пуканки, нанизани на червен конец, сушени сливи, стафиди, 
коледарите обхождат всички домове. Станеникът изрича благословия, предназ-
начена за семейството и къщата; после дружината изпява песни и за всеки един 
поотделно. Стопаните даряват богато коледарската дружина — колаци, дребни 
пари, месо, сланина, брашно, боб, лук, вино и орехи. С част от събраното на 
следващия ден коледарите си устройват угощение; друга част продават и даряват 
парите за църквата, училището или читалището.

Вярва се, че на Коледа небето се отваря и всичко в един миг светва; това 
обаче могат да видят само праведниците. На Коледа човек може да си пожелае 
каквото поиска, желанията се сбъдват.
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Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

Търпеливо, старател-
но и с много любов за 
своите колеги от отдел 
„Стопански дейности” 
Николай Кремъков под-
готви  красива  колед-
на картичка. Младият 

специалист,който  ус-
пешно доказва знания и 
умения в работата, сега 
изненада хората с които 
споделя ежедневието, със 
своя талант да рисува. 
Това всъщност е едно 

от приятните занимания 
на които се посвещава 
през свободното време. За 
Николай, който е изявен 
ценител на красивото, иг-
рата с цветовете на белия 
лист е повод да изрази 

празничните чувства в 
навечерието на най-свет-
лия християнски празник 
Рождество Христово. И в 
същото време да зарадва 
хората, които уважава и 
обича.

Çà êîëåãèòå ñ ëþáîâÇà êîëåãèòå ñ ëþáîâÇà êîëåãèòå ñ ëþáîâ

Íåñòàíäàðòíè êîëåäíè èãðà÷êè çà åëõà 
îò ïîäðú÷íè ìàòåðèàëè

Не е нужно да купувате скъпи играчки за коледната елха. Мо-
жете да си ги направите от подръчни материали, за да ги оформите 
по собствена преценка. За изработката на играчките можете да 
използвате шишарки, ядки, мъниста, стиропорени топки и блестящ 
брокат. Можете да ги направите заедно с цялото си семейство, за 
да почувствате празничната атмосфера.

- Използвайте натурални суровини – цели ябълки или бадеми с 
черупката, за да оформите традиционни играчки за елха. Пробийте 
ги и проврете бамбукови шишчета, за да ги захванете, или про-
бийте отвори, през които да проврете тънка панделка. Използвайте 
панделката, за да окачите натуралните играчки.

- Ако се 
чудите  как 
да използвате 
останалите в 
килера стари 
макаронени 
изделия, ето 
как  можете 
да ги тран-
сформирате 
в  блестяща 
"снежинка" 
за празнична-
та елха. Ком-
б и н и р а й т е 
няколко раз-
новидности 
с  различна 
форма, така 
че да хареса-

те формата. Сложете частите една до друга върху масата, най-добре 
върху стара хартия, след това захванете с лепило отделните части 
и изчакайте да изсъхне. След това нанесете бяла спрей – боя и 
оваляйте "снежинката" от макарони в блестящ брокат. Окачете я 
с бяла панделка върху елхата – няколко подобни играчки можете 
да сложите по цялата елха.

- Обикно-
вените топ-
ки  за  елха 
или топките 
от стиропор 
можете  да 
преобразите 
с цветни коп-
чета. Наме-
рете няколко 
копч е т а  в 
една разцве-
тка и използ-
вайте топъл 
силикон, за 
да ги захва-
нете  върху 
повърхност-
та на топка-
та .  Можете 
да добавите 
мъниста или 

дребни цветни перли. Цветните топки изглеждат особено хармо-

нично, ако завържете в горната им част цветна панделка в същата 
разцветка като копчетата.

- Изработете забавен Дядо Коледа, като използвате за основа 
обикновена шишарка, а за глава сложете дървено топче. Нанесете 
червена спрей – боя върху шишарката и изчакайте да изсъхне 
боята. Залепете с топъл силикон дървеното топче върху тясната 
част на шишарката. Брадата можете да оформите от памук или 
от прежда, като нанесете течност за колосване или лак за коса, за 
да втвърдите нишките на преждата. За нос залепете малко 
дървено мънисто, а в края на шапката захванете с лепило 
помпонче. Можете да сложите малък колан и дървени 

крачка върху шишарката, да направите очичките с малко 
боя и да нанесете червена боя върху шапката на фигурката.

- Създайте забавление за децата си, като им дадете по 1 
блестяща топка за елха, която да украсят с ръце. Намажете 
дланите и пръстите им с бяла акрилна боя и ги накарайте да 
хванат в дланта си топката, така че боята да оформи върху 
повърхността й 5 снежни човека. След това изрисувайте 

нос, уста и очи върху тях. Изчакайте боята да изсъхне добре 
и надпишете годината и името на детето върху отпечатъка.

- Изработете забавни "сладки" за празничната елха. Про-
бодете с бамбуково шишче стиропорена топка с големина 
която пасва на хартиена формичка за сладки. Намажете я 
с бяло лепило и я оваляйте в едър брокат. Брокатът може 
да е бял или цветен. Оставете топките да изсъхнат. Сло-
жете малко топъл силикон вътре в хартиената формичка за 
сладки и позиционирайте стиропорената топка. Намажете 
с лепило двата края на късо бамбуково шишче и проврете 
червено мънисто, а другия край проврете в топката.

×åñòèòè ïðàçíèöè è ïðåêðàñíà Íîâà 2014 ãîäèíà íà âñè÷êè æèòåëè íà Ñòðàëäæà!
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