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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. 4)   10. 2. 2015 ã. 

Çàïî÷âàò ñòðîèòåëíèòå ðàáîòè â Çàïî÷âàò ñòðîèòåëíèòå ðàáîòè â 
èçïúëíåíèå íà ìàùàáåí ïðîåêòèçïúëíåíèå íà ìàùàáåí ïðîåêò
Â Îáùèíà Ñòðàëäæà -  5490848 ëâ.  çà ðåõàáèëèòàöèÿ íà îáùèíñêè ïúòèùà 

è ðåêîíñòðóêöèÿ íà âîäîïðîâîäíà ìðåæà

Кметът на община Стралджа 
Митко Андонов и Валери Сто-
янов, представител на фирмата 

изпълнител, направиха първа копка за на-
чало  на строителните дейности в  изпъл-
нение на проект по ПРСР„Реконструкция 
на водопроводна мрежа във Воденичане 
и рехабилитация на общински пътища 
Стралджа – Атолово и Воденичане – 
Джинот”. Инвестицията    в размер на над 
5 млн.лв.   ще осигури  рехабилитация 
на 7,6 км общинска пътна мрежа в отсеч-
ките  Стралджа-Атолово и Воденичане 
– Джинот както  и реконструкция на 3 
км. вътрешен водопровод - Воденичане. 
За реализацията имат принос всички от 
екипа по подготовка  на проекта, специа-
листите от отдел ТСУ,  финансистите, 
към които г-н Андонов поднесе своите 
поздравления. Към фирмата изпълнител 
на обекта  „ТОРКРЕТ ЕООД” Бургас и 
фирмата, която ще осъществява стро-
ителния надзор „ СТРОЙЕКСПЕРТ-
КОНТРОЛ – ВЕРИНГЕР” София г-н 
Андонов изрази всеобщите надежди 
за една сериозна, качествена и срочна 
работа. Очакванията са  обектът да бъде 
завършен в срок,  а откриването през ля-

тото да донесе радост за населението на 
Стралджа и селата Атолово, Джинот, Во-
деничане, които пряко ще се възползват 
от направените подобрения. „Резултатът 
от изпълнението на този най-мащабен  
за общината проект ще допринесе за 
подобряване на селищната среда, за по-
добра транспортна връзка, за качествено 
и надеждно придвижване на хората”, каза 
г-н Андонов след което добави:.  „За мен 
е удоволствие да направим първата копка 
в началото на годината и така да дадем 
старт и на други подобни  строителни 
дейности на територията на общината!”  
По стара народна традиция г-н Андонов 
ливна с менчето вода за спорна работа 
и веднага след това заедно  с Валери 
Стоянов, представител на фирмата- 
изпълнител, направиха първата копка. 
Под ръкоплясканията на присъстващите 
г-н Андонов разби бутилка шампанско 
в багера.
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Ïðåäëîæåíèÿ çà ïî-äîáðà æèçíåíà ñðåäà
По  време 

на изнесена-
та приемна на 
кмета Митко 
Андонов  в 
селата  Чар-
да и Джинот 
местните жи-
тели проявиха 
завидна активност. Хората  пожелаха да се срещнат с 
г-н Андонов, за да споделят конкретни предложения за 
благоустрояване на селата, за подобряване на инфра-
структурата, за разкриване на нови услуги. Много добро 
впечатление направи  предложението на чарденци  за 
изграждане на детска площадка. Не липсваха въпроси 
по разпределението на земеделски мери и пасища, 
за осигуряване на заетост, за поправка на общински 
сгради, за чакълиране на улици и изграждане на отво-
днителни  канавки.

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

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ТЕЛ. 0895062528 ИЛИ  0886878243

ÈÇÏÚËÍßÂÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ ÓÑËÓÃÈ
- смяна на покриви, зидария, кофраж
-  всички видове строителни дейности. 

ИЗГОДНО!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ
Уважаема редакция,
Бих искала  чрез страниците на в.”Стралджански 

вести” да отправя моята най-сърдечна благодарност 
към д-р Дора Йовчева, която със своите грижи и 
внимание  ми помогна да се възстановя  в тежък за 
мен момент. Д-р Йовчева, поклон за Вашата всеот-
дайност! Бъдете жива и здрава, обичайте все така 
своята професия, раздавайте се в името на своите 
пациенти, които Ви вярват и оставят във Ваши ръце  
своето здраве и живот.

Еленка Янкова Неделчева, Стралджа

Áþäæåò 2015 íà âíèìàíèåòî Áþäæåò 2015 íà âíèìàíèåòî 
íà ñúâåòíèöèòåíà ñúâåòíèöèòå

На 12.02.2015 г. от 10,30 ч. 
ще се проведе 41-то заседание 
на ОбС - Стралджа. Според 
дневния ред, утвърден от Ата-
наска Кабакова, председател 
на ОбС, първо на вниманието 
на съветниците ще бъде План 
за дейността  на ОбС през 
новата година. Ще последва 
обсъждане на Годишна програ-
ма за придобиване, управле-
ние и разпореждане с имоти 
общинска собственост през 
2015г. Кметът на общината 

Митко Андонов е вносител 
на докладна записка относно 
приемане бюджета за новата 
година. Очаква се съветниците 
да утвърдят Годишна програма 
за развитие на читалищната 
дейност в общината заедно с 
Културния календар за 2015г. 
Мария Толева, зам.кмет, е 
вносител на Отчет за дейност-
та на МКБППМН за 2014г. 
Съветниците ще обсъдят  до-
кладна записка от г-н Андонов 
относно позиция и мандат за 

заседание на Общото събрание 
на Асоциацията ВиК Ямбол. 
Предстои  и определяне пред-
ставител на общината при 
учредяване на Сдружения на 
собствениците съгласно Зако-
на за управление на етажната 
собственост. За пореден път 
ОбС ще гласува  отпускане на 
еднократни помощи за нужда-
ещи се граждани. 

Заседанията на постоянни-
те комисии са планирани за 9 
февруари.

Çà ñèãóðíîñòòà è ñïîêîéñòâèåòî â Ñòðàëäæà   
Îòêðèò å òåëåôîí çà ñèãíàëè íà ãðàæäàíèòå- 046/66-32-71

През следващите зимни ме-
сеци група  охранители от 
ямболската фирма „Тетрбрюле 
2” ще патрулират в района на 
Стралджа. Съгласно договорът, 
подписан  от началото на февру-
ари при кмета Митко Андонов, 
фирмата ще осигурява нощна 
невъоръжена охрана на сгради 
и имущество собственост на 
общината и частните домове в 
общинския център. Патрулът 
е подсигурен с автомобил, 
достатъчно гориво, мобилни 
телефони. При констатирани 

посегателства охранителите 
незабавно ще информират орга-
ните на полицията и общината 
за извършено престъпление или 
опит за извършване на посега-
телство в охраняемите обекти и 
при задържане на нарушители. 
Договорката включва още на-
значените пазачи  освен задъл-
жението да опазват и съхраняват 
повереното им имущество, да 
уведомяват компетентните ор-
гани за установени проблеми по 
сигурността в града, да правят 
мотивирани текущи предло-
жения за ефективно и бързо 
отстраняване на слабостите. 
Предприетата мярка за подобря-
ване сигурността в Стралджа 
е във връзка  със зачестилите 
кражби през зимния период  и в 
помощ на РУ ”Полиция”. 

Открит е  телефон за граж-
даните 046/ 66-32-71 на кой-
то  могат да сигнализират за 
евентуални посегателства или  
други проблеми по сигурността 
в Стралджа.

Ïðîäúëæåíèå íà 
ñîöèàëåí ïðîåêò

Кметът на об-
щина  Стралджа 
Митко  Андонов 
подписа заповеди-
те  за подновяване 
работата на 39 лич-
ни асистенти. Про-
ектът „Подкрепа за 
достоен живот” ще 
осигури спокоен 
живот и грижи  за 
46 потребители  за 
периода  от 2 фев-

руари  до 31 март. Възрастните , болни и самотни хора изразяват 
своята благодарност и надеждата, че така необходимия социален 
проект ще има  по-дългосрочно продължение, което за всички тях 
означава  сигурност и спокойствие. 
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Ó÷àñòèå â ðàáîòíà 
ñðåùà íà ÐÀÎ ”Òðàêèÿ”
Кметът на община Стралджа Митко Андонов взе участие в работна среща на РАО 

”Тракия”, която се проведе на 4 февруари  т.г. в гр.Гълъбово.  На нея представите-
лите на местната власт разгледаха актуални въпроси, свързани с реализирането на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради. Срещата прерасна в дискусия за обсъждане   проекта на Закона за допълне-
ние на Закона за публичните финанси. Според г-н Андонов не са ясни  критериите 
за обявяване на общините в несъстоятелност, което предизвиква и несъгласието на 
кметовете с допълненията. Като последица от направените изказвания  очаква се 
Асоциацията , чрез НСОРБ,  да  внесе конкретни предложения до Министерство на 
финансите, касаещи откриването и прекратяването на процедурата по финансово 
оздравяване на общини с финансови затруднения, както и правомощията на Комитета 
за финансово наблюдение.

Работната среща продължи с активно представителство на домакините от община 
Гълъбово, които направиха презентация на реализираните проекти, инвестиции и 
социална политика.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

- Г-жо Вълева, в нача-
лото на годината  на вни-
манието на ОбС  ще бъде 
новия бюджет. Като дъл-
гогодишен финансист на 
общината как определяте  
бюджет 2015? Добър или 
по-лош е в сравнение с 
предходните години?

- Обсъждането на най-
важния финансов документ 
на общината винаги пре-
дизвиква интерес. Защото 
от него зависи развитието 
на  селищата, постигането 
на реални резултати  по 
инфраструктурата, промя-
на на обществените сгра-
ди и условията за труд, 
изграждането на добра 
околна среда  и т.н. В този 
ред на мисли ако кажа, че 
бюджет 2015 е достатъчен 
за целите, които си поставя 
общинското ръководство, 
няма да бъда  точна. Под 
ръководството на един ам-
бициозен, упорит и все-
отдаен кмет като Митко 
Андонов, ние  винаги  има-
ме необходимост двойно 
повече от това, което полу-
чаваме като държавна суб-
сидия. Факт е , че бюджет 
2015  за община Стралджа 
не е „орязан”. Планираната 
приходна част е в размер 
на 9 464 635 лв. Считам, 
че стабилното  финансово 
положение на общината, 

което поддържаме от годи-
ни, ще бъде запазено. Ще 
се постараем да запазим 
тенденцията за осигуря-
ване на всички планирани 
дейности, ще успеем да 
поддържаме качеството на 
услугите. Приоритетни ще 
бъдат отново дейности като 
образование и социални 
дейности. Предвидените 
средства за капиталови 
разходи са в размер на 506 
хил.лв. и ще се използват 
за основни ремонти , при-
добиване на активи в мест-
ните и държавни дейности.

- Как ще работи общи-
ната за изпълнение плана 
по приходите?

- За 2014 г.  собствените 
приходи са в размер на 2 
515 914 лв., което е доста 
над първоначалния бюджет, 
който претърпя актуали-
зация през годината.  От 
обложните приходи, като 
данък върху недвижими 
имоти, моторни превозни 
средства, патентен данък, 
такса битови отпадъци се 
постигна по-добра събира-
емост спрямо предходната 
година, като процента се 
движи от  68 до 82. Спрямо 
предходната година само 
от местни данъци имаме  
събрани със 143 532 лв. 
повече, което е 33 %.  Това 

Âúëêà Âúëåâà, Äèðåêòîð Äèðåêöèÿ „Ìåñòíè 
äàíúöè è òàêñè” ïðè Îáùèíà Ñòðàëäæà:

ÅÊÈÏÍÎÑÒÒÀ Å ÔÎÐÌÓËÀÒÀ 
ÇÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÀ ÑÒÀÁÈËÍÎÑÒ

е постигнато с настъпили 
промени в имотното със-
тояние на собствениците, 
начислени задължения за 
минал период и констати-
рани недекларирани об-
стоятелства, закупени нови 
МПС. За новата година сме 
заложили на собствени 
приходите в размер на 2 
141 113 лв. По предложе-
ние на г-н Андонов, а и  
под диктовка на тежкото 
икономическо време, тази 
година запазваме разме-
ра на местните данъци и 
такси, което предполага 

запазване и на приходите 
от 2014г. За разлика от 
друга година събирането на 
местните данъци тази годи-
на започнахме много рано, 
още от 12 януари, с което 
се надяваме да подобрим 
събираемостта и да дадем 
повече време на данъко-
платците за плащане на за-
дълженията в пълен размер 
до 30 април и ползването 
на отстъпката. И тази го-
дина ще бъдат изпратени 
съобщения за задължения 
до всички лица. В тях ще 
бъдат  включени  всички за-
дължения за данъци, такса 
битови отпадъци и глоби, 
както за текущата, така и 
за минали години. Това  го 
правим за втора поредна 
година и се случва благода-
рение на това, че общината 
работи с нов програмен 
продукт, който го прави 
възможно и то, разбира 
се,  дава своя положителен 
резултат. За информация ще 
припомня срока за плащане  
на данък моторни превозни 
средства, данък сгради и 
такса битови отпадъци, за 
които  първата вноска  е 
до 30 юни, а за втората – 
до 31 октомври. Четирите 
вноски за патентния данък 
са дължат съответно до 31 
януари,  до 30 април, до 31 
юли и  до 31 октомври. За 

улеснение на гражданите е 
предоставена възможност 
за проверка на текущите и 
стари задължения от сайта 
на общината с помощта 
на ЕГН и КИН/клиентски 
идентификационен номер/. 
КИН е отпечатан на всяко 
съобщение, изпратено до 
задължените лица и остава 
постоянен. При необхо-
димост той може да бъде 
предоставен и от служител 
в дирекция „Местни данъ-
ци и такси”. Наясно сме, 
че почти изчерпваме въз-
можностите за събиране на 

недоборите. Да, стигаме и 
до услугите на НАП – чрез  
принудително събиране и 
съдия-изпълнител. Тази 
мярка е за недобросъвестни 
платци, които имат по-се-
риозен дълг към нас и не 
са предприели действия за 
погасяването му. 

- Формулирайте про-
блемите при събиране на 
задълженията.

- Най-често те са свър-
зани с това, че в общината 
има много имоти, които 
не се ползват реално, не 
са обитаеми и са остана-
ли в наследство на много 
съсобственици, които не 
живеят на наша територия. 
Задълженията са малки и в 
повечето случаи се оказва, 
че таксата за превод е по-
висока от самото задълже-
ние. Ето от такива имоти се 
трупат задължения. И то с 
години. Необосновано е да 
се образуват изпълнителни 
дела, но когато броят им е 
голям, то тогава и сумата 
на недобора расте. Това 
ни притеснява, разбира 
се, и търсим своите нови  
решения. Друг проблем са 
имотите на бившите земе-
делски кооперации, някой 
от които обявени в ликви-
дация, но  не ликвидирани. 
Голяма част от имотите 
им  не са продадени, но 
и вече не съществуват - 
разграбени и съборени. 
МПС-та също ги няма, но 
няма законово основание 
за спиране на облагането 
им. Може това да изглежда 
дребен проблем, но не е 
така! В нашата община се 
сблъскваме и с проблема  
имоти на чужденци, които 
не се ползват, но нямаме 
адреси за контакти със 
собствениците. Обикнове-
но при търсене се появяват  
адреси на адвокатски кан-
тори, но това не ни решава 
проблема. Не на последно 
място при нас проблем  е 
застаряващото население. 
Има ред имоти за които 
има починал съсобстве-

ник, но наследниците не 
са предекларирали имота, 
задълженията се трупат 
на починалото лице и това 
пречи за пристъпване към 
принудително събиране. 
Ето , тези и други причини 
затрудняват събирането на 
задълженията по ЗМДТ 
и водят до увеличаване 
сумата на недоборите. Не 
само при нас е така, но и 
в другите общини, което 
налага вземането на по-
глобални мерки.

- Каква е формулата 

за стабилно финансово 
положение на общината?

- Вероятно тя е доста 
сложна, но ми се струва, 
че от най-голямо значение 
е екипността и дисципли-
ната. През 11-те години на 
управление на кмета Митко 
Андонов всички важни фи-
нансови решения се вземат 
след сериозно обсъждане с 
участието на г-н Андонов, 
неговите заместници, спе-
циалистите финансисти. 
Поддържаме постоянен 
контрол в изразходването 
на средствата, политика на 
общината е при обслужва-
не на гражданите да бъдем 
точни, толерантни. Много 
важно значение има и ра-
ботата ни по подготовка 
и реализация на проекти, 
които осигуряват допълни-
телни инвестиции. 

- Имало ли е случаи  при 
които сте „на нокти” от 
недоимък на средства?

- Случвало се е да се 
затрудняваме временно с 
плащанията. Най-честите 
причини за това са, че из-
ползваме собствени сред-
ства за изплащане разходи-
те по програми и проекти. 
Забавяне възстановяването 
на средствата от страна на 
управляващите органи по 
проекти и програми се от-
разява неблагоприятно на 
нашите финансови разче-
ти.  Независимо от това се 
справяме, колкото и трудно 
да е това.

- Може ли една община 
като Стралджа да бъде 
богата?

- Доста труден въпрос. 
Но не е невъзможно! Аз 
изповядвам твърдението, 
че всичко е в ръцете на 
хората. Когато пожелаем 
нещо, винаги можем да 
го постигнем. Стралджа е 
пример за това. Представе-
те си какво беше преди 11 
г. тук и какво е сега. Има 
огромна разлика , нали?

- Как виждате тогава 

Стралджа след още 10 г.?
- С още по-променен 

облик, с повече млади хора, 
с повече инвестиции и ра-
ботни места, с повече спо-
койствие за възрастните, с 
повече грижи за младите. 
Да, оптимист съм за бъде-
щето на Стралджа!

- Как определяте Ва-
шата работа -  като 
удоволствие или предиз-
викателство?

- Всички, които ме по-
знават знаят, че обичам 
работата си , макар за 

някой тя да е скучна и 
еднообразна. Решаването 
на проблеми, обаче, вина-
ги е  предизвикателство. 
Цифрите никога не остават 
в застой, те са като живи, 
развиват се, променят се, 
понякога радват, понякога 
плашат. Но така ние, фи-
нансистите, сме винаги 
във форма.

- Пренасяте ли служеб-
ната работа и у дома?

- Непрекъснато. Няма 
как да забравя, да изключа 
от съзнанието си дневните 
проблеми. Продължавам да 
мисля върху тях, да търся 
решение.

- Дори когато внучето 
Ви е на гости?

- О, това са най-сладките 
моменти от живота!  И, да 
, тогава  детето „превзема”  
бюджета. 

- Несериозно ли е да 
попитам един финансист 
за хобито му?

- Защо? Ние сме като 
всички останали. Да, оби-
чам цветята. Те ме зареж-
дат с енергия. Колкото и да 
съм уморена когато поглед-
на разцъфтелите кокичета  
през пролетта и вече се 
чувствам по-добре. Всъщ-
ност, радвам се на всичко, 
което природата може да 
ни подари. 

- Посочете някой от 
любимите си мъдри из-
речения с послания за 
живота, които обичате 
да препрочитате?

- „Стани по-добър и 
направи така, че да си 
сигурен кой си, преди да-
срещнеш някого и да се 
надяваш, че той знае кой 
си ти”.

„Никога не се опитвай 
да разбереш всичко - някои 
неща не са от Значение.”

- Благодаря за този 
разговор!

Интервюто взе Надя 
ЖЕЧЕВА
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Боряна Георгиева, преподавател по математика и  
информационни технологии в СОУ”П.Яворов” Страл-
джа, е класирана на първо място  в Националното със-
тезание по проекта OPEN DISCOVERY SPACE. Освен 
наградата за първото място, изявеният педагог  ще 
получи възможност да участва  в следващото лятно 
училище  в Атика, Гърция в периода 12-18 юли. Инова-
тивният образователен сценарий на Боряна Георгиева 
ще участва  в Международното състезание резулта-
тите от което ще станат ясни до края на м.март. 

 „Космическо пътешествие”  
е темата на урока , с който 
Боряна Георгиева печели вни-
манието на журито.  Подгот-
вен в екип с преподавателите  
Лиляна Стойчева и Дияна 
Георгиева, в образователния 
материал се представя сцена-
рий за интегриран урок по ма-
тематика, човекът и природата 
и информационни технологии. 
Под формата на забавна игра 
на учениците от пети клас се 
поставят задачи за изпълнение, 
чрез които се обобщават зна-
нията за десетичните дроби, 

слънчевата система и компю-
търна система, което се оказва  
изключително интересно за 
децата. 

Постижението е плод на 
колективен труд и усилия от 
страна на педагозите и ръко-
водството на училището, на 
една последователна работа за 
активизиране и провокиране на 
способностите за разработка на 
нестандартни  идеи. Директо-
рът Валентина Маринова бе 
щастлива да поздрави  както 
Боряна Георгиева така и целият 
екип работил по подготовката 

на урока с очакване  да пос-
ледват  още подобни награди. 
„Разполагаме с квалифицира-
ни, амбициозни , талантливи 
учители, които могат да се 
състезават достойно  на Нацио-
нално и Международно ниво”, 
убедена е г-жа Маринова.

  СОУ”П.Яворов” Стралджа  
е сред първите 10  училища   у 
нас включени в пилотната фаза 
на проекта. В него участват над 

20 държави. Основната цел е 
пропагандиране на електрони 
ресурси и иновационни прило-
жения в училищата на Европа 
за подобряване на учебния 
процес и развитие на Пан-ев-
ропейско ниво на агрегирани 
образователни хранилища, 
които да служат като еталон за 
образователно развитие и спо-
деляне на добри образователни 
практики.  Със съвместните 

усилия на висококвалифици-
ран екип, в комплекс с една 
сериозна грижа за съвременно 
оборудване на кабинетите , 
СОУ”П.Яворов” Стралджа  се 
утвърди като    конкурентнос-
пособно средищно училище 
, с традиции в прилагането 
на иновативни образователни 
методи, изнасяне на открити 
и бинарни уроци , ежегодни 
награди на учениците в раз-

лични състезания и конкурси.   
СОУ”П.Яворов” разполага с 
два компютърни кабинета с 
по два сървъра и по 15 тер-
минални работни станции, 
интерактивни бели дъски, про-
ектори.  Още два кабинета 
оборудвани за провеждане на 
интерактивни уроци, почти 
всяка учебна стая разполага 
с мултимедийни проектори и 
лаптоп за учителите.

Â  Ñòðàëäæà

Ñèñòåìà „Àðõèìåä” 
„ñëåäè” ðåøåíèÿòà íà ÎáÑ 
За взетите решения на ОбС 

в Стралджа се води електронен 
и хартиен дневник. Изпъл-
нението на всяко решение 
„тръгва” към  служителите от 
общинска администрация  чрез 
системата „Архимед” която 
в същото време и контроли-
ра  процеса. Председателят 
на ОбС Стралджа Атанаска 
Кабакова отчете това като 
предимство. На януарското за-
седание тя  определи работата 
на съветниците като  активна 
и отговорна, но не пропусна 
да отбележи, че все още е 
недостатъчно участието им 
в обществени обсъждания, в 
работата на групите по разра-
ботка на Общинския план за 
развитие.

За периода  юли-декември 
2014 г.  съгласно утвърдения 
план ОбС е провел 6 заседания, 
от които едно тържествено. 
Всички са открити с осигурен 
достъп на граждани и медии. 
Няма отложени заседания. Вне-
сени са 75 докладни записки с 
предложения за решения като 
най-голямата част – 67 са на 
кмета Митко Андонов, 4 са 

внесени от председателя, 2 от 
председателя на ПК по Бюджет 
и финанси, една от началника 
на РУ ”Полиция” и една от 
общински съветник. През от-
четния период е създадена една 
временна комисия.

Приети са общо 78 реше-
ния от които с утвърдителен 
и информационен характер, 
приемане на нови програми, 
наредби и промени в норматив-
ната база – 14 , организационни 
решения – 10, финансово-
стопански – 27 и още толкова 
социално-икономически. През 
отчетния период 47 от приетите 
решения са изпълнени, 26 са в 
процедура, други пет са в про-
цес на изпълнение. С решение 
на ОбС са отпуснати еднократ-
ни помощи на 59 граждани на 
обща стойност  6570 лв. като 
това са все хора с необходимост 
за лечение, следоперативно 
лечение, закупуване на ле-
карства, неотложни социални 
дейности или пострадали при 
бедствия.  Отхвърлени са други 
30 искания поради неактуални, 
неокомплектовани документи и 
неотговарящи на изискванията 

съгласно Правилника за отпус-
кане на еднократни финансови 
помощи.

За второто полугодие на 
2014 г. ОбС  е приел Общински 
план за развитие на Общината 
2014-2020 г., Годишен план за 
ползване на дървесина от об-
щински горски фонд за 2015г., 
Стратегически план за дей-
ността на звеното за вътрешен 
одит за периода 2015-2017г., 
Годишен план за 2015 г. за дей-
ността на звеното за вътрешен 
одит. Приети са и две програми 
– за управление на отпадъци-
те и за опазване на околната 
среда 2014-2020г. На внима-
нието на съветниците беше 
Декларация за функциониране 
на „Производствено-складова 
база Стралджа-Мараш”, която 
всички подкрепиха. Гласувани 
са актуализации на бюджета 
за изминалата година и на 
Наредба № 5 за определяне  и 
администриране на местните 
такси и цени на услуги. Не са 
малко изслушаните отчети за 
различни дейности на община-
та и по изпълнение на проекти, 
програми, планове.

И през 2015 г. един от чле-
новете на младо семейство 
с ипотечен кредит може да 
намали сумата от годишните 
данъчни основи с лихвените 
плащания по заема през годи-
ната. Данъчното облекчение 
за млади семейства дава въз-
можност да се приспаднат от 
сумата от годишните данъчни 
основи лихвените плащания по 
ипотечен кредит за закупуване 
на жилище. Приспадането от 
данъчната основа означава, че 
със сумата, платена за лихви по 
ипотечен кредит, се намалява 
сборът от всички доходи на 
физическото лице, а не дължи-
мият данък. 

За да се ползва данъчното 
облекчение, ипотечният кредит 
трябва да е сключен от лице, 
което отговаря едновременно 
на следните условия:

• има сключен граждански 
брак;

• лицето и/или съпругът/
ата му не са навършили 35-го-
дишна възраст към датата 
на сключване на договора за 
ипотечен кредит;

• ипотекираното жилище е 
единствено жилище за семей-

ството през годината.
• Задължително условие за 

ползване на данъчното облек-
чение е лицето да представи 
писмена декларация от съпру-
га/та, че няма да ползва да-
нъчното облекчение за същата 
година.

Всички тези обстоятелства 
и условия се декларират от 
лицето в Приложение № 10 от 
годишната данъчна декларация 
за облагане на доходите на фи-
зическите лица от 2014 г.

Облекчението може да се 
ползва от местни физически 
лица, както и от чуждестранни 
физически лица, установени за 
данъчни цели в държава – член-
ка на Европейския съюз или в 
друга държава – страна по Спо-
разумението за Европейското 
икономическо пространство, 
за направени през годината 
лихвени плащания по първите 
100 000 лв. от главницата по 
ипотечен кредит.

Данъчното облекчение се 
ползва само с подаване на 
годишна данъчна декларация, 
към която се прилага документ, 
издаден от банката кредитозае-
мател, удостоверяващ размера 

на направените през годината 
лихвени плащания по първите 
100 000 лв. от главницата на 
ипотечния кредит за закупува-
не на жилище.

Най-лесно подаването на 
годишната декларация за об-
лагане на доходите става по 
електронен път с ПИК или по-
дписана с електронен подпис. 
Данъчните декларации могат 
също да се изпратят по пощата 
или да се подадат на място в 
някои пощенски станции, къ-
дето директно ще бъде издаден 
входящ номер. Декларацията 
може да се подаде и лично в 
офис на НАП.

Срокът за подаване на го-
дишните данъчни декларации 
за облагане на доходите изти-
ча на 30 април, като в същия 
срок трябва да бъде заплатен 
и дължимия данък за довна-
сяне. Повече информация за 
декларирането и плащането 
на данъци и осигуровки има 
на сайта на НАП www.nap.
bg. Телефонни консултации се 
правят на цената на градски 
разговор в кол центъра на 
приходната агенция. Номерът 
е 0700 18 700.  

В изпълнение на дей-
ностите по проект „Над-
граждащо обучение – Об-
щина Стралджа, реали-
зиран по ОПАК, двама 
служители от общинска 
администрация Стралджа 
взеха участие в обучение 
на Института по публична 
администрация  на тема 
„Обща рамка за оценка 
на качеството в публич-
ната администрация CAF.
Прилагане на европей-
ски опит и практика в 

ÍÀÏ âðúùà äàíúöè íà ìëàäè 
ñåìåéñòâà ñ èïîòå÷åí êðåäèò 

Îáó÷åíèå ïî ìîäåë CAF
България”. По време на 
тридневния курс на внима-
нието на участниците бяха 
презентациите „Създаване 
и развитие на Европейския 
модел CAF  в контекста на 
подобряване на качество-
то в публичния сектор” , 
„Същност и структура на 
модела”, „Система на само-
оценка и точкуване на мо-

дела”, „Пътят на организа-
ционното усъвършенстване 
чрез прилагането на CAF”.
Търсейки максимално до-
брия ефект от обучението 
лекторите се постараха 
представителите на мест-
ни администрации да  се 
запознаят  задълбочено 
със структурата на модела 
и неговите 9 критерии, 28 

подкритерии с примери за 
илюстрация. Всяка от пре-
зентациите беше последва-
на от упражнения за сфор-
мираните работни групи 
и анализ на резултатите с 
дискусия. В последния ден 
вниманието беше насочено 
към извършване на диагно-
стиката / самооценката/ и 
формулиране на мерки за 

подобрения, изготвяне на 
доклад за самооценката и 
план за подобрения. Пред-
ставителите на община 
Стралджа определят курсът 
като полезен. 

Прилагане на системата 
CAF може да  осигури реал-
ни предимства на модела за 
публичната администрация. 
CAF /Обща рамка за оценя-

вате/ е инструмент, който 
подпомага организациите 
от публичния сектор в 
цяла Европа в използване 
на техники на управление 
на качеството за подобря-
ване на изпълнението.

Проектът се осъщест-
вява  с финансовата под-
крепа на  Оперативна про-
грама „Административен 
капацитет”, съфинанси-
рана от Европейски съюз 
чрез Европейски социален 
фонд.
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Êúäå òàíöóâàò êóêåðèòå?
След поведеното 

от Джинот кукерско 
хоро, хлопки дрън-
наха и в Каменец. 
В петък , събота и 
неделя  танцуваха  
кукерите на Водени-
чане, където риту-
алът беше особено 
пищен. Само в двата 
почивни дни- събо-
та и неделя  на 7 и 8 
февруари заораваха  кукерите в Чарда. През тази седмица иде 
ред на Иречеково. Кукерският празник е планиран за 15 февру-
ари.  И в Първенец подготвят гугли и капашони. В Стралджа 
кукери ще гонят злото от домовете на стопаните  в дните 20,21 
и 22 февруари. На 7 март е Традиционния Общински кукерски 
празник, Стралджа 2015, който ще събере групи както от селата 
на общината така и от съседни общини.

Ìëàäåæè îò Ïúðâåíåö ñòÿãàò êóêåðñêè òàêúìè
Огромно е желанието на мла-

дите хора от Първенец да сфор-
мират своя кукерска група и да 
покажат пред по-широка аудито-
рия богатството на костюмите  и 
красотата на местната традиция. 
Ученици от училища в Сливен, 
Ямбол и Бургас, чийто родови 
корен е от стралджанското село, 
се събират в читалището, за да се 
подготвят за участие в Общин-
ския кукерски празник, Стралджа 
2015г. Амбициите им се разпал-
ват от активната подкрепа на 

читалищното настоятелство, което закупи комплекти хлопки и 
герданета. Очаква се групата да достигне 20 участници. Някой 
от тях вече са участвали в миналогодишните кукерски игри 
в селото и дори имат грамоти за най- красиви костюми. Сега 
усилията са насочени за автентично пресъздаване на обичая 
„Заораване и засяване” и благословията на кукерската булка. 
Момчетата, които са големи ценители на местния фолклор, 
не крият, че имат желание да премерят силите си и на „Ку-
керландия” в Ямбол.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Обилният дъжд на 1 февру-
ари не попречи на зимничани 
да се съберат в църквата „Св.
Димитър” за отбелязване на 
празника  с посвещение на 
Св.Трифон. Като начало Сли-
венският митрополит Йоаникий 
изпълни църковно служение  за 
повишаване на    иерей Борис  в 
протоиерей. Заедно с това синът 
му Емануил бе подстриган за 
иподякон. В богослужението 
взеха участие още  прото-
сингела архимандрит Калис, 
духовния надзорник отец Ме-
тодий архимандрит Димитрий, 

свещениците Ромил, Евгени и 
Георги всички от Сливенската 
епархия. За песнопението се 
погрижиха монахините от ма-
настира в Кабиле. Тук беше  и 
игумения монахиня Минодора.  
Гости на църковния празник в 
Зимница  бяха миряни от Айтос, 
Сливен и Ямбол. Всички при-
състващи  станаха свидетели 
на тържествената служба и 
наставленията на владиката  за 
едно благородно, великодушно 
, търпеливо  служене в храма 
в помощ на миряните. „Нека 
духовна светлина грее над 

Зимница!” благослови Н.В.Пр. 
митрополит Йоаникий.

Протоиерей Борис  е ро-
ден през 1964г. в с.Хаджиево, 
Пазарджишко.В Зимница той 
идва от Пловдивската митропо-
лия, с.Радулово, Пещерско. Има 
висше богословско образование 
от Духовната семинария в Со-
фия, завършил е и Богословския 
факултет във Велико Търново. 
50-годишния църковен служи-
тел има 23 години богослуже-
бен стаж.  

Службата продължи  със 
света литургия посветена на 

Св.Трифон. Приятна изненада 
беше  програма на децата от 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”. 
Дарители се погрижиха за 
всички да има от специално 
подготвения  курбан за здраве. 

С уважение към църковния 
празник празника и  съпри-
частност с  жителите на най-
голямото село в общината  
на тържеството присъстваха 
Митко Андонов, кмет на общи-
ната , Иван Георгиев, зам.кмет, 
Кольо Пехливанов, гл.експерт 
„Култура”.

Надя ЖЕЧЕВА

Í.Â.Ïð. Ìèòðîïîëèò Éîàíèêèé:

„Äóõîâíà ñâåòëèíà äà 
ãðåå íàä Çèìíèöà!”

Н.К. е на 13г. Ученичка в 
V клас . През новата учебна 
година е посещавала училище 
само …два дни. Извинените й 
отсъствия са  234, всички оста-
нали – неизвинени. Има отпус-
но свидетелство  за напускане 
на училището и е насочена 
към друго училище. Но не се 
явила. И загубила всякаква 
възможност за приключване 
на първия срок, от там и на 
учебната година. 

Д.С. е в 7 клас. С отпусно 
свидетелство  заради множе-
ство неизвинени отсъствия  и с 
обещание да се запише в друго 
училище. Но от 17 декември 
до 30 януари не прави никакви 
постъпки за това. 

Това са само два  случаи 
на деца от община Стралджа 
с много неизвинени отсъствия, 
които Консултативния кабинет 
при МКБППМН разгледа. Тър-
пеливо, сериозно и с голяма 
загриженост за децата. С една 
цел – да се върнат в училище 
и да продължат образованието. 
Родителите, засрамени, че не 
са могли да овладеят деца-
та, смутени, че се налага да 

се изправят пред комисията, 
търсеха оправдание и очакваха 
помощ.  Срещнали разбиране 
те споделяха трудностите по 
възпитанието на децата си. 
Едната от майките не крие, че 
посягала на дъщеря си само  и 
само да я „вкара в пътя”. Се-
мейството загубило детските 
добавки и социалните помощи 
заради непосещението на учи-
лище. И от бедно става още 
по-бедно. Другата, на ръце с 
малко бебе, не се смущаваше 
от това, че дъщеря й е с грим 
и с мобилен телефон в ръка. 
Още по-малко, че може да 
загуби годината.

Двете деца са под заплаха да 
останат на улицата , неграмот-
ни и подвластни на пороците. 
Членовете на Консултативния 
кабинет са решени да водят 
битката за тях до край. Налага 
се мнението, че  родителската 
незаинтересованост трябва да 
се накаже. И това да бъде „оби-
ца на ухото” и на възрастните, 
и на  децата.

 „Целта на Консултативния 
кабинет не е да „чете конско”, 
да назидава, да плаши, а да 

Êîíñóëòàòèâåí êàáèíåò 
„âðúùà” äåöà íà ó÷èëèùå

съветва и помага за  връщане 
на децата в училище”, катего-
ричен е Георги Петров, секре-
тар на МКБППМН. И той, и 
колегите му педагози, членове 
на Консултативния кабинет, са 
доволни, че респекта предизви-
ка заявено желание за връщане 
на малките в училище. „ Ние 
се стремим към такъв ефект. 
Всяко върнато в училище дете 
е спасено за обществото! И до-
казателство за необходимостта 
на тези форми за възпитание 
и контрол”, считат опитните 

членове на кабинета. 
Консултативният кабинет 

към МКБППМН в Стралджа  
съществува от 2007година. 
Анализът показва, че   прове-
дените заседания  и срещите 
с провинили се ученици и 
техните родители са станали 
причина за поправка в по-
ведението на десетки деца. 
Не само това. Периодично  в 
Консултативния кабинет  се 
изслушват и деца , и възрастни 
с различни проблеми, дават се 
указания и конкретна помощ. 

Отчетният доклад за дейност-
та на читалището в Чарда през 
2014г. , представен от  Стоянка 
Панайотова, председател на 
настоятелството,  категорично 
доказа сериозната, последова-
телна и разнообразна читалищна 
дейност. Тя се представя от 
фолклорния ансамбъл „Божур”, 
който за кратко време се наложи 
с една чудесна танцова програма, 
богати народни носии и амбиции 
за успехи, и от фолклорната 
певческа група „Росна китка” 
с много сериозно познаване на 
местните традиции  и  богат 

репертоар  песни от фолклорното 
наследство на селото. И двата 
колектива датират от  2011г., 
но с натрупан опит и с огромно 
желание да бъдат активни в изя-
вите както в селото  и общината, 
така и на областно и национално 
ниво. За това говорят не малкото 
награди, грамоти и отличия  на 
ансамбъла и певческата група. 
За запазването на традициите и 
поддържането на читалищната 
самодейност принос има  чи-
талищното ръководство и спон-
сорите , най-често в лицето на 
ЗПК”Спасение”към която бяха 

и отправените благодарности . 
И библиотеката към читали-

щето има своята дейност през 
годината. Над 4 хил.тома лите-
ратура са на разположение на чи-
тателите. В колективният живот 
свое място извоюва Клубът на 
жената, който веднъж седмично 
има своите сбирки с конкретна 
тематика.  Клубът е инициатор 
за отбелязване на всички исто-
рически, забележителни дати, 
празници, традиции. Така в 
селото оставят диря тържествата 
посветени на 3 март, на 1 ноем-
ври, на 1 март…Традиционни 
за селото са кукерските игри, 
коледуване, отбелязване Деня 
на жената, Ден на християнското 
семейство и др. През минала-
та година тържествено беше 
отбелязана 80-годишнината от 
създаване на читалището, когато 
настоятелството връчи специал-
ни награди на най-активните си 

и изявени самодейци. 
В изказванията  пролича  

загрижеността на читалищни-
те членове за състоянието на 
сградата, която се нуждае от 
ремонт. Мария Толева, зам.кмет 
на общината, която бе гост на 
отчетното събрание на читали-
щето, изрази задоволството си от 
активната дейност, благодари от 
името на кмета Митко Андонов, 
за проявената инициативност 
и потвърди, че подкрепата ще 
продължи с очакване за още по-
интересни начинания. „Тук чита-
лището наистина се превърна в 
притегателен културен център. 
Двата самодейни колектива се 
допълват, създават атмосфера в 
селото”, каза тя с призив „Пазете 
българщината!”.  Присъства-
щите получиха уверението, че 
предложението за ремонт на 
читалището ще бъде обсъдено 
от ръководството на общината. 

Ñ àêòèâíà õóäîæåñòâåíà ñàìîäåéíîñò



610 февруари 2015 г. ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîëÎá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

0886 668 998 
продава 2-етажна 

масивна къща  в Страл-
джа, с допълнителни 
постройки, двор 1 дка, 

Цена - 22 хил.лв.

Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ðàé -2013”, ãð.ßìáîë, óë.”Ï. Õèòîâ” 2

Öÿëîñòíà îðãàíèçàöèÿ íà ïîãðåáåíèÿ
За общините: Ямбол, Тунджа, Стралджа, Болярово

Офис – до окръжна болница Ямбол
0899944957, 0897626009, 0899511885

   Ñ   Ò  À  Ò  Ó  Ò
ÍÀ

ÄÅÂÅÒÈ  ÊÎÍÊÓÐÑ – ÍÀÄÏßÂÀÍÅ
„Ñ ÏÅÑÍÈÒÅ ÍÀ ÂÚËÊÀÍÀ 

ÑÒÎßÍÎÂÀ”
9  ÌÀÉ  2015 Ã. ÃÐ. ÑÒÐÀËÄÆÀ
Êîíêóðñúò - íàäïÿâàíå  ñå îðãàíèçèðà  îò Îáùèíà Ñòðàëäæà      

è  
Í× „Ïðîñâåòà-1892” –  ãð. Ñòðàëäæà. Ñ îñúùåñòâÿâàíå íà 

ïðîÿâàòà ñå öåëè:

- отдаването на заслужена почит и признателност към голямата народна  пе-
вица Вълкана Стоянова /родена в с. Люлин, Община Стралджа/, за съхраняване 
и популяризиране уникалното и  песенно  наследство .   

- предоставяне възможност за изява на изпълнители от цялата страна, откри-
ване и стимулиране на млади дарования в областта  на    певческото изкуство.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:

9 май  2015г.  гр. Стралджа
НЧ „Просвета-1892” –  гр. Стралджа
10.00 ч. –   Откриване  и начало на  Конкурса.
площад „Демокрация”
20.00 ч. –   Гала-концерт  на  наградените  участници  в Конкурса.
                                                 

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
Конкурсът „С песните на Вълкана Стоянова”, се провежда периодично   на  2 

години.  В неговото Девето  поредно издание, могат да участват   индивидуални 
изпълнители  на   народни песни,  разпределени   в   следните раздели  и  въз-
растови  групи:

Раздел  „А” – „Любители”

Първа възрастова група –  до 14 г.
Втора възрастова група  –  от 14 до 18 г.
Трета възрастова група – над 18 г.
Раздел  „Б” –  „Професионалисти”
Възрастова група – над 18 г.

Всеки участник в рамките на 5 минути трябва да изпълни  две  песни – бавна  
и  хороводна, едната от  тях  задължително от репертоара на Вълкана Стоянова. 
С оглед целите на Конкурса,   за предпочитане е и двете песни да са от репер-
тоара на певицата.  Изпълненията могат да бъдат без и със съпровод /от 1 до 
4 инструмента/.Организаторите  подготвят  реда на програмата, но си запазват 
правото на промени. 

Регистрацията на  участниците  и  запознаването  им  със  сценарния  ред  се  
извършва   веднага  след  пристигането,  преди началото на Конкурса - надпяване.

По възможност изпълнителите да бъдат в народни носии. Всеки участник  из-
праща  Заявка  за  участие по  приложения образец. Срокът за подаването им  е  
30 април. След тази дата се преустановява    записването за Конкурса .
Заявките се изпращат на адрес:
8680 -  гр. Стралджа
бул.  „Хемус” 12
За  Конкурса „С песните на Вълкана Стоянова”                                    

В деня  на  Конкурса - надпяване    не  се  приемат  Заявки  за  участие.    
Всички  пътни  и  дневни  разходи,  са  за  сметка  на  участниците
или на  нституциите,   които   представят.
ЖУРИ   И   КЛАСИРАНЕ
Жури от специалисти  музиковеди, етнолози, фолклористи и др., 
прослушва  и оценява    изпълнителите. Те ще бъдат класирани по раздели 
и възрастови  групи.  Решението на журито е окончателно.
                                                 

ÍÀÃÐÀÄÈ
Журито ще присъди:
-  Първа, Втора,Трета и поощрителна награда в разделите и възрастовите групи;
-   Голямата награда на Конкурса  „С песните на Вълкана Стоянова”.
-   Всички    участници   получават   Грамота  за участие.

Награден фонд   –   1000 лв.
Носители  на Голямата награда от  предишни конкурси 
„С песните  на Вълкана Стоянова ”   не  участват  в   класирането.
За справки и допълнителна информация : 
тел. 04761 /  64 – 68,      
факс : 64 – 04
   

Организационен  комитет

Ñ   Ò   À   Ò   Ó   Ò
ÍÀ

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÈß  ÑÚÁÎÐ  ÍÀ  
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ  ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

„ÌÀÐÀØ ÏÅÅ" 2015” - 9 è 10  
ÌÀÉ  2015 Ã.

Îðãàíèçàòîðè íà ÒÑÍÒ  „Ìàðàø ïåå¢  2015”  ñà  Îáùèíà  
Ñòðàëäæà  è  

Í× „Ïðîñâåòà - 1892” –  ãð. Ñòðàëäæà.

С реализирането  на Събора се цели:
- съхраняване българското народно творчество в неговото  многообразие, бо-

гатство и колорит;
- стимулиране интереса и любовта към българските национални   и местни 

фолклорни традиции;
- осъществяване приемственост между поколенията.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÍÀ ÑÚÁÎÐÀ:

9  МАЙ
20.00 ч. –  Официално откриване - площад „Демокрация” в  
централната част на града  
                                                        

10  МАЙ
10.00 ч. –  Начало  на  конкурсната  програма  -  площад „Демокрация”
в   централната част на града

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ:
В  Събора  на  народно  творчество   „Мараш пее¢  2015”,  могат да участват 

професионални  и  любителски   танцови   колективи  разпределени   в   три   
възрастови   групи:

Първа група –  до 14 г.
Втора група –   от  14г. до 25 г.
Трета група –  над  25 г.
Конкурсната  програма  включва  :
Раздел    І-ви – Танцови колективи
- Любителски   танцови   колективи   за   автентичен фолклор - с времетраене 

на програмата    до 10 м.

- Любителски   танцови   колективи   за   обработен   фолклор  –   блок – про-
грама от сценично разработени танци с времетраене до 15 м. 

-    Професионални   ансамбли   –  с  компактна  музикално  -  танцова
     програма  –  времетраене   до  20 м. 

Организаторите  си  запазват   правото   за  промени  в  реда  на  програмата.   

ÇÀßÂÊÈ:
Заявките за участие в Събора, придружени с програмите   на танцовите  ко-

лективи    се приемат  до   30.04.2015 г. След  тази  дата се преустановява  за-
писването  за участие. 

В  деня  на  Събора  не  се  приемат  заявки  за  участие.    
Заявките  да  се   изпращат  на  адрес:  
8680 -  гр. Стралджа
бул.  „Хемус” 12
За ТСНТ  „Мараш пее - 2015”           
                   
Регистрацията на  участниците  и  запознаването  на  ръководителите със  сце-

нарния  ред  се  извършва   веднага  след  пристигането  на  Събора.

НАГРАДИ
 Всички     танцови  колективи   получават  Грамота за участие.
Журито  на  Събора,  състоящо  се  от  специалисти - хореографи,   музиковеди, 

етнолози,  ще  присъди   награди  по  възрастови   групи : 
-  Наградата  на  Кмета  на  Община  Стралджа   –  г-н  Митко Андонов ;
-   Специалната  награда
-  Първа,  Втора, Трета в различните възрастови групи.  
Награден фонд – 2 000 лв.
Пътните и дневните са за сметка на институциите,  които  представят  колек-

тивите  и участниците.
За справки и допълнителна информация: тел. 04761/64-67; 64-68,                                                                                          

факс: 64 - 04      
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ТЕЛ. 0895175430, 0894831628, 04761 99 22
Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – Ñòðàëäæà

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

„Ñëóæáîãîíöè” ùå 
ðàçñìèâàò ñòðàëäæàíöè

Самод е й ци т е  о т  т е -
ат р а лния  колектив  при 
читалище”Просвета-1892” 
Стралджа подготвят своята 
нова  изненада  за почитате-
лите на театралното изкуство 
в града. Под ръководството на 
талантливия актьор и режисьор 

Кольо Пехливанов, гл.експерт 
„Култура” при община Страл-
джа,  артистите вече репетират 
усилено. Според разпределе-
нието на ролите   самородния 
талант Добрин Енев  ще се 
превъплати в образа на  Станчо 
Квасников, министъра Никола 

Балтов ще изиграе  ветерана 
Панайот Андонов,  ролята на 
Аничка е поверена на чаровната  
Жанет Добрева, Донка Жечева 
ще партнира като баба Дона.  С 
най-добри качества да пресъз-
даде образа на  наконтения и 
лекомислен младеж Жеко Хоров  

се оказа  неповторимия Весе-
лин Господинов.Оригинална 
е разработката и на ролята на 
Поликсена, поверена на Валя 
Топалова. Големи са очаквани-
ята и от пресъздаване образа 
на Боздугански, поверена на 
оригиналния Койчо Койчев. 
За красотата и богатството на 
пиесата  ще допринесат талант-
ливите артисти  Цветелина Тон-
чева в образа на г-жа Терзийска, 
Георги Александров в образа на 
Чалканов, както и способните 
Атанаска Пенева, Мариана 
Кирова, Атанас Георгиев. Ня-
кой от ветераните – артисти , 
участници в „Службогонци” от 
постановки  през 70 и 80-те го-
дини,  помнят радушния прием 
на публиката и взискателността 
към театралната игра. Това ги 
мотивира да бъдат максимално 
добри на сцената.

Верен на своя стил Кольо 
Пехливанов, който постигна  

съвършенство в представяне 
на „Вражалец”миналата година, 
сега  отново е решил в театрал-
ната игра да има стралджански 
привкус.

 „Желанието ни е не само 
да представим тази невероятно 
колоритна пиеса на Иван Вазов, 
но и да нарисуваме образите по 
своему. Нямам намерение да 
поучаваме публиката на Страл-
джа, която добре познава над 
70-годишната история на мест-
ната театрална самодейност и 
има изградено отношение към 
това изкуство. В действащите 
лица ми се иска нашето обще-
ство като в огледало да съзре 
себе си със скритите и явни 
пороци. Обещавам , че не само 
ще се смеете от сърце, но и ще 
се стреснете от съвпадението  
с днешната действителност. 
Изненадващо ще ви дадем до-
казателство, че „Службогонци” 
е колкото смешна, толкова и 

тъжна пиеса.”, подсказва г-н 
Пехливанов, за който „Служ-
богонци” е и връщане към 
актьорското минало когато на 
сцената на Учебния театър  на 
ВИТИЗ „Кр.Сарафов” в Ди-
пломен спектакъл  представя  
ролята на Станчо Квасников.  С 
обясним сантимент, провокиран 
от актуалната тема и вечната 
проблематика, Кольо Пехлива-
нов е решен  да предложи един 
велик разказ за това как влияе 
властта на хората, как се раждат 
алчността, нагаждачеството, 
подлизурството. Ще ни накара 
да разсъждаваме  как властта и 
парите  изкривяват ценностната 
ни система, как ни разделят не-
нужните порочни управленски 
стремежи, как комерсиалните 
страсти  налагат криворазбрано 
отношение към държавата и 
семейството. За да излезем от 
салона възхитени и преродени.

Надя ЖЕЧЕВА

Âíèìàíèå êúì òðàäèöèèòå è íîâàòîðñòâî
И тази година  в община Стралджа  ще се проведат интересни, богати, красиви 

празници. Това показва новият културен календар, който ОбС ще разгледа и утвърди 
на свое заседание. Като най-важни културни прояви за годината  се налагат  Деветия 
Национален конкурс-надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”, който по тра-
диция ще съвпадне и с народния събор „Мараш 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 привлече групи от селищата на общината и съседни такива. Преди това 
всяко от селата на общината планира своите кукерски игри за прогонване на злото. 
Като винопроизводителен район общината подготвя  и тържествата посветени на 
празника „Трифон Зарезан”. С поклон към труда на лозарите и майсторлъка на вина-
рите на 14 февруари празнуват стралджанци и зимничани, воденичанци и лозенци, 
иречековци и всички останали жители на общината. Всеки от празниците е особено 
пищен, интересен, богат. С очакване за берекетлия 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 празници 
като Лазаровден, Великден, Гергьовден. Неизчерпаеми на идеи са читалищните 
настоятелства, които всяка година изненадват с организацията и провеждането на 
местни празници.  Така в Палаузово вече работят по подготовката на тазгодишния  
фолклорен празник „На Великден по хората, на Гергьовден по сбората”. Обикновено 
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 подреждане 
на богата етносбирка в която намират място  експонати от старо време, показват се 
стари занаяти, 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 издание 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. Организатори 
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 възможностите си в тази насока. Невероятни таланти, откритие на  Кольо 
Пехливанов, актьор и гл.експерт в отдел „Култура”, ще покажат майсторството си.  
Между останалите планирани празници за новата година са ден на любителското 
творчество и Баба Марта,  ден на здравния работник,  ден на жената, световен ден на 
земята, ден на детето, ден на християнското семейство, ден на Европа и т.н. Основно 
организаторите на проявите са читалищните настоятелства и кметствата, но в някой 
от тях се включват и неправителствени организации, училища и детски градини.

Ðàíî ðàíèëà Ãðîçäàíêà
Рано ранила Грозданка,
за бяла грозде в лозята
За бяло грозде, мамо,  и червено.
Таман си прелез, мамо, прехвърли
Онсреща й иде, мамо, пъдарче
Пусто пъдарче, мамо, скипрено
С бойлийка пушка, мамо, през рамо,
С пъстра хулия, мамо, през кръста
С дишове нови, мамо, кълцуни,
С калпаклии, мамо, цървули
И с каун калпак, мамо, на глава
Пъдарче дума, мамо, Грозданки:
- Ех, че ми падна, либе на ръце,
на ръце, либе, на сърце!
-Чаках те, мило либе, чаках те
Два дни либе до пладне,
Още ли три дни , либе, да чакам?
Седнали чепка грозде хапнали,
Два –три си лафа, мамо, казали
Станали  грозде, мамо, набрали
Грозданка дума, мамо, пъдарче:
- Пъдарче, мило либе, пъдарче,
Какво ще кажа, либе, на мама,
На мама, мило либе, и на тате?
Пъдарче дума Грозданка:
- Ти кажи, мило либе, майка си
Пуст да остане , мамо, прелеза
Кат рекох, мамо, да го прехвърля
Дето ми скъса, мамо , фустана
И ми разпръсна, мамо, гердана.

 Песента  записала  Станка Киро-
ва през 1963г. от 85 г. баба Стефана 
Ченгелийска

Â êëóá „Äúëãîëåòèå” – Ñòðàëäæà

ÂËÞÁÅÍÎ ÏÀÐÒÈ 
Дамите от клуб "Надежда" са организатори на по-

редното парти. Този път то е в името на любовта, за 
любов и от любов. На 14 февруари от 19 ч. в ресторант 
"Хемус" романтично настроение, бурни танци, много 
изненади ще предложи празникът "Вино и любов", в 
който могат да участват всички влюбени. Като съпри-
частност с мъжкия Трифон-Зарезан жените ще спретнат 
и конкурс за най-добро вино. С награди! Записванията 
започнаха. В библиотеката или направо в ресторанта. 
Куверт - 15 лв

Драматизация по песента  
„Рано ранила Грозданка” превър-
на клуб „Дълголетие” Стралджа 
в сцена за пантомима. Делка 
Куртева  и Петко Атанасов вля-
зоха  в ролите на ранобудната 
мома и пъдарчето и  предизви-
каха бурни аплодисменти. Георги 
Александров  и Донка Мирон-

ска допълниха очарованието на 
представлението с  майсторски 
поднесения текст на песента 
„Рано ранила Грозданка”. Това 

е една от любимите песни на 
стралджанци и се изпълнява на 
всеки празник Трифон Зарезан. 
Съхранена в народната памет 
благодарение на един отдавна-
шен запис на Станка Кирова. По 
време на празника, посветен на 
лозари и винари, участниците във 
фолклорната група за пореден път 
показаха красиви  народни носии 
и познаване на местните обичаи. 
Атмосферата събуди мили споме-
ни, последва хорово изпълнение 
на още незабравими бузумски 
стралджански народни песни. 

Много интересно прозвуча 
разказът на Йордан Данев за 

житието на Св.Трифон. Присъст-
ващите научиха защо той се оп-
ределя като Чипия, защо булките 
на този ден месят погачи 

с грозде украсени. За из-
ненада на всички в залата 
се появи  достолепния 
Цар Трифон -  Койчо 
Койчев, който направи 
показно    зарязване на 
лоза и подари на всички 
лозова пръчка с пожела-
ние за берекет. 

Не се размина без 
задължителната дегус-
тация на домашни вина. 
Журито с председател 
Тодор Кондов и подглас-
нички Стойка Маринова 
и Петранка Рахнева ви-
димо зачервиха бузи-

те докато опитваха майсторски 
приготвените вина. Все пак от 
добрите имаше и най-добри. За 
тях бяха и  наградите. При бялото 
вино най-голям майстор се оказа 
Донка Атанасова . На второ и 
трето място се наредиха Дора 
Топчиева и Атанаска Иванова. 
При червените вина първото мяс-
то спечели Кута Тенева, на второ 
се нареди Цанка Добрева, третото 
място си поделиха Ганка Данева и 
Петранка Рахнева. Майсторите на 
пелин се оказаха Станка Кирова и 
Петка Атанасов. Трифон-Зарезан-
ската среща в клуб „Дълголетие” 
продължи с песни, танци и много 
хумор. Наздравиците никой не 
успя да преброи. 

Íàçäðàâèöèòå íèêîé íå áðîè



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

810 февруари 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

Äîñòîéíî ïðåäñòàâÿíåÄîñòîéíî ïðåäñòàâÿíå

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

ÔÊ”Áåíêîâñêè” – Çèìíèöà
Ãîëåìè
Клекнали / от ляво надясно/: Иван Стойчев, Ивелин Гаргов, 

Галин Славов, Тодор Александров, Минко Едрев, Златин Недел-
чев, Милен Драгоев

Прави / от ляво надясно/: Иван Петров, Веселин данев, Янко 
Едрев, Атанас Атанасов, Дончо Дончев, Георги Пенев, Валентин 
Маринов, Иван Иванов, Атанас Данев, Георги Дженков, Кънчо 
Монев

Ïðåäñòàâÿìå âè ôóòáîëíèòå îòáîðè îò îáùèíàòà

Äåöà
Клекнали/ от ляво надясно/: Николай Генов, Кристиян Пенев, 

Атанас Манолов, Методи Иванов, Атанас Великов, Петър Пенчев, 
Велин Димитров, Иван Маринов

Прави/ от ляво надясно/: Лъчезар Тончев, Павел Митев, Коста-
дин Великов, Иван Янчев, Иванела Димитрова, Белослав Росенов,  
Станислав Пламенов, Ивелин Тенев.

×åñòèò ðîæäåí äåí, Òîíè!
Моята дъщеричка Тони Йорданова навърши своите 9 

г. Щастлива съм да я поздравя с празника и да й пожелая 
много здраве, щастие, успехи. Тони, нека усмивката не 
слиза от лицето ти! Бъди  все така мила и добра! Следвай 
мечтите си! Аз винаги ще те подкрепям! Обичам те!

Мама Денка

Ñðåùó ãðèïà ñ ïëóâàíå
Училищното  ръ -

ководство  в СОУ”П.
Яворов” отново има 
готовност за пускане в 
действие на плувните 
басейни. Веднага след 
кратката ваканция меж-
ду двата срока  учени-
ците ще започнат часо-
вете  по   плуване. Целта 
е не само да усвояват 
този красив и полезен  
спорт, но и да се закаляват 
срещу евентуални настинки. 
Умението  на младите хора 
да плуват води не само до из-
граждане на здрав организъм, 
помага за адаптивност към 
променливите климатични 
условия, плуването учи на 
правилно дишане, стимулира 
кръвообращението, регулира  
телесното тегло, създава на-
строение, твърдят учителите, 
които оценяват какво предим-
ство е  училището да разпола-
га с два плувни басейна . Уче-
ниците много добре знаят, че 
това е спортът, който  извайва 
тялото. Вместо агитация към 
родителите да не се плашат от 

часовете по плуване , дирек-
торът Валентина Маринова 
цитира здравните работници 
според които „децата , които 
овладеят плуването се чувст-
ват по-здрави, по-уверени, 
бодри и силни”.  

Всички необходими из-
следвания на водата са на-
правени   без  забележки . 
Поддържа се необходимата 
температура на водата и на 
въздуха. Осигурен е и спаси-
тел. По традиция препаратите 
за поддържане на водата  се 
осигуряват от училищното 
настоятелство. Периодично  в 
СОУ”П.Яворов” се провеждат 
състезания по плуване между 
класовете.

Кукерите от Зимница, които 
за първи път взеха участие 
в Националния  фестивал на 

маскарадните игри „Сурва” в Перник, 
имат право да се гордеят. Те убедител-
но доказаха, че са много добри както 
с богатия кукерски костюм, така и в 
изпълнение на ритуала „Заораване 

и засяване”. Групата направи силно  
впечатление на многобройните зри-
тели,  беше посрещната и изпратена 
с ръкопляскания. Като краен и очак-
ван резултат Кукерската група при 
читалище"Възраждане" Зимница  е 
удостоена с  бронзов медал. Награ-
дата е за атракционна кукерска игра, 

което е доказателство, че дебютантите 
от стралджанското село наистина се 
справиха много добре. . Радостта на 
зимничани е заслужена. Браво! Сега 
усилията са насочени за успешно 
представяне  на фестивала „Кукер-
ландия” в Ямбол и на Общинския 
кукерски празник в Стралджа. 


