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През месец август в 
Зимница стартираха 
ремонтни дейности 

в два основни обекта. Паркът 
и детската градина скоро  ще 
бъдат с нов облик. Възста-
новяването и облагородява-
нето на зелената площ пред 
читалището и кметството  е 
финансирано със средства от 
Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда.
В инициативата, обявена от 

МОСВ и ПУДООС в начало-
то на годината, са участвали 
общо 2655 проекта на общини, 
кметства, училища, обединени 
детски комплекси и детски 
градини. Само 48 от проектите 
са одобрени, като един от тях е 
този в село Зимница. Проектът 
включва озеленяване, поставя-
не на уреди за стрийт фитнес, 
нова ограда и изграждане на 
чешма. Община Стралджа от-
пусна допълнително средства 
и жителите на Зимница ще се 
радват и на ново осветление 
в селския парк. Желанието 
на кметството и общинското 

ръководство е районът да 
се превърне в предпочитано 
място за разходки, отдих и 
спорт. Децата и младите хора, 
които преди това прекарваха 
свободното си време предимно 
по заведенията, сега ще имат 
своята зелена територия за 
контакти и забавления.
Освен в парка активни  ре-

монтни дейности кипят и в 
детската градина , която оси-
гурява  грижи и възпитание за  
над 50 деца на Зимница.
По предложение на кмета 

ОбС взе решение от целева-
та субсидия на бюджета да 
бъдат  отпуснати 45 000 лева 
за саниране на ЦДГ в селото. 
строителството, което е в ак-
тивна фаза, включва ремонт и 
изолация на покрива, подмяна 
дограми, топлоизолация 8 см и 
боядисване на най-уязвимите 
северна, източна и западна 
фасади, боядисване на зани-
мални и спални, ремонти по 
канализацията на санитарните 
помещения.  Фирмата – изпъл-
нител ще приключи ремонтите 
до 15 септември. Общината 
ще подпомогне със средства 
пребоядисването на люлките 
и катерушките в двора. За 
практическото изпълнение ще 
се погрижи персонала.

Във връзка с предстоящо из-
пълнение на проект за цялостна 
подмяна на водопроводната 
мрежа в Зимница  само преди 
дни в селото се проведе среща 
с проектанти. Кметът на общи-
ната Атанас Киров  заедно с 
кметът на селото Милен Стамов 
представиха своите намерения 
по изпълнението на проекта. 
Паралелно с това  се планира 
и цялостно преасфалтиране  
на   улици , които са в особено 
тежко състояние и от години не 
са подлагани на ремонт.

Ïðåä íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà

Ãîòîâíîñò çà ïîñðåùàíå 
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Ãîòîâíîñò çà ïîñðåùàíå íà ó÷åíèöèòå
С ремонтирани кабине-

ти, занимални и санитарни 
помещения, освежени клас-
ни стаи на първолаците, 
нови 8 мултимедии с цел 
използване на електронни 
уроци ще посрещне СОУ 
“П. Кр. Яворов“ своите 
близо 600 ученици на 15 
септември. Очакванията 
са тази година в училището 
паралелките да бъдат 24.  
Само с първокласници са 
сформирани 4 паралелки 
с общ брой на децата  86. 
До 12 септември напълно 
ще бъде окомплектован и 
състава от учители и въз-
питатели.
В ОУ “Св .Св. Кирил и 

Методий“ Зимница също 
цари трескава подготовка 
за началото на учебната 
година. Учителите се рад-
ват на обновена учителска 
стая, по Национален проект 
от МОН “Осигуряване на 
образователна среда“ има 
ново оборудване в игро-
теката. Класните стаи и 
коридорите са освежени. 
Въпреки тенденцията за 
записване на деца в някои 
градски училища, учили-

щето в  Зимница запазва  
броя на учениците около 
150. За първи път ще пре-
крачат прага на училище-
то 24 първокласници.  В 
единственото в общината 
защитено ОУ “Хр. Ботев“ 
Войника  предвиждат броя 
на децата да се запази  76. 
В първи клас са постъпили 
само 4 деца, които ще учат в 
слети паралелки. Осъщест-
вено е саниране на външ-
на страна на тоалетните, 
учителите са се погрижи-
ли всяка стая да изглежда 
освежена и привлекателна 
за децата.  Около 40 ще 
бъдат първокласниците в 
ОУ “Св. Св .Кирил и Ме-
тодий“ Стралджа. С тях 
общият брой на учениците 
ще достигне 480. За всички 
тях са осигурени прекрас-
ни условия за обучение и 
възпитание. Тази година 
бяха заделени средства за 
измазване  на коридори-
те, в класните стаи има 
ново оборудване, изцяло е 
обновена територията на 
най-малките от  полуднев-
ната група. Училището е 
кадрово обезпечено.   В 

детските градини вече тече 
подготовка на традицион-
ните тържества посветени 
на новата учебна година. В 
ЦДГ “М. Рубенова“ Страл-
джа групите са пълни, над 
100 деца ще се обучават в 
базата. По традиция е на-
правено ново боядисване 
вътре в помещенията и на 
съоръженията на двора. В 
групите- Зимница, където 
тече мащабен ремонт, ще 
приемат над 50 деца. С 
финансова помощ от общи-
ната колектива организира 
пребоядисване на катеруш-

ките в двора. Децата са про-
блем за групата във  Войни-
ка, където демографската 
криза е все по-осезателна. 
В ЦДГ “Здравец“ Стралджа   
очакват максимум брой 
деца в четирите групи. Над 
40 са малчуганите, които 
посещават групите в Лозе-
нец, 16 са децата в групата 
с. Първенец. Условията, 
които предлага градината 
в Стралджа и Лозенец, са 
прекрасни. В  детските 
градини на общината  има 
обезпеченост с учители и 
възпитатели.   

Àêòóàëèçàöèÿ îñèãóðÿâà 
çàêóïóâàíå íà ëåêîòîâàðåí êàìèîí
Приета актуализация на бюджет 2016 бе основният 

акцент от проведената сесия на ОбС-Стралджа. В ак-
туализацията е предвидено закупуване на лекотоварен 
камион за нуждите на Община Стралджа, като по този 
начин ще се прекъсне практиката за различни услуги 
свързани с почистването на част от град Стралджа да 
се прибягва до частни фирми. Калкулацията показва, 
че досегашната практика излиза скъпо на общинския 
бюджет и кметът Атанас Киров заедно с ръководния 
екип на Общината взеха решение за закупуване на пре-
возното средство. Освен актуализацията на бюджета, 
съветниците взеха решение и за промяна на статута на 
пасище, мера в землището на село Воденичане, чрез 
която ще се увеличи площта на гробищния парк в село-
то, проблем, за който алармира кметът на Воденичане 
Милен Ангелов. Обичайно местният парламент отпусна 
и еднократни помощи на крайно нуждаещи се жители 
от Община Стралджа.

Ëåòíè ðåìîíòè íà 
ïúòèùà â ñòðàëäæàíñêî
Сериозно компрометирания пътен участък Стралджа- Лозенец 

вече е ремонтиран.  Благодарение настойчивостта на общинското 
ръководство в Стралджа  и кметство Лозенец Областно пътно 
управление включи в  планираните летни ремонти изкърпването 
на  тази отсечка. В началото на м.юни беше поправен и участък 
от пътя пред  моста на селото. Тежките машини бяха използвани 
и за кърпеж на особено компрометирани участъци.   И пътната 
настилка  по главната улица на с.Воденичане    е възстановена, 
потвърди кмета на селото Милен Ангелов. 

Оценявайки важността на извършените дейности по поправка 
на междуселищните пътни участъци кметовете на двете села 
Динка Караиванова и Милен Ангелов изразиха благодарността 
на жителите както към Областно пътно управление и неговия 
началник Галин Костов , така и към кмета на общината Атанас 
Киров за активната подкрепа. 

Ùå îõðàíÿâàò ñ êàìåðè è  âúâ Âîäåíè÷àíå
По  покана  на 

кмета Милен Анге-
лов във Воденича-
не се събраха мест-
ни земеделски про-
изводители, за да 
обсъдят общото си 
противодействие 
срещу ромските 
посегателства на 
земеделска продук-
ция. Подкрепящо 
беше участието и 
на Йордан Йорда-
нов, началник на 
РУ-Стралджа.

В своето встъп-
ление г-н Ангелов  
сподели безпокой-
ството от непрекъснатите 
ромски набези, което налага 
съвместни действия. При-
състващите ръководители 
на земеделски структури  
не само подкрепиха това 
становище , но добавиха и 
конкретни примери. Краж-
бите на ромите започват 

още рано напролет с косене 
на нивите, не щадят люце-
рните, повсеместни са по-
сегателствата в слънчогле-
дите, царевицата, гроздето, 
орехите… Те са тези, които 
принудиха кооперациите 
да се откажат от  зеленчу-
копроизводство. Унищо-
жението на растителните 

пояси също е тяхно дело. 
„Трябва заедно да дадем 
отпор на тази тенденция!“, 
категоричен е кметът, който 
направи предложението 
за закупуване на няколко 
видеокамери, които да се 
монтират на възлови места. 
В Стралджа вече този метод 
е изпитан и както потвърди 

г-н Йорданов,  дава 
добри плодове. 

Припомняме , 
че  в  Стралджа 
стартира общин-
ска охрана, която 
разполага  с  два 
високопроходими 
автомобила и в се-
зона на прибиране 
на реколтата – с 
увеличен брой ох-
ранители. 

Присъстващите 
одобриха идеята 
за въвеждане на 
видеонаблюдение 
във Воденичане, 
земеделците дадо-

ха съгласието си финансово 
да подпомогнат закупуване-
то и монтирането на каме-
рите, в РУ също ще могат 
да наблюдават и да реагират 
бързо и адекватно. Кмет-
ството има готовност и за 
осъществяване на  местна 
охрана с доброволци.

Жителите на малкото 
село Палаузово се радват 
на обновената сграда на 
кметството. Общинското 
ръководство насочи сред-
ства за ремонт на старата 
постройка, която от дълги 
години  се нуждаеше от 
сериозна промяна. Кметът 
на селото Иван Дяков и 
МК“Промяна“ поеха това 
като ангажимент. Старата 
дограма е заменена с нова 
алуминиева, стаите са с  
окачен таван и нова подова 
настилка, монтирано е ново 
офисно обзавеждане. Днес 
жителите на Палаузово 
имат не само своето ново 

кметство , но и стая за ме-
дицински прегледи, в която 
д-р Йовчева посреща свои-
те пациенти всяка събота 
от 8 до 12ч.  „Удоволствие 
е да се работи в такава 
обстановка. Това мотиви-
ра и дава самочувствие. 
Особено се радваме когато 
посрещаме гости от града 
и те изразяват възхищение 
от условията на труд при 
които работим в Палаузово. 
Благодаря на общинското 
ръководство за грижите и 
вниманието към  нашето 
село!“,споделя своята и на 
съселяните си радост г-н 
Дяков. 

Îáíîâëåíèå íà êìåòñòâî Ïàëàóçîâî

Âíèìàâàéòå ñ èçâîðíàòà âîäà 
Жителите в Община Стралджа трябва да бъдат внимателни , 

когато посягат към чешмите от изворните води намиращи се на 
територията на общината. Това става ясно от изнесените от РЗИ 
– Ямбол данни. Според инспекцията, от проверените 13 чешми, 
само от три от тях водата е годна за пиене. Негодни е водата в:

Иречеково/до църквата/ , Палаузово/дерето/, Джинот/цен-
тър/, Първенец/ул.Ст. Динев/, Люлин/център/, Поляна /център/ 
, Александрово/до кметството/ , Леярово/ул.Ат.Калайджиев/ , 
Войника/на север от селото/ Тамарино/център/. Във всички тях 
са повишени нормите на нитрати и микроорганизми. Годна за 
пиене е водата от чешмите в : с.Атолово/до кметството/ , Лозе-
нец/път София-Бургас/ , Стралджа /път за с.Лозенец/ . Община 
Стралджа вече е поставила информационни табели на всички 
негодни за пиене изворни чешми и призовава жителите на 
общината да се съобразяват с тях.
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„Реконструкция и под-
мяна на водопроводната 
мрежа в населени места 
на територията на община 
Стралджа“ е проектът с 
който общината ще канди-
датства  по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създава-
нето , подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 
7 „Основни услуги  и обно-
вяване на селата  в селските 
райони“ от ПРСР 2014-
2020г. Финансовата помощ 
е в размер на 100 на сто от 
общия размер на допусти-
мите за финансово подпо-
магане разходи за проекти, 
които след извършване на 
инвестицията не генерират 
нетни приходи.  Макси-
малният ресурс за този вид 
проекти, съгласно услови-
ята на приема , е левовата 
равностойност на 3 000 000 
евро. Обект на проектното 
предложение са водопро-
водните мрежи в селата 
Зимница и Иречеково. По-
твърждавайки  подкрепата 

на това пред-
ложение съвет-
ниците аплоди-
раха желанието 
на  общината 
да подпомогне 
подмяната на 
твърде остаря-
лата/ в Зимни-
ца ВиК мрежа-
та е от преди 80 
години/  и ком-
прометирана/ 
в Иречеково от 
началото на го-
дината авари-
ите са над 70/ 
водопроводна 
мрежа в двете 
селища изразя-
вайки очаква-
нето си за пре-
кратяване  на  
честите аварии 
предизвикващи   
лишаване  на населението 
от питейна вода.

С пълно мнозинство ОбС  
подкрепи предложението на 
кмета  за кандидатстване с 
проект „Реконструкция и 
рехабилитация на уличната 

Ñúâåòíèöè â ïîäêðåïà íà  
ïðîåêòíè ïðåäëîæåíèÿ

мрежа в част от населените 
места на община Страл-
джа“, който е по същата под-
мярка 7.2 и мярка 7 на ПРСР. 
Максималният размер на 
този вид проекти е  левовата 
равностойност на 1 000 000 
евро. Обект на проектното 

предложение с очакване те 
да бъдат реконструирани 
или рехабилитирани са ули-
ците  „Н.Петков“, „Ст.пла-
нина“, „Стефан Караджа“, 
„Иван Вазов“, „Марица“ в 
Стралджа както и улици в 
селата Зимница, Лозенец, 

Воденичане, Войни-
ка, Каменец, Ирече-
ково.

Със загриженост 
за състоянието на 
общинската пътна 
мрежа ОбС даде съ-
гласието си  Община 
Стралджа да канди-
датства  и за финан-
сиране на проектно 
предложение „Ре-
хабилитация на об-
щинска пътна мрежа 
в община Стралджа“ 
като се има пред-
вид път Петолъчката 
– Ямбол/Зимница- 
Чарда-Джинот, път 
Стралджа – Атоло-
во / Маленово, път 
Калчево – Войника/
Тамарино-Саранско- 
Граница общ./Страл-

джа-Тунджа/- Сламино – 
Каравелово, път Воденича-
не-Палаузово/- Иречеково.

  Със свое решение съвет-
ниците възложиха на кмета  
да предприеме необходи-
мите действия , свързани 
с подготовката и канди-
датстване на общината с 
проект „Оползотворяване  
на местния потенциал от 
хидротермална енергия  в 
отоплителни инсталации 
на училища, ОДЗ и ЦДГ в 
гр.Стралджа, област Ямбол“ 
по Програма „Енергийна 
ефективност и възобновя-
ема енергия“, процедура „ 
Повишаване на енергийната 
ефективност и използване 
на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгра-
ди и локални отоплителни 
системи“.

Àòðàêòèâåí èìîò çà 
ïðîäàæáà
С публичен явен търг Община Стралджа обяви за 

продажба атрактивен имот частна общинска собстве-
ност находящ в с.Каменец – терен с площ от 5140 кв.м., 
заедно с построените върху имота сгради – 3- етажна 
масивна сграда – бивше училище 180 кв.м., едноетажна 
масивна сграда 52 кв.м., едноетажна масивна сграда 36 
кв.м., едноетажна масивна сграда 35 кв.м. и едноетажна 
масивна сграда 125 кв.м.

Началната тръжна цена на имота е 70 500 лв., стъпка 
за наддаване – 3525лв. Със заповед на кмета е опреде-
лена първата дата за провеждане на търга – 15.09.2016г. 
14ч., документите за участие се приемат до 14.09.2016г. 
в Информационния център на общината. Оглед на място 
може да се осъществи чрез кмета на с.Каменец всеки 
работен ден от 8 до 17 ч.

За повече информация – на сайта на общината, ад-
министративни съобщения, отдел”ИДОС” при община 
Стралджа, тел 04761 6988.

Âðåìåííè ïðîìåíè çà 
äâèæåíèå íà âëàêîâåòå
Със свое писмо до кмета на общината "БДЖ Пътни-

чески превози" ЕООД информира за временни промени 
в движението на влаковете до 14.09.2016г. Корекцията 
на транспортната схема се отнася за пътнически влак 
80144 Бургас-Сливен и за пътнически влакове 80251, 
80252, 80 523 Карнобат-Бургас- Карнобат с организи-
ран алтернативен транспорт по маршрута. В участъка 
Карнобат - Бургас придвижването ще бъде облекчено 
чрез осигуряване на автобусен транспорт по целия 
маршрут на влаковете 80 141, 80142,80145,80250. Ко-
ригира се разписанието на влак 80121 Ямбол-Бургас 
като се променя часа на пристигане в гара Бургас 07,05 
ч. "БДЖ Пътнически превози" ЕООД ще гарантира 
безпроблемно спазване на разписанията от втората 
половина на септември като полага всички усилия за 
преодоляване на временните трудности и нормализи-
ране на ситуацията.

БЛАГОДАРНОСТ

Ñ âàøàòà ïîìîù 
ñïàñèõìå ñåëîòî!
Като кмет на с .Александрово искам да поднеса 

специална благодарност към хората, които взеха ак-
тивно участие в потушаване на възникнал пожар в 
Александрово, който можеше да изпепели домовете на 
жителите. Бяхме на косъм от голямо бедствие, но  това 
което направиха  тези хора е равно на подвиг!

Благодаря сърдечно на Димитър Иванов, Живко 
Дончев, Георги Василев, Динко Станев, Нейко Петков, 
Стоян Иванов, Тоню Петров, Станислав Иванов, Дими-
тър Костадинов, Кръстьо Динев. Благодаря за много се-
риозната и навременна  помощ на трактористите Стоян 
Христов и Георги Маринов, които с техниката свършиха 
основната работа. Благодаря  на Радостина Николаева, 
Стоян Добрев, Илия Ангелов, Живко Станчев. Ако не 
бяхте вие може би Александрово нямаше да го има!

Живи и здрави да сте!

Стойко Георгиев, кмет на с. Александрово 

ÎÁßÂÀ
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда- 
ОВОС/обн.ДВ бр.25/2003г./

От Иван Кирилов Лазаров, Ямбол, ул.“Константин 
Иречек“ № 19, ет.4,ап.12

ÑÚÎÁÙÀÂÀ
На засегнатото население на община Стралджа, 

гр.Стралджа, че има инвестиционно предложение 
за: изграждане на хидромелиоративно съоръжение – 
система за капково напояване на площ от 4,0494 ха 
намиращи се в землището на гр.Стралджа, местност 
„Орман арас“ по Национална програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сектор за преструктуриране и 
конверсия на винени лозя 2014-2018г.

Лице за контакти: Иван Кирилов Лазаров

Îò÷åò íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà
Çà 9 çàñåäàíèÿ  - 108 ïðèåòè  ðåøåíèÿ 

През отчетния период 
работата на ОбС Стралджа 
се отличава с необходимата 
активност и отговорност 
от страна на общински-
те съветници. Общинска 
администрация участва в 
подготовката на всяко от 
заседанията, експертите са 
на разположение на съвет-
ниците  Внесени са общо 
95 докладни записки като 
основната част са на кме-
та -70, 17 са внесени от 
председателя на ОбС, две 
от председателя на ПК по 
бюджет и финанси и 6 от 
зам.кметовете.

В процеса на своята рабо-
та ОбС е приел 108 решения 
от които 15 с утвърдителен 

и информационен характер, 
приемане на нови програ-
ми, наредби и промени в 
нормативната база, 43 ор-

ганизационни решения, 27 
финансово-стопански, 23 
социално-икономически.

От приетите 108 реше-
ния през отчетния период 
47 са изпълнени, 12 са в 
процедура на изпълнение, 
4 – в процес на изпълнение, 
43 са решенията с органи-

зационен характер. ОбС е 
разгледал 152 искания на 
граждани за еднократни 
помощи като са отпуснати 
такива на 81 нуждаещи се на 
обща стойност 6980 лв. за 
лечение, следоперативно ле-
чение, закупуване на лекар-
ства, неотложни социални 
дейности, пострадали при 
бедствия. От посочената 
сума  с 1000 лв. е подпомог-
нат жител на Стралджа за 
възникнал пожар в дома му.  

Протоколите от заседа-
нията  на ПК и заседанията 
на ОбСД се изпращат в 
7-дневен срок в областна 
администрация и кмета 
на общината, а актовете и 
решенията се довеждат до 
знанието на местната  общ-
ност  чрез СМИ, интернет-
страницата на общината и 
Информационния бюлетин 
в.“Стралджански вести“.
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Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

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

Ç À Ï Î Â Å Ä 
¹Ç-595

29.08.2016 ãîäèíà, ãð. Ñòðàëäæà 

Относно: обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на имоти-
частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14,ал.1  и ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.61, ал.1 от Наредба №2 за редът за придобиване на 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, 
под наем и за разпореждане с имоти вещи-общинска собственост и Приложение 
№1-Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти

Í À Ð Å Æ Ä À Ì:
І. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ 

години на следните имоти-частна общинска собственост:
-Общинско помещение „Смесен магазин” с площ 31.00 /тридесет и един/ кв.м. за 

търговски цели, находящ се в с.Люлин, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
Начална годишна тръжна цена: 334.80 лв. /триста тридесет и четири лв. и 80 ст./

без ДДС.

- Общински имот „Автоспирка” за кафе-аперитив с площ 27 /двадесет и седем/ 
кв.м., находящ се в с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол.

Начална годишна тръжна цена: 550.80лв./петстотин и петдесет лв. и 80ст./ без ДДС.

ІІ.Определям първа дата  за провеждане на търга 11.10.2016г. от 14,00 часа в залата 
на Община Стралджа, място на провеждане- заседателната зала на Община Стралджа.

Документи за участие на първа дата се подават до 10.10.2016г. до 16.00 часа  в 
Информационния център на Община Стралджа.

ІІІ.Определям втора дата за провеждане на търга 25.10.2016г. от 14.00 часа,  в 
случай че на първа дата не се явят участници, място на провеждане-заседателната 
зала на Община Стралджа.

Документи за участие на втора  дата се подават до 24.10.2016г. до 16.00 часа  в 
Информационния център на Община Стралджа.

ІV.Оглед на място да се осъществява чрез кмета на с.Люлин и с.Зимница-  всеки 
работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

V.Документи за участие в търга се подават  в Информационния център на Община 
Стралджа, както следва:
За юридически лица:
1.Заявление /по образец/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община 

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

размер на  10% от началната тръжна цена за имота, внесени на касата на Община 
Стралджа или по банков път -банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Страл-
джа,  BIC: CECBBGSF,  IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200.

5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 
заверено пълномощно.

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

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

размер на  10% от началната тръжна цена за имота, внесени на касата на Община 
Стралджа или по банков път -банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Страл-
джа,  BIC: CECBBGSF,  IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200.

4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 
заверено пълномощно.

VI.Внесените депозити на кандидатите участници в търга не се възстановяват 
в следните случаи: При отказ на спечелилия търга да плати достигната цена в оп-
ределения срок, респективно откаже да сключи договор;  Когато кандидатът подал 
заявление за участие не се яви на търга лично или чрез упълномощен представител; 
когато участникът напусне търга по време на провеждането му.

 
Препис от настоящата заповед да се връчи на отдел „ИДОС” за назначаване на 

комисия и  отдел „Бюджет и финанси” за сведение. Да се публикува на официалната 
интернет страница на Община Стралджа и регионален вестник най-малко 10 дни 
преди датата на провеждане на търга.

Контрол по изпълнението възлагам на Койка Тодорова- зам. кмет на Община 
Стралджа.

Атанас Киров /п/
Кмет на община Стралджа 

Ïðåäãðîçäîáåðíî
С настъпването на септември лозари-

те започнаха подготовка за гроздобера, 
който тази година се очаква да започне 
по-рано. Проверките от специалисти 
- агрономи в масивите показват, че 
десертното грозде и мускат о тунела са 
готови за прибиране. Така в Зимница и 
Лозенец  се ориентираха към  първите 
септемврийски уикенди. Във Воденича-
не се подготвят към средата на месеца 
да приберат керацата. Основната грижа 
сега е опазването на лозята от крадци, 
проблем, който тежи на стопаните от 
години.

В Стралджа новото общинско ръко-
водство  спази обещанието си и осигури  
общинска охрана, която  в седмиците 
преди гроздобера е засилена, ръка за 
помощ дават и от местната земеделска 
кооперация „Начало 93“. В Лозенец имат 
своя организация, собствената охрана  
е достатъчно респектираща. В Зимни-

ца също са решени да не допуснат крадци в 
масивите. Във Воденичане кметството също 
осигури своя охрана на кераците.

Очакваната реколта тази година се определя 
като добра макар че годината отново се оказа 
проблемна. Пролетта маната дебнеше едва ли 
не всеки ден, наложиха се много пръскания. 
Последва над 70 –дневна суша. В Лозенец и 
някой други масиви на общината  градушка 
понакърдри лозята, но , слава Богу, бедствие-
то не беше пагубно. Последният дъжд, който 
падна ще помогне зърната да се налеят ,което 
повишава и надеждата за добри добиви. С 

наближаване на гроздобера стопаните имат 
страхове и от набезите на хвъркатите. Всеки се 
опитва да се справи по свой начин с косорите, 
но както сочи практиката, не помагат нито 
плашилата, нито гърмелите, нито постоянното 
присъствие на пазачи.

На този етап все още никой не прогнозира 
изкупни цени на гроздето. Поредните години 
на безценица принудиха собствениците да 
наливат домашно вино и ракия, които по-
лесно се продават. Така  мускат о тунела по 
всяка вероятност и тази година ще тръгне към 
казаните. Зимничани, които се налагат като 
добри търговци,  няма да откажат да продават 
грозде. Пък и лозята им са в добро състояние.  
За  винените сортове от сега е ясно, че пазар 
ще има, но цената няма да е особено висока, 
за да покрие разходите на лозарите. В Лозе-
нец, новия център на винопроизводителите 
в общината, вероятно ще предложат  както 
традиционния за района Мискет, така и не по-
малко търсените Мерло, Каберне, Шардоне.

Ñóøàòà ïðîãîíè ïúäïúäúêà
Това лято сушата препъна   ловците от общината. Дългоочаквания 

ловен сезон на пернати, който винаги се свързва с много емоции, 
динамика и висок адреналин , този път не даде ръка на авджиите. 
Оказа се, че сушата е дала отражение  върху размножаването и 
популацията на пъдпъдъка, не е по-различно положението при 
гургулиците . Свой принос за слабия сезон има и интензивното 
земеделие. 

  Всеки от участниците в излетите споделя, че вдигнатите  и 
отстреляни птици са малко. Щателното претърсване за пъдпъдъци 
по стърнища, в люцерни, царевици, по синури и около язовири, в 
овощните градини не даде резултат. „Все е имало нямане, но като 
тази година не е бивало!“, разказват сломените ловджии, свикна-
ли след този лов винаги да подреждат и богати трапези.  Остава 
надеждата за есента, когато ще може да се направи равносметка за 
наличието на пернатите.

Îäîáðåíè öåíè íà òâúðäà äúðâåñèíà
По 34 лв./ пр. куб. м. ще продава дървесина от акация община Стралджа. Съветниците 

утвърдиха  цената и на дървесина от други твърди широколистни. Така  трупите за бичене 
ще се реализират срещу  92 лв. кубика, дървата за горене и технологична  от средна и 
дребна строителна дървесина – по 40 лв./пр. куб.м. като всички цени са с включен ДДС.

Одобрение получи  Годишният план за ползване на дървесина за 2016г. с отдели, 
подотдели и количества прогнозна дървесина, заложена в горскостопанския план на 
община Стралджа. Горските територии на общината  са в землищата на селата Каменец, 
Палаузово, Войника, Поляна.

Âÿðàòà ïðàâè ÷óäåñà
Â Áîãîðîâî òàíöóâàõà "Ïåïåðóäà"

Голямата суша тази година стана причина в малкото село Богорово да организират 
молебен за дъжд. Десетилетия подобно нещо 
тук не се е случвало, но сега притеснени от 
дългото отсъствие на живителен дъжд, уплаше-
ни от вида на напуканата земя и унищожените 
посеви богоровци решиха да се обърнат с молба 
към Всевишния. Кметът Михал Михалев пое 
организацията на събитието. На поканата за 
осигуряване на животни за курбан се отзоваха  
щедрите дарители – Ангел Ангелов, Стоян 
Делчев, Кръстьо Динев, Стойчо Деспотов, 
Стоянка Танева, Таньо Вълков..На 28 август, 

Успение Богородично по стар стил, почти цялото село  се събра, свещеник Димитър от 
Стралджа освети курбаните. Добри познавачки и пазителки на народните традиции от 
селото, водени от неуморимата Стоянка Танева,  изиграха танца „Пеперуда“, след което 
всички смирено седнаха на трапезата, а молитвата „Дай,  Боже здраве!“ вървеше заедно 
с „Прати ни, Боже дъжд!“ 

Само 40 минути след приключване на събитието над селото се заоблачи и заваля 
очаквания дъжд, който зарадва хората и потвърди, че  вярата може да сътвори чудеса.

„Éîâ÷åâàòà ÷åøìà” äî Âîéíèêà å ðåìîíòèðàíà
Известната в цялата Ямболска област „Йовчева чешма” намираща се край село Войника 

вече е ремонтирана. В началото на летния сезон местни жители решават със собствени 
средства да ремонтират старата крайселска чешма. Недялко Стоянов и Георги Райнов 
са хората, които запрятат ръкави и дават нов вид на чешмата. Подпомагани са и от кме-
тицата на село Войника Мария Георгиева, която активно помага на двамата ентусиасти. 
За лековитите свойства на „Йовчева чешма” се знае от дълги години. Млади и стари се 
редят на опашка, за да напълнят съдовете си с водата от този извор, а жителите на село 
Войника твърдят, че веднъж опиташ ли от тази вода, задължително ще се върнеш.



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÂÈ, ÄÎÁÐÈ ÕÎÐÀ!
Уважаема редакция,
Искам чрез страниците на нашия в.“Стралджански 

вести“ да отправя гореща благодарност към всички, 
които помогнаха и продължават да помагат за възста-
новяването на дома ми след пагубния пожар.

Благодаря на кмета на общината г-н Атанас Киров 
за личната подкрепа ,  на  общинското ръководство, 
което осигури техническа помощ и работна ръка за 
почистването на района, на съветниците от ОбС, на 
кооперациите, на всички други,  които с готовност по-
могнаха и продължават да помагат на семейството ни  
с труд и финансови средства. Без всички вас нямаше да 
се справим! Без всички вас нямаше да имаме силите да 
превъзмогнем бедствието! 
Благодарим ви! Бъдете живи и здрави!

Минко Тенев Митев, гр. Стралджа

Äæèíîò ñúõðàíÿâà ïðåñòàð îáè÷àé

Самодейците от клуб 
„Изгрев“- Джинот се оказ-
ват съхранители на един 
стар народен обичай, който 
вече е почти на изчезване у 

нас. „Еньова буля“ джинот-
ци изпълняват от години  в 
автентичен вариант, така 
както са го наследили от 
дедите си. Оказва се, че 

обичаят се съхранява само 
в още едно населено място 
в Северна България. Това го 
превръща в уникален  и ин-
тересът към него е обясним. 

Поредната изява на само-
дейците от общината беше 
на Националния фолклорен 
фестивал „Богородична 
стъпка“ Ст. Загора, където 

специалисти и зрители се 
надпреварваха да се инте-
ресуват от къде са корените 
на традицията, кога се из-
пълнява, защо и т.н. Групата 

получи специална покана за 
участие догодина на проле-
тен празник в града на ли-
пите, където „Еньова буля“ 
ще бъде един от акцентите.

90 ãîäèíè   íà òðóä è ðàäîñò

Èâàíêà è Äèìèòúð/Òåí÷îêà| Êóðòåâè îò Ñòðàëäæà 
îòáåëÿçàõà  íàâúðøâàíåòî íà  90 ãîäèíè

На   24.08.2016 баба 
Иванка събра най-близките 
си , за да  почерпи за на-
вършването на 90 години. 
Най-милите й пожелаха да 
е здрава, все така добра и 
шетлива. Всеки от гости-
те припомняше красиви 
спомени от живота край 
баба Иванка, споделяше 
добрините, които е научил 
от достолепната българка. 
И всяка прегръдка беше из-
раз на обич, признателност, 
уважение, радост от праз-
ника. Дядо Митко , който 
ще черпи по същия повод 
на 01.10.2016-та, беше не 
по-малко щастлив. Нищо , 
че някак изпревари времето 
за честитките. В характер-
ния си шеговит тон той 
дори убеди присъстващи-
те, че това е най-добрия 
начин човек да празнува 
по-дълго, да приема повече 
поздравления, да си хапва 
повече бонбони и торта.  
„Така усмихнати, добри 
и мъдри   ги познаваме и 
ще ги помним винаги, все 
един до друг!“ споделят 
близките им припомняйки, 

че двойката 
цял живот 
поддържа 
традицията 
да се хра-
нят от една 
чиния .  За 
90 години 
д о с т о е н 
живот все-
ки от тях е 
съ т ворил 

не малко добрини за се-
мейството, за роднините, за 
приятелите, за тези, с които 
споделяли трудовия ден.  
Иванка и Митко Куртеви  
са от поколението което 
посвети целия си живот за 
изграждане доброто бъде-
ще на родното място. Без 
да жали времето, труда, 
енергията си. Днес ръцете 
на старците  говорят по-
вече от спомените им, със 
сигурност бръчките не са 
били само от усмивки. Но 
точно това ги прави богати 
и щастливи. Вместо уроци 
към младите семейството 
споделя формулата за щаст-
лив живот  само с две думи 
– обич и разбирателство. 
Най-голямото богатство за  
Иванка и Димитър Куртеви 
си остават сина и дъщерята 
с техните семейства и най-
вече четиримата внуци, с 
които се гордеят. 

 Поднасяйки поздрав-
ленията, признателнос-
тта и уважението на ця-
лото семейство внучки-
те Дияна и Ваня добавят 
развълнувано:“За нас  те 

са пример за семейство, за 
това как се подкрепят и гри-
жат един за друг. Удивлява-
ме се и до днес като чуем 
как заедно обсъждат деня 
си, задачите си, тревогите 
си, рано-рано още преди да 
са станали и започнали да 
шетат из двора и къщата, 
вече имат план и знаят кой 
с какво ще се заеме. Вина-

ги има какво да си кажат, 
дори и сега когато трудно 
се чуват.  Обичаме ги и се 
гордеем, че сме техни внуч-
ки! Да са живи и здрави, да 
празнуват столетие! И ние 
с тях! 

Дай Боже повече такива 
примери за младото поколе-
ние граждани на Стралджа!

Íà ïðàçíèê â ×àðäà

Народни песни, танци и стотици усмивки. Това пред-
ставляваше село Чарда в неделната августовска вечер, 
ден преди големия църковен празник Успение на Пре-
света Богородица . Кметът на селото Валя Симеонова бе 
организаторът на празника на селото, който включваше 
изпълнение на български народни песни и танци от местни 
и гост-изпълнители. Г-жа Симеонова благодари на всички 
участвали в организацията на празника, както и на спонсо-
рите всеки отделил от личните си средства, за да се запази 
традицията чарденци да имат сбор по Богородица. Гости на 
празника бяха кметът на Община Стралджа Атанас Киров, 
общинските съветници Гроздан Иванов и Радина Паруше-
ва, както и кметове на кметства в Общината. Първото хоро 
на мегдана поведе известната изпълнителка на български 
народни песни Славка Калчева, която е родом от Чарда 
и бе дошла да се забавлява заедно със своите съселяни, 
приятели и роднини. За най-малките празнуващи имаше 
традиционния захарен памук, а по-възрастните останаха 
верни на традицията, че празник в Чарда без ракия и мезе 
не става.

Ñâåòúë ñåëñêè ïðàçíèê
Жители 

и гости на 
с. Войника 
се събраха 
на  28 ав-
густ, за да 
отпразну-
ват заедно  
т р а д и -
ц и о н н и я 
селски събор. Провеждан винаги  по това време , той се приема 
като повод в родното място да се завърнат  отдавна напусналите 
селото, да се потопят  в спомени, да се срещнат с роднини и 
приятели, да се докоснат до красивата природа на Войнишкия 
Бакаджик с който свързват познати легенди.

„Хубаво е да видиш събрано селото, оставяйки настрани 
дребни проблеми и дразги.“, изрази задоволството си кмета на 
общината Атанас Киров, който беше гост на Войника. В поз-
дравлението си той призова жители и гости за проява на повече 
човечност, взаимопомощ, доверие и  създаване на съвместни 
поводи за радост.

Участниците в празника бяха поздравени и от кмета на селото 
Мария Георгиева,която припомни историята на този ден, изрази 
всеобщото желание традицията да се съхрани и да продължава 
с годините. За да пребъде с.Войника!

Празникът на с.Войника съвпада с Деня на Богородица, /по 
стар стил/, тъй като църквата в селото и параклиса във Войниш-
кия Бакаджик носят името „Успение Богородично“. С този избор 
войничани изразяват надеждата си Пресветата Дева да ги дарява 
с дълъг живот, много радост и щастие.

За доброто настроение на всички се погрижиха гостуващи 
изпълнители. Народната музика накара почитателите на танците 
да се хванат на хорото. Красивата августовска  нощ продължи 
във всеки дом край трапезата  с наздравици.

Óñïåõè  è çà ñàìîäåéöèòå îò Ïàëàóçîâî
Като успешна определят 2016 година самодейците от 

с.Палаузово. Те се завърнаха със сребърен медал , диплом и 
грамота от Националния фолклорен фестивал „По стъпките на 
Богородица“ с.Добрич, Димитровградско. Обичаят „Седянка“, 
който показаха на фолклорните празници и в сливенски села, 
беше аплодиран от жури и гости. Красивите носии, песните на 
с.Палаузово прозвучаха и в Средец. След атрактивното представя-
не на групата при откриване на празниците на занаятите в Етъра 
миналата година, сега палаузовки  ще повторят  гостуването си. 
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÈ

Третият Национален литерату-
рен конкурс „Станка Пенчева” се 
организира от Община Стралджа 
под патронажа на Кмета на об-
щината и е част от програмата на 
тържествата, посветени на праз-
ника на общината – 8 ноември и 
нейния покровител Свети Архан-
гел Михаил. Той се посвещава на 
голямата българска поетеса Станка 
Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. в 
гр. Сливен и прекарала детството 

си в с. Воденичане, общ. Стралджа, където се намира бащиния  й дом.

ÖÅË

Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български 
поети и писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо 
и отговарящо на многобройните въпроси, които съвремието поставя.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

Националният конкурс „Станка Пенчева” се провежда  на всеки две години и се 
финансира от бюджета на Община Стралджа, дарители и други източници и се опо-
вестява в печатни и електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа.

Конкурсът е явен и се провежда в следните направления поезия – стихотворение  /до 
три броя/ проза – кратък разказ или есе / до три броя и до 5 машинописни страници/, 
придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на 
творчеството на кандидата.

 
Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други 

конкурси.

Материалите за участие се приемат с препоръчана кореспонденция от  20 септември 
до 20 октомври 2016г. на адрес:  гр. Стралджа, ул.”Хемус” № 12, Община Стралджа 
/ за Национален конкурс „Станка Пенчева” /

                     
Конкурсните произведения се оценяват от 5-членно жури, утвърдено от Кмета на 

Общината, включващо литературни критици, поети, писатели и представител  на 
организаторите.

НАГРАДИ

За поезия се присъждат следните награди:
Първа награда – грамота и парична награда
Втора награда – грамота и парична награда
Трета награда – грамота и парична награда

За проза се присъждат следните награди:
Първа награда – грамота и парична награда
Втора награда – грамота и парична награда
Трета награда – грамота и парична награда
 
Специална награда на Кмета на Общината

На 1 ноември от 11,00 ч. в Клуба на пенсионера гр.Стралджа ще бъдат обявени 
резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници. Авторите на 
наградените творби ще бъдат предварително уведомени за откриването и връчването 
на наградите.

ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

Националният конкурс  „Станка Пенчева” завършва с литературно четене на на-
градените творци.

За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:
8600 гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 12, Община Стралджа / за Национален кон-

курс „Станка Пенчева” / тел. 04761/64-67, e-mail: straldjainf@yahoo.com

  ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

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

Ç À Ï Î Â Å Ä 
¹Ç-594 29.08.2016 ãîäèíà, ãð. Ñòðàëäæà 

Относно: обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на имоти-
частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14,ал.1  и ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.61, ал.1 от Наредба №2 за редът за придобиване на 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, 
под наем и за разпореждане с имоти вещи-общинска собственост и Приложение 
№1-Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти

Í À Ð Å Æ Ä À Ì:
І.Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 година в 

пакет на следните имоти-частна общинска собственост-Трайни насаждения-лозя 
находящи се в землището на Недялско, с ЕКАТТЕ, обл.Ямбол:

 

Начална годишна тръжна цена за пакета 4856.00лв./четири хиляди осемстотин 
петдесет и шест лв./

ІІ.Определям първа дата  за провеждане на търга 28.09.2016г. от 14,00 часа в залата 
на Община Стралджа, място на провеждане- заседателната зала на Община Стралджа.

Документи за участие на първа дата се подават до 27.09.2016г. до 16.00 часа  в 
Информационния център на Община Стралджа.

ІІІ.Определям втора дата за провеждане на търга 05.10.2016г. от 14.00 часа,  в 
случай че на първа дата не се явят участници, място на провеждане-заседателната 
зала на Община Стралджа.

Документи за участие на втора  дата се подават до 04.10.2016г. до 16.00 часа  в 
Информационния център на Община Стралджа.

ІV.Оглед на място да се осъществява чрез кмета на с.Недялско -  всеки работен 
ден от 08:00 до 17:00 часа.

V.Документи за участие в търга се подават  в Информационния център на Община 
Стралджа, както следва:
За юридически лица:
1.Заявление /по образец/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община 

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

мер на  10% или 486.00 лв. от началната тръжна цена на пакета, внесени на касата на 
Община Стралджа или по банков път -банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство 
Стралджа,  BIC: CECBBGSF,  IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200.

5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 
заверено пълномощно.
За физически лица: 
1.Заявление /по образец/ за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се  служебно от Община 

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

размер на  10% или 486.00 лв. от началната тръжна цена на пакета, внесени на касата 
на Община Стралджа или по банков път -банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представи-
телство Стралджа,  BIC: CECBBGSF,  IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200.

4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално 
заверено пълномощно.

VI.Внесените депозити на кандидатите участници в търга не се възстановяват 
в следните случаи: При отказ на спечелилия търга да плати достигната цена в оп-
ределения срок, респективно откаже да сключи договор;  Когато кандидатът подал 
заявление за участие не се яви на търга лично или чрез упълномощен представител; 
когато участникът напусне търга по време на провеждането му.

Препис от настоящата заповед да се връчи на отдел „ИДОС” за назначаване на 
комисия и  отдел „Бюджет и финанси” за сведение. Да се публикува на официалната 
интернет страница на Община Стралджа и във регионален вестник най-малко 10 дни 
преди датата на провеждане на търга.

Контрол по изпълнението възлагам на Койка Тодорова- зам. кмет на Община 
Стралджа.

Атанас Киров:/п/
Кмет на община Стралджа

 

№ 
по 

ред Землище НТП Им.№ дка категория 

Начална годишна  
  тръжна цена 
        / лв./ 

Депозит-
10 % от 

началната  
 год. 

тръжна 
цена  

/ лв./ 
1 Недялско лозе 097019 12.173 пета   347.00  
2 Недялско лозе 098004 28.493 пета   812.00  
3 Недялско лозе 099002 69.949 шеста 1678.00  
4 Недялско лозе 097023 11.152 пета   318.00  
5 Недялско лозе 099005 2.000 пета     57.00  
6 Недялско лозе 099006 2.000 пета     57.00  
7 Недялско лозе 099007 2.000 пета     57.00  
8 Недялско лозе 099008 2.000 пета     57.00  
9 Недялско лозе 099009 2.000 пета     57.00  

10 Недялско лозе 099010 2.000 пета     57.00  
11 Недялско лозе 099011 2.000 пета     57.00  
12 Недялско лозе 099012 2.000 пета     57.00  
13 Недялско лозе 099013 2.000 пета     57.00  
14 Недялско лозе 099014 2.000 пета     57.00  
15 Недялско лозе 099015 2.000 пета     57.00  
16 Недялско лозе 099016 2.000 пета     57.00  
17 Недялско лозе 099017 35.675 пета 1017.00  

 
ВСИЧКО 
ЛОЗЯ:   181.442  4856.00 486.00 
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EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ÏÐÈÊËÞ×ÂÀ ÏÐÎÅÊÒ ÍÀ 
ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ 

Изпълнението на проекта на Община Стралджа по Договор РД 50-212/ 07.12.2015г. 
с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разпла-
щателна агенция за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
е вече към своя край.

 Какво се случи през този 9 месечен период? Най-общо казано проектът 
протече на два основни етапа. Първи етап беше свързан с учредяването на МИГ 
- СТРАЛДЖА 2016г., а вторият - с подготовката и изработване на Стратегията за 
ВОМР на МИГ - СТРАЛДЖА 2016г.

В първият етап бяха проведени информациони срещи, информационни семинари 
и информационни конференции на които участниците бяха запознати с подходите 
ЛИДЕР и ВОМР, функцията на МИГ за развитието на територията, основните еле-
менти от процеса на създаване на МИГ. В срещите взеха участие представители на 
стопанския, нестопанския и публичен сектор от територията на МИГ - СТРАЛДЖА 
2016г. Този етап приключи с учредяването на Местна инициативна група – Стралджа 
2016г. на 11.04.2016г.

Във вторият етап  бяха проведени обучения на екипа на МИГ - СТРАЛДЖА 2016г. 
и на местните лидери, работни и информационни срещи, свързани с консултиране за 
подготовката на стратегията. Финални публични, консултативни мероприятия бяха 
проведените обществени обсъждания на СВОМР на МИГ – СТРАЛДЖА 2016г. в ад-
министративния център гр. Стралджа и в още две от населените места на общината. 

Дефинирането на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на проекта 
се извърши съвместно с партньорите. Привлечени  бяха представители на бизнеса, 
институции, нестопански организации и граждани, които имат интерес от развитие 
на територията. Извършено беше проучване и актуализиране базата данни за терито-
рията. Беше направен анализ на социално-икономическото състояние на територията, 
анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT), проведо-
ха се множество консултации с ключови субекти на местно ниво. На работните и 
информационни срещи бяха идентифицирани основните проблеми и възможности, 
бяха обсъдени и приоритетните области на интервенция. На обученията бяха разгле-
дани начините за формиране на основните елементи при разработката на СВОМР, 
оптимално разпределение на средствата, подбор на мерки за интервенция и др.

Във всички мероприятия участниците бяха  членове на Местната инициативна 
група, представители на партньорите, широката общественост, представители на 
малцинствени групи, жени, младежи и потенциални бенефициенти. 

След обществените обсъждания на Стратегия за ВОМР на МИГ - СТРАЛДЖА 
2016г. за документа беше подготвено искане за екологична оценка. След влизането 
й в сила, Стратегията подлежи на приемане от Общото събрание на МИГ - СТРАЛ-
ДЖА 2016г.

Проектът  се изпълнява  по Договор РД 50-212/07.12.2015г. с Министерство на 
земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция 
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за под-
готвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони.

Áóåíå÷êè íà „Äîáðà 
ñðåùà“ â ñåëñêèÿ äâîð

„Прекрасни“, „неверо-
ятни“, „безкрайно краси-
ви“… с тези определения 
гостите на Националния 
фолклорен фестивал „Бого-
родична стъпка“ Ст. Загора 

- българи и чужденци, се 
надпреварваха да се сни-
мат със стралджанските 
буенечки. Интересът към 
богатството и красотата 
на  шапките, писаните те-

рлици, сукманите беше 
както по време на пред-
ставянето на фолклорната 
група  от пенсионерски 
клуб „Дълголетие“  на Го-
лямата сцена пред журито, 
така и  на импровизирания 
селски двор „Добра сре-
ща“, където самодейците 
представиха  обичая „По-
срещане на буенечки на 
Великден“. За уникалните 
костюми, песните, обичая 
групата получи грамота за 
участие, диплом и плакет, 
както и множество покани 
за изява на Международ-
ни фолклорни фестивали. 
Сред новите почитатели на 
стралджанските носии се 
оказа и известния българ-
ски актьор Васил Михайлов 
който се снима с групата. 
Следващата изява на 

фолклорната група  е на 
предстоящия преглед на 
пенсионерските клубове в 
Ямбол.

Фолклорната певческа 
група при читалище „Про-
света 1928“ – Воденичане 
се завърна със заслужени  
награди от поредното пред-
ставяне на местния певче-

ски фолклор. На сцената на 
ХІ-я Национален тракийски 
фолклорен събор „Богоро-
дична стъпка“ 2016 само-
дейците грейнаха с пре-
красните си носии. А когато 

Âîäåíè÷àíöè ñ íàãðàäà 
îò „Áîãîðîäè÷íà ñòúïêà“

запяха песните зрителите ги 
заляха с ръкопляскания. Би-
товата група получи одобре-
нието на организаторите от 
община Стара Загора, Съюз 
на тракийските дружества 
в България, Тракийско дру-
жество „Одринска епопея, 
кметство Старозагорски 
минерални бани. Журито 
единодушно им присъди  
диплом за принос в съхра-
нение на фолклора, грамота 
за участието и плакет с 
поздравление за доброто 
представяне и пожелание 
да продължават все така 
родолюбиво да изучават, 
обичат и разпространяват 
българския фолклор.

Златен и сребърен ме-
дал получиха в гр.Априлци  
за певческо изкуство пред-
ставителите на женската и 
мъжка  фолклорни групи 
при НЧ“Проф. Асен Злата-
ров 1927“ с.Каменец Един 
наистина заслужен успех за 
старанието, амбициите, тру-
да и обичта на самодейците 
към богатия местен фолклор. 
И  доказателство, че когато 
искаш можеш да постигнеш 
всичко. На Националния 
фолклорен фестивал „Искри 

от миналото“ каменчани 
се състезаваха с  около 120 
фолклорни групи  от цялата 
страна. Сърцатото изпълне-
ние на песните от женската 
и мъжката групи предизвика 
аплодисментите на  хилядите 
гости на фестивала. Журито с 
председател  Юлия Цанкова 
заслужено присъди в раздел 
„Певческо изкуство“  диплом 
и златен медал на женската 
фолклорна група  за автен-
тичен фолклор и сребърен 
медал за мъжката фолклорна 

група. Браво , каменчани! 
Самодейците от Каменец 

това лято се представиха  
успешно и на Народния съ-
бор „Света Троица“, Топо-
ловградско. С награди за 
великолепно изпълнение на 
народни песни групите се 
върнаха и от Събора на Кара 
Кольовите дупки. Така колек-
цията от медали се обогати 
значително. Порасна и само-
чувствието на любителите 
на народното творчество от 
Каменец.

Â Àïðèëöè àïëîäèðàõà èçêóñòâîòî íà Êàìåíåö
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Ôîëêëîòåêà â Ñòðàëäæà

Една нова иници-
атива придобива 
все по-широк ин-

терес в Стралджа. Фол-
клорен танцов клуб  под 
ръководството на Нели Тон-
чева Кавалджиева обедини 
желанието на млади жени 
да играят народни танци. 
Всъщност идеята е доста 
отколешна и принадлежи 
на самия хореограф Тончо 
Тончев, който още в зората 
на демокрацията прозря, че 
младите хора ще имат нуж-
да от своя територия където 
да се учат на фолклор, да 
се разтоварват и да черпят 
българско самочувствие. 

В края на юли  група 
ентусиазирани дами  от 
Стралджа сложиха нача-
лото на фолклотеката. На 
първото събиране някой от 
тях направиха проходилка в 
правото хоро, но затова пък 
след  аплодисментите на по-
опитните добиха кураж да 
се хванат и на по-сложните 
стралджански хора като 
„Трите пъти“ и „Еленино“. 
Хубавото на съвременното 
хорище е, че  е без такса , с 
огромно желание и видимо 
вдъхновение. На втората 
среща  хорото с танцува-
щите се удвои ,  заявките за 
третата се увеличиха още. 
Майки посещават   фол-
клотеката с децата си, мъже 
молят да бъдат ако не учас-
тници поне  в зрителската 
аудитория, което  подсказва, 
че   хорото ще се изпъстри. 
Границите във възрастта 
на участниците все повече 
се разтеглят. На хорото са 
майки и дъщери, баби и 
внуци. И всички играя със 
завидно старание и огромно 
желание.

Нели Тончева не крие, 
че е щастлива от този ин-
терес. Радва се, че може да 
изпълни бащината заръка в 
Стралджа хорото да не се 
къса и в него да се увличат 

все повече деца и млади 
хора. Фолклотеката, която 
е обявена като „ФТК Тон-
чев 2016“ , всъщност става 
продължител на народната 
традиция за мегдански хора 
и потвърждава, че „Песен 
синор няма и хоро не ста-
рее!“

  Успех на танцьорите!

ÌÍÅÍÈßÒÀ:
Ðàäêà Âàñèëåâà:

“ Стралджа отдавна има-
ше нужда от такъв танцов 
клуб. Приветствам идеята, 
благодаря на Нели Тончева, 
която с огромно желание, 
вдъхножвение и търпение 
ни учи на стралджанските 
танци. Всяко посещение 
носи истинско освежаване, 
радост и настроение. Кол-
кото повече усвояваме тан-
ците, толкова по-добре се 
чувстваме. И Искаме нещо 
ново и все   по-трудно! Нали 
сме стралджанци, трябва да 
се представяме на хорото 
както подобава!“
Òàòÿíà Ìîíåâà:

 „За мен е истинско удо-
волствие да посещавам фол-
клотеката. Това е школа не 
само за усвояване на народ-
ни танци, но и прекрасни 
фитнес упражнения, които 
ни освежават, създават на-
строение. Очаквам с нетър-
пение всяка сбирка. И ако 
в началото имаше някакво 
съмнение, че няма да се 
справим с по-трудните хора, 
сега вече добихме кураж. И 
веселбата е пълна! Мога да 
си призная, че без да искам 
денем си тананикам музи-
ката, „преговарям“ танцо-
вите стъпки и у дома. Така 
пренасям настроението и в 
семейството си. Надявам се 
нашия клуб да се разраства. 
Това е и нашият принос за 
съхраняване на спомена за 
нашия  прекрасен хорео-
граф Тончо Тончев.“

Ìèëåíà Ãåîðãèåâà:
 „Нашата фолклотека  се 

превърна в най-предпочита-
ното  място за посещение. 
Танците ни обединяват, кон-
тактите ни стават все по-ин-
тересни и забавни, организи-
раме си свои събирания, за 
да споделяме. За понеделник 
и сряда първите ми задачи за 
деня започват с посещение 
на клуба.  След всяка участие 
се чувствам прекрасно, с по-
вишен тонус и настроение!“
Ïàâëèíêà Ãåîðãèåâà:

 „Включих се във фол-
клорния танцов клуб с ог-
ромно желание и с очакване 
да науча повече за нашите 
народни танци. За мен това 
е както удоволствие, така и 
предизвикателство. Усили-
ята си струват! Клубът ни 
даде увереност да танцуваме 
както  право хоро и „Дай-

чово“, така и по трудните 
„Еленино“, „Трите пъти“ и 
др. Тук всички ни обединя-
ва любовта към народното 

творчество, желанието да 
бъдем по-близо до корена 
си, да станем продължители 
на дълговечни традиции. 

Обстановката е прекрасна, 
настроението – завидно. И 
всяко посещение се превръ-
ща в приключение!“  

Äàìè òðîïàò õîðà è ðú÷åíèöè

Ïîãëåä êúì ìèíàëîòî è ðîäîâàòà ïàìåòÏîãëåä êúì ìèíàëîòî è ðîäîâàòà ïàìåò
Човек без минало е като 

дърво без корен. Не може да 
расте, липсва му  онова, което 
дава самочувствие и крила за 
полет. Стралджа е колкото 
древно толкова и интересно 
селище с богата история , с 
колоритни личности, градив-
ни, активни, родолюбиви.
По настояване на кмета 

на общината Атанас Киров, 
съвместно с Исторически му-
зей слагаме началото на една 
изследователска кампания за 
набиране на снимков материал 
и информация за кметовете 
на Стралджа. За някой от 
тях има съхранени факти, 
биографични данни и снимки, 
но за други в историята ос-
тава бяло петно. Нека заедно 
се опитаме да запълним тази 
празнина. Да открием всичко, 
което можем за кметовете 
на Стралджа, да ги опознаем. 
Това не само ще ни обогати, 
но ще ни даде стимул за по-
вишаване знанията изобщо 
за развитието на селището и 
общината.

Йордан Танев Зотев е 
кмет на Стралджа от 1915 
до 1919г. Той произхож-
да от местно земеделско 
семейство. Работил като 
бакалин, продавал смесена 
стока – вино, бира, колбаси 
и други дребни стоки. Това 
продължава няколко години 
през които се радва на ува-

жението на съселяните си. 
Вероятно това е изиграло 
ролята за   предложението 
да стане кмет на Стралджа. 
Изправен пред дилемата да 
зареже успешната търговия  
Йордан Зотев дълго умувал 
на кого да предаде бакали-
ята, за да запази магазина. 
В крайна сметка решава 

да се довери на своя много 
уважаван приятел Андон 
Мръчев. След известно 
време на размисъл Андон 
Мръчев приема предложе-
нието и от тогава бакалство-
то става негова професия. 
А съгласието му всъщност  
отваря вратата на Йордан 
Зотев към кметството. 

Çà äà êìåòóâà Éîðäàí Çîòåâ èçîñòàâÿ  áàêàëèÿòà

Като имотен човек и до-
бър стопанин  Йордан Зотев 
разполагал с около  400 дка 
нива. В този период взема 
решение да предаде това 
богатство на синовете си  
Йордан и Енчо. От тази 
земя  дъщерята Тяна не 
получава дял. Периодът на 
кметуване не е дълъг, но 
достатъчен, за да извърши 
добри дела новия кмет. По 
негово време се раздават 
парцелите  пред кметството, 
където било гола поляна. 
И по този начин се дава 
възможност централната 
част на селището  да  се 
разраства и благоустроява. 

Йордан Зотев бил сна-
жен, енергичен човек, кой-
то умеел да взима мъдри 
решения. Известен с това 
, че размишлявал сериозно 
преди да произнесе мне-
нието си.

След като приключва с 
кметуването  той продъл-
жил да работи още дълги 
години в кметството. Рад-

вал се да бъде полезен, 
помагал на всеки, участвал 
във вземането на решения 
за бъдещето на Стралджа.

 „ Като  потомка на Йор-
дан Зотев аз се гордея с 
него. Имам ярък спомен 
като дете на 13-14г. – връ-
щах се от спортни състеза-
ния/надбягване, скок и др./ 
Бях се представила добре 
за което получих  награда 
- книга. И първо на него се 
похвалих. Сигурно защото  
е бил уважаван и авторите-
тен човек!“, разказва Пенка  
Атанасова Трифонова.

В края на живота си Йор-
дан Зотев ослепява. Това 
го мъчи силно и той изби-
ра сам да сложи край на 
дните си. Често повтарял, 
че не иска децата му да 
го гледат в такова тежко 
състояние. Провесил на 
гредата в собствения си дом 
пояса си и се обесил. Така 
приключил земния път на 
един от достойните кметове 
на Стралджа.


