
email: s_vesti@abv.bg

 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки автомобили и микробуси
ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, богата гама масла, филтри, анти-

фризи, 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 ваучери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хладилник, 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. 1)   14. 01. 2016 ã. 

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР 
НА: 420 ЛЕВА;       
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50  ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕ-

СЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15 ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА;
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% ВЪРХУ 

ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
 Р. Стаматова   0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240                                                     

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!

Ëîøè íîâèíè!Ëîøè íîâèíè!

Îùå ñàíêöèè çàðàäè ñòàðàòà âëàñò, 
ñóìàòà òîçè ïúò å íàä 300 õèëÿäè ëåâà
Äúùåðÿòà íà áèâøèÿ ñåêðåòàð íà îáùèíà Ñòðàëäæà 
ó÷àñòâàëà â åäèíèÿ îò ñàíêöèîíèðàíèòå  ïðîåêòè

За Община Стралджа новата 2016 г. стартира с 
поредните неприятни  новини. Като зъл магьос-
ник предишното управление поднася нови и нови 

изненади, които утежняват финансовото състояние на 
общината. Със свое писмо ръководителят на управляващия 
орган на ОП”Околна среда” уведомява кмета  за проверка 
по открита процедура по ЗОП за строителство с предмет 
„Проектиране и извършване на закриване и рекултива-
ция на депото с преустановена  експлоатация на община 
Стралджа” и сключен в резултат на нея договор от 11.06. 
2015г. на стойност 3 201 000 лв. без ДДС с Консорциум 
„Мараш-2015”. Следват 7 страници обяснения за направени 
нарушения, имащи финансов ефект, а именно:

- некоректно заложено изискване в обявлението
- в частта „проектиране”- техническото предложе-

ние на участника не отговаря  на изискванията на възло-
жителя

По отношение на дейността “проектиране” УО на ОПОС 
установява още, че линейният график  не е съобразен с 
минималните изисквания  на възложителя. Последиците от  
идентифицираните два бр. нарушения са повече  от ясни 
и аргументирани  съгласно Методологията за определяне 
на финансови корекции. Съгласно степента на сериозност 
на установеното отклонение от офертата на участника, 
избран за изпълнител, община Стралджа  трябва да по-
несе процентния показател предвиден за най-сериозното 
нарушение – корекция  в размер на 5 %  от стойността 
на договора.

Продължава на стр.3

Áåç óâåëè÷åíèå 
íà òàêñà  áèòîâè 
îòïàäúöè
Таксата за битови отпадъци за физически 

и юридически лица в община Стралджа през 
новата 2016 г. няма да се увеличава, решиха 
единодушно съветниците в Стралджа. Тя ще се 
запази същата както и през 2015г. Средствата, 
които се очаква да постъпят, ще бъдат доста-
тъчни за извозване отпадъците на новото депо.

Подробности на стр. 3

Ïðîìÿíàòà å â õîä
С встъпването си в длъжност кметът на об-

щина Стралджа Атанас Киров и неговият екип 
постепенно прилагат изпълнение на поетите 
ангажименти пред своите избиратели. След сери-
озен преглед на предишното управление и анализ 
на финансовото и организационно състояние на 
общината  вече са направени първите промени. 

Още по темата на стр. 2
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ТЕЛ.  0884526499
 èçâúðøâà 

ëå÷åáíè ìàñàæè 
ïî àäðåñè

0878951057 
ПРОДАВА

изгодно едноетажна 
къща  с допълнителни 
постройки и двор 600 
кв.м. в Стралджа на ул. 

„Иван Рилски”

Ïðîìÿíàòà å â õîä
С встъпването си в длъжност кметът на община 

Стралджа Атанас Киров и неговият екип постепен-
но прилагат изпълнение на поетите ангажименти 
пред своите избиратели. След сериозен преглед на 
предишното управление и анализ на финансовото 
и организационно състояние на общината  вече са 
направени първите промени. 

Ñúêðàòåíè ìåäèéíè äîãîâîðè
През изминалата 2015г. общината си е позволила 

лукса да договорира комфортно медийно платено 
обслужване със 7 бр./електронни и печатни/  СМИ на 
обща   стойност  за година 16 584 лв. Традиционно  
договорите за медийно обслужване са сключвани 
с представителни  медии от Ямбол и Сливен. Не 
липсват и еднократно подписвани договори за 
реализация на телевизионни филми от външни 
медийни партньори, за които сумите са извън по-
сочената. Допълнително ТВ филми са поръчвани и 
по изпълнение на някой от проектите на общината. 

Почти всички договори с медии изтичат през яну-
ари и ръководството на общината ще прецизира с 
кои  и колко от тях да продължи да работи. Само от 
съкратените за сега  медийни договори   общината 
ще осигури годишна икономия в размер на 9 000 
лв. На този етап се подготвя сключване на три нови 
договора  за медийни услуги през 2016г. на обща 
стойност 7 584 лв.   

Ïåíñèîíåðèòå – ñ ïðåêðàòåíè äîãîâîðè
В края на 2015г. кметът на общината Атанас  

Киров проведе обещаните разговори с всеки от 
назначените на работа служители. Равносметката 
на база финансовите възможности  и корекция на 

раздутия до крайност щат наложи освобождаване на 
8 служители на пенсионна възраст. От тях двама са с 
предизвестия и един – с предстоящо прекратяване на 
договора през м.март. Съкращенията, които осигуря-
ват известни икономии на ФРЗ,   са в изпълнение  на 
предизборните обещания на г-н Киров за корекции 
в администрацията на общината. 

Áåç ñðî÷íè òðóäîâè äîãîâîðè
Ръководството предприе освобождаване  на 10 

служители със срочни трудови договори като по-
голямата част от тях са от дейност „Общинска 
администрация”, останалите – работници от отдел 
„Чистота” и „Озеленяване”. По преценка на ръковод-
ството  с прекратени безсрочни трудови договори са 
и служителите Атанаска Христова, секретар, Динка 
Христова, гл.експерт, Жечко Вълчев, гл.специалист, 
Жоро Йорджев, дежурен. В последствие ще се пре-
цизира дали на  мястото на всички съкратени  ще 
има нови назначения или ще бъдат ликвидирани като 

бройки съгласно новата общинска структура. 

Íîâè êìåòñêè íàìåñòíèöè
В три от селата на общината – Правдино , Богорово 

и Леярово е направена смяна на досегашните кмет-
ски наместници. Каля Атанасова , Митко Ангелов 
и Пенка Колева са освободени и на тяхно място са 
назначени новите км.наместници: за Богорово – 
Михал Михалев, за Правдино – Бойо Тодоров и за 
Леярово – Таня Господинова.

Èêîíîìèÿ íà ãîðèâà
Само за два месеца община Стралджа отчита 

сериозно намаление в разхода на горива. Ако през 

октомври документите сочат изразходени средства за 
горива доставени от фирма „Омакс” в размер на 6 
703,80 лв. то през ноември те падат наполовина – 3 
282,84 лв. През декември разходите за гориво вече 
са  на стойност само 2 917,99 лв. Равносметката дава 
повод за сериозен размисъл. Дали изборното време не 
е било виновно за разточителното зареждане с гориво на 
МПС на общината? Или свиването на разходите  през 
първите два месеца от новото общинско ръководство 
може би се дължи на  затегнатия контрол и прецизиране 
на всяко излишно пътуване? Пъзелът се подрежда по-
степенно. Ако нещо все пак е ясно на всички – ненужни  
разходи община Стралджа няма да прави!

Äîáðîâîëöè
В почистването на снега по улиците на  Стралджа 

активно и безвъзмездно се включиха 20 доброволци.  
Примерът за добронамереност и готовност за подпома-
гане на новото общинско управление дадоха хора, които 
категорично отказват заплащане. Под ръководството 
на новоназначените отговорници по дейността  Марин 
Милев и Нанчо Вълков мъжете се трудиха  абсолютно 
безвъзмездно и допринесоха за бързото почистване на 
улиците в общинския център. Такова нещо се случва 
за първи път в историята на управлението на града  и 
заслужава адмирации.  

Първата януарска среща 
с кметовете и км. наме-
стници в община Стралджа 
започна с обсъждане на 
въпроси свързани с пред-
стоящото разпределение 
на общинските земеделски 
мери и пасища на живот-
новъди от общината. Спаз-

вайки всички  законни изи-
сквания и на базата на един 
добър опит експертите  
от отдел „Икономически 
дейности и общинска соб-
ственост” насочиха внима-
нието на присъстващите 

към най-важните въпроси 
по темата, проучвателска 
и информационна дейност 
предхождаща разпределе-
нието на общинските мери 
и пасища.  В разясняването 
на процедурата активно 
участва и зам.кметът Бо-
жидар Нихорлиев, който 

даде  указания за предсто-
ящата работа.

Във втората част на 
съвещанието кметът на 
общината Атанас Киров 
представи на кметовете 
и кметските наместници 

новоназначения секретар 
на общината Роска Стой-
кова. Веднага след това 
г-жа Стойкова пожела да 
запознае колегите с под-
готовката по приключване 
на регистрите по граждан-
ското състояние и предсто-
ящата среща с Добрина 
Клисурска, ръководител 
Тeриториално звено ГРАО 
Ямбол.

Зимното поддържане 
на общинските пътища и 
снегопочистването в на-
селените места се оказа 
една от най-щекотливи-
те теми в която активно 
се включиха всички при-
състващи. Подлагайки на 
анализ извършената до 
момента работа на фир-

мата, с която общината 
има договор за почиства-
не на четвъртокласната 
пътна мрежа, кметовете 
и км.наместници един по 
един  изразиха мнението 
си за качеството на ра-
ботата и съгласие или не 
за подписване на прото-
колите. Милен Стамов , 
кмет на Зимница, не скри 
неудовлетворението си от 
факта, че фирмата не си 
е свършила работата по 

почистване на пътя Зим-
ница- Драгоданово. Реша-
ването на проблема е със 
съдействието на местни 
земеделски производите-
ли. За такава навременна 
и  безвъзмездна помощ 
докладваха и кметовете на 
Каменец, Джинот, Чарда 
и др. Благодарност беше 
изразена  към  фирма „Ми-
литон- Георги Иванов” с 
ангажимент за  почистване 
на републиканската пътна 
мрежа, но въпреки това не 
отказва да направи  про-
ход и в основните селски 
улици на селата Каменец, 
Тамарино, Войника, Са-
ранско. 

Обсъждайки предсто-
ящата целогодишна рабо-

та с фирмата отговаряща 
за почистване на четвър-
токласната пътна мрежа 
всички изразиха съгласие-
то си с Божидар Нихорли-
ев, зам.кмет, за постоянен 
и много прецизен контрол 
върху извършваната работа  
по договора. Част от плана 
на общината за действия 
при сняг и заледяване ще 
бъде постоянното наблю-
дение на всяка услуга от 
фирмата. 

Ñðåùà ñ êìåòîâåòå

Ïðåòåíöèè çà 
êà÷åñòâî íà õðàíèòå
На базата на постъпили в общината сигнали  от звена 

на ДСП в Стралджа, Каменец и Войника, от кухните 
на детски градини,  ясла и ДВУИ Маленово за мно-
гократна доставка на хранителни продукти с недобро 
качество, което на практика влошава и качеството на 
приготвяната храна за деца и възрастни, общината под-
готви и изпрати сигнално писмо с предупреждение до 
управителя на  фирма „Панда  И.П” ЕООД, с която има 
договорни отношения. Сигналите, които са потвърдени 
и от кметовете на населените места,  не са от вчера и 
днес. Те визират некачествени плодове и зеленчуци и 
високи цени на продуктите. Това се потвърждава от 
направените проверки от страна на общината. Става 
ясно, че ръководителите на заведенията са посочвали 
проблемите на фирмата-снабдител, правена е и подмяна 
на продукти- основно зеленчуци и яйца. Жалкото е, 
че  през годините все пак общината не се е намесила 
категорично за решаване на проблема. В оставащите 
месеци до приключване на договора с фирмата новото 
общинско ръководство  настоява за извършване на 
доставки с качествени плодове и зеленчуци и всички 
видове хранителни продукти като се набляга и на това, 
че ще отказва сирене, което не е млечен продукт. Към 
сигналното писмо общината прибавя и копия от писмата 
на ръководителите на местните звена, потърпевши от 
доставките на фирмата.
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Â Îáùèíà Ñòðàëäæà 

Áåç óâåëè÷åíèå íà òàêñà  
áèòîâè îòïàäúöèáèòîâè îòïàäúöè

Таксата за битови отпадъци 
за физически и юридически 
лица в община Стралджа през 
новата 2016 г. няма да се уве-
личава, решиха единодушно 
съветниците в Стралджа. Тя 
ще се запази същата както и 
през 2015г. Средствата, които 

се очаква да постъпят, ще бъдат 
достатъчни за извозване отпа-
дъците на новото депо.

Очакваните  приходи  за 
2015г. в размер на 600 000 лв. 
при първоначално заложени 550 
000 лв. , от тях текущо събра-
ните са 541 083лв., като сумата  

се разделя почти наполовина 
между  физически и юриди-
чески лица. Средният процент 
събираемост за 11-те месеца 
на годината от юридически 
лица по текущ облог е 66%, 
а от физически лица – 61%. 
Очакваното изпълнение в края 
на годината  за физически  и 
юридически лица е около 70% 
и това наложи актуализация на 
план-сметка „Чистота”.

Равносметката сочи, че до 
края на годината разходите за 
сметосъбиране  и сметоизвоз-

ване ще достигнат 227 022 лв. 
при първоначално заложени 243 
929лв. като спестените средства 
са изразходвани за закупуване 
на нови съдове за около 24 000 
лв.  Общата план-сметка за 
всички дейности по услугата 
ще възлиза на 600 000 лв.

За новата 2016 г. обща-
та стойност на разходите по 
проекта за дейност „Чистота” 
възлиза на 738 800 лв. От тях 
за почистване на сметища се 
предвиждат близо 16 хил.лв. 
Обезпечения по чл.60 и отчи-

сления по чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците  - 80 
391 лв.

От м.декември  отпадъците 
се депонират на регионалното 
депо. Депото в Стралджа  е за-
крито, изпълнението на проекта 
по рекултивацията вече е  одо-
брено от приемателна комисия.

За нови съдове през 2016г. в 
план-сметката са заложени 43 
890 лв., което означава осигуря-
ване на нови 45 бр. контейнери 
тип „Бобър” и 250 бр. пластма-
сови кофи за подмяна. 

Решение на ОбС е заяви-
лите определяне на ТБО спо-
ред количеството на битовите  
отпадъци и ползване на вид 
и брой съдове за годината на 
нежилищни имоти, да заплащат 
такса както следва: 

за 1бр. контейнер тип „Бо-
бър” в размер на 1067 лв. 

за 1 бр. пластм.кофа 240 л. в 
размер на 247 лв. като обслуж-
ването е два пъти месечно. 

ОбС утвърди План-сметката 
за дейност „Чистота” за 2016г. 
в размер на 738 800 лв.

Община Стралджа успя 
безпроблемно да се справи 
с първия сняг, който тази 
зима падна  в първите дни 
на януари.  Под строгия ли-

чен контрол на зам. -кмета 
Божидар Нихорлиев, фир-
мата за зимно поддържане 
на четвъртокласната път-
на мрежа   още по тъм-
но излезе на минусовите 
температури.  Машините 
направиха необходимия 
проход до всяко селище и 
всички  общинските  пъти-
ща до обяд бяха в графата 
„ проходими при зимни 
условия”. И опесъчени!   
А снегът в южния  район 
се оказа съвсем не безо-
биден. Бялата  покривка 
достигаше половин метър, 
с навявания. Не липсваха  

и   проблеми.
В първия работен ден  

двете училища / ОУ”Св.
Св.Кирил и Методий” в 
Зимница и ОУ ”Хр. Бо-

тев” - Войника/ останаха 
затворени  поради невъз-
можност учениците да 
бъдат превозени. От Зим-
ница съобщиха за липса на 
ток от неделя вечерта за 
около 12 ч. Според кмета 
на селото Милен Стамов 
причината е била в авари-
рали трафопостове.  След 
бодърстване цяла нощ и 
грижа за почистване на 
пътища и улиците в селото 
, с активната и доброволна 
подкрепа на местни земе-
делски производители , 
тежката зимна обстановка  
е преодоляна. Освободени 

са   закъсали автомобили 
за хляб, дадена е помощ 
и на други.  Аварирал в 
канавката тежък камион с 
доставка за местен завод 

, /след липсата на каквато 
и да било реакция на на-
ционално ниво/, получи 
своевременна подкрепа от 
общината. Г-н Нихорлиев 
беше на 10-та минута на 
местопроизшествието и  
съдейства машина на зе-
меделски производител от 
Зимница да измъкне авари-
ралия камион.  По тъмно в 
3,30ч. беше оказана помощ 
и на аварирал бус в снега 
между Джинот и Чарда. В 
Каменец имаха проблеми 
с ел.енергията за около 
10-12ч. В Недялско тряб-
ваше да решават проблем 

с водата. В Джинот беше 
нарушено снабдяването с 
хляб. По обяд е  намерено 
решение  със смяна на дос-
тавчика. И в това село на 
помощ излезе със своите 
машини местния земедел-
ски производител  Стоян 
Славов. С негова техни-
ка  са почистени всички 
улици. В Чарда на помощ 
с техника  се  включи зе-
меделския производител 
Георги Иванов.  В Поляна 
хлябът успя да пристигне 
към обяд. За проблем с 
ел.енергията  съобщиха от  
Люлин. Ранно обледяване 
наложи  повторно почист-
ване на пътя Зимница-Чар-
да. До вечерта проблемите 
вече бяха ликвидирани,  
графиците по снабдяване 
на магазините с хляб -  въз-
становени и никой гладен 
не остана. 

Още във вторник  вре-
мето показа  зимната си  
прелест. Но се  зададе 
друга тревога. Прогнози-
раните промени в  тем-
пературите и очаквания 
дъжд  да не   доведат до 
обледяване на пътища-
та, което ще бъде  далеч 
по-сериозно предизвика-
телство за фирмите и за 
хората. „Ще се справим!” 
категоричен е енергичния 
Божидар Нихорлиев, който  
е готов с нова организация 
за почистване на пътищата. 

Ïúðâè çèìíè ãðèæè
Ñíåæíà ïîêðèâêà â Ñòðàëäæà 10-12 ñì, íàä 30 ñì. â þæíèòå ñåëà íà îáùèíàòà
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писмо  от  Държавен 
фонд”Земеделие”, Раз-
плащателна агенция, 
известява, че във връз-
ка с издаден доклад и 
констатации на серти-
фициращия орган при 
извършен одит на ДФЗ 
за финансовата 2014г. по 
договор за предоставяне 
финансова помощ  от 
ПРСР относно общест-
вена поръчка с предмет 
Изпълнение на СМР с 
предмет „Реконструкция 
и благоустрояване на 
паркове гр.Стралджа” 
за обекти „Южен парк” 
и парк”Младост” са ус-
тановени следните на-
рушения:

- в  обявлението  
не се съдържат всички 
изисквания за подбор 
на участниците, в доку-
ментацията за участието 
са описани изисквания, 
които не фигурират в 
обявлението. Цитират 
се и дискриминацион-
ни критерии за допус-
тимост. В писмото се 
цитират и пропуски в 
работата на комисията  
за разглеждане, оценка 
и класиране на офертите. 
Изводът от извърше-

ната проверка: участ-
никът „Булгарцвет -90 
Танев” ЕООД е с доми-
ниращо участие както в 
обединението „Консор-
циум Озеленяване Б” 
така и в „Благоустроя-
ване-Озеленяване” и се 
явява основен изпъл-
нител на поръчката, т.е. 
покрива минималните 
изисквания на възло-
жителя самостоятелно. 
Оценителната комисия 
не е извършила проверка 

относно наличието на 
по-благоприятна оферта. 
Нарушение по изисква-
нията на ЗОП е  че оцени-
телната комисия посочва 
единствено оценките по 
критерий „цена” без да 
се посочват конкретните 
ценови предложения на 
всеки от участниците. 
Така изискването, кое-
то цели прозрачност и 
обективност на работата 
на комисията, се оказва 
тотално пренебрегнато.
ДФ”Земеделие” счи-

та, че има нарушения 
на законодателството  в 
областта на обществе-
ните поръчки които, съ-
гласно Методологията,  
налагат приложение на 
пропорционалния  ме-
тод за определяне на 
финансова корекция или 
10 % от сумата на раз-
ходите  по договора с 
ДФ”Земеделие”. 
Така общата сума от 

корекциите  по  двата 
проекта, които община 
Стралджа е задължена 
да изплати, е в размер на 
310  хиляди лева. 
Направените  коре-

кции повдигат въпроса 
кои са ръководителите 
на проблемните проекти 
и специалистите в еки-
пите, допуснали да се 
стигне до тези нередно-
сти?  Дали всичко това се 
дължи на некомпетент-
ност, безотговорност или 
съзнателно нарушение 
на законността?
Ясно е, че  екипът за 

управление на проект 
„Реконструкция и бла-
гоустрояване на паркове 
в гр.Стралджа” не е от 
общината, а външен. 
Негов ръководител е Ро-
сен Русков с ключови 

Îùå ñàíêöèè çàðàäè ñòàðàòà âëàñò, 
ñóìàòà òîçè ïúò å íàä 300 õèëÿäè ëåâà

експерти  Емил Белев, 
инж.Юлия Господино-
ва и експерти Людмила 
Бонова и… инж. Стаме-
на Христова – дъщеря 
на бившия секретар на 
Общината – Атанаска 

Христова. Морално ли е 
това и имало ли е лично 
и семейно облагодетел-
стване в управлението 
на общината досега, ос-
тавяме всеки един от чи-
тателите сам да прецени. 

Припомняме, че вестник 
„Стралджански вести“ 
вече публикува още две 
корекции  свързани  с 
проекти, реализирани 
от властта управлявала 
Стралджа до месец ноем-

ври 2015 година. Общата 
сума на корекциите до-
сега вече достига близо 
500 000 лева. Сума, която 
новата власт в лицето на 
кмета Атанас Киров ще 
се опита да разсрочи. 
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На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. 
и доп.)

„Булгартрансгаз” ЕАД с адрес, гр.София, 1336, ж.к.”Люлин” 2, бул.”Панчо Вла-
дигеров” № 66, ПК 3, Булстат: 175203478

ÑÚÎÁÙÀÂÀ

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на 
междусистемна газова връзка Турция – България (ITB)”, фаза: Предпроектно проуч-
ване, която засяга Община Стралджа, Област Ямбол.

Подробна информация за проекта може да намерите в кметството на Общината. 
Контакт с инвеститора: Петя Богатинова – тел. 02/939 62 62; гр.София, 1336, 

ж.к.”Люлин” 2, бул.”Панчо Владигеров” № 66, ПК 3
Писмени становища и мнения се приемат в MОСВ, гр. София – 1000, бул. “Мария 

Луиза” № 22, тел. 02/940 6000.

Роска Василева Стойко-
ва е родена на 02.04.1968г. 
семейна с едно дете. За-
вършила е икономическа 
специалност в Технически 
университет гр.Габрово с 
образователно- квалифика-
ционна степен „бакалавър” 
впоследствие и икономиче-
ска специалност с образо-
вателно-квалификацион-
на степен „магистър” в 
СА”Димитър А. Ценов” 
гр.Свищов.

Трудовата й дейност 
започва от края на 1986г. в 
областта на счетоводната 
дейност. От началото на 
2002г. работи в ТП на НОИ 
гр.Ямбол в отдел „пенсии”, 
като последните близо 10 
години, работи като начал-
ник на сектор „Изплащане 
на пенсии”.

По покана на Г-н Атанас 
Киров, кмет на община 
Стралджа приема предло-
жението за длъжността 
секретар на общината.

- Г-жо Стойкова имахте 
ли колебанията да при-
емате предложението за 
секретар на община?

- Давам си ясната пред-
става, че да бъдеш секретар 
на община е огромна отго-
ворност. Не мога да твърдя, 
че не съм имала колебания 
но те са били по-скоро не за 
това, че няма да успея да се 
справя с административната 
дейност, а по-скоро доколко 
е развита екипната работа в 
самата община и на какво 
ниво е взаимното колегиално 
отношение между самите 

служители, работещи  там.
 Вие знаете, че аз идвам 

от една институция с голям 
имидж със страшно орга-
низиран ред, дисциплина 
и огромна динамичност на 
работа. Ръководната длъж-
ност, която заемах ми даде 
възможност да натрупам не 
само голям  организационен 
и професионален опит но 
най-вече да ценя труда на 
всеки един от колегите си, 
защото ако не ценим екип-
ната работа и не участваме 
активно в нея, то никога няма 
да постигнем определените 
общи цели на организацията.

Приех предложението на 
г-н Киров не само заради 
личното ми  уважение към 
него, но и заради това, че 
в негово лице видях човек 
отворен с цялото си сърце и 
уважение към хората, човек 
с голяма  енергия  и хъс за 
работа в името на гражда-
ните на община Стралджа 
и не на маловажно място 
екипа, с който г-н Киров за-
почва своето управление  са 
уважавани от мен достойни 
хора, доказали са се като 
професионалисти в различни 
области. Реших, че и аз мога 
да бъда част от този екип и 
приех това предизвикател-
ство, защото вярвам, че всеки 
с приноса си и натрупания 
професионален опит ще ус-
пеем да постигнем общата 
кауза, а именно общината да 
заработи с по-добри темпове 
в името на хората, което пък 
ще я направи една уважавана 
от тях институция.

- Давате ясни индика-

Ðîñêà Ñòîéêîâà, ñåêðåòàð íà Îáùèíà Ñòðàëäæà:

„Ùå áúäà ìàêñèìàëíî âçèñêàòåëíà 
â èìåòî íà ãðàæäàíèòå!”

ции, че предстои един же-
лезен ред в общината?

- Няма нищо страшно в 
това да спазваме някакъв 
ред и линия на поведение. 
Това ще даде сигурност и 
спокойствие във всеки един 
от нас, защото когато посо-
ката е ясна и решаването на 
проблемите става по-бързо и 
безболезнено. Няма да скрия, 
че ще изисквам от всеки 
служител не само показване 
на професионални умения, 
аналитично мислене, бързо 
адаптиране към новостите, 
но и всичко това трябва да 
се случва без излишно са-
мочувствие, без изпускане 
на излишни нерви и без да 
считаме, че някой е по – ве-
лик, така да кажа, от другите. 
Всеки един с дейността си 
заслужава уважение, неза-
висимо от позицията, която 
заема по длъжност.

- Какви са първите изи-
сквания, които поставяте 
към служителите от отдел 
АПО?

- Тепърва ми предстои да 
се запозная в детайли с рабо-
тата на всеки един служител 
от отдела, след което ще кон-
кретизирам и изискванията 
си, които ще бъдат насочени 
към подобряване или над-
граждане на постигнатото.

Като за начало споделих 
с колегите акцента на моята 
работа, а именно това, което 
споменах в по-горната част 
на интервюто. Като първи из-
исквания са да продължат да 
работят коректно и спокойно. 

Спазване на работно време, 
представяне на служителя 
при телефонна комуникация, 
както и най-вече  качествено 
и своевременно предоставя-
не услугите на гражданите.  
Неща, които не са новости и 
съм убедена че те се спазват, 
но все пак съм длъжна да ги 
спомена, защото авторитет на 
една институция може да се 
създава със сериозни пости-
жения, но и с поведението на 
служителите, което понякога 
съзнателно или не подценява-
ме, а не би следвало.

- Как преминаха пър-
вите Ви дни на новото 
работно място?

- Интересно и пълно-
ценно. Заех се с проучване 

на досега създадената  ор-
ганизация на работа, дви-
жението на документите, 
чрез регистрирането им 
в деловодната програма 
„Архимед”, която  впрочем 
ми е много добре позна-
та. Разгледах утвърдения 
Устройствен правилник за 
работата на общинската 
администрация. Предстои 
ми детайлно да се запозная 
с видовите услуги, предла-
гани от администрацията, 
като брой, регламент, цени 
и срокове. Ясно ми е ,че в 
тази област ще се наложи 
да поработим още повече и 
след анализиране на нещата 
най- вероятно ще излезем с 
предложение за актуализи-
ране на някои видове такси 
и цени на услуги.

- Очаква Ви много и 
съвсем не лека работа, 
поне плановете Ви изда-
ват това!

- Да така е, тепърва ми 
предстои много сериозна и 
отговорна работа. Осъзна-

вам степента на сложност 
на ангажимента, който по-
емам, но вярвайки в себе си 
и в моята отговорност ви 
уверявам, че всичко което 
трябва да дам от себе си, то 
ще бъде дадено в максимал-
на степен.  До колко ще се 
справя или не ще покажат 
резултатите от извършва-
ните във времето действия.

- Какво искате да по-
желаете на Вашите нови 
колеги в Общината?

- Първо искам да им 
кажа, че изпитвам  ува-
жение към всеки един от 
тях. Пожелавам им да бъ-
дат всеотдайни в своята 
работа, да имат позитивно 
мислене и да не се плашат 
от трудностите, с които се 
сблъскват. Да изпълняват 
задълженията си отговорно 
и с достойнство на можещи 
хора. 

- Благодаря Ви за това 
интервю !  Пожелавам 
спорни делници и успех!

Задълбочен анализ пред-
хожда решението на ОбС 
Стралджа за актуализация 
на бюджет 2015 г.  Като 
цяло планираните приходи 
в местните дейности не 
достигат. По собствените 
приходи се очертава  около 
100 хил. лв. неизпълнение, 
което се дължи най-вече 
на нереализирани сделки 
за продажба на земеделски 
земи. Не достига плани-
рания приход  от „Друго 
финансиране” за получаване 
на отчисления  от РИОСВ 
Ст.Загора за финансиране 
на проект „Рекултивация  
на депо за отпадъци”. На 
база реализираните приходи  
финансирането на разходите 
също не достига. Общината 

ще приключи с налични 
неразплатени разходи. Във 
връзка с усвояването на 
целева субсидия  на КР и фи-
нансиране на някой  обекти, 
съветниците одобриха  пред-
ложението обект „Ремонт на 
читалище Стралджа”, който 
не е реализиран през година-
та,  да отпадне и сумата от 
20 хил.лв. да бъде насочена 
за обект „Реконструкция 
читалище Правдино”, за 
който обект има реализирани 
СМР. От собствени приходи 
да се финансират разходи 
за проектиране на същото 
читалище в размер на близо 
10 хил.лв. Това са промените 
по разчета за КР, които бяха 
одобрени на заседанието 
на ОбС. 

Àêòóàëèçàöèÿ íà áþäæåò 2015
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Íà Éîðäàíîâäåí â Áîãîðîâî
Îòíîâî ñàìî æåíè íàãàçèõà â ëåäåíèòå âîäè  íà ðåêàòà

РЕЦЕПТИТЕ

Äúðïàíà áàíèöà ïî áîãîðîâñêè
- Ñòîÿíêà Òàíåâà
Продукти:
1 пак.мая
1 суп.лъж.сол
1 суп.лъж. захар
1 суп.лъж. олио
200 гр. сирене
С малко вода маята се подбърква, добавя се малко 

брашънце. Като се надигне още веднъж се добавя мал-
ко брашно. Когато маята е готова замесена добавят се 
4 яйца и още малко сол и 1 кг брашно с вода колкото 
поеме, плюс 1 лъжичка олио.

   Оформя се на 4  части ,  маже се с  олио и се оставя 
да бухне около 30 мин. На топло!

    Всяка от топките  се дърпа с намазани с олио ръце. 
Върху опънатата кора се поръсва натрошеното сирене. 
Отгоре леко се поръсва със захар. Навива се на руло, 
което после се нарязва на парчета и се реди в намазнена-
та с олио тава. Оставя се още да се понадигне в тавата, 
пече се. Като се зачерви леко отгоре се маже  със жълтък 
за гланц. Доизпича се  и като се извади от печката се 
поръсва с малко вода. Завива се с кърпа.

   Добър апетит!
Áîãîðîâñêè ñëàäêèø 
– Âåëè÷êà Ñïàñîâà

Продукти:
1 кис.мляко
1 ч.ч. захар
1/3 ч.ч. олио
1 суп.лъж.канела
3 суп.лъж.какао
1 суп.лъж. хл.сода, угасена в оцет
Всичко се обърква. Пече се. Като изстине се 
сиропира се със сироп:  1 ч.ч.захар, 2 ч.ч. вода да 

заври  на котлон
отгоре се маже с крем приготвен от 1 пак.масло и 1 

ч.ч. пудра захар. За украса може смлени орехи, шоко-
ладови пръчици

Спазиха и тази година традицията в стралджанското село Бого-
рово! Жените бяха тези, които смело влязоха в реката, за да извадят 
кръста и да благословят за здраве и берекет. Жените бяха тези, 
които цяла нощ месиха, точиха, пекоха най-прекрасните погачи 
, баници и курабии, за да черпят в празничния ден. Те вдигаха 
наздравиците и щедро пожелаваха богата и здрава година. Мат-
риархат по богоровски! Различното този път беше, че гостенката 
от Недялско Тодорка Йорданова, успя да извади кръста. С посве-
щение на съпруга - именник. Да, имаше и мъже край реката. Те 
благородно приеха грижата да запалят огньовете, да пекат наденици 
и сланинка и да се присъединят към трапезата… като му дойде 
времето. Хубавата традиция на богоровци споделиха фолклорната 
групи при клуб "Дълголетие" Стралджа и  прекрасната група от 
Палаузово, които не се умориха да пеят и да играят на хорото. Е, 
това е празник по народному! 

Èíòåðåñíîòî ñåëî   
Áîãîðîâî
По своему интересно е това село. Като небрежно подхвърлено 

на леко възвишение край пътя  от една гигантска ръка  , Богорово 
посреща всеки гост като с прегръдка. Тук още първия минувач ще 
те поздрави, ще ти подаде ръка, ще се заинтересува кой си, от къде 
си, кого търсиш. Ще ти се услади приказката, а ако имаш късмет 
да те поканят  в дома си, местните хора бързо ще те направят 
свой приятел. За друмника хляб и мерудия винаги  ще се намери. 
И някоя мръвка от домашното свинско.  За здраве ще те почерпят 
с домашно вино или ракия. Ще научиш колко силна е народната 
памет. С изумление ще видиш възстановка на ескимоски нож за 
дране на животни, намерен при разкопки в  двора на Станчо Минев 
преди около 10 г. От сладкодумния Митко Ангелов ще научиш, че 
точно такъв е използван от скандинавските народи за дране на риба, 
а в Богорово до днес използват подобни сечива за разфасовка на 
месо. Точно заради този нож Митко  ще направи паралел дори с 
викингите, минавали през древни времена по Черноморския район. 
Всъщност този мъж се оказва много богат на история. Съхранява 
стари документи за членство в местна кооперация, разказва за не 
много далечната земеделска слава на селището, произвеждало 
злато зърно, оттам и древното му име Арпач. С красиво народно 
красноречие Стоянка Танева ще те омае, а като почерпи и с май-
сторски направената дърпана баница, съвсем ще се окажеш в плен 
на Богорово. В дома на Величка Спасова ще хапнеш богоровски 
сладкиш, съпругът й Михал, днес кметски наместник на селото, 
пък е майстор на домашния суджук, за който в дома е отредено 
специално място.  Очарователната Виктория ще се похвали с 

нейните красиви гоблени, Минка Станчева ще сподели читалищ-
ната дейност, 90-годишната баба Слава Иванова ще разкаже свои 
спомени , но  няма да скрие, че най-възрастната в селото все пак 
е дружката й  Радка Йовчева на 93 г…

Това съвсем не е всичко , което може да се разкаже за село-
то. Има още безброй интересни факти, любопитни хора, които 
заслужават внимание. Нищо , че справката показва  само около 
60 д. население.
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Времето през 2015г. ни показа своите твърде контраст-
ни характеристики, мразовити дни през зимата и дълги 
летни горещини, от обилни валежи през зимните месеци, 
до продължително сухо лято. 

Зимата на 2015г. се характеризираше със средни темпе-
ратури по-високи от обичайните в сравнение с изминали 
метеорологични периоди. Снежна покривка в низините 
на Източна България липсваше почти през цялата зима, 
съществените валежи, които паднаха през зимните дни 
бяха предимно от дъжд. Студени нахлувания на полярен 
въздух имаше на два пъти през зимния период, но те 
бяха свързани със сухи въздушни маси, които ни носеха 
само характерния за Източна България вятър и мразовити 
температури. Най-студено за цялата зима беше през пър-
вата половина на януари. В новогодишната нощ посрещ-
нахме 2015г. с леден северен вятър, метеорологичната 
станция в Сливен отчиташе ураганни пориви на вятъра 
от 144км/ч.  Най-ниската температура за цялата зима в 
Стралджа отбелязахме на 8 януари, когато след стихва-
не на вятъра температурата падна до  -13. Единствения 
валеж от сняг, който образува тънка снежна покривка от 
едва 2-3см, падна в нашия град на 12 януари, която при 
последвалото затопляне се оказа твърде нетрайна. През 
втората половина на януари температурите се повишиха 
и стойностите бяха доста по-високи от обичайните, на 
23-ти отбелязахме пролетните за януари 15*. Общото 
количество на януарските валежи за Стралджа достиг-
наха 24л/кв.м, паднали през последните дни на месеца. 

През следващия месец февруари, валежите бяха зна-
чителни, които паднаха основно в началото и в края на 
месеца. За Стралджа месечното количество достигна 
86л./кв.м, а в Бургас за месеца паднаха 105 литра. 
През тези валежни периоди времето се определяше от 
по-топли въздушни маси и валежите при нас бяха от 
дъжд. Мразовито беше само през второто десетдневие 
на месеца, когато страната ни попадаше под влияние на 
сухи въздушни маси от северните части на континента. 
Поради липсата на снежна покривка не бяха достигнати 
ниски стойности в равнините, в Стралджа минималните 
стойности не паднаха под -6*. В планините студът беше 
доста по сериозен, на Мусала отбелязаха ледените минус 
24*, по високите части натрупа добра снежна покривка. 

След безснежните в равнините януари и февруари, 
в началото на месец март зимата се завърна ударно в 
някои райони на страната. Средиземноморски циклон, 
преминал през страната на 6 и 7 март донесе обилни 
валежи. В низините на Източна България студът не беше 
достатъчен и тук валежът беше от дъжд и мокър сняг, 
в Стралджа при този валежен процес паднаха 52л./кв.м. 
В западната половина от страната обаче обилен сняг 
натрупа дебела снежна покривка. Рекордно дебел сняг 
затрупа планините, Родопите бяха блокирани от повече 
от метър сняг. За обилността на този валеж в Родопския 
масив можем да съдим по измерените в метеорологич-
ната станция на Кърджали 130л./кв.м, паднали във вид 
на сняг. В Източна Рила снегът надхвърли два метра, 
което даде възможност на рилските преспи да се белеят 
по върховете на тази най-висока наша планина до края 
на предстоящото знойно лято. До средата на март, за-
къснялата зима особено в снежните райони не бързаше 
да си отива. През втората половина на месеца пролетта 

започна бавно да се настанява в нашата страна и темпе-
ратурите доближиха характерните за сезона стойности. 
Нови обилни валежи, донесени от нов Средиземномор-
ски циклон паднаха в края на март, тогава дъждовните 
облаци оставиха над нашия град 60л./кв.м. Общата сума 
на мартенските валежи за Стралджа достигна 126л./кв.м, 
което е 3 пъти над месечната норма. 

След рекордните зимни валежи, от втората половина 
на април започна нов период, период на малко валежи, 
за да се стигне до продължителна лятна суша. Месец 
април беше с променлив характер, доста хладно беше 
в началото на месеца, когато северните ветрове носеха 
студен въздух. Тогава освен ниските температури, пад-
наха и основните количества валежи, на които сумата им 
за месеца в Стралджа достигна 57л/кв.м. След 10 април 
настъпи истинската слънчева и топла пролет, темпера-
турите се повишиха, като най-високата отбелязана през 
месеца в нашия град беше +27*. 

Климатично месеците май и юни са валежни за нашата 
страна, валежите придобиват локален характер и тяхно-
то разпределение по територии става неравномерно. В 
равнинните райони на Източна България валежите през 
май и юни бяха по-малко от обичайните, за Стралджа 
количеството им достигна половина от средно климатич-
ното. В края на май и през юни започна да се наблюдава 
постепенно климатично засушаване, твърде нехарактерно 
за тези обичайно валежни месеци. Имаше и дни с високи 
температури, в средата на юни горещ въздух от югозапад 
повиши температурата в Стралджа до 35*, в Сандански 
отбелязаха 36. Доста повече бяха валежите в западната 
част от страната, където в някои райони количествата им 
надминаха 100л./кв.м. Колко неравномерно се разпреде-
лят тези конвективни летни валежи можем да съдим по 
количествата паднали в близкия Сливен, където за юни 
при едва 29л./кв.м. в Стралджа, там паднаха 119 литра, 
или 4 пъти повече. Но близостта на висока планина съ-
ществено променя количествата на валежите, така на 4 
юни при валеж в Стралджа от едва 1л/кв. м, в Сливен се 
изля порой от 59 литра. Тогава ситна, но силна градушка 
направи бял пейзажа в Карнобат, а в Жеравна ледените 
късове достигнаха големината на орех. 

Продължителни летни горещини се настаниха през 
юли, особено през втората половина на месеца, когато 
имахме следобедни температури в Стралджа около 35*. 
Високите температури уверено набираха скорост, докато 
се стигне до максималната от +37* достигната в нашия 
град на 30 юли, на този ден жегата в Сандански достигна 
41*. Освен горещ, юли беше съпроводен и с липсата на 
валежи, сушата се настани над цялата страна, в равнините 
на Южна България през целия месец липсваха валежи 
със стопанско значение. 

Август беше продължение на горещия юли, в много 
от дните максималните температури достигаха 35*, а 
най-високата стойност от 37* в Стралджа отбелязахме 
на 16 август. С навлизането на хладен и влажен въздух 
от север около 20 август, жаркото лято ни даде кратка 
почивка от горещините.  В северната и западна половина 
от страната паднаха добри валежи, в Югоизточна Бълга-
рия обаче валежите не бяха достатъчни за да преодолеят 
силната лятна суша. 

Какво беше необичайното по отношение на темпе-

ратурите в нашата страна през изминалото лято? Не 
толкова достигнатите максимални стойности, все пак 
температури от 37* за нашия град се случват всяко лято, 
необичайното беше продължителното задържане на ви-
соките температури, без да има периоди на захлаждания. 
Рекордно горещо беше лятото и в Централна Европа, в 
Унгария и Австрия температурите достигаха стойности 
от 35 +38* и тези показания се задържаха много продъл-
жително време. Западна Европа също почувства горещите 
африкански въздушни маси, но там поради близостта 
до океана продължителността им беше по-кратка, мак-
симална стойност от +37* беше отбелязана в Лондон и 
Берлин, а жителите на Париж почувстваха жарките +39*. 
На Европейският континент най-горещо беше лятото в 
Испания, особено месец юли, когато температурите там 
често достигаха +40*, в Южна Испания в отделни дни 
имаше и стойности до +45*.

И първите дни на септември в нашата страна останаха 
подвластни на типично летни стойности , в Стралджа 
термометрите отбелязваха стойности до 34 +35*. Захла-
ждане и нормализиране на температурите настъпи от 7 
септември, когато стойностите придобиха вече нормал-
ните за сезона показания. В Западна и Северна България 
паднаха напоителни валежи, но в Източна те липсваха 
и сушата тук не отстъпи позиции. Първите напоителни 
валежи при нас паднаха едва през последната седмица на 
септември, когато  есента показа своята хладна страна. 

Октомври беше прохладен и по-дъждовен, времето 
беше доста динамично. По-хладни въздушни маси от 
север в комбинацията със  Средиземноморски циклони 
определяха често облачното време, преваляванията бяха 
често явление. За Стралджа месечния валеж достигна 
50л./кв.м, близо двойно повече бяха валежите в Западна 
България, в София месечния валеж достигна 124л./кв.м. 
Почвените водни запаси се подобриха и това беше от 
благоприятно значение за първоначалното развитие на 
есенните посеви. 

След хладния и дъждовен октомври, през ноември 
есента показа че може да е топла и слънчева, време 
беше циганското лято да се настани над нашата страна. 
Температурите достигаха необичайно високи за ноември 
стойности, в някои дни термометрите отчитаха показания 
над 20*. Причината за това приятно и спокойно есенно 
време се дължеше на траен антициклон настанил се над 
цяла Южна Европа. Той определяше пренос на въздушни 
маси от запад -югозапад с произход от топлото Средизем-
но море. Промяна на атмосферната циркулация настъпи 
през третото десетдневие,  когато антициклона се разруши 
и на негово място се формира Средиземноморски циклон. 
Отначало попадайки в неговата източна периферия на 22 
ноември в нашата страна задухаха бурни южни ветрове, 
в Бургас скоростта на вятъра достигаше до 100км./час, а 
по планинските върхове надхвърли максималната скорост, 
която могат да отчитат ветромерите там от 144км./час. 
Южните ветрове ни донесоха и високи температури, в 
Стралджа термометрите отбелязаха 24*. След ветровете 
циклона ни донесе добри и напоителни есенни валежи, 
в Стралджа паднаха 45л./кв. м, а в Сливен 87. Ноември 
приключи със средна месечна температура доста по-висо-
ка от средно климатичната, метеорологичната станция в 
Сливен отчете средна месечна температура за ноември от 
11.6*, която е обичайна за април и с 4 градуса по-висока 
от средната ноемврийска. 

Следващия месец декември сравнително топлото 
време продължи. Над Южна Европа отново се изгради 
антициклон, който ни осигуряваше доста топлото за 
декември време. Липсата на циклони беше причината 
и за липсата на валежи през целия месец. Планините 
въпреки настъпващия зимен сезон, останаха безснежни. 
В равнините температурните инверсии и мъглите задър-
жаха температурите не толкова високи, но в планините 
стойностите бяха далеч над средно климатичните и там 
средно месечните температури бяха с над 4 градуса по-
високи от нормалните за декември. Най-топло беше в 
периода около Коледа, тогава в Стралджа отбелязахме 
+16*, още по топло беше северно от Стара планина, в 
Ловеч достигна +21, а в Монтана +22*. След пролетната 
Коледа, в навечерието на Нова година антициклон от се-
вер ни достави порция мразовит въздух, който ни напомни 
че сезона все пак е зима. Леденият северняк ни донесе 
ниски отрицателни температури с които посрещнахме 
Новата година. 

Продължава в следващия брой
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Ïîçäðàâëåíèÿ 
çà Ñèìîíà
Èíèöèàòèâàòà "Ïðåäàé äîáðî íàòàòúê” íà Êîêà 

Êîëà íàñúð÷è 50 îòëè÷íè ó÷åíèöè â Áúëãàðèÿ 

От „Кока-Кола“ вярват, 
че на Коледа стават чудеса 
и тази година организи-
раха поредната коледна 
кампания „Предай добро 

нататък“. 
Като част от кампания-

та, 50 български отлични 
ученици от 20 български 
общини в страната получи-

ха поздравителни картич-
ки, носещи лично послание 
и подписани от Министър-
председателя на Република 
България Бойко Борисов. 

СОУ “П. К. Яворов“ гр. 
Стралджа е сред избраните 
и в синхрон с коледната 
кампания „Предай добро 
нататък” директорът Ва-

лентина Маринова връчи 
тържествено празничния 
поздрав на Симона Ге-
оргиева, ученичка от ХІІ 
клас за постигнат висок 

успех през 2015 година и с 
пожеланието да продължи 
да полага старание както в 
училище, така и във всяко 
друго начинание.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ
Уважаема редакция, 
Бих искал чрез страниците на Вашия вестник да 

отправя най-сърдечни пожелания към всички жители 
на с. Поляна! И да ви разкажа как празнуваме.
По случай 213-та година от основаването на се-

лото и новата 2016г. по инициатива на кмета Пенка 
Иванова и библиотекаря Николина Янкова се събрахме 
на новогодишно тържество. Особено настроение дос-
тавиха специалните гости – „поканените” зетьове на 
селото със съпругите си – Михо Михов и Донка Ненова, 
Никола и Радка Христови, Георги и Златка Дженкови. 
С тях бяха и  кметицата Пенка със съпруга Димитър. 
Изненадата дойде от едно друго семейство в Поляна 
– Славка и Георги Илиев, които споделиха празника си 
„златна сватба”. Плод на 50-летния брачен живот 
на дългогодишният механизатор в ТКЗС и съпругата 
му  са трите дъщери, а днес и трима зетьове, които 
ги дариха с 6 –ма внуци и две правнучета. Да са живи 
и здрави! „Младоженците” почерпиха с домашно вино 
и ракия, баница и сладки. Нека щастливият им брачен 
живот продължава все така задружно! Поздравления 
поднесе Пенка Иванова, кмет на селото, с очакване 
тази година и други семейства да имат щастливи 
поводи за празненства.

Стоян Георгиев, с. Поляна

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ
Всеки  празник е чакан и обичан. Особено когато 

човек отбелязва поредната отминала година от жи-
вота си. Следите на времето не са важни, годините 
не тежат, когато сме с приятели и песента звучи за 
радост на всички.
Ние, пенсионерите от клуб „Златна есен” Страл-

джа,  отпразнувахме рождените дни на Димка Кара-
вичева и Лиляна Димитрова. За тях бяха добрите думи 
и пожеланията от ръководството на клуба. За тях 
бяха цветята, подаръците. Специален поздрав имаше  
за юбилярите Стайка Динева, която навърши своите 
70 години, Тройка Йорданова и Йорданка Железчева, 
които навършиха 60-те. 
Живи и здрави да сте! Весели, щастливи и все така 

заедно в клуба, с песни, танци и хумор  да отбелязваме 
красивите си празници!
С поздрав: 

К.Тенева, председател на клуб „Златна есен” 
Стралджа

БЧК достави  в 
Стралджа определе-
ните количества хра-
нителни продукти 
за първи транш по 
Оперативна програ-
ма за храни/ и или 
основно материал-
но подпомагане от 
„Фонда за европей-
ско подпомагане на 

Ïðàâîèìàùèòå â 
îáùèíàòà ñà  1 125

нуждаещи се лица”. Съгласно 
утвърдения график  раздаване-
то на помощите – хранителни 
продукти, на които имат право 

всички получа-
вали  енергий -
ни помощи , за 
отопление, сезон 
2014/2015г.,   ще 
започне  от  11 
януари като об-
щината създава 
организация по 
селата пакетите с 
храни да тръгнат 
още на 12 януари. 

Всеки от нуждаещите се ще 
получи по 5 кг брашно, 3 кг 
спагети, компот – 1,6 кг, 3 кг 
леща,  1 кг конфитюр.

Áëàãîñëîâ è â Çèìíèöà
Жителите на най-голямото село в общината - Зимница, от-

белязаха традиционно празника Йордановден. След посещение 

на храма "Св.Димитър" и празничната литургия на отец Борис, 
множеството се отправи към центъра където последва хвърляне на 
кръста. Двама млади мъже-  Красимир Василев и Пламен Янков, 
бяха смелчаците, които влязоха в студената вода в надпревара 
за кръста. Красимир Василев имаше щастието да грабне кръста, 
той получи и благословията на отец Борис. Както всяка година 
свещеникът направи обход на домовете с благослов и поръсване 
за здраве. Отец Борис беше скъп гост и в кметството. 

Äà å çäðàâî èìåòî âè!
По данни на ГРАО в 

община Стралджа  името 
Иван остава едно от най-
предпочитаните. Общо 514 
са именниците мъже, които 
празнуваха  в Стралджа  и 
по селата. Дамите с името 
Иванка са 191. Йордановци-
те, които предадоха щафе-
тата на празника, са  почти 
наполовина по-малко - 252. 
Още 148  са жените с името 
Йорданка, които спретнаха 
трапези. В община Страл-
джа  именяците, които по-
черпиха на 7 януари   са 18. 

Задават се нови именни 
дни -  Антонов- и Атана-
совден! Честито на всички 
януарски  именяци!

С пожелания за мир-
на и благодатна нова 
година, за здраве и успе-
хи, за щастие във всеки 
дом започна коледния 
концерт в читалище-
то на Воденичане. И 
за радост на всички  
присъстващи  послед-
ваха приятни минути 
с гостуващи и местни 
коледари, с песните и 
танците на Воденичане 
и Зимница.

Коледа се превърна 
в незабравим празник 
и за зимничани. Кон-

Äà å ìèðíà, äîáðà 
è çäðàâà ãîäèíàòà!

цертът, организиран от 
кметството и читалище 
"Възраждане-1926",даде 
възможност за изява 
на самодейците. И те 
показаха майсторството 
си в танци, песни и бла-
гословки. На сцената се 
изявиха жени и мъже, 
възрастни, младежи и 
деца. Със завидно ста-
рание и любов към тра-
дициите, с пожелания 
за щастлива, спорна и 
успешна нова година, 
за здраве и радост на 
всички!

Атанасовден се празнува всяка година на 18 януари. На този ден именници са Атанас, 
Атанаска, Наско, Насо, Нася.

Свети Атанасий, според народните поверия, е светецът покровител на зимата, снега 
и студа. Вярва се също, че зимният Св. Атанас си съблича кожуха, за да дойде лятото, а 
летния Св. Атанас го облича, за да дойде зимата.

Пекат се питки, които се надупчват с вилица, за да не се надупчат децата от шарка.
По традиция трапезата включва пиле, приготвено с ориз, което се раздава на близки 

и съседи за здраве.
И двамата светци са родени в Древен Египет. Свети Атанасий е духовен наследник на 

Свети Антоний. Св. Атанасий е роден в бедно християнско семейство - за разлика от Св. 
Антоний.

Още от малък се увлича по християнските идеи. Това прави впечатление на Алексан-
дрийския архиепископ Александър. След като завършва своето образование, Св. Атанасий 
е назначен за секретар на архиепископа на Александрия.

Няколко години по-късно през 319 г. младият Атанасий е произведен в свещенически 
сан – дякон. Той е един от участниците в Първия вселенски събор, който се е провел в 
малоазиатския град Никея през 325 г.

Една година след това историческо събитие Св. Атанасий е назначен за архиепископ 
на град Александрия.

Според народното поверие двамата светци са братя. Но на някои места се среща и 
вариант майстор-калфа.

Íà Àòàíàñîâäåí çèìàòà ñè îòèâà
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 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
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Бел. на ред.: Уважаеми ро-
дители, ако желаете Вашето 
дете да бъде включено в рубри-
ката „Децата на Стралджа”, 
изпращайте снимки  на адрес: 
nadia_j4@abv.bg  или s_vesti@
abv.bg. Задължително посоч-
вайте трите имена на детето, 
възраст, местоживеене и име-
на на родителите.

ÑÏÅÊÒÚÐ

Äîáðî ñúðöåÄîáðî ñúðöå

Антоний и Тодор

Мирослав Виктор Николай

Даяна Иван и Радослав

Тони и Жаки

Доброволците от 
БМЧК- Стралджа, 
които и тази година 
организираха своя 
благотворителен 
коледен базар на 
собственоръчно из-
работени картички 
и сувенири, се от-
читат с добра равно-
сметка. От разпро-
дажбата събраните 

средства са точно 
588,30 лв.! Те ще 
бъдат подарени на 
деца от Стралджа в 
неравностойно по-
ложение. Младите 
червенокръстци го-
рещо благодарят на 
всички дарители с 
пожелание за Весе-
ла Коледа и Щаст-
лива Нова Година.

Ïðèåìñòâåíîñò
Обичат и тачат народните обичаи в Иречеково. Има от кого да 

взимат пример младите. На Коледа група млади коледари посе-
ти всеки дом с песни и благословки, с пожелания да е богата и 
плодородна годината, да е мирна, здрава и щастлива. Посрещаха 
ги с радост, добри дари ги даряваха и споделяха надеждата за 
добра нова 2016г.

Áëàãîòâîðèòåëíà èíèöèàòèâà
Новоизбраните общински съветници от групата на МК ”Про-

мяна” в Стралджа  се обединиха около предложението на Гроздан 
Иванов, председател на групата, за събиране на средства в помощ 
на дете с тежък здравословен проблем от града. В навечерието на 
Коледа всеки от 7-те съветници от групата отдели от  месечното 
си възнаграждение за подпомагане лечението на детето. Със свой 
дял в инициативата се включват и кметът на общината Атанас 
Киров и неговите трима заместници.

Благотворителният жест няма да бъде еднократен. Решението 
на съветниците е системно да заделят определен процент от за-
платата си  за благотворителност. 

Îò äåòå 
çà äåòå
За поредна година добрия 

белобрад старец пристигна при 
децата от Център за обществена 
подкрепа Стралджа. И всички 
получиха подаръците за които 
предварително писаха в писма 
до дядо Коледа. Изненадата тази 
година дойде от доброволците 
на БМЧК. По инициативата 
"Подарък от дете за дете" "Ку-
тии на приятелството" получиха 
всички малчугани. И грейнаха 
лицата от радост.

През обектива 
на Ваня Дучева


