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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 2)   20. 1. 2015 ã. 

Íàä 10 ìëí. ëåâàÍàä 10 ìëí. ëåâà âëèçàò  âëèçàò 
â îáùèíà Ñòðàëäæà!â îáùèíà Ñòðàëäæà!

Áåç ïîâèøåíèå íà ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè ïðåç 2015 ãîäèíàÁåç ïîâèøåíèå íà ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè ïðåç 2015 ãîäèíà

Над 10 млн. лева ще 
бъдат инвестирани 
по различни про-

екти в община Стралджа 
през тази година, информира 
кметът на общината Ми-
тко Андонов. Един от тях е  
проект „Реконструкция на 
водопроводната мрежа  във 
Воденичане и рехабилитация 
на общински пътища  Страл-
джа -Атолово и Воденичане  
– Джинот” на обща стойност 
над 5 млн. лв. Нови работни 
места се очаква да бъдат раз-
крити и с изпълнението на 
проекта "Изграждане на пункт 
за управление  на животински 
отпадъци". Неговата стойност 
е  над 2 млн. лв.

"Няма да споделям какви 
идеи имам още за Стралджа, 
за селата на общината, но 
няма и да скрия, че  има го-
ляма вероятност тъкмо 2015 г. 
да даде ход на някой особено 

интересни  инвестиции" заяви 
кметът Митко Андонов и до-
пълни:  "Винаги съм вярвал, 
че  стралджанският край  със 
своята богата и разнообраз-
на природа, с традициите, с 
плодородната земя и възмож-
ностите на хората,  може и 

трябва да се развива. Всяко 
поколение преживява тежки 
житейски периоди, но нали 
винаги след буря изгрява и 
слънце?"
Интервюто с кмета на 

Стралджа Митко Андонов 
е поместено на стр. 3
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Ïúðâî çàñåäàíèå íà ÎáÑ
40-тото поред заседание на ОбС в Стралджа, което ще се про-

веде на 21 януари от 13,30 ч., е и първо за годината. В началото 
е предвидено  съветниците да изслушат  отчет на председателя  
Атанаска Кабакова за дейността на ОбС , неговите комисии и 
изпълнение решенията за периода м.юли- м.декември 2014г.  Ще 
последва отчет на кмета Митко Андонов за изпълнение  Програ-
мата за управление на общината за мандат 2011-2015г. Очаква се 
съветниците да одобрят доклад за резултатите от последващата 
оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. 
На първото си заседанието ОбС ще  обсъдят и предложението 
за  Общински план за младежта- 2015г.. Г-н Андонов е вносител 
на  докладна записка за отдаване под наем на язовири- публична 
общинска собственост. На вниманието на съветниците ще бъде 
и  докладна записка относно удължаване срока за погасяване и 
промяна вида на кредит за финансиране  изпълнението на проект 
„Чиста енергия за осветление на обществени места в Стралджа и 
Кавакли”. Две са докладните записки  относно  издаване запис на 
заповед от община Стралджа в полза на ДФ”Земеделие”- Разпла-
щателна агенция. Едната - обезпечаваща плащане на данък върху 
добавена стойност след извършено авансово плащане  по договор 
по мярка 321 за проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в 
с.Воденичане-Атолово и Воденичане – Джинот в община Страл-
джа”, а другата - обезпечаваща авансово плащане по договор по 
мярка 266 за проект „Интегрирана система за ранно известяване 
на горски пожари”. Предвидено е и обсъждане позиция и мандат 
за заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Ямбол. 

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Í Î Â Î  Â  ÑÒÐÀËÄÆÀ!!!

ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀ ÄÎÌÀØÍÈ ÏÎÒÐÅÁÈ
Ул.”Хемус” 52 / Червения магазин/

ПРЕДЛАГА:
- домашни потреби на изгодни цени
- поставяне MDF врати по размери
Работно време: 9,30 ч.- 18,30 ч.
За повече информация и поръчки:

0892725649, Ãåíàäè Äè÷åâ

Â ïîäãîòîâêà  íà íîâà îðãàíèçàöèÿ Â ïîäãîòîâêà  íà íîâà îðãàíèçàöèÿ 
ïî ñìåòîñúáèðàíåòîïî ñìåòîñúáèðàíåòî

Îáùèíà Ñòðàëäæà ïëàíèðà 1 085 000 ëâ. ðàç-
õîäè ïî äåéíîñò "×èñòîòà”.  Áåç óâåëè÷åíèå 

íà ïðîìèëà çà ÒÁÎ ïðåç 2015 ã.

В Община Стралджа равно-
сметката от изминалата 2014 
г. показва около 570 000 лв.  
приходи за ТБО като съотноше-
нието физически – юридически 
лица е  почти 50 на 50.  Сред-
ният процент на събираемост 
по текущ облог при юриди-
ческите лица достигна 67 %, 
а при физическите  - 58% при 
съотношение  70% – 24%  през 
предходната 2013г. Направени-
те  разходи са  за събиране на 
битовите отпадъци , транспор-

тирането им до депата, осигу-
ряване на съдове  за съхранение 
на БО, за проучване, проекти-
ране, изграждане , съхранение 
на отпадъците, мониторинг на 
депата, рециклиране  и оползо-
творяване  на БО, почистване на 
уличните платна, площади, алеи 
и др. Като цяло извършените 
разходи през 2014 г. надвишават 
планираните.

За новата 2015 г. обща-
та стойност на разходите по 
проекта  на план-сметката за 

дейност „Чистота”, утвърдена 
с решение на ОбС,  възлиза на 
1 085 000 лв. От тях  за проуч-
ване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, за-
криване и мониторинг на депата 
за БО или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване 
на БО- 766 280 лв.  В тази сума 
са включени и 15 048 лв. за 
почистване на сметища, общо 
35 машиносмени и отчисления 
по чл. 60 чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците – 96 
034 лв. 

През 2015 г. ще бъде закрито 
общинското депо за неопасни 
отпадъци в Стралджа. Поради 
тази причина отпадъците  ще 
бъдат депонирани на общин-
ското депо до м.юни вкл., след 
което  депонирането ще бъде 
на депото на  община Сливен. 
Предвижда се регионалното 
депо да бъде въведено в екс-
плоатация през м.септември и 
от октомври отпадъците да се 
депонират там. 

Собственият финансов при-
нос на Община Стралджа, като 
партньор по проект „ Изграж-
дане на регионална система за 
управление на отпадъците  в 
регион Ямбол – Първа фаза”, 
с  предвидени за закриване и 

рекултивация на общинското 
депо, е 265 193 лв..  За проек-
тиране  и изграждане на ново 
депо и други инсталации и 
съоръжения са заложени  351 
809 лв. От тях  за изграждане 
на клетка 1 на регионалното 
депо – 37 753 лв., което също 
е финансов принос на община 
Стралджа като партньор по 
проекта. В план-сметката за 
дейност „Чистота” за новата 
година се планира  изграждане 
на площадка за строителни отпа-
дъци, което е законово изискване  
на Наредбата за управление на 
строителните отпадъци  и за вла-
гане на рециклирани строителни 
материали, както и площадка 
за компостиране  на биоотпа-
дъци, с чието изграждане ще 
се намалят количествата на 

депонираните отпадъци и ще се 
осигури постигането на целите 
, заложени в ЗУО и в Наредбата 
за третиране на биоотпадъците. 
Общата  стойност на необходи-
мите средства за изграждане на 
тези съоръжения  е 314 056 лв. За 
почистване на уличните платна, 
площади, алеи, паркове и други 
територии от населените места, 
предназначени за обществено 
ползване , средствата са  74 791 
лв. За осигуряване на съдове 
за съхраняване на битовите 
отпадъци, както и за събиране, 
вкл. разделно, на БО и транс-
портирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения 
за третирането им – 243 929 лв.

За 2015 г. общината не пред-
вижда увеличение на  промила 
за ТВО. 

КРАТКИ
-  На  седмичната оперативка кметът на общината 

Митко Андонов направи  кратък анализ на  най-важните 
задачи за януари. През следващите дни вниманието на 
администрацията ще бъде насочено към подготовка 
на  бюджет 2015г. и разпределение на капиталовите 
разходи. Преди това г-н Андонов ще проведе разговор 
с всеки от кметовете за необходимостта от финансиране 
на ремонтни дейности. 

- В ход е подготовката на първото за годината засе-
дание на ОбС. Планират се януарските заседания със 
секретарите и председателите на читалищата в общи-
ната,  заседанието на Общинския съвет по етнически 
и интеграционни въпроси и заседание на КБППМН..

-  През седмицата  кметовете подписват по график 
актовете по гражданското състояние, а на 21.01 е съве-
щанието за заверка на регистрите . В ход е подготовката 
и на Годишния доклад за състояние на администрацията. 

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апартаменти в Бургас,  Слънчев бряг, 

Свети Влас, Пампорово, Банско. Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

Îöåíêà íà ùåòèòå îò íàâîäíåíèåòî ïðåç äåêåìâðè
Îáùèíàòà î÷àêâà ïîìîù îò äúðæàâàòà çà ïîêðèâàíå íà íàïðàâåíèòå ðàçõîäè è ïðåäïðèåìàíå íà ïðåäïàçíè ìåðêè

Наводнението през декември 
в Стралджа  се оценява като 
едно от най-сериозните бед-
ствия през последните години. В 
резултат на обилните валежи на-
несените щети на обществената 
инфраструкура и съоръжения в 
града се изчисляват на  близо 
800 хил.лв. Само за осигуряване 
на превантивна инфраструктура 
са необходими над 72 хил.лв. За 
непосредствено разчистване на 
засегнатите природни области/ 
природни зони за избягване 
на непосредствени ефекти от 

ерозия на почвата, вкл. почист-
ване на речни легла/ ще бъдат 
необходими повече от 52 хил. 
лв. Разходите на общината за 
временното настаняване на ева-
куираните  надскочиха 6 хил.лв. 
Не са за подценяване  щетите на 
частните домове и имущество, 
които  все още се уточняват. 
Ориентировъчно разходите за 
възстановяване и превенция за 
недопускане на по-нататъшни 
наводнения надхвърлят 900 
хил.лв., 

Водата, която заля живеещи-

те в източната и западна част на 
Стралджа на 4 декември мина-
лата година,    нанесе трайно 
увреждане  условията на живот 
на една част от населението. 
Общината беше изправена пред 
едно бедствие, което наложи 
обединяване усилията на мно-
жество институции. Опитът и 
добрата координация си казаха 
думата и проблемът беше решен 
без да се стигне до жертви или 
особено тежки имуществени 
вреди. Равносметката , която 
направи ръководството на об-
щината, е ясна и категорична. 
Лично кметът Митко Андонов 
направи обход на засегнатия 
ареал след което  последва 
оценка на преките щети и набе-
лязване на мерки за предпазване 
от нови такива наводнения.  
Щетите са   описани подробно 
в писмо, което е  изпратено  до  

Главна дирекция ”ПБЗН”, до 
Министерство на вътрешните 
работи, до Министерство на 
околната среда и водите, до 
областния управител с искане 
за подпомагане. 

Според кметът на общината 
Митко Андонов наложително 
е  своевременно  изграждане 
на отводнителен канал в за-
падната част на града, който да 
предпазва жилищните квартали 
от  повторни подобни бедствия. 
Писмото обяснява и необходи-
мостта от изграждане на пред-
пазни диги, възстановяване на  
уличната мрежа в засегнатите 
от бедствието райони, както и 
осигуряване конкретна помощ 
от правителството за подпома-
гане на общината в решаване 
проблемите  в засегнатите ра-
йони и недопускане на нови 
подобни бедствия. 

Äåëîòî çà âçðèâîâåòå 
çàïî÷âà îòíà÷àëî
Съдебното дело за взривовете в базата за съхранение и обез-

вреждане на боеприпаси край пътен възел Петолъчката започва 
отначало. При експлозията през юни 2012-а година загинаха трима 
работници и десетки бяха ранени.Съдебният процес започва отна-
чало заради здравословни проблеми на съдията Васил Атанасов. 
Новият състав на Районния съд ще трябва да разпита отново 
всички свидетели по делото. Възможно досегашните показания да 
бъдат използвани, за да не се губи време, но подсъдимите трябва 
да дадат своето съгласие. Делото започна през 2013 година, но 
през януари 2014 година вещите лица за комплексната експертиза 
бяха отзовани. До момента новите експерти не са внесли нова 
експертиза. Обвиняеми по делото са Десислав Делев, собственик 
на фирмата, стопанисвала базата за съхранение и обезвреждане 
на боеприпаси, и началникът на производството Иван Пеев. Те 
са обвинени, че в качеството си на длъжностни лица не са пред-
приели необходимите мерки за сигурност при работа с взривни 
вещества. Именно заради неспазване на мерките за безопасност 
е допуснато взривяване, причинило смъртта на трима души и 
телесни повреди на други работници.Делото се гледа при закрити 
врата, тъй като има опасност от разгласяване на държавна тайна. 
Така всички показания и разпити, както на свидетелите, така и 
на обвиняемите, останаха в съдебната зала.Съдебните заседания 
са насрочени от 3 до 6 февруари.

Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988



3 ÈÍÒÅÐÂÞ

- Г-н Андонов, как по-
срещнахте Новата 2015 
г.?

- Всички у дома сме 
почитатели на народните 
традиции и обичаи. По-
знаваме и обичаме праз-
ниците, почитаме  ги, така 
както помним от по-въз-
растните.  Вниманието на 
цялото семейство първо 
беше насочено към отбе-
лязване на  Коледа. Заедно 
с дъщерята, зета и внуч-
ката Петя преживяхме 
една красива нощ в която 
топлината на семейното 
огнище обедини желани-
ята ни. Имаше достатъчно 
време да си припомним 
отминали дни, да разглеж-
даме снимки, да попеем, 
да помечтаем… Вдигахме 
наздравици, отправяхме 
пожелания, така както 
във всяко българско се-
мейство.  Новата 2015г. 
посрещнахме с приятели 
в Стралджа. Много въл-
нуващо беше събиране-
то на  площада  когато 
всички заедно отброихме 
последните минути на 
отиващата си 2014, за 
да последва радостта от 
посрещането на 2015г., 
фойерверките, хорото…
Красиви моменти!

- Какъв късмет Ви се 
падна от новогодишна-
та баница?

- Много работа и успе-
хи! Не беше неочаквано. 
Свикнал съм на  напрег-
нато ежедневие, на рабо-
тен ден винаги с повече 

от задължителните осем 
часа, така, че нека да е 
работа! А който работи 
винаги печели, нали?

- Споделете очаквани-
ята си за 2015 г. 

- Ясно е , че 2015г. е 
една по-специална годи-
на. Община Стралджа 
навлиза в нея сравнително 
спокойно. Бюджет 2014г. 
приключихме без задъл-
жения, нямаме някакви 
сериозни намаления на 
показателите и в новия 
бюджет, което ще осигури  
необходимите условия за 
постигане на заложените 
цели.   Добра новина е , 
че няма да предприемаме 
повишение на местните 
данъци и такси. Капита-
ловите разходи са за 904 
531 лв. Предстои ни да 
работим по изпълнението 
на няколко важни проекти 
на  обща стойност при-
близително 10 млн. лв. 
Което означава, че напре-
жението няма да е малко. 

-  Кои са тези проек-
ти?

- Един от тях е  проект 
„Реконструкция на водо-
проводната мрежа  във 
Воденичане и рехабили-
тация на общински пъти-
ща  Стралджа-Атолово и 
Воденичане – Джинот” на 
обща стойност над 5 млн. 
лв. Нови работни места 
очакваме  и с изпълнение 
на проект „ Изграждане на 
пункт за управление  на 
животински отпадъци , на 
обща стойност  малко над 
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2 млн. лв. След изпълне-
нието на четири  проекта 
по ОПАК продължаваме 
изпълнението на петия. 
Имаме сериозни очаква-
ния за придвижване на 
още един интересен и 
полезен проект свързан 
с използване на мине-
ралната вода в града. 
Силно се надявам да 
дадем ход и на про-
ект за изграждане на  
Защитено жилище в 
Зимница. Важен за 
общината  е и проек-
та по изпълнение на 

Регионалното 
депо. Разбира 
се, това съв-
сем не е всич-
ко. Опитвам се 
да маркирам 
само най-ва-
жните.

- Как ще подредите 
приоритетите през 2015 
г.?

- Основните цели, които 
стоят пред нас са свързани  
на първо място с намаля-
ване на безработицата, 
която , за съжаление, в 
нашата община поддържа  
високи нива. Тук не визи-
рам само активно участие 
на общината в програми 
за заетост , а  и сериозна 
работа по привличане 
вниманието на инвести-
тори, които да създадат 
така необходимите нови 
работни места в района.  
Подобряване и изграж-
дане инфраструктурата 
в общината е другият 
приоритет в изпълнение 
на който ще използваме  
всички възможни финан-
сови ресурси. През ми-
налата година успяхме , 
въпреки оскъдните сред-
ства,  да създадем видимо 
по-добра околна среда, 
зони за отдих и туризъм. 
Реализираната строителна 
програма достигна почти 
4 млн. лв., а през 2015г. 
планираме реализацията 
на инфраструктурни про-
екти на стойност 7 560 
065 лв. Дълго бих могъл 
да говоря за проектите, 
постиженията , резулта-
тите в образованието , 
културата, спорта…

- Какви събития пред-
стои да отбележи об-
щината през новата 
година?

- Да, това е една зна-
кова година по отноше-
ние на културата. Съглас-

но Културния календар 
предстои провеждането 
на  поредното издание на 
Националния конкурс – 
надпяване „С песните на 
Вълкана Стоянова”. Праз-
никът вероятно ще бъде в 
съчетание с  отбелязване 
на Събора на народно-
то творчество „Мараш 
пее” . И двете прояви са 
включени в Националния 
културен календар, а това 
е достатъчно мотивиращо 
да се стараем да ги обога-
тяваме и разнообразяваме. 
Достатъчно е да спомена  
факта, че Община Страл-
джа е една от малкото , 
които разполагат с три ан-
самбъла. Емблематичният 
за Стралджа  ФА „Въжич-
ки”, ансамбъл „Златен 
клас” Зимница и „Божур 
„ Чарда. Наясно сме , че 
общината ни продължава 

да поддържа вниманието 
на фолклористи както за-
ради богатите традиции, 
така и заради съхранените  
народни песни  и танци. 
Щастлив съм, че не малко 
млади хора се включват 
в читалищната самодей-
ност, увличат и деца, уче-
ници, имаме оркестър,  в 
които съчетават  успешно 
опита на  ветераните- 
слухари  с  уменията на 
младите възпитаници на 
консерватория Пловдив. И 
стралджанската народна 
музика е разпознаваема 
навсякъде у нас, тя се 
посреща със заслужени 
аплодисменти, което е 
най-голямата награда.

- Бихте ли сподели-
ли какво е мястото на 
Стралджа  и общината 
на фона на активните 
демографски процеси в 
страната?

- Ако питате дали на-
селението намалява, ще 
ви разочаровам. Стралджа 
като град продължава да 
младее, което означава, че 
в съотношението млади- 
възрастни печелят млади-
те. Вярно е , че принос за 
това имат ромските семей-
ства в които раждаемост-
та  се поддържа висока. 
Затова и общината търси 
възможно най-добрите  
начини за осигуряване 
достъп до образование 
на всички деца. Работим 
настойчиво за добро здра-
веопазване, за създаване 
обстановка на обществен 
ред и сигурност. Всичко 
това не са само думи, зад 
тях стоят хора, много и се-

риозна работа, стоят про-
блеми, които всекидневно 
трябва да решаваме. В 
първите дни на годината 
си дадохме сметка, че като 
цяло населението в об-
щината от 2009 г. до сега 
е намаляло с около 1000 
души. От 14 308 падаме 
на 13 338 души. Броят 
на децата обаче от 360 
през 2008г. сега е близо 
500. Приемът в детските 
градини и ясли  расте от 
330 до   около 500. За да 
се случва всичко това има 
значение , че условията 
във всяко от нашите  учи-
лища и детски градини  са 
такива каквито  предлагат 
най-напредналите общи-
ни. Като кмет лично аз се 
стремя грижите за децата  
и учениците да бъдат по-
стоянни. Сериозно е отно-
шението ни към младите 

хора, търсим начини да 
ги мотивираме да остават 
в родния град, да се реа-
лизират тук, радваме се 
когато проявяват  общест-
вена активност, привет-
стваме инициативност по 
подготовка и реализация 
на проекти. Разбира се, 
много внимание отделяме 
и за възрастните, болните, 
самотните, които стават 
все повече. Благодарение 
на социалната полити-
ка осигуряваме един по-
спокоен живот на тази 
категория хора, което се 
оценява високо.

-  Г-н Андонов, все 
още не сте споменали 
най-важната задача за 
годината – провеждане-
то на местните избори.

- Да, предстои ни и 
това изпитание. Но за мен 
тези избори са поредния  
етап на работата  ми като 
кмет. До сега  три пъти 
получавам категоричната 
подкрепа на избирателите, 
което за мен е висока чест, 
отговорност и стимул за 
работа. За да бъда искрен 
ще призная, че винаги 
мисълта за моето щастие 
преминава през мисълта 
за щастието на хората 
от моя град, от моята 
община.  Това чувство се 
обажда винаги при среща  
с поредния тежък проблем 
на хората около мен. Не 
мога да отмина никой без 
внимание. И тук няма мяс-
то за партийни пристрас-
тия, всички сме човеци, 
хора, които живеем в една 
общност, делим радости 
и болки, задължително е 

да си помагаме, защото 
без такава взаимопомощ 
сме за никъде. Случвало 
се е да получавам упреци, 
че толерирам хора, които 
ненужно критикуват, хора, 
които допускат грешки, но 
ако всички се изправим 
срещу такъв човек, ако 
го заклеймим като лош, 
то тогава наистина го 
губим и той никога няма 
да проумее, че  живота е 
съвкупност от възходи и 
падения и трябва да имаме 
търпението, волята, упо-
ритостта да се преборим. 
И че не злобата, завистта, 
коварството са оръжията 
за личните победи. Рату-
вам за внимание към все-
ки, за правилна оценка на 
възможностите, за даване 
шанс  на  талантливите, 
но и  подкрепа на тези, 
които считат че съдбата 

ги е изхвърлила извън 
борда. В този ред на мисли 
убеден съм, че Стралджа 
и общината се развиват 
в правилна посока. За 
последните 11 години се 
случиха много полезни, 
градивни неща, изцяло 
се промени облика на об-
щинския център, създадо-
хме прекрасни условия за 
образование, спорт и кул-
тура, за социални услуги 
и здравеопазване, работим 
активно за по-добрата 
инфраструктура, за чис-
тотата на околната среда. 
Разбира се, има още много 
какво да се желае. В този 
ред на мисли  ще допъл-
ня увереността си , че и 
тези избори ще преминат 
цивилизовано, с правилна 
оценка от страна на хората 
за това как работим и как-
во сме постигнали. Няма 
да споделям какви идеи 
имам още за Стралджа, 
за селата на общината, но 
няма и да скрия, че  има 
голяма вероятност тъкмо 
2015 г. да даде ход на 
някой особено интересни  
инвестиции. Винаги съм 
вярвал, че  стралджанския 
край  със своята богата 
и разнообразна природа, 
с традициите, с плодо-
родната земя и възмож-
ностите на хората  може 
и трябва да се развива. 
Всяко поколение преживя-
ва тежки житейски пери-
оди, но нали винаги след 
буря изгрява и слънце? 
Надеждата  е жива, имаме 
не само амбициите и же-
ланието ,но и възможност-
ите да променим  живота 
си към по-добро. Ще го 
направим отново заедно!  
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И тази година  в община 
Стралджа  ще се проведат 
интересни, богати, краси-
ви празници. Това показва 
новият културен календар, 
който ОбС ще разгледа и 
утвърди на своето януар-
ско заседание. Като най-
важни културни прояви за 
годината  се налагат  Деве-
тия Национален конкурс-
надпяване „С песните на 
Вълкана Стоянова”, който 
по традиция ще съвпадне 
и с народния събор „Ма-
раш пее”. Провеждането 
е планирано обичайно за 
месец май. Свое място  
имат и зимните народни 
празници характерни за 
Стралджа и общината. 

Вече е в ход подготовката 
на Общинския кукерски 
празник, който ще при-
влече групи от селищата 
на общината и съседни та-
кива. Преди това всяко от 
селата на общината пла-
нира своите кукерски игри 
за прогонване на злото. 
Като винопроизводителен 
район общината подготвя  
и тържествата посветени 
на празника „Трифон Заре-
зан”. С поклон към труда 
на лозарите и майсторлъка 
на винарите на 14 февруа-
ри празнуват стралджанци 
и зимничани, воденичанци 
и лозенци, иречековци и 
всички останали жите-
ли на общината. Всеки 

от празниците е особено 
пищен, интересен, бо-
гат. С очакване за бере-
кетлия година. Обичан 
и почитан зимен мъжки 
празник е и Тодоровден, 
който също се отбелязва 
както в Стралджа така и 
по селата.  В Културния 
календар свое място имат 
пролетните народни праз-
ници като Лазаровден, 
Великден, Гергьовден. 
Неизчерпаеми на идеи са 
читалищните настоятел-
ства, които всяка година 
изненадват с организа-
цията и провеждането на 
местни празници.  Така 
в Палаузово вече рабо-
тят по подготовката на 

тазгодишния  фолклорен 
празник „На Великден 
по хората, на Гергьовден 
по сбората”. Обикнове-
но той събира певчески 
групи  от района и дава 
подов за обръщане на 
вниманието към стари 
народни песни, танци и 
обичаи. В малкото село 
дават пример и за подреж-
дане на богата етносбирка 
в която намират място  
експонати от старо време, 
показват се стари зана-
яти, предлагат се местни 
традиционни ястия. От 
няколко години в тази 
надпревара за доказване 
на фолклорно богатство 
се включи и с.Джинот, 

където се провежда един 
колоритен Празник на 
традициите. Петото изда-
ние през 2015г. се очаква 
с особен интерес тъй като 
организаторите не крият 
, че имат нови идеи. В 
Александрово  предстои 
отбелязване на 200 г. от 
създаване на селото. Ор-
ганизатори на празника 
ще бъдат кметството, и 
читалището. Премиера 
на театрални спектакли 
ще зарадва любителите 
на театралното изкуство в 
Стралджа. Още повече, че 
града е доказал възмож-
ностите си в тази насока. 
Невероятни таланти, от-
критие на  Кольо Пехли-

ванов, актьор и гл.експерт 
в отдел „Култура”, ще 
покажат майсторството 
си.  Между останалите 
планирани празници за 
новата година са ден на 
любителското творчест-
во и Баба Марта,  ден на 
здравния работник,  ден 
на жената, световен ден 
на земята, ден на детето, 
ден на християнското се-
мейство, ден на Европа 
и т.н. Основно органи-
заторите на проявите са 
читалищните настоятел-
ства и кметствата, но в 
някой от тях се включват и 
неправителствени органи-
зации, училища и детски 
градини.

Îáùèíà Ñòðàë ä æà, îáëàñò ßìáîë
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/25-10,факс:34-

04,e-mail:straldjainf@yahoo.com
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На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, във връзка с чл.53 
и чл. 48, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и Решение №495 от Протокол №39/ 11.12.2014г. на Общински 
съвет Стралджа

Н А Р Е Ж Д А М:
І.Да се проведе публичен явен търг за:
 1. Отдаване под аренда на следната земеделска земя - частна общинска собственост, 

за създаване на лавандулово насаждение за срок от 25/двадесет и пет/ години:
- Нива с площ 18.585дка., им.№000194, седма категория, местност”Каяджик” по КВС 

на с.Джинот, при начална годишна тръжна арендна вноска 260,00лв.
2. Отдаване под наем на следната земеделска земя - частна общинска собственост 

за срок от 6/шест/ години:
- Нива с площ 8,426дка, им.№000240, трета категория, местност „Лъките”, по КВС 

на с.Каменец, при начална годишна тръжна цена 168.00лв.

Търгът да се проведе на 05.02.2015г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 02.02.2015г. да подадат в 

Информационния център на Община Стралджа следните документи:
І.За юридически лица:
1.Заявление за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община 

Стралджа/.
4. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа 

– такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 

заверено пълномощно.
ІІ.За физически лица: 
1.Заявление за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се  служебно от Община 

Стралджа/.
3. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа.– 

такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 

заверено пълномощно.

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

Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев-Зам. Кмет на Община 
Стралджа.

ИВАН ИВАНОВ
За Кмет на Община Стралджа

Ñ  áëàãîñëîâ çà 
çäðàâå è áåðåêåò
Малка група ентуси-

асти от с. Богорово за 
поредна година се съ-
браха край р. Афтан-
ска и изпълниха ритуала 
по вадене на кръста по 
Йордановден. Тъй като 
в селото доминират же-
ните късметът да извади 
кръста се падна на  63-го-
дишната Минка Станче-
ва. Със завидна смелост 
в ледената вода се пусна 
и енергичната Стоянка 
Танева, на която 70-те го-
дини въобще не пречат да 
8се занимава активно със 
земеделие и животновъд-
ство. В януарския праз-
ник се включиха членове 
на местното читалище, 
които по традиция подре-
диха и трапеза с местни 
ястия. Селото е известно 
в майсторството не само 
на добро вино, но и на 
дърпани баници.

Децата от Центъра за об-
ществена подкрепа/ ЦОП/ в 
Стралджа получиха подаръ-
ци от БЧК. Пакетите , под-
готвени  по инициативата 

Традиционният Общински 
кукерски празник тази година е 
насрочен за 7 март. За пореден 
път той ще даде възможност 
за показ на местните фолклор-

ни традиции, свързани със 
зимните български празници 
като съдейства и за тяхното 
съхранение. Празникът има 
конкурсен характер. Органи-

Êóêåðèòå îò Ñòðàëäæà 
ïîäãîòâÿò ãóãëè è êàïàøîíè

заторите от Община Стралджа 
и читалище "Просвета 1892" 
планират откриването да стане 
от 10, 30 ч. на площада като 
преди това е дефилето на гру-
пите от читалището до площад 
"Демокрация". Съгласно Ста-
тута всяка от групите ще пред-
стави своя обичай пред жури, 
което ще направи класирането 
и разпредели наградите в две 
категории - за групи с участници 
до 14 г. и за групи с участници 
над 14 г. Ще бъдат присъдени 
Специална награда, Награда 
на кмета на Общината, по три 

първи, втори и трети награди 
в двете възрастови групи. За 
повече информация виж Статут 
на Общински кукерски празник, 
поместен на стр.7.

 Äåöà ñ ïîäàðúöè îò Á×Ê

"Деца подпомагат деца", 
бяха истинска изненада за 
всички от Центъра. Всеки 
от тях съдържа играчки, 
дрехи, ученически пособия. 
Доброволците от БМЧК, 
които връчиха даренията, 
бяха щастливи от искрената 
радост на малките. "За нас 
е удоволствие да направим 
щастливи децата от Центъ-
ра за обществена подкрепа! 

Почувствахме се не само 
полезни, но и обичани. 
Червенокръстката органи-
зация ни дава увереност, 
че с доброта, взаимопомощ 
и благородство животът 
става по-добър , по-споко-
ен, по-щастлив!", твърдят 
момичетата и момчетата от 
СОУ "П. Яворов" посвети-
ли се на червенокръстката 
дейност.
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Ïîåòåñàòà íà Ñòðàëäæà Ñòàíêà ÏÀÐÓØÅÂÀ 
ïðåä â. „Ñòðàëäæàíñêè âåñòè”

Âèíàãè â îêîòî íà áóðÿòà

Станка Атанасова ПАРУШЕВА е родена в 
Стралджа през 1950г. Завършила е немска 
гимназия в Бургас и  ВИАС, специалност 

„Промишлено и гражданско строителство”. Работи-
ла е в СМК Ямбол , а от 1979г. – в отдел ТСУ на община 
Стралджа. Била е главен специалист, ръководител на 
техническата служба ,  а през последните десетина  
години преди пенсионирането и като началник отдел и 
директор дирекция ТСУ, където подготвя, реализира и  
ръководи не малко възлови проекти за общината. Се-
мейна, с двама синове и две внучки. Творческа личност, 
която посвещава свободното си време и на поезия.  
Пише от ученическите години, но първите си стихове 
публикува  едва през 1995г. Автор е на лиричната книга 
„Градината на мълчанието”, която издава през 1996г. 
Същата година печели  втора награда за поезия в На-
ционалния конкурс „Съзидание 96” организиран от  в-к 
„АБС”. „Думи на вятъра „ е втората й стихосбирка.  
Има постижения и в писането на  хайку. След пенси-
онирането си се отдава и на краеведчество. Подготвя 
книга за историята на  с.Лозенец.

-  Г-жо Парушева, с въпроси или отговори стартира 
новата 2015 г. за Вас? 

- Ако бях човек, който се е примирил с пенсионерското 
си ежедневие и се е оставил на течението, сигурно щях да 
започна новата година без да задавам въпроси и без да търся 
отговори. За съжаление, аз не съм от този тип хора . Непре-
къснато търся отговор на въпросите, които ме вълнуват, от 
една страна като обикновен човек и от друга страна като 
гражданин на България , на който бъдещето на страната не 
е безразлично. Все пак имам две деца , вече и внуци и не 
ми е все едно какво бъдеще ги очаква и в какво общество 
ще живеят. Та новата година започвам с повече въпроси, на 
които, за съжаление, не намирам отговор. Гледам телевизия, 
чета вестници, следя новините и коментарите в Интернет и 
все по-трудно ми става да взема страна и да кажа – това е 
право, така трябва да бъде.

- Открихте  ли истината за щастливия живот?   
 - Както казваше един поет „ не за сватба в този живот сме 

калесани” . За мен щастливия живот никога не е бил само-
цел. Още от млади години си наложих самодисциплина, без 
прекомерни изисквания и претенции към живота. Знаех си 
мястото както се казва. Нямах излишни желания. Наясно съм 
какво представлявам и не се самозаблуждавах. Въпреки това 
не живях в мир със себе си.От разговора, който цял живот 
водя със второто си „аз”, се родиха малкото добри стихове, 
които написах. И това ме правеше щастлива.  Много лесно 
ми е да ти отговоря на въпроса със следния стих. „На входа 
на моя живот имаше надпис: „Влизането забранено” , но аз 
не се съобразих с него и се насадих на пачи яйца”, но и това 
няма да е вярно. В живота на човека има и щастливи и не-
щастни мигове. Няма вечно щастие, както и вечно нещастие. 
На млади години смятах че: „Колко малко ми трябва, да бъда 
щастлива. Дом, стоплен от лъчите на късното лято, поглед, 
в който да чета разбиране и спокоен сън в мъжки обятия.”

Сега вече намирам щастието в семейството си, в  двете 
мънички създания, които дадоха нов смисъл на живота ми и 
ме изпълват с радост и желание за живот.

- Оставате ли все тъй "нервна и дръзка" или  вече 
плувате в по-спокойни води? 

- Независимо, че съм зодия „Телец”, което предполага да 
съм по-спокоен и уравновесен човек, аз продължавам да съм  
и нервна, и дръзка. И все ми се иска да дърпам „дявола за 
опашката”. Иначе съм много търпелива, но когато се сблъскам 
с несправедливост, с лъжа, или с унижаване на човешкото 
достойнство  - „грабвам метлата”.Трябваше, обаче, да минат 
доста години, докато се науча да броя до три и тогава да реа-
гирам. Човек се учи докато е жив! Сега наистина вече плувам 
в по-спокойни води , а и дразнителите намаляха. Макар че: 
Сега имам всичко,
за което съм мечтала –
и спокойствие, и тишина,
Но защо ли не се радва,
не пърха от щастие 
остарялата ми душа?
Защо така неистово 
й се иска да бъде 
отново в окото на бурята, 
във въртопа на времето. 
Да се вдига по въжета сламени 
и да пада в бездни 

с пречупени крила. 
Там, в движението,
в хаоса безумен 
беше нейния дом,
бяха нейните деца.. 
О, душа 
това за тебе е вече 
безвъзвратно загубено 
и е време  да се примириш със това.

- Ще позволите ли най-сетне оптимиста у Вас да 
победи? 

- Според мен оптимизма и песимизма са вродени качества 
и във всеки човек има и от едното, и от другото. Зависи в 
каква ситуация се намираме. Имало е моменти, когато ми се 
е струвало, че светът се срутва отгоре ми и друг път, когато 
всичко ми изглежда в розова светлина и ми се е искало да 
полетя. Едно от последните ми стихотворения е точно на 
тази тема. 
Върви човекът ден след ден 
по своята пътека тънка. 
Ту като вихър вдъхновен, 
ту като сянка смътна.

Веднъж пришива си криле 
и по земята той не стъпва, 
друг път пълзи по колене 
и моли бога за отсрочка.

Така с възходи и падения 
до своята Голгота стига.
Надежда крехка къта в себе си, 
че пак ще се завърне тук.

- "За" или "против"  живота в малкия провинциален 
град? 

- Тук ме настъпваш по болната тема. За човек като мен, 
който цял живот се е интересувал от литература, театър, 
кино - животът в малкия провинциален град в първите го-
дини ми се струваше като в затвор. Нямах възможност да 
поддържам  контакти  със старите приятели и не получавах 
почти никаква „духовна храна”, както се казваше тогава. За 
щастие съдбата излезе благосклонна към мен, когато през 
1992 година ме срещна с Пенка Папазова, Елена Тотева и 
Станислав Марашки. Те ми дадоха кураж, че все още за мен 
нещата не са загубени и трябва да продължа с това, което 
бях прекъснала преди години. Случайната среща със Станка 
Пенчева „ми даде криле” , а излизането на книжката ми със 
стихове беше истинско възкръсване от пепелта. Все по-рядко 
започнах да мисля за „бягство”, а и  нещата в държавата се 
усложниха и вече нямаше смисъл да напускаме Стралджа. 
Сега вече съм твърдо „за” живот в малък град. Интернет ми 
дава възможност да контактувам с духовно близки до мен 
хора и вече не се чувствам изолирана от света, а животът в 
големия град ме изморява и плаши.

- Имате ли своя формула за по-добро развитие на 
родния град? 

- Преди години наистина имах някаква визия за разви-
тието на нашия град и се стараех доколкото ми позволяваха 
възможностите и службата, която заемах да дам скромния си 
принос за реализиране на тази визия. Сега вече от мен нищо 
не зависи, но мисля че градът се развива в правилна насока 

и дано темпото не се забави. Според мен основния проблем, 
който трябва да намери решение, е създаването на работни 
места не само за  българите, но и за ромското население. 
Временната заетост не е решение. Вълнува ме съжителството 
между двата етноса, което става все по-трудно. 
Моята улица е задънена.
Спира в циганската махала.
Тя  страда от хронично безсъние,
но не от скука и суета.
 
Нито сме чужди - нито сме свои.
Разделя ни просто невидима стена.
Едно " добър ден " - дори е много,
а камо ли, да си стиснем ръка.
 
В този малък Вавилон
цари крехко доверие.
Всеки миг може да се строши.
Господи,  дай ни кураж и търпение!
Опази ни от големи беди!

- Какво е поезията за Вас? 
- Ще отговоря само с две думи – спасение за духа ми.
 Как става чудото- не знам.
Душата сякаш се събужда,
отмята тежкия саван.
 
Лъч слънчев облакът разкъсва.
Подземен ручей в мен бучи.
Понасят ме крила безплътни.
Отварям вътрешни очи.
 
И сякаш някой в мене хвърля
част от божествена искра...
Във вихъра се ражда слово -
издялана в дърво резка.

- Казват , че един творец трябва да страда, за да се 
родят гениални творби. Не е ли времето виновно и за 
Вашата поетическа активност? 

- Сега стигаме до най-главното. Аз никога не съм се смя-
тала за поет и много добре си давам сметка, че това, което 
изливам върху белия лист не е истинска поезия. Чела съм 
прекомерно много добра поезия, както от класиците, а така 
също и от много млади и страшно талантливи поети. Аз 
нямам място между тях. Аз съм просто една пишеща жена, 
чийто неща някой от време на време харесва. Затова не 
мога да дам рецепта, как се пишат гениални творби. Моята 
„поетична активност” няма нищо общо с времето. Бях във 
второ отделение, когато написах първото си стихотворение и 
реших, че ще ставам поет, но то с решение само не става. То 
е нещо, което човек носи в себе си и иска по някакъв начин 
да го изрази и сподели с хората.С две думи болест, която се 
носи до гроб.

- Ще ни зарадвате ли с издаването на нова книга? 
- Поетична книга нямам намерение да издавам. Може би 

още една електронна книга като „Думи на вятъра”, която е 
публикувана в Литернет и това ще е за този живот. Може 
би не знаеш, но аз от десетина години събирам информация 
за кратка история на моето родно село Лозенец. Почти съм 
готова с материала и се надявам през 2015 година най-после 
да го видя отпечатан. 

- Пожеланието Ви към почитателите на римуваното 
слово. 

Пожелавам на почитателите на римуваното слово и на 
тези, който тайно се опитват да пишат, все така всеотдайно 
да обичат поезията и да не се страхуват да изразяват себе 
си  и да споделят написаното. На всички приятели и бивши 
колеги желая здраве, късмет и топлина в семействата. Сили да 
издържим на  житейските трудности и нека да се вглеждаме 
повече в духовното и по-малко в материалното! 

Благодаря Ви!
Интервюто взе: Надя ЖЕЧЕВА
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Öÿëîñòíà îðãàíèçàöèÿ íà ïîãðåáåíèÿ
За общините: Ямбол, Тунджа, Стралджа, Болярово

Офис – до окръжна болница Ямбол
0899944957, 0897626009, 0899511885
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Äà ìèñëèì, äà æèâååì, äà îáè÷àìå ïî Áîòåâñêè!
Родолюб-

ците от клуб 
„Дълголетие” 
в Стралджа за 
пореден път 
дадоха пример 
за уважение и 
преклонение 
пред великите 
личности на 
България.

С пламен-
ни рецитации на стихотворенията „До моето първо либе”, 
„На прощаване”, „Моята молитва” в изпълнение на Маринка 
Колева и Николинка  Стойчева, бе отбелязана 167-та годиш-
нина от рождението на титаничния Христо Ботев. За живота 
на революционера и поета  разказа Донка Атанасова, пред-
седател на клуба. Тя развълнувано прочете  и трогателното 
писмо на войводата до семейството му. Още след обръщението 
„Мила ми Венето, Димитре и Иванке…” в залата се възцари 
оглушително мълчание, като че ли всеки от присъстващите  
отдаваше почит към автора. Петранка Рахнева припомни 
текста на „Символ верую на българската комуна”. Изблик на 
високопатриотични чувства породи   обръщението  на Ботев 
към капитана и пътниците  на кораба „Радецки”. Финалният 
призив „Да живее България! Да живее християнска Европа!” 
прокънтя в залата  с групово повторение. Песента „Тих бял 
Дунав” сложи началото на цяла серия революционни песни, 
които  разтуптяха по Ботевски  сърцата на участниците в тър-
жеството. „Ако добре познаваме миналото си, ако уважаваме  
великите българи , ако следваме заветите им  със сигурност 
живота ни  ще бъде по-добър!”, твърдят възрастните хора и 
призовават „Да мислим, да живеем, да обичаме по Ботевски!” 

Празникът продължи с отбелязване именните януарски 
дни на Йордановци и Ивановци. 

Надя ЖЕЧЕВА

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáùèíà Ñòðàë ä æà, îáëàñò ßìáîë
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/25-10,факс:34-04,e-mail:straldjainf@yahoo.com
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Ñòðàëäæà, 08.01.2015ã.

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от 
Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и във връзка с 

Решение №493 и Решение№494 от Протокол  №  39/11.12.2014г. на Общински съвет-Стралджа. 

Стралджа, IBAN: BG 87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.
6.Пълномощниците, упълномощени от представителя на ЮЛ в търга да пред-

ставят копие от нотариално заверено пълномощно.

ІІ.За физически лица: 
1.Заявление  за участие в търга /по образец/.
2.Ксерокопие от документ за самоличност.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от 

Община Стралджа/.
4.Приходна квитанция за внесена сума за участие -30.00лв. и платен депозит в 

размер на 10% от началната тръжна цена на имота, внесени на касата на Община 
Стралджа или по банков път-банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство 
Стралджа, IBAN: BG 87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.

5. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотари-
ално заверено пълномощно.

Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, 
която да проведе търга, състави протокол и класира участниците. 
Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Иванов-Зам. Кмет на 

Община Стралджа.

 
ИВАН ИВАНОВ

За кмет на Община Стралджа

Н А Р Е Ж Д А М:
да се проведе публичен явен търг за продажба на следните  недвижими имоти 

- частна общинска собственост:  
-Дворно място с  площ от 2410 кв.м./две хиляди четиристотин и десет кв.м./, 

съставляващо УПИ XII-531 /римско-дванадесет, арабско-петстотин тридесет и 
едно/  в кв.61 /шестдесет и едно/ по регулационния план на с.Иречеково, общ.
Стралджа с начална тръжна цена 7 230.00лв./седем хиляди двеста и тридесет лв./ 
без ДДС, определена от лицензиран оценител. Стъпка за наддаване 700.00 лв.

- Нива с площ от 8.906 дка /осем дка и деветстотин и шест кв.м./, представля-
ващ им.№035041 по КВС на с.Зимница, общ.Стралджа с начална тръжна цена 
17 812.00лв. /седемнадесет хиляди осемстотин и дванадесет лв./, определена 
от лицензиран оценител и Общински съвет-Стралджа. Стъпка за наддаване 
900.00 лв.
Търга да се проведе на 04.02.2015г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 02.02.2015г. да подадат 

в Информационния център на Община Стралджа следните документи:

І.За юридически лица:
1.Заявление  за участие в търга /по образец/.
2.Ксерокопие от документ за самоличност на представителя на ЮЛ.
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
4.Решение за регистрация на фирмата.
5.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от 

Община Стралджа/.
5.Приходна квитанция за внесена сума за участие -30.00лв. и платен депозит в 

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

Центърът за социална ре-
хабилитация и интеграция / 
ЦСРИ/ в Стралджа  се радва 
на нова придобивка. Закупен е  
нов специализиран автомобил 
Форд транзит, който  ще оси-
гурява транспорт на болните 
инвалидизирани потребители 
както от града така и от селата.  
Автомобилът е с три плюс едно 
места, осигурява  автоматично 
дистанционно сваляне на рам-
пата,  прикачане на инвалид-
ната количка, транспортиране 
от дома на болния до ЦСРИ 

и настаняването му в кабине-
тите за рехабилитация. След 
извършване на предписаните 
манипулации  болният отново 
се връща  до  дома. Живка 
Иванова, управител на ЦСРИ,  
изрази горещата благодарност 
към кмета на общината Митко 
Андонов  от името  на целия 
екип и на потенциалните полз-
ватели за грижите към социал-
ното заведение и конкретно към 
най-уязвимите потребители: 
„Тази нова придобивка  в ЦСРИ 
ще наложи  по-сериозно разгръ-

щане на мобилната  ни работа 
с  лежащо болните, очакванията 
ни са  да се увеличат като цяло 
потребителите на центъра тъй 
като ще се създаде възможност 
за спокойно придвижване на 
всеки, който се нуждае от на-
шите грижи.”

През последните два месе-
ца  потребителите на ЦСРИ в 
Стралджа са 45 при капацитет 
от 35. Автомобилът , който е на 
стойност 8300 лв.,  е  закупен  
със   средства на ЦСРИ от 
бюджет 2014. Идеята е на кме-

тът  Митко Андонов  за който  
социалната политика е един от 
приоритетите  в Програмата за 
изпълнение. Следващата стъпка 
е осигуряване и на инвалидна 
количка за центъра, за да може  
услугите на специализирания 
автомобил да се ползват и от 
инвалидизирани потребители 
които не разполагат с такава.  В 
по-късен етап , за да се натовар-
ва пълноценно, автомобилът ще 
изпълнява и  платени услуги на 
граждани за транспортиране на 
болни при необходимост. 

Íîâà ïðèäîáèâêàÍîâà ïðèäîáèâêà

Зимата изтощава и душата и 
тялото ни с продължителния дефи-
цит на слънчева светлина, с едно-
образното хранене (без достатъчно 
плодове и зеленчуци), със стреса, 
причинен от студа, с прекараните 
грипни и простудни заболявания, с 
обездвижването и с бедния на кис-
лород въздух в помещенията. Как да 
върнем своята бодрост, жизненост и 
работоспособност, как да заредим 
тялото си със сила и здраве?. За 
целта съществуват много природо-
съобразни средства и различни про-
стички рецепти. Ето какво можем да 
постигнем с тяхна помощ:

 1. Укрепване на имунитета 
Главна опора за здравето е иму-

нитета. Борбата със студа и вирусите 
го изтощават в известна степен. За 
възвръщането му във форма най-
важна е физиотерапията – лечението 
с природни физикални средства. За 
имунната система от първостепенно 
значение е слънчевата светлина. 
Възползвайте се от всеки слънчев и 
топъл ден, за да прекарвате повече 
време навън.

Предлагаме ви и една рецепта 
за укрепване на имунитета: 150 мл 
пресен сок от алое, 250 г мед, сока 
от 3-4 лимона. Смелете листата от 
алое в блендер, отцедете ги през 
тензух и измерете нужното количе-
ство сок. По същия начин постъпете 
с лимоните. Смесете алоевия сок с 
останалите съставки. От подсилва-

Ñèëà è çäðàâå 
ïðåç çèìàòà 

щата защитните сили на организма 
смес взимайте половин час преди 
хранене по 1 с.л. три пъти дневно.

Още Хипократ е прославял 
овеса като лечебно средство при 
изтощение и слабост на организма. 
Той съветвал настойка или отвара от 
овес да се пие вместо чай. Овесът 
помага за укрепване на нервната 
система, сърцето, белите дробове, 
за подобряване на обмяната на 
веществата. Овесените ядки са 
вкусна и здравословна закуска. А 
при отпадналост и изтощение се 
пие настойка от овес. Тя се пригот-
ва по следния начин: неочистен и 
неолюспен овес смелете в машинка 
за мелене на кафе.

Сипете брашното в термос и го 
залейте с вода в съотношение 1 с.л. 
овес на 1 чаша вода. Оставете напит-
ката да престои 12 часа, прецедете 
я и я изпийте. Ако се грижите за 
своя имунитет инфекциите ще ви 
избягват. Да не забравяме и витамин 
С, който ни пази от инфекциите. На 
него са богати кивито, шипковия 
чай, цитросовите плодове, киселите 
краставички, някои свежи зеленчу-
ци (чушки, домати и др.)

2. Подсилване на сърцето 

През зимата се движим по-
малко, а това затормозява сърдеч-
но-съдовата система. По-мазната 
храна също и се отразява зле. 
Включването на орехови ядки в 
храненето е важно за подобряване 
работата на сърдечно-съдовата сис-
тема. Орехите са ценен източник на 
здравословните омега-3 ненаситени 
мастни киселини.

Високото съдържание на анти-
оксиданти в тях спомага за защита 
на сърцето. Хората, които хапват 
повече храни, богати на омега-3, не 
страдат от високо кръвно налягане. 
Много полезни за сърцето са и 
сушените кайсий, защото са изклю-
чително богати на калий. Ето една 
вкусна рецепта за сърцето: смелете 
в блендера 250 г сушени кайсии, 
стафиди и орехови ядки, 1 лимон с 
кората, но без семките. Добавете 250 
г мед, хапвайте от сместа по 1 с.л. 3 
пъти дневно след хранене.

3. Храна за мозъка 
Зимният студ ни прави вяли и 

апатични и въздейства върху рабо-
тата на мозъка. В този случай ще 
ни помогне яйцето – като хапваме 
по едно сварено на закуска. Вече се 
установи, че когато се консумират 

в умерени количества, яйцата са 
много полезни.

Те съдържат холин, който е 
необходим за нормалната функция 
на мозъка. Той смъква нивото на 
хомоцистеина – рисков фактор за 
развитието на сърдечно-съдови 
заболявания. Холинът е важен за 
нормалното съществуване на клет-
ките, включително на тези, свързани 
с метаболизма, мозъка, функциони-
рането на нервите и паметта при 
бебетата. В едно яйце има 5 грама 
мазнина, от която само 1,5 грама 
е „лоша”.

Нови изследвания показват че 
консумацията на яйца (по 5 сед-
мично) не водят до повишаване на 
„лошия” холестерол. Във фурмите 
пък има триптофан, от който се син-
тезира серотонин, много важен за 
мозъка. Най-голямо е съдържанието 
в тях обаче на витамин В5, който 
повишава работоспособността и за-
силва концентрацията и вниманието.

Сушените ябълки и круши съ-
държат вещество, което го няма в 
другите сушени плодове – микроеле-
мента бор., необходим за активната 
работа на мозъка. А когато са ви 
нужни добра концентрация и силна 
памет, хапнете шепа орехови ядки. 
Заради омега-3 в тях те се славят 
като „храна за мозъка”. А ако пиете 
по чаша цвекло и моркови в съотно-
шение 1:4, вашата памет също няма 
да прави засечки.
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Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
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òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

Ñ Ò À Ò Ó Ò
íà îáùèíñêè êóêåðñêè ïðàçíèê –  „Ñòðàëäæà 2015”                                 

      Общинският  кукерски  празник „Стралджа – 2015“ ще  се  проведе  
на  07.03.2015 г. /събота/,  от 10.00 ч.     Той   има  за  цел  да  покаже  фол-
клорните  традиции, свързани  със  зимните  и  пролетните    български  
празници  на  кукерските  игри  и  да  съдейства  за  тяхното  съхранение. 

 Общинският кукерски празник – „Стралджа – 2015” има конкурсен ха-
рактер.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   ÍÀ   ÏÐÀÇÍÈÊÀ

       Организатори на Общинският кукерски празник са Община Стралджа и 
НЧ   „Просвета - 1892”–  град  Стралджа. Те изготвят програмата на празника и 
реда за явяване на групите в рекламното и състезателно дефиле  по предварително 
подадени заявки за участие. Общинският кукерски празник   ще се проведе   на 
07.03.2015 г. /събота/,  от 10.00 ч.   при следната 

                  

ÏÐÎÃÐÀÌÀ
10.00 часа –   сборен  пункт -   НЧ   „Просвета - 1892”  гр. Стралджа  
Рекламно дефиле на всички групи до площад „Демокрация”.
10.30 часа –   площад „Демокрация”  
Тържествено откриване на празника.
10.45 часа –  Състезателно дефиле на групите.

Кукерските групи ще бъдат оценявани от компетентно жури.
Заявки за участие    се  приемат   до 25.02.2015г.   на адрес:
гр. Стралджа
Общинска администрация
ул. „Хемус” № 12
                                             
  Допълнителна информация можете да получите на телефони:04761/64-68  
УСЛОВИЯ   ЗА   УЧАСТИЕ  В   ПРАЗНИКА

В Общинският кукерски празник могат да участват групи от цялата страна .  
Те могат да бъдат кукерски, сурвакарски и карнавални.

     
ГРУПИТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ В ДВЕ КАТЕГОРИИ:

І категория / детски / - групи с участници до 14 години
ІІ категория – групи с участници над 14 години
           
В състезателното дефиле всяка група изпълнява цял обичай или част от него 

в рамките   до 10 минути.
     
Преди състезателното дефиле, всички групи участват в рекламно дефиле  от  

НЧ   „Просвета - 1892”  до  площад  „Демокрация”.

Допустимият максимален брой на участниците  в състезателното дефиле от  
всяка група е  до 25 .   Пътните разходи са за сметка на групите или на институ-
циите, които  представляват. Организаторите осигуряват закуски за участниците.

 

ÍÀÃÐÀÄÈ
Наградния фонд на празника е 1000 лв. Ще бъдат присъдени  - Специална 

награда, Наградата на Кмета на Общината, по три  първи,  втори и трети награ-
ди – в двете възрастови групи.

Всички групи ще получат специален диплом за участие в Общински                                           
кукерски празник – „Стралджа 2015”.

/Молим  бъдете точни на сборния пункт при откриването на празника/

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

ЕЛКА УЗУНОВА:
Отшумя Празникът на 

Стралджа, но вълнени-
ята, приятните чувства, 
емоциите не стихват. 
Разлиствам с умиление 
книгите посветени на 
нашия град, те събуждат 
у мен мили спомени за 
хора, които познавам, с 
които общувам и живея. 
А тези, които са в мина-
лото събуждат уважение 
и поклон за труда. В този 
ред на мисли открих, че 
има още много причини 
да се гордея, че съм от 
Стралджа. Една от тях е 
емблематичната фигура 

на фотогра-
фа  Дими-
тър Стефа-
нов, извес-
тен повече 
просто като 
Митко Фо-
тото. В съз-
нанието ми 
остава  ви-
наги с фо-
тоапарата 
през рамо, 
с  вечния 
костюм  или  шлифер , 
много често на любимо-
то колело. В готовност 
винаги да улови в око-
то на фотоапарата най-

подходящите моменти. 
Спомените нямаше да 
бъдат така ярки , ако 
не са неговите снимки. 
А такива има във всеки 
стралджански дом.

 Ñëåä  „100 ïðè÷èíè äà ñå 
ãîðäåÿ, ÷å ñúì îò Ñòðàëäæà”

Äà äîïèøåì çàåäíî 
„ïðè÷èíèòå”!

Êîé å Äèìèòúð Ñòåôàíîâ? 
Роден в Жеравна на 8 

март 1919 г. През 1945 
г. създава семейство в 
Стралджа с Ганка Ми-
халева. Имат син и две 
дъщери. 

На 11 г. остава сирак 
, без баща. Заминава за 
Сливен където чиракува 
в сладкарница. Храна-
та,  с която му плащал 
чорбаджията, носел в 
Жеравна на  5-те си 
братя и сестри. Изучил 
занаята , отваря в Страл-
джа сладкарница,  която  
работи  до 9 септември 

1944г. Интересен факт е , че  биел 
на ръце по 100 яйца, ръчно при-
готвял   торти, пасти, сладоледи 
и бонбони… След 9 септември 
1944г. сладкарничката на майсто-
ра  е национализирана. До днес 
семейството съхранява като скъпа 
семейна реликва старите  преси 
за вафли, които приготвял в своя 
дюкян.

Майсторът-сладкар със златни 
ръце  е принуден  да изкара курс 
по фотография  в Бургас откъдето 
има  Удостоверение, което до днес 
се съхранява в музея.

Посвещава почти половин 
век на фотографската  работа в 
Стралджа . И през всичките тези 
години доказва, че най-важното 
е любовта , с която работиш.  
Заснемал е всички сватби, кръще-
нета, дори и погребения. Винаги 
се придвижвал с колелото. Не 
отказвал на никого фотографска 
услуга. Проявявал и филми. Като 
естет всеки месец снимал внуците 
си и настоявал винаги да бъдат 
пременени. Фотоапарата, с който 
снимал, е предаден от семейство-
то му в музея.  

   
Р.Р. Очакваме вашите предложения за дописване на книгата „100 причини да се 

гордея, че съм от Стралджа”

ТЕЛ. 0895175430, 0894831628, 04761 99 22
Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – Ñòðàëäæà

Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за брой  плюс кръст  - 67 лв.



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

820 януари 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

Â ïîäãîòîâêà íàÂ ïîäãîòîâêà íà  
çèìíèòå ïðàçíèöèçèìíèòå ïðàçíèöè

Едни от най-коло-
ритните, най-оч-
акваните, най-бо-

гатите в стралджанско са 
зимните мъжки  народни 
празници. В тях може да 
се открие  всичко онова, 
което  е най-присърце на  
мъжете. Затова са особе-
но  тачени от по-силната 
половина и особено при-
влекателни и за нежна-
та половина. Разбира се, 
започва се с коледарския 
празник. Всеки, който 
чуе веднъж стралджан-
ските коледарски песни 
и благословки не само ги 
запомня, влюбва се в тях 
. Като добавим и танцът 
„Коледари” по хореогра-

фия на Тончо Тончев то 
тогава картината е пъл-
на. Януарските празници 
стартират с Йордановден, 
когато хвърленият   в 
ледените води  кръст не-
пременно трябва от мъж 
да се извади. За здраве и 
за берекет. Ивановден е по 
петите му. Със софрите, 
наздравиците и весел-
бите.  Сетне иде ред на  
кукеровден. Невероятно 
изживяване! От време оно 
стралджанци почитат този 
ден за прогонване на злото 
с раздрънкване на стотици 
хлопки, с благословия 
на кукерската булка, със 
заораване и засяване и 
дори с кражбата на бул-

ката. Всичко е подчинено 
на това  да се прогони 
в дън земята злото и да 
царува доброто. Зрелищ-
ният обичай има безброй  
моменти които са изпъл-
нени с  хумор и закачки. 
Някой до днес твърдят, че 
там където играят кукери  
нищо не може да покори 
българите. Те устояват на 
всякакви злини. Тук някъде 
в сърцето на Голям Сечко 
се вместват неусетно и 
жените с техния щур  Ба-
бинден. Ах как умеят да 
се веселят женурята! Чак 
мъжете да им завидят. Но, 
всичко трае само един ден. 
После смирено предават 
властта пак  на мъжете. За 

да се радват заедно с тях. 
Вместо ледения   февру-

ари да стресне нашенци, те  
още неприбрали гуглите и 
капашоните , вече подгот-
вят следващия празник. 
Трифон Зарезан! Е, това 
вече  е най-доброто, което 
могат да спретнат мъжете 
за себе си. И не само! 
Свикнали да се определят 
като едни от най-добри-
те  лозари и майстори 
винари стралджанци, не 
без известна доза тъга по  
позамрялото лозарство, 
продължават да правят 
празника с поклон към 
чипия Светия. Като доказа-
телство, че не се уморяват 
да пият, да пеят и да се 

веселят. И че никога няма 
да се откажат от страстта 
да отглеждат огнения плод, 
да произвеждат от него 
най-прекрасното вино и 
ракия. С такива питиета 
стартира и следващия мъж-
ки празник - Тодоровден 
или т.н.конски Великден. 
Този път и  с поклон към 
впрегатните животни. При-
помка някаква, че тук, в 
подножието на Стара пла-
нина грижата за конете е от 
веки веков. Тук се раждали 
и продължават да се раждат 
най-големите майстори – 
и  сарачи, и колари. Тук 
изобилствало и на такива 
които умеят да подковават  
и нямат равни в ездата.  В 

миналото се считало, че 
само силни физически и 
духом мъже могат да се 
справят с овладяването на 
буйните коне. Тези, които 
успявали си личели между 
другите. Някак  наперено 
стъпвали, уверени в себе 
си и в това, което могат. А 
всяка кушия по Тодоровден 
създавала поне по един 
герой.  Традицията  на 
мъжките зимни празници 
до днес се поддържа, макар 
и с някой малки  отстъ-
пления. Но има я надеж-
дата, че тези празници ще  
преминат успешно  през 
времето. Докато има кой да 
ги организира, спонсорира 
и поощрява.   


