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ÀÏÒÅÊÀ "ÁÎÐßÍÀ” 
- ÑÒÐÀËÄÆÀ

 Ул.”Хемус” 18
 лекарствени средства от България и внос
 козметика
 санитарни материали
 детски храни
 изпълнение на заявки за специфични лекарства 
/в срок до 24 ч./
 Аптека „Боряна” работи с НЗОК

- Ìàãàçèí çà ñòðîèòåëíè 
ìàòåðèàëè -Ñòðàëäæà
Ул.”П. Яворов” – срещу пазара
Предлага изгодно всички видове 

строителни материали
Най- изгодни цени!
При крупни покупки – промоции!

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

ÌÅÑÀÐÑÊÈ  ÌÀÃÀÇÈÍ – 
ÅÒ” ÒÎÍÈ 2010” – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Ул.”Хемус” – срещу общината

ПРЕДЛАГА
âèíàãè ïðÿñíî ìåñî- 
ñâèíñêî è òåëåøêî

çàìðàçåíî è îõëàäåíî  
ïèëåøêî

Работно време: 8,30 ч. – 12,30 ч.
                          14,00 ч.- 18,00 ч. 
×åñòèòà Êîëåäà è Íîâà 
ãîäèíà ñ ïðîäóêòèòå íà 

ÅÒ”ÒÎÍÈ 2010”!

ÂÅÑÅËÀ ÊÎËÅÄÀ 
È ×ÅÑÒÈÒÀ ÍÎÂÀ 
ÃÎÄÈÍÀ !Äà å çäðàâà, ñïîðíà è óñïåøíà íîâàòà 2013 ã.!

Ùàñòëèâà Íîâà ãîäèíà!
Çäðàâå è ðàäîñò âúâ âñåêè äîì!

Âåñåëà Êîëåäà! ×åñòèòà Íîâà ãîäèíà!

ÂÅÑÅËÈ ÊÎËÅÄÍÈ È ÍÎÂÎÃÎÄÈØÍÈ ÏÐÀÇÍÈÖÈ!
Ñ áëàãîäàðíîñò êúì âñè÷êè, êîèòî ñå äîâåðÿâàò íà íàøèÿ 

ïðîôåñèîíàëèçúì è îïèò!

 
 

Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ï î ê à í à
Êúì âñè÷êè æèòåëè è ãîñòè íà Ñòðàëäæà

 ÄÀ ÏÎÑÐÅÙÍÅÌ ÇÀÅÄÍÎ ÍÎÂÀÒÀ 
2013 ÃÎÄÈÍÀ!

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Ето, че отново заедно сме 
пред прага на поредната Нова 
година. Заедно ще правим тради-
ционната равносметка на отми-
наващата 2012-та, ще търсим 
доказателства, че трудът ни е 
бил  полезен и градивен,  и  об-
надеждени от постигнатото ще 
си поставяме новите, още по-
високи цели. Това е характерно 
за всеки човек. Това е задължи-
телно, за да  осмисляме живота 
си, да го превръщаме  повече в   
повод за радост и по-малко - за 

ÊÎËÅÄÍÎ ÏÎÑËÀÍÈÅ 
Íà ñâåùåíèê Äèìèòúð, Öúðêîâíî íàñòîÿòåëñòâî 

ïðè õðàì „Ñâ.Àðõàíãåë Ìèõàèë” – Ñòðàëäæà

Величествен празник е Рождество 
Христово!
Ден на духовно веселие, защото се яви 

Божията любов, по-велика от всякога.
Светъл празник, защото изгря  Ви-

тлеемската звезда, която огря всички 
земни простори. Празник на мира и бла-
говолението, защото въплати се  сама-
та светлина на живота – Божият син.
Да празнуваме достойно и с радост!
Да имаме повече търпение, благо-

намереност в постъпките и доброта 
в сърцето!
Да живеем в съгласие и взаимно разбирателство!
Слава висините Бога! На земята мир и между човеците благоволение!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
АМИН!

Заповядайте на 31 декември  в 
23,30 ч. на площад „Демокрация”- 
Стралджа.
Да отброим последните минути 
та 2012 г.!
Да посрещнем Новата 2013 година!
С усмивки, настроение, с наздра-
вица, танци и фойерверки!
С нас ще бъдат музикантите от ор-
кестър „Стралджа” при читалище 
„Просвета-1892”.

Митко АНДОНОВ, кмет на 
Община Стралджа

грижи.     Да, помним, че 2012-та 
ни донесе  изненади, трудности, 
препятствия. Опитахме се да 
ги преодоляваме, да се справя-
ме и да продължаваме напред. 
Имахме и своите успехи, което 
ни радва. И ни дава основание 
да очакваме още повече през 
новата 2013 г.
В навечерието на красивия, 

светъл и добър  коледен празник  
нека освободим мислите си от 
каквито и да било проблеми. 
Нека отворим душата за до-
брота, благост, милосърдие и 
радост. Нека в тихата и свята 
нощ си подадем ръка  с мисълта, 

че заедно можем повече, нека се 
погледнем в очите искрено, нека 
си обещаем да живеем  и  рабо-
тим  достойно и да празнуваме 
от сърце.
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Да вдигнем новогодишната 

наздравица с настроение!
Бъдете живи и здрави!
Бъдете усмихнати, щастливи 

сред своите обичани хора!
Нека оптимизмът не ни на-

пуска!
Нека вярата , надеждата и 

любовта са нашите постоянни 
спътници!
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТ-

ЛИВА, МИРНА И БЛАГОДАТНА 
НОВА ГОДИНА!

Митко Андонов, кмет на 
община Стралджа
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СЪОБЩЕНИЕ
 Община Стралджа  ПРОДАВА 2 хил. бр. кукорчета. 

  Цена- 0,50 лв./бр. За справки и заявки – в оранжерията на Южен парк

Раб.време: от понеделник до петък

Ул.”Хемус” № 6, гр. Стралджа

ÇÄÐÀÂÅ ÇÀ ÂÑÅÊÈ!
  8,30 ч.- 18,30 ч.
Събота -  8,30 ч.- 17,30 ч.
Неделя - на повикване: 0892019598

 Работи и с НЗОК

– СТРАЛДЖА
  Ул.”Яворов” – срещу 
Историческия музей

Дължината на косата, цвета , еластич-
ността, прическата, самочувствието… 
Всичко е в ръцете на личния фризьор!
Изберете фризьорски салон „КРАСИ”!
Доверете се на  младостта, творчест-

вото, оригиналността, смелите идеи!
Работно време: от понеделник до 

петък: 9,00ч. – 18 ч. в събота – до обяд
Работи и на повикване, 
тел. за връзка: 0895312752

ÀÏÒÅÊÀ „ÇÄÐÀÂÅ” – 
Ñòðàëäæà

ул.”П.Кабаков” 3
Мария Седларска

ÁÚÄÅÒÅ ÇÄÐÀÂÈ Ñ 
ÀÏÒÅÊÀ "ÇÄÐÀÂÅ”!

Íåêà å ñïîðíà è ùàñòëèâà 
Íîâàòà 2013ã.!

Åäíà îò äåñåòòå  ôèðìè â îáëàñòòà íîìèíèðàíè çà èíâåñòèòîð íà ãîäèíàòà!

Ùàñòëèâà Íîâà ãîäèíà!
Çäðàâå è ðàäîñò âúâ âñåêè äîì!

ÑÒÎßÍ ÒÐÈÔÎÍÎÂ- 
ìàãàçèí "Ëàçóð” 

ÏÎÆÅËÀÂÀ:
На многобройните си клиенти
ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
Магазин „Лазур” ще работи за 

вас с удължено работно време в 
дните до Нова година.

È ÙÅ ÈÌÀ ÏÎÄÀÐÚÖÈ 
ÇÀ ÂÑÅÊÈ!

ÅÒ ”ÊÀÇÀÁËÀÍÊÀ”- ìàãàçèí çà äðåõè âòîðà óïîòðåáà
/ I åò. ñãðàäàòà íà Áèòîâèÿ êîìáèíàò/

Äà ñå îáëå÷åì èçãîäíî è ïðèëè÷íî!
- конфекция, завеси, спално бельо
- цените, които можем да си позволим

Във всеки дом – радост и настроение!

Êëóá "Íàäåæäà 2002” 
- Ñòðàëäæà

поздравява всички дами с 
настъпващите празници и 

новата 2013 г.
-много здраве
-гореща любов
-нови успехи
- сбъднати мечти
- добър бизнес

Ïðåäïðàçíè÷íà íàçäðàâèöà

Çà åäíà óñïåøíà Íîâà ãîäèíà!
Работата на ОбС за 2012 г. при-

ключи с последното декемврийско 
заседание. Веднага след закриването 
му кмета на общината Митко Андонов 
покани съветници, кметове и кмет-
ски наместници на чаша бяло вино. 
Вдигайки наздравица с пожелание 
за успешна нова година г-н Андонов 
направи кратка оценка на отминалия 
период и добави своите пожелания: 
„Благодаря на  съветниците, на кме-
товете и кметските наместници, на 
моя екип, на всички  от колектива 
на общината за положения труд през 
годината. Факт е , че работим добре, 
доказват го постиженията ни. Нямаме 
провалени идеи, всички усилия са 

насочени за развитието на община-
та. Знаем, че през новата година ни 
очакват нови предизвикателства, но 
имаме решимостта да се справим. 
Ще изпълним предвидените проекти, 
ще разработим нови с надеждата да 
получат одобрение. Пожелавам на 
всички здраве, нека във всеки дом грее 
огънят на надеждата и любовта, нека 
с чисти помисли да работим за хората 
и за добруването на родния край!” 
Г-н Андонов поднесе като подарък на 
съветниците, кметовете и кметските 
наместници календар на общината, 
бележник и химикал.

Поздравления към съветниците, 
кметове и кметски наместници, об-

щинска администрация поднесе и 
Атанаска Кабакова, председател на 
ОбС:”Благодаря от мое име и от името 
на ОбС на г-н Митко Андонов, кмет на 
общината, благодаря на съветниците, 
на кметовете и кметските наместници, 
на всички от общинска администра-
ция, на техническия екип към ОбС за 
отговорността, за отношението към 
работата която трябваше да свършим 
заедно през годината. С пожелание за 
много здраве, за спокойствие, сигур-
ност и по-добра нова година добавям 
своята надежда, че с труда си , с же-
ланието и упоритостта  ще направим 
2013 поредната успешна година за 
община Стралджа.”

Одобрение на графика за провеждане на обществе-
ните поръчки, обявяване на първата процедура за избор 
на изпълнител за подготовка на тръжна документация за 
следващите процедури – това са основните извършени 
дейности във връзка с изпълнение на проект „Община 
Стралджа – за ефективна структура и подобрена дейност в 
полза на гражданите и бизнеса” по приоритетна ос 1.”До-
бро управление”, Подприоритет 1.1.”Ефективна структура 
на държавната администрация”. Предстои провеждането 
на встъпителната пресконфереция на която проектът ще 
бъде представен пред целевата група и местната общност.

Целта на проекта е подобряване организацията на ра-
бота на Общинска администрация Стралджа  за ефективно 
изпълнение  на функциите й. Тя ще бъде реализирана  чрез 
провеждане на анализ по Единна методология за функ-
ционален анализ на административните  структури. Въз 
основа на анализа ще бъде изготвен доклад акцентиращ 
върху зоните за подобрение.

На следващия етап ще бъдат разработени  Вътрешни 
правила за работа на администрацията. Служителите на 
Общинска администрация ще бъдат обучени за прилагането 
на новите вътрешни правила. 

Ïúðâè äåéíîñòè â èçïúëíåíèå ïðîåêò ïî ÎÏÀÊÄàðåíèÿ  çà ñîöèàëíèÿ ïàòðîíàæ
 Звената на услугата „Домашен социален патронаж” в община Стралджа 

получиха предколедно  финансова подкрепа от дарители.  В касата на общината  
са постъпили 500 лв.  от бизнесмена Ивайло Пандов,  плюс още 200 лв. от друг 
дарител, които ще помогнат за намаляване разходите  по услугата, а оттам и 
поевтиняване на месечните такси.

Община Стралджа благодари за жеста на дарителите с пожелания за здрава 
и успешна нова година.

Áëàãîäàðíîñò çà ïîäêðåïàòà
Кметът на община Стралджа Митко Андонов поднася своята благодарност 

към  Константин Гребенаров, областен управител на област Бургас, 
който в отговор  на г-н Андонов,  със  свое писмо  до министъра 
на транспорта, до комисията по транспорта в народното събрание  
и до други инстанции подкрепи искането на община Стралджа да 
запази бързите влакове спиращи на ж. п. гара Стралджа и Зимница. 

   С телеграма от ръководството на БДЖ до ж. п. гара Стралджа  
е потвърдено, че от  17 декември  на ж.п.г Стралджа ще спират и 
7-те бързи влака, за които Община Стралджа  настоява да бъдат 
запазени. Гореща благодарност към всички, които помогнаха това 
да се случи!

Весели Коледни празници!

 Ïîäãîòîâêà çà ðåìîíò íà 
÷èòàëèùå – Èðå÷åêîâî

Със заповед на кмета Митко Андонов през октомври  бе откри-
та обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на читалище 
с.Иречеково” Комисия с председател Иван Иванов, зам.-кмет от-
вори офертите и прегледа предложенията. Водейки се от основния 
показател за оценка- най-ниска предложена цена, комисията  излезе 
с конкретно предложение  за избор на изпълнител. След  заповедта 
на г-н Андонов с   фирма „АВС инженеринг-N”ЕООД е сключен 
договор за изпълнение на поръчката. В рамките на 120 работни 
дни фирмата ще трябва да извърши СМР свързани с демонтаж на 
стария и изграждане на нов покрив на читалището, монтиране на 
нова дограма, двустранно измазване, вътрешно боядисване, смяна 
на подова настилка и др. на обща стойност 72 120 лв. 

Ñ ëè÷íè àñèñòåíòè 
çà îùå òðè ìåñåöà
Социалната услуга „Личен асистент”, която община Стралджа 

предлага  по проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран 
по схема за безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи” на 
ОП”Развитие на човешките ресурси” със средства от Европейския 
социален фонд , ще може да се ползва от потребителите още три 
месеца. Удължаването на срока, съгласно решение на Комитета за 
наблюдение  по програмата ,  е от 18 
декември 2012г.  до 8 март 2013г. Съ-
гласно утвърдения регламент община 
Стралджа ще подпише  допълнителни 
споразумения  със своите 17 лични 
асистенти по проекта, които в след-
ващите три месеца ще продължават в 
домашна среда  да обслужват  17 по-
требители. Според промените предстои 
увеличаване на часовата ставка от 2,00 
лв на 2,40 лв.

    Следвайки своята социална по-
литика общината продължава приложе-
нието  на услугата „Личен асистент”, 
която се оказва много необходима за 
хора с тежки и трайни увреждания.
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Óâåëè÷àâàò ñå 
äëúæíèöèòå íà ÂèÊ

Íàä 200 õèë. ëâ. - íåäîáîðè  ïðè ÂèÊ òàêñèòå â îáùèíàòà
Предколедно жителите на Джинот 

получиха от ВиК съобщения за непла-
тени такси за вода. Кметския намест-
ник Георги Димитров потвърди, че 
абонатите от малкото стралджанско 
село са били изненадани за дългове от 
предходни години. „Става дума за по 
няколко десетки лева, а някой дори са 
за по 5-6 лв., но хората са притеснени, 
защото  в навечерието на празници 
трудно се заделят средства за не-
предвидени плащания!”, споделя той. 
Г-н Димитров е сигурен, че ВиК ще 
събере таксите си от джинотци, които 
са доказвали, че са сериозни  пла-
тци. Разбира се, в селото активно се 
коментира случая. Някой твърдят, че 
изобщо не си спомнят да са допуснали 
пропускане на месеци в плащанията, 
други  открито се съмняват, че някой 
не си е свършил работата. „Не би 

трябвало да се стига до  начисляване 
на лихви, а просто навреме хората да 
се осведомяват за дължимите суми.”, 
счита кметския наместник.

  Според инж. Стоян Радев, дирек-
тор на ВиК Ямбол всеки случай ще 
бъде обсъждан подробно и на място, 
ще се правят нужните справки по до-
кументи, за да се събере дължимото.  
Лихвите  на забавените плащания , 
според закона, се начислявали от 2007 
г. затова на някой от бележките , които 
са от по-ранен период такива липсват.

Натрупани сметки  за неплатена 
вода от предишни години има и в 
други селища на общината, информи-
ра Тончо Саллаков, началник на ВиК 
дружеството в Стралджа и посочва 
примери със Зимница и Стралджа. 
Общата сума на недоборите надми-
нава 200 хил. лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  
Инвестира във вашето бъдеще

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 
051PO001-5.1.02 

„Нови възможности”
Проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство 

–  Община Стралджа”
ДБФП № BG051PO001-5.1.02-0010-C0001

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз   

Община 
Стралджа                   

Национална Стратегиче-
ска Референтна рамка

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Стралджа носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и

при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския
съюз или Агенцията за социално подпомагане.

„Ñîöèàëíî ïðåäïðèÿòèå çà îçåëåíÿâàíå è áëàãîóñòðîéñòâî – Îáùèíà Ñòðàëäæà”

ÏÐÅÄÊÎËÅÄÍÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ  
ÄÅÉÍÎÑÒÈ

Предвидените в общинския бюджет 18 406 лв.  за строителство  на административна сграда 
към социално предприятие за озеленяване и благоустройство – Община Стралджа вече са усвоени. 
Фирмата-изпълнител, сполучливо използва хубавото време и извърши всички планирани строи-
телни работи. Дейностите са извършени до груб строеж, което означава изкопаване на основите, 
заливане на първа плоча, издигане  на стените . По план следващата година,  отново с бюджетни 
средства от общината, строително-монтажните работи ще продължат и преди завършване на про-
екта, административната сграда ще бъде официално открита и въведена в експлоатация.

Паралелно  с това работниците от Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство 
– Община Стралджа  работиха по приключване на  първия етап за реконструиране на старата 
оранжерия, успяха да изградят желязната покривна конструкция, оранжерията е покрита с ново 
остъкление, извършено е вътрешното измазване. Складовото помещение към оранжерията е готово 
и заредено с въглища и дърва.В последните дни на декември  работниците насочват усилията си 
по  изграждане отоплителната инсталация на оранжерията.

ÈÇÂÚÐØÅÍÈ ÑÀ  ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ 
ÏÐÅÃËÅÄÈ

Всички работници и служители от „Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство 
– Община Стралджа” въз основа условията на труд  са годни да изпълняват работата за която са 
наети.  Такова е   заключението на комисията по трудова медицина. На   23 ноември в Стралджа  
комисията  проведе задължителните  медицински прегледи  и изследвания на работниците и 
служителите от Социалното предприятия за озеленяване и благоустройство – Община Стралджа. 

ÐÀÇÄÀÂÀÒ ÐÀÁÎÒÍÎ 
ÎÁËÅÊËÎ

   
Ботуши, отразителни жилетки, ръкавици, 

работни блузи получиха  25 работници от 
„Социално предприятие за озеленяване и бла-
гоустройство – Община Стралджа”. Раздадени 
са и 8 работни костюми  на служителите към 
предприятието. Изпълнението на поръчката е  
чрез фирма „ОЛИМП – предпазни екипировки”, 
с които е сключен договор за доставката. Очаква 
се доставката  на гащеризони  и зимни якета.

Община Стралджа  получи одо-
брение по  проект „Създаване на 
заетост на младежи чрез осигуряване 
на възможности за стаж” по схемата 
„Ново начало- от образование към 
заетост”, финансиран с подкрепата 
на  ОП”Развитие на човешките ре-
сурси”. Благодарение на това  община 
Стралджа ще осигури работа за 
половин година  на 6- ма младежи 
до 29 год.възраст, завършили средно 
специално образование или ВУЗ.  Те 
ще стажуват  на длъжност, която съот-
ветства на придобитото образование  
в професионалното направление на 

висшето или средно училище и ще 
получават месечно възнаграждение в 
размер на минималния осигурителен 
доход за съответната икономическа 
дейност и квалификацията  по група 
професии.     Проектът има за цел 
да улесни прехода на младежите  от 
образование към заетост. Одобрени 
са  6-те  длъжности  за които   об-
щина Стралджа  подаде заявка в БТ 
-   специалист по контрол на храните, 
специалист компютърни машини и 
системи, ел.техник, социален работ-
ник, строителен инженер, експерт по 
култура и вероизповедания. 

„ÌÀÐÂÀËÍÀÒ „ – 
Æåëÿçêà Ãåîðãèåâà ÅÎÎÄ
гр. Стралджа, ул.”Хемус” – до 

пазара

ПРЕДЛАГА  
- всичко за дома, за семей-

ството
- коледни подаръци
- тоалети
- цветя
- домашни потреби
ПОСЕТЕТЕ, ИЗБЕРЕТЕ!

Âåñåëè êîëåäíè è 
íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè!

ÂÀÐÎÂÈÊ –ÊÎÌÅÐÑ
с. Каменец
Тел. 04754/22-31
0899187823
0886101804

ÂÅÑÅËÈ ÏÐÀÇÍÈÖÈ!
×ÅÑÒÈÒÀ ÍÎÂÀ 

ÃÎÄÈÍÀ!

ÏÏÊ”ÍÀ×ÀËÎ - 93”
- Стралджа
Поздравява всички член-коопера-

тори, техните семейства с настъпва-
щите празници

Ñëúíöå è óðîæàé ïðåç 
ãîäèíàòà, ùàñòèå è 

ðàäîñò çà ñòîïàíèòå!

Ïúðâà ÷àñòíà 
çåìåäåëñêà êîîïåðàöèÿ 

– Стралджа
ДА Е МИРНА, ПЛОДОРОДНА И 

ЧЕСТИТА НОВАТА 2013Г.!
Çäðàâå è áëàãîäåíñòâèå 

íà âñè÷êè!

ÅÒ ”ÅÃÅß” 
Илия Божилов- Стралджа

Êîëåäíè ïîçäðàâè çà 
âñè÷êè êëèåíòè!

Äà áúäåì åâðîïåéñêè 
ïîòðåáèòåëè!

ÅÒ ”Éîàíà” 
–Станка Йорджева – Стралджа

Пазарувайте с любов!
Âåñåëè êîëåäíè è 

íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè!

ÏÒÊ ”Ñúãëàñèå” 
– Стралджа

Âåñåëà Êîëåäà è ùàñòëèâà 
Íîâà ãîäèíà!

Íà ñòîïàíèòå, íà 
ïàðòíüîðèòå, íà âñè÷êè 

ñòðàëäæàíöè!

Ùàñòëèâà Íîâà 2013 ã.!
Ëîâíî-ðèáàðñêî ñäðóæåíèå – 
Ñòðàëäæà ïîçäðàâÿâà âñè÷êè 

ëîâöè è ðèáîëîâöè îò 
îáùèíàòà.

Òî÷åí ìåðíèê è äîáðà ñëóêà!

ÐÀÁÎÒÀ ÇÀ ÌËÀÄÈ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈ
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Íå çàòâàðÿé î÷è, 
ïîäàé ðúêà!

Децата не се раждат на-
силници, но някой от тях 
се учат от ранна възраст, че 
начинът да получат това, 
което искат, става чрез сила.

В последните няколко 
години у нас деца бият деца, 
деца бият възрастни, деца 
убиват деца, деца убиват 
възрастни. А децата –на-
силници и децата – убийци  
са от всякакви възрасти  и 
всякакъв етнос.

Агресията. От латински 

тази дума означава  нападам, 
пристъпвам или прокарвам 
със сила своята гледна точ-
ка, атакуване на другия .

  В последните години 
въпросът за агресията за-
ема сериозно място в об-
разователната система. За 
голямо съжаление у нас 
условията на третото хиля-
долетие започнаха с духовен 
вакуум, с невероятен взрив 
в нравствената сфера на 
човешката индивидуалност. 

Днес взаимоотношенията и 
взаимодействието  между 
училище и общество имат 
твърде различни модуси, 
противоречия, определящи 
и наложени зависимости, 
стихийни и съзнателни от-
ношения, отношения на хаос 
или подреденост.

У  днешните  ученици 
има някакво изкривяване в 
представата за мисълта  ,, 
за начина на възприемане 
на действителността, за 
поведението и развитието 
на личността.Всичко това 
ни кара да се замислим над 
рисковете на живота, които 
въздействат емоционално  

над младото поколение на 
България.

Насилието ни е заобико-
лило на улицата, от компю-
търа, от телевизията, филми. 
Най-лошото е, че децата 
възприемат по-дълбоко емо-
ционално всичко видяно и 
целят да подражават. 

Не малко от учениците по 
време на междучасията се 
обиждат с неприлични думи, 
често размахват юмруци. 
Това превръща голяма част 
от днешните възпитаници в 
тълпа от хора без идеали и 
амбиции. Тревожен е факта, 
че подрастващите страдат от 
недостиг на сплотяващите 

ги идеали. Затова не зачитат 
нищо и никого.

Интересно е мнението 
на учениците за причините, 
които пораждат насилието – 
стремеж да бъдат забелязани 
чрез посегателство към дос-
тойнството на другите . Раз-
ликата в материалния статус 
на семейството е причина 
за определени крайности в 
поведението на децата.

В училище ние се сблъск-
ваме с деца, притежаващи 
чувство на принадлежност 
към елита, както и с по-
тиснати, тревожни и ком-
плексирани деца, с деца 
подложени на амбициозна 

опека, и с деца, лишени от 
родителски контрол. 

В този сложен процес, 
трябва колкото се може 
по-бързо  да се потърси ал-
тернатива за ограничаване 
на агресивните прояви, до 
свеждането им до минимум. 
Трябва да се акцентира в об-
щуването с учениците върху 
негативните прояви и да 
се преборим с него всички 
заедно – учители- ученици- 
родители.

ЦВЕТЕЛИНА ТОНЧЕ-
ВА, психолог към ЦСРИ 
и преподавател в ОУ ”Св. 
Св. Кирил и Методий” 
Стралджа

В интересно и вълнуващо 
онлайн приключение се впус-
наха учениците от VІ клас при 
СОУ”П. Яворов” – Стралджа. 
Поредния бинарен урок по 
информационни технологии и 
география  буквално прикова  
вниманието на децата към ини-
циативата да издирват  загубе-
на експедиция в Африка. Под 
умелото ръководство на педа-
гозите Тодор Атанасов, Лиляна 
Стойчева и Боряна Георгиева  
географските дедективи  с по-
мощта на  дневника  на експе-
дицията трябваше да разгадаят 
маршрута й . Благодарение на 
натрупаните от предишните 
часове знанията учениците се 
ориентираха бързо, спокойно 
разчетоха всички данни, нало-

Ãåîãðàôñêè äåòåêòèâè â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”
жи се да „прекосяват Нил, да 
опознаят туарегите,  срещнат 
богатството на животинския 
свят във саваната, да се справят 
с хидрограма и в крайна сметка 
да докажат, че в един учебен 
час усвоиха професията на 
географския детектив.

В края на часът поздрав-
ленията бяха еднакво щедри 
и към преподавателите и към 
учениците. „Благодаря ви за 
този  приятен час в който 
заедно с вас се разходихме 
по света. Браво за старанието 
ви и за удоволствието с което 
работихте през тези 40 минути.  
С поредния бинарен час СОУ 
”П. Яворов” дава достатъчно 
доказателства, че  разполага 
не само с много добра МТБ, 

която дава възможност за но-
ваторство и нови практики, 
но и  импулсира учениците 
да се стремят към още пове-

че знания. „ каза директорът 
Валентина Маринова в обръ-
щението си към участниците 
в бинарния урок.

Ïúðâè  áèíàðåí  
óðîê ÂÎÓ ”Ñâ. Ñâ. 
Êèðèë è Ìåòîäèé” 
– Ñòðàëäæà

    Учениците от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – 
Стралджа доказаха, че са на нивото на своите връстници 
от останалите училища. В първия бинарен урок  по 
информационни технологии и география учениците от 
VІ клас показаха добри умения и знания. Пред гостите 
Дора Найденова, директор на училището и педагози, 
под умелото ръководство на преподавателите   Стойка 
Колева  и Цветелина Тончева шестокласниците  бързо 
се ориентираха в обстановката, решиха предложената 
им кръстословица, за да открият ключовата дума „ама-
зонка”. От там нататък  „отключиха” пътя към същината 
на урока „Води на Южна Америка”. Докато работеха 
с компютрите учениците  се удивляваха на огромното 
водно богатство на  континента,  комбинираха умело 
работата си  с пътуване по географската карта , май-
сторски попълваха контурна карта, създаваха таблица  
с получените нови знания. Часът , който се оказа недос-
татъчен за любопитството на учениците, завърши с нова  
задача да подготвят презентация по темата. 

 „Вие  имате достатъчно знания, за да се справите  
с поставената домашна работа! В този интересен час 
доказахте, че усвоявате бързо преподавания материал. 
Вашата активност е най-добрия показател, че новата 
практика с бинарните уроци има добра почва тук!”, 
обърна се към ученици и преподаватели г-жа Найденова 
с пожелание да работят все така упорито и настойчиво.

По инициатива на Социално-педагогически интернат/
СПИ/ и под домакинството на Центъра за обществена 
подкрепа /ЦОП/ деца от града се обединиха , за да творят 
в помощ на свои връстници. Представителни групи на 
СПИ, ЦОП и ЦСРИ/Център за социална рехабилитация и 
интеграция/ се събраха  в работилницата на дядо Коледа 
и рисуваха красиви коледни картички, добавиха  добри 
пожелания. С много старание малките сътвориха истински 
шедьоври,  подготвиха празнична изложба край елхата. 
Идеята е тези детски коледни творения да достигнат до 
връстници на малките художници  в навечерието на Коледа 
и да доставят предпразнична радост. „Да стоплим заедно 
сърцата на всички деца, които очакват добрия дядо Коледа  
у дома, да направим щастлива Новата година!”, такова 
е посланието на всички участници в работилницата на 
дядо Коледа.

    Всички деца, които рисуваха, получиха грамоти от 
Центъра за обществена подкрепа, както и малка почерпка.

РАБОТИЛНИЦА НА ДЯДО КОЛЕДА В СТРАЛДЖА

ÄÅÖÀ  ÒÂÎÐßÒ  
ÇÀ ÄÅÖÀ

Доброволците от БМЧК 
– Стралджа предколедно 
зарадваха 35 деца от со-
циално слаби семейства. 
В Центъра за социална 
рехабилитация и интегра-
ция – Стралджа , в присъст-
вието на Митко Филипов,  

ÁÌ×Ê – Ñòðàëäæà çàðàäâà  
äåöà îò áåäíè ñåìåéñòâà

директор на ОС на БЧК , Иван 
Иванов, зам.кмет на общината  и 
председател на ОбС на БЧК , Живка 
Иванова, управител на ЦСРИ , на  
родителите бяха връчени    хра-
нителни пакети  с ябълки, нату-
рален сок, овесени ядки, варива, 
лютеница, шоколад, прясно мляко 

и др. Изборът на продуктите  е 
съобразен със здравословния начин 
на хранене при децата. Хранител-
ните пакети  се разпределят на 
база предварително разработени 
критерии за целевата група – деца 
от социално –слаби семейства с 
доход на член от семейството  80% 
от минималната работна заплата / 
232 лв./, деца в риск до 18 г., деца 

със специфични нужди, сираци и 
полусираци, деца от многодетни 
семейства, деца на самотни майки. 
Раздаването на такива коледни 
помощи БЧК организира вече за 
четвърта поредна година, което е 
в съответствие със Стратегията  
на организацията до 2020г. за 
подкрепа на най-уязвимите групи 
в условията на финансова крика.
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Това, което искам да разкажа 
е един приятен спомен от преди 
60 години.

Мирис на любим домашен 

празник идваше от фурната и 
разтопяваше шарените ледени 
украси по стъклата на про-
зорците. Обичах бъркотията 

в къщи преди Коледа. Мама 
винаги постилаше шарена чер-
га, която като че ли ухаеше на 
предстоящия празник. Винаги 
украсявахме елха и заедно 
с боровите иглички в стаята 
влизаше и мириса на смола. 
Подготвяхме гирлянди  от 
памук, увивахме  орехи със 
станиол – такава беше украсата 
на елхата , но пък беше много 
весело за нас, децата. 

Спомням си за заскреже-
ните дървета, скриптенето на 
заледените клони под напора 
на вятъра, ледените висулки 
под сачака. Ние ги чупехме, за 
да ближем леда като сладолед.

На празника всички се съ-
бирахме у баба. Тя имаше 4 
синове, 4 снахи всички с по две-

три деца. И софрата беше дълга  
по 4-5 метра, винаги постлана 
с шарен месал с ярки цветове 
– червено, оранжево, черно. До 
днес пазя този месал, дар от 
свекърва ми. И аз го слагам на 
масата за празника.

На Коледа жените слагаха на 
софрата  само постни ястия – 
боб яхния, зелеви сарми, орехи, 
мед, лук, чесън/ скилидка от 
него всеки трябваше да сложи 
в пазвата , за да не го хващат 
болести и да гони злите демо-
ни/. Бъдника поддържаше огъня 
в огнището през цялата нощ. И 
всички с нетърпение чакахме 
коледарите да потропат на 
вратата. Ако ние, децата  зас-
пивахме уморени, при първите 
звуци на „Коладе ле!” скачахме, 

да посрещнем добрите гости. 
Радвахме се на богатото им 
облекло – гайтанлии елечета, 
потури, с пискюлии улии през 
рамо, заметнати с ямурлуци. 
Коледуваха за берекет и здраве. 
Мама ги даряваше с кравай, 
украсен с житни класове , 
птици и цветя. Татко добавяше 
сребърна пара с думите:”Да не 
ви се плъзга магарето, да го 
подковем!” Поемайки кравая 
станеника казваше и благо-
словката:

„Голяма  нива ,  редки 
кръстци,малка нива ,гъсти 
кръсци,

Сред нивата крушчица, пад 
крушчица люлчица,

В люлчица малък Иванчо.
Майка му го люлееше и му 

пееше:
Расти ,Иванчо, да пораснеш, 

да станеш като вуйчо си,
Като чичо си, да караш брези 

биволи, да ореш черни угари, да 
сееш жълта пшеница…”

На Нова година бягахме 
със сурвачките, развявахме 
шарените кърпички, падахме из 
снега, ставахме и детски смях 
огласяше махалите. Незабрави-
ми детски спомени…

Семейните празници днес се 
броят на пръсти, но ако все пак 
се събираме заедно , трябва  да 
пазим традициите, да ги преда-
ваме на младите. Защото това 
са нашите, български празници, 
защото това е България, която 
обичаме!

Минка СТЕФАНОВА

Ãîðäè ñìå ñ ìèíàëîòî 
íà íàøèÿ íàðîä!
Äåöà îò ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ” -Ñòðàëäæà 
ïðåïèñàõà „Èñòîðèÿ ñëàâÿíîáúëãàðñêàÿ”

В изпълнение на проекта „Подобряване качест-
вото на образованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация на учебния 
процес” по ОП ”Развитие на човешките ресурси”  
по идея на възпитателите Живка Йорданова,  Катя 
Бодушка и Веселина Минкова учениците от V-VІІІ 
клас  ПИГ  при СОУ ”П.Яворов”-Стралджа преписаха 
„История славянобългарская”. Търпеливо, стара-
телно и упорито дни наред малките четоха дума по 
дума  великото съчинение на светогореца Паисий, 
повтаряха  всяко изречение, вълнуваха се, задаваха 
въпроси, пренесоха темата и у дома. Приключвайки 
родолюбивото начинание учениците се събраха  и 
пред гостите – учители от училището и директорът 
Валентина Маринова , разказаха за впечатленията 
си. „Който знае нея, много ще да знае!”, цитираха 
Паисийевите думи децата, разказваха  как в тъмната 
килия  изпод пачето перо   се ражда великата исто-
рия на българския род, показаха и свои рисунки  на 
автора. „Пренаписахме „Историята”, научихме какво 
е България и какво е да си българин!”, повтаряха 
учениците споделяйки впечатленията си от всяка 
дума в малката , но безценна за България книжка. 
„Внимавайте вие, които обичате и имате присърце 
своя род!”, припомняха словата на Паисий  те.  Тро-
гателно прозвуча молбата на децата към директора 
Валентина Маринова да допише „История славя-
нобългарская” след което сглобиха по подобие на 
оригинала книгата, връчиха я на г-жа Маринова с 
посланието на Паисий към всички, които ще поже-
лаят да я разгърнат:”Четете да знайте!”

„Мили деца, с вашето начинание да прочетете, 
пренапишете и сглобите „История славянобългар-
ская” трогнахте всички нас. Дадохте един сериозен 
урок по родолюбие, който доказва, че учениците в 
СОУ”П.Яворов” обичат своята родина, интересуват 
се от богатото ни и славно минало. Браво на вас и на 
вашите учители. Гордея се с вас!”, поздрави учители 
и ученици г-жа Маринова.

Èãíàæäåí
Ñïîðåä áúëãàðñêèÿ òðàäèöèîíåí êàëåíäàð îò 

Èãíàæäåí (20 äåêåìâðè) çàïî÷âà ïðåõîäúò êúì 
íîâàòà ãîäèíà. Äåíÿò å ïúëåí ñúñ çàáðàíè, 

ðèòóàëíè äåéñòâèÿ è ãàäàíèÿ.

Игнажден носи името на 
църковния празник. На 20 
декември Източното пра-
вославие чества паметта на 
свещеномъченик Игнатий 
Богоносец. Според преда-
нието, Игнатий е детето, за 
което се разказва в Еванге-
лието на Матей. 

Там е описан спорът 
между Христовите апос-
толи. Те се препирали по-
между си кой сред тях 
има първенство. За да им 
даде урок, Исус прегърнал 
едно дете и казал: „Ако се 
не обърнете (промените) 
и не станете чисти като 
деца, няма да влезете в 
Царството небесно. Който 
се смири като това дете, 
той е по-голям в Царство-
то небесно. И който при-
ема едно такова дете в 
Мое име, Мене приема." 
По-късно Игнатий става 
епископ на Антиохийската 
църква. Ученик е на Све-
тия апостол и евангелист 
Йоан Богослов. Много от 
условностите, свързани с 
религиозния смисъл на Иг-
нажден, са проникнали във 
фолклорните практики. Но 
със сигурност народният 
обичай предшества уста-
новяването на църковния 
празник. Езическите коре-
ни на празника са останали 
непоклатими – в деня на 
зимното слънцестоене (22 
декември) се ражда новото 
слънце, Млада бога. Затова 
и смисълът на целия риту-
ален цикъл е да подготви и 
да посрещне появяването 
му. 

От незапомнени времена 
за българите това време 
на годината е свързано с 
важни практики, извърш-
вани с вярата, че така ще 
бъдат привлечени добрите 
сили. Магията на дейст-
вието и бездействието, на 
докосването, наричането 
и благославянето - всичко 
това е вплетено в игнаж-
денските ритуали. Най-
важното на този ден е кой 
пръв ще влезе в къщата. 
Т.нар. обичай "полязване" 
е характерен за всички 
области на страната ни. 
Оттук идва и още едно на-
именование на празника – 
Поляз или Полязовден. Ако 

първият човек, който влезе 
в дома, е с добро здраве, 
има задружно семейство 
и е имотен и грижлив сто-
панин, това е благословия. 
Всички негови качества и 
придобивки се превръщат 
в благословия за домаки-
ните. Затова по-предвид-
ливите не се оставяли на 
случайността. Още преди 
празника се уговаряли с 
някой специален човек, ко-
гото да посрещнат пръв на 
Игнажден. При влизането 

си той трябвало първо да 
отиде до огнището - там, 
където според народната 
вяра живее духът-покрови-
тел на семейната задруга. В 
някои райони на Северна 
България се считало за 
голям късмет, ако пър-
вият посетител е здрава 
бременна жена. Незави-

симо от пола и възрастта, 
полезникът трябвало да 
бъде буквално обсипан с 
пшеница, ечемик и сушени 
плодове. В някои селища на 
страната ни дори го даря-
вали с нова риза и чорапи. 
Домакините нагостявали 
полезника богато, а той на 
свой ред ги благославял. 

На Игнажден е в сила и 
друго важно поверие – да 
не се дават пари назаем. 
Свързано е с другите оби-
чаи за запазване на бла-

гополучието и берекета. 
Някога било забранено да 
се изнася от къщи какво-
то и да било – предмет, 
храна, сечиво. А всеки, 
който излизал, на връщане 
трябвало да бъде с "пълни 
ръце". Обикновено хората 
внасяли по малко слама 
и я трупали зад вратата – 

вярвали, че така кокошките 
ще носят цяла година и ще 
се множат. 

„Замъчи се Божа майка, 
от Игнажден до Коледа” – 
неизброими са народните 
песни, които започват така. 
Според народната вяра, ро-
дилните мъки на Богороди-
ца започват от Игнажден. 
Затова жените не работе-
ли на този ден – ястията 
приготвяли в навечерието 
на празника. Забраната за 
работа не засягала "захва-
щането" на новия квас. На 
някои места у нас жени-
те приготвяли специална 
смес от брашно и лековити 
билки. Квасът се пазел до 
Васильовден. Вярвали, че 
хлябът, замесен с него, е 
магически. Ако някой мъж 
е решил "да кривне от пра-
вия път", с малко от този 
квас жена му приготвяла 
хляб и го поднасяла на 
съпруга си. Така само тя 
щяла да го привлича към 
себе си – вярвали някога. 
Младите момичета също 
използвали чудодейната 
сила на "пазения квас", за 
да спечелят своя избраник. 

Част от "мъжката ра-
бота" на Игнажден била 
съвсем различна. На този 
ден станеникът събирал в 
дома си коледарската чета, 
която щял да поведе след 
броени дни. От Игнажден 
коледарите започвали да си 
припомнят многобройните 
песни-наричания, предава-
ли ги на младите момчета, 
на които предстояло да 
коледуват за пръв път. 

На Игнажден е и първата 
кадена вечеря, която е по-
стна. Нека припомним, че 
прикадяването се извърш-
ва само на най-големите 
празници, когато трапезата 
е едновременно празнична 
и поменална. Когато сло-
женото върху нея е дар 
за предците, благодарност 
към висшите сили и се спо-
деля само с най-близките. 
Това правят и съвременните 
българи – някои внимават 
кой ще влезе в дома им на 
Игнажден. Други се стараят 
да не дават пари назаем. Но 
всички с нетърпение очак-
ват празниците, за да ги 
споделят с любимите хора.
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Само няколко работни 
дни остават до края на 
годината, в които българ-
ските граждани, които 
са напуснали страната 
преди 31 декември 2011 
г., могат да се освободят 
от плащането на здрав-
ноосигурителни вноски у 
нас и за стари периоди. За 
целта те трябва да подадат 
декларация и заявление за 
напускане на страната до 
31 декември 2012 г. Най-
лесният и бърз начин това 
да стане е по пощата. От 
началото на годината в 
Офиса на НАП в Ямбол са 
подадени 1200 документа. 
От НАП обаче предупреж-
дават, че за да се отразят 
промените в българската 
здравна система, трябва 

да се подадат и двата до-
кумента – и декларацията, 
и заявлението. 
От  досегашната  си 

практика служителите 
на агенцията отчитат, че 
често срещан пропуск е 
непосочването в деклара-
цията на конкретна дата 
за напускане на страната, 
а само месец и година 
или само година. По този 
начин документите не 
могат да бъда обработени, 
въпреки, че са получени в 
съответния офис на НАП. 
За по-бързо отстраняване 
на несъответствията, от 
агенцията съветват кога-
то декларацията и заяв-
лението се изпращат по 
пощата, да се посочва 
електронен адрес за кон-

такт, а при възможност 
и телефон или човек, с 
когото данъчните могат да 
се свържат на територията 
на България.
Допълнителна инфор-

мация за реда за освобож-
даване от задължението 
за плащане на здравни 
вноски, необходимите до-
кументи и попълването 
на декларацията може да 
се получи от Информа-
ционния център на НАП 
на телефон 0700 18 700, 
0700 18 700 на цената 
на градски разговор от 
цялата страна. Българите, 
пребиваващи в чужбина 
могат да зададат въпроси-
те си и чрез електронната 
поща на адрес infocenter@
nra.bg

Â ïîñëåäíîòî çà 2012 ã. çàñåäàíèå íà ÎáÑ- Ñòðàëäæà

Óòâúðäèõà ëåêî ïîâèøåíèå 
íà ìåñòíè äàíúöè 
Актуализация на Наредба 

№ 12 за определяне размера 
на местните данъци гласуваха 
съветниците на последното за 
годината заседание. Във връзка 
с обезпечаване на собствените 
приходи на общината и за целите 
на администрирането на прихо-
дите от местни данъци с 9 гласа 
„за” ОбС утвърди  размера на да-
нъка върху недвижимите имоти  
на 1,5 на хиляда /при досегашен 
размер от 0,75 на хиляда/ за 
жилищни имоти и 2 на хиляда/ 
при досегашен размер 1,5 на 
хиляда/ за нежилищни имоти. 
При възмездно придобиване 
на имущество  данъкът става 

от 2 на сто на 2,5 на сто върху 
оценката на прехвърляното иму-
щество, а при замяна – върху 
оценката на имуществото с по-
висока стойност.

На базата на това решение 
общината ще събере  не повече 
от 20-30 хил. лв., подчерта кмета 
Митко Андонов. „През години-
те съм предлагал поддържане 
размера на местните  данъци 
под средното за страната ниво. 
Факт е , че в един не малък пе-
риод общината не е повишавала  
данъци и такса смет.„ подчерта 
г-н Андонов и последва  обяс-
нението, че за един двустаен 
апартамент, ако собствениците в 

Стралджа са плащали по 3,26лв 
такса, сега тя ще бъде 6,52лв., за 
празно дворно място от 1000 кв. 
м. съответно таксата от 4,63лв. 
ще стане 9,26 лв., собственик 
на земя 1000 кв. м. и 2етажна 
къща от 6,93лв.  ще заплаща по 
13 лв.. В селата увеличението  
също не е драстично. Например, 
жител на Иречеково с 2ет.къща 
и дворно място 1000 кв. м от 
2,80лв.сега ще плаща по 5,60лв. 

Без коментари,  отново само с 
9 гласа „за”, ОбС прие  проекта 
за актуализация на бюджета за 
2012г. Така  приход и разходи  от 
8 362 009 лв. се увеличават на 8 
634 020 лв. Промяната идва от  

завишените приходи за местни 
дейности които от 3 718 015лв 
са пораснали на 3 990 026 лв. 

Общата стойност на разходи-
те по проекта за дейност „Чисто-
та” за  2013г. ще бъде в рамките 
на 570 000 лв. решиха съветни-
ците след като изслушаха един 
сериозен анализ на г-н Андонов  
по събиране и транспортиране 
на ТБО, осигуряване на съдове 
за съхранението на отпадъците, 
проучване, проектиране, изграж-
дане , поддържане, експлоатация 
и мониторинг на депата за БО, 
почистване на уличните плат-
на, площади , паркове и други 
територии в населените места.

ОбС взе решение и за обя-
вяване  от частна в публич-
на общинска собственост на 
язовирите в общината. Даде-
но бе съгласие и за промяна 
предназначението на общин-
ско пасище в Леярово. Реше-
нието допуска изработване на 
ПУП за сметка на инвеститора 
„МАРГАРИТА”ЕООД Ямбол. 

Гласувани бяха и 1370 лв. едно-
кратни помощи на нуждаещи се 
граждани от общината.

Заседанието приключи с 
чаша вино  и предколедни по-
желания от кмета Митко Андо-
нов към съветниците ,  кметове 
и кметски наместници. Всички 
получиха като подарък общин-
ски  календар за 2013г. 

  "ÈÂÖ  Áúëãàðèÿ 3” ÅÎÎÄ , óë.”Áàòàê” 4, Äîáðè÷, 9300

    Î  Á  ß  Â  À
Çà ñðåùè  çà îáùåñòâåíî îáñúæäàíå

 На основание чл.97, ал.3 във връзка с чр.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване 
на околната среда УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани физически и юри-
дически лица, че се организират срещи за обществено обсъждане  на Доклад 
за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложе-
ния към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на ветроенергиен 
парк за производство на електрическа енергия, състоящ се от 38 турбини с 
мощност до 3,0 МW в землищата на с. Маленово, с. Недялско и с. Палаузово, 
община Стралджа, област Ямбол”.

   
   СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА :

- 08.01.2013г. от 10,00 ч. в Стралджа, д сградата на Център за обществена 
подкрепа / бивш пенсионерски клуб/,

- 13,00 ч. читалище с. Маленово
- 15,00 ч. читалище с. Палаузово
- 09.01.2013г. – 10 ч. – читалище с. Недялско

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка  на 
степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки 
работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в:

- РИОСВ – Ст.Загора, стая 2,1
- Община Стралджа
- Кметство Маленово
- Кметство Недялско
- Кметство Палаузово
И в интернет:  www.windfarm-malenovo.bg

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА МОГАТ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:
„ИВЦ България 3” ЕООД
Ул.”Батак” №4
9300 Добрич
Или да се представят на срещата за обществено обсъждане.
Лице за контакт по общественото обсъждане от страна на Възложителя „ИВЦ Бъл-

гария 3” ЕООД – инж. Живко Чобанов, тел. 058-849 007

Î Á ß Â È  
ÇÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÈ ÍÀÌÅÐÅÍÈß

ЕТ ”Стефан Горинов – комерс” от гр.София, уведомява населението на те-
риторията на землище Лозенец, че има инвестиционно намерение  за поливане на 
трайните си насаждения в землището.

ЕТ ” Рени Стайкова – комерс” от гр.Карнобат, уведомява населението на те-
риторията на землище Лозенец, че има инвестиционно намерение за поливане на 
трайните си насаждения в землището.

ЕТ ”Миньо Стайков – комерс” от гр.София, уведомява  населението на те-
риторията на землище Лозенец, че има инвестиционно намерение за поливане на 
трайните си насаждения в землището.

Ïîáúðçàéòå çà 
çäðàâíèòå îñèãóðîâêè

НОИ ще изплаща по-бързо болничните от 
догодина. Причината е, че плащането на обез-
щетенията вече няма да е вързано с изплащането 
на заплатите. 

Занапред работодателите ще са задължени да 
изпращат данните за болничните до 15 число на 
месеца след този, за който са ползвани болнич-
ни, без значение дали заплатата е начислена и 
изплатена. Целта е хората да получават по-бързо 
парите си. Срокът за изплащането на обезщете-
нието е 15 дни от подаването на информацията в 
НОИ. Така, ако човек се е разболял на 16 януари 
и шефът му реши да изчака последния срок, за 
да предаде болничните в НОИ - 15 февруари, 
служителят трябва да получи обезщетение най-
късно до началото на март.

От НОИ казаха още, че бъдещите пенсионери 
вече ще могат да изчисляват сами каква пенсия ще 
получат. Това ще става с електронен калкулатор 
на сайта на НОИ www.noi.bg. От там уточниха, 

че ще се изчислява прогнозна, а не точна сума.
„Услугата ще е от полза най-вече за хора в 

предпенсионна възраст, които ще могат да вземат  
информиран избор каква пенсия биха получили 
и дали размерът й ги удовлетворява  или пред-
почитат да работят още няколко години”, обясни 
управителят на НОИ Бисер Петков.

В калкулатора хората трябва да въведат ЕГН и 
да имат персонален идентификационен код, изда-
ден от осигурителния институт. За да се изчисли 
прогнозният размер на пенсията, човек трябва да 
има информация за продължителността на тру-
довия си стаж, придобит до 31 декември 1996 г. 
и коя категория труд е – първа, втора или трета. 

Трябва да бъде въведен и доход за избран 
тригодишен период от последните 15 г. преди 
1996 г. Специално приложение на НОИ ще из-
числява кои са най-благоприятните 3 г. Данните 
за осигурените от 1997 г. насам са в регистрите 
на НОИ и изчисленията стават автоматично. 

Ïëàùàò íè ïî-áúðçî áîëíè÷íèòå
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Наричат я още Суха Коледа, 
Малка Коледа, Кадена вечер, 
Божич. На този ден свършват 
четиридесетдневните Коледни 
пости, които са започнали 
на 15 ноември на Коледни 
заговезни. Според народното 
вярване божата майка се замъ-
чила на Игнажден и на Малка 
Коледа родила млада бога, но 
за това съобщила на другия 
ден. Първескиня, млада булка, 
която ражда за пръв път, като 
роди не съобщава новината на 
този ден, а на следващия - то-
гава се викат гости. На Бъдни 
вечер важна роля играят бъ-
днякът, трапезата, каденето и 
обредните хлябове. Бъднякът е 
специално избрано тригодиш-
но право дърво. В гората го от-
сичал момък, носел го в къщи 
и го палели в огъня. Според 
народното суеверие бъднякът 
поддържа през цялата година 
огъня в огнището. Обредните 
хлябове са три вида. Първите 
са хлябове посветени на Ко-
леда. Вторият вид хлябове са 
посветени на селските занаяти 
- земеделие, скотовъдство, 
на къщата и покъщнината. 
Третият хляб е приготвен за 
коледарите, които ще дойдат 
да коледуват. Всички видове 
хлябове се месят придружени 
с ритуали и песни. Според 
песните брашното се сее през 
три сита, възпети като копри-
нени. Кади се като се използва 
палешника, а водата, с която се 
замесва брашното се донася с 
бял котел от мома или млада 
булка оженена през есента 
преди Бъдни вечер, която още 

не е раждала. 
Трап е з ат а  н а 

Бъдни вечер трябва 
да бъде изобилна, 
а храните на нея - 
нечетен брой и по-
стни. По традиция 
се приготвя варено 
жито, варен фасул, 
сарми с ориз или 
булгур, ошав. Слагат 
се също така чесън, 
орехи, мед, кромид 
лук, запазени от ля-
тото пресни плодове, 
вино, ракия - всичко, 

което е произведено през го-
дината в суров или обработен 
вид. На трапезата се поставя 
също така сурово жито и ко-
лакът от Игнажден. На места в 
Западна България, Тетевенско, 
Пловдивско и Македонска-
та област се изпича прясна 
пита със сребърна пара. Под 
трапезата на Бъдни вечер се 
разстила слама. До трапезата 
се поставят различни предме-
ти - ремъка на ралото, напъл-
нена с житни зърна ръкавица, 
паничка с пясък, кесия с пари, 

сито с житни зърна 
и вързани за него 
с  червен  конец 
босилек и чесън, 
сърп. Вечерята на 
Бъдни вечер ви-
наги е в семеен 
кръг и трябва не-
пременно да бъде 
кадена. Най-въз-
растният мъж или 
жена прекадява с 
тамян най-напред 
масата, след това 
всички останали 
стаи и помещения 

в дома, накрая двора и обора. 
Според народното схващане 
с каденето се прогонват злите 
и нечисти сили. Вечерята на 
Бъдни вечер започва рано, 
за да узреят рано житата. По 
време на яденето хората не 
трябва да стават, за да лежат 
квачките върху яйцата и да 
измътят пиленца. Само сто-
панинът има право да става, 
но трябва да върви приведен, 
за да се превиват житата от 
зърно. Остатъкът от хляба 
се слага на полицата, за да 

израстнат високо житата през 
лятото. След вечеря децата 
се търкалят върху сламата на 
една страна, за да се превият 
така и житните стъбла. От 
трапезата на Бъдни вечер се 
запазват орехите, суровото 
жито и недогорялата свещ за 
следващите кадени вечери. 
Самата трапеза според вида 
на храните има поминален 
характер. При сядането около 
нея някъде се оставя празно 
място - за мъртвите (починал 
близък или роднина). През 
нощта сфрата не се прибира, 
защото хората вярват, че по-
чиналият ще дойде на вечеря. 
Около трапезата на Бъдни 
вечер се гадае. Гадае се за 
времето през всеки месец от 
новата година, за очакваната 
реколта от различните култу-
ри, за здравето на всеки член 
от семейството, за предстоящ-
ия брак на момите. 

Посреднощ на Бъдни вечер 
тръгват коледарчетата. Те са 
момчета от осем до двана-
десетгодишна възраст, които 
ходят по къщите на роднини, 
съседи и цялото село. Това 
ходене се нарича "коледуване". 
Всяко коледарче носи дряно-
ва пръчка. Коледарчетата са 
предвестници на коледарни-
ците. Не се чуват онези пес-
ни, които се пеят по Коледа, 
пеят се само кратки песни и 
припевки. За коледарчетата 
домакинята е приготвила рано 
сутринта колачета, които им 
дава заедно със сушени круши, 
сливи, орехи, ябълки, грозде. 

 ÏÎÃÀ×À
 Необходимите продукти
1 кг брашно 
мая за хляб колкото кибритена кутийка 
1/2 чаена лъжица захар 
1 чаена лъжица сол 
1 супена лъжица олио
 Приготовление
 В два пъти пресятото брашно направете "кладенче", в което 

сложете маята за хляб, размита с малко вода и захарта. Сложете 
и солта и замесете тесто. В средата на погачата сложете попарена 
с вряла вода сребърна пара. Печете погачата в намаслена тава, 
докато отгоре леко се зачерви. След това я намажете с подсладена 
вода и я допечете още десетина минути. 

Като основно ястие можете да приготвите постен чомлек. 
ÏÎÑÒÅÍ ×ÎÌËÅÊ 
Необходими продукти
1 кг малки лукчета 
2 големи глави кромид лук 
1 кафяна чашка олио 
4 червени домата - пресни или от консерва 
1 глава чесън 
1 супена лъжица брашно 
1 чаена лъжица червен пипер 
1 дафинов лист 
1/2 чаена лъжичка смлян черен пипер, сол, чубрица 
1 кафяна чашка червено вино
 Приготовление
Нарежете на ситно големите глави лук и ги задушете в олиото. 
Когато лукът стане златист, прибавете червените домати - 

обелени и настъргани, заедно с предварително обелените малки 
лукчета, нарязаните на ситно скилидки чесън, червения и черния 
пипер и дафиновия лист. 

Прибавете към тези продукти и вода колкото те да бъдат по-
крити с течност. Налейте виното, посолете и прибавете стритата 
чубрица. Задушете продуктите на слаб огън. 

Когато лукчетата омекнат, прибавете брашното. То трябва да 
е предварително препечено на сух тиган и размито с една кафяна 
чашка хладка вода. Задушете ястието още десетина минути. 

Чомлекът става много по-вкусен, ако го сготвите в глинено 
гърне, а не в обикновена тенджера. Ястието е подходящо за вегета-
рианци и почитатели на ароматизираната кухня, заради различните 
подправки, които то съдържа. И в двата случая хората, на които го 
предлагате, трябва да бъдат с изключително здрава храносмила-
телна система. Кромидият лук и чесънът дразнят чувствителните 
стомаси, въпреки че на някои хора действат много добре. 

Друго ястие, което се приготвя на Бъдни вечер са зелевите 
сърми, пълнени с ориз и домати. Тук трябва да отбележим, че се 
използва кисело зеле, което в България се приготвя по специален 
начин с морска сол и се консумира през зимата. Ако не разполагате 
с кисела зелка, можете да напълните сушени или пресни чушки 
по същия начин. 

Предлагаме ви за Бъдни вечер да си направите пога-
ча със сребърна пара. На този член от семейството, на 
когото се падне паричката, през цялата година ще му 
върви и ще бъде здрав и щастлив.

ÇÅËÅÂÈ ÑÚÐÌÈ 
Необходими продукти
10-15 листа от кисела зелка 
4 глави кромид лук 
сол, 
1 кафяна чашка ориз 
2 червени домата - пресни или от консерва 
1 чаена лъжица стрита чубрица 
1 чаена лъжица смлян черен пипер 
1 супена лъжица нарязан магданоз 
2 сухи червени чушки, 
2 сурови чушки /за предпочитане червени/, 
1 морков, 
1 1/2 кафяна чашка олио
 Приготовление
 Нарежете на ситно лука, суровите чушки и моркова. Посолете 

на вкус и запържете сместта в олиото. 
Когато лукът омекне, прибавете ориза. Той трябва предвари-

телно да е изчистен, измит и изсушен. 
След това прибавете обелените и настъргани домати, черния 

пипер, чубрицата и нарязания на ситно магданоз. 
Разбъркайте добре тази смес. След това с нея напълнете зелевите 

сърми и добре ги завийте. 
На дъното на тенджерата сложете един пласт ситно нарязано 

кисело зеле, а между сърмите поставете сухите червени чушки, 
които предварително трябва да сте държали 6 часа в студена вода. 
Залейте сърмите с равни части вода и зелев сок или само с топла 
вода. Течността трябва да покрие изцяло сърмите. 

Варете на тих огън, докато зелевите листа омекнат. 
На трапезата на Бъдни вечер трябва задължигтелно да присъства 

и вареното жито. 
ÂÀÐÅÍÎ ÆÈÒÎ 
Необходими продукти
2 чаени чаши грухано жито ( ако нямате - може и негрухано) 
3 кафяни чашки захар 
2 кафяни чашки смлени орехови ядки 
Приготовление 
Изчистете житото и го измийте. 
Залейте го със студена вода и го варете докато омекне. След 

това завийте тенджерата, в която сте варили житото с двойно пре-
гъната хавлиена кърпа и го оставете да "нацъхти". Изцедете водата. 
Смесете житото със захарта и ореховите ядки. За предпочитане 
е да използвате пудра захар. Тя по-лесно и бързо ще се разтопи.

Друг десерт на трапезата са приготвените по специален начин 
орехови ядки. Предлагаме ви да ги изпечете и да ги предложите 
на гостите си. Това е един прекрасен десерт, а може да се сервира 
и като хранителна залъгалка с алкохола и виното. 

ÎÐÅÕÎÂÈ ßÄÊÈ ÏÎ ÒÐÀÊÈÉÑÊÈ 
Необходими продукти
1 1/2 чаена чаша цели орехови ядки 
2 яйца 
захар на вкус 
Приготовление 
Разбийте яйцата със захарта. Смесете ореховите ядки с полу-

чената смес и разбъркайте добре. Сипете ги в намаслена тавичка. 
Печете в умерена фурна, като от време на време разбърквате 

с дървена лъжица. 
Когато яйчната смес полепне по орехите, извадете тавичката 

от фурната и оставете да изстине. В дните около Коледа и Бъдни 
вечер в много краища на България се пече и тиква. От нея става 
невероятен десрт, който свен всичко останало е и много полезен 
за хората със стегнат стомах. 
ÄÅÑÅÐÒ "ÁÚÐÇÀ ÒÈÊÂÀ" 
Необходими продукти
тиква кестенка около 2 килограма 
1 1/2 чаена чаша пудра захар 
Приготовление 
Срежете тиквата на две половини. Почистете я от семките и 

влакнестата част и я сложете в тава. 
Печете в умерена фурна и не отваряйте, докато не стане готова. 
След като тиквата се изпече, трябва да я поръсите със захар. 
Ако я сервирате топла, можете да я поръсите с кристална захар. 

Но ако я сервирате студена, непременно трябва да използвате пудра 
захар. Един типично български вид компот, който се приготвя на 
Бъдни вечер е ошавът. Много е лесен за приготвяне и е част от 
празничната трапеза. 
ÎØÀÂ

 Необходимите продукти
3 чаени чаши сушени плодове - кайсии, ябълки, сини сливи, дюли, 
3 кафяни чашки кристална захар 
Приготовление
 Добре измитите сушени плодове трябва да накиснете в студена 

вода от вечерта и да ги оставите да престоят в нея през цялата нощ. 
След това ги сварете в същата вода докато омекнат. 
Подсладете ошава със захарта или с мед - според предпочи-

танията. Ястията на Бъдни вечер изискват много повече време и 
труд от страна на домакинята. Но трябва да знаете, че в дните 
преди този празник жените стават много рано и през целия ден 
се приготвят за празничната трапеза. Те не жалят сили и време, 
за да бъде всичко наред в навечерието на Коледа. Според повери-
ето, както мине Бъдни вечер, така ще върви животът през цялата 
година. Затова цялото семейство помага при извършването на 
обредите и приготвянето на трапезата. Освен това през зимния 
период няма работа на нивите и всички усилия на семейството 
са съсредоточени у дома. А празник като Бъдни вечер заслужава 
да бъде отбелязан, както подобава. 
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Êðàé ñâåòëèíèòå Êðàé ñâåòëèíèòå 
íà åëõàòàíà åëõàòà

Òàëîí çà 5% îòñòúïêà!
Òîçè òàëîí Âè äàâà ïðàâî íà 5% îñòúïêà îò 
ñòîéíîñòòà íà ïîêóïêàòà íàä 10 ëâ. Òàëîíúò 

ìîæå äà ñå èçïîëçâà åäíîêðàòíî 
äî 31. 12. 2012 ã.

Ìàãàçèí "Íèôåëà”, Ñòðàëäæà Âè ïîæåëàâà 
Âåñåëî ïîñðåùàíå íà Êîëåäíèòå è 

Íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè!
Ãð. Ñòðàëäæà, óë. "Ï. ßâîðîâ” 36 

Âåñåëè ïðàçíèöè íà âñè÷êè êëèåíòè!
Ùàñòëèâè Êîëåäíè è Íîâîãîäèøíà ïðàçíèöè!

НОВО!       НОВО!      НОВО!

"ÌÅËÈ  ÑÒ” ÅÎÎÄ  Ñòðàëäæà
Ул.”Хемус” 2

ПРЕДЛАГА  всеки ден/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
-  ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.
Тел. 0893836303

Да празнуваме заедно!
Честита Нова година!

ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

Ê  À  Ë  Å  Í  Ä  À  Ð
 
Íà ïðîÿâèòå â Îáùèíà Ñòðàëäæà ïîñâåòåíè íà êîëåäíèòå è íîâîãîäèøíè 

ïðàçíèöè – 2012 ã.

19 декември- Общински коледен празник-читалище „Про-
света”- Стралджа- 16.00 ч

19 декември-  коледен поздрав на учениците от СПИ към 
клуб „Дълголетие” Стралджа, 

- 20 декември 19.00..ч. , ресторант „Хемус”
- Коледно тържество на учениците от V-ХІІ клас при 

СОУ”П.Яворов” 

20 декември- ЦДГ „Мати Рубенова-  „С червените бо-
тушки”-9.30 

21 декември – СОУ”П.Яворов” Стралджа –новогодишно тържество  за учениците от І-ІV клас

21 декември- ЦДГ „Здравец”-новогодишно тържество

21 декември-  група  „Синчец”- Зимница 9.30 ч

23 декември – Коледен концерт на ансамбъл „Божур „- с. Чарда

22-23 декември – пенсионерски клубове
 „Коладе ле” – празници по места

27 декември – Дом „Ямболен” на Бакаджика – съвместен коледен празник на пенсионерските 
клубове от Джинот и Поляна

31 декември ,площада в Стралджа, 12,00 ч. – Да посрещнем заедно новата година –  кметът Ми-
тко Андонов кани всички на чаша вино, хора и ръченици с оркестъра към читалище”Просвета-1892” 
– Стралджа и илюминации

Кметът на общината Митко Андонов 
символично запали светлините на нового-
дишната елха пред сградата на общината. 
Свидетели на събитието станаха съветни-
ци, кметове и кметски наместници,  пред-
ставители на общинска администрация.

Нека да е спорна, здрава и успешна 
Новата 2013 г., пожела г-н Андонов. С 
повдигнато настроение присъстващите  
повториха пожеланието и въпреки студе-
ното време останаха край грейналата елха, 
за да се снимат.

Да си член на 
клуб „Дълголетие” 
– Стралджа е при-
ятно и интересно. 

Â êëóá „Äúëãîëåòèå” 
íàçäðàâèöè çà  äúëãîëåòíèöè

Потвърждават го всички, които от 
години посещават пенсионерския 
клуб, участват в организираните 
прояви, пътувания, честване на праз-
ници и др. В началото на декември 
в традиционната среща посветена 
на рождениците  петима щастливци 
вдигнаха наздравици. Динка Пачова, 
Станка Кирова, Динка Тенева, Петко 
Атанасов и Тодор Кондов се обеди-
ниха  и подредиха богата трапеза  
за своя празник. Ако домакините се 
представиха с домашни вкуснотии, 
мъжете се отсрамиха със страл-
джанско вино и ракия. Общите бяха 
танците и песните. Ръководството на 
клуба поднесе изненада към всеки от 
виновниците за тържеството. С добри 
думи за живота и труда, с пожелания 
за здраве и щастие, с подаръци и торта 

със свещички. 
Още един празник премина  с на-

строението, което само стралджанци 
могат да създават. Следващият е в на-

вечерието на Коледа когато клуб „Дъл-
голетие” ще пресъздаде атмосферата 
в един български дом по отбелязване 
на Рождество Христово.


