
„Äåíèñ Ñòðîé- 91” 
ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Ул.”П.Яворов”65 – сре-

щу пазара
МАГАЗИН ЗА СТРОИ-

ТЕЛНИ  И ПРОМИШЛЕ-
НИ СТОКИ 

Стоките за вашият 
уют и добро настроение!

 Весела Коледа и Чести-
та Нова година!

email: s_vesti@abv.bg

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 33)   16. 12. 2014 ã. 

 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!
Офис: СтрС алджа

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Изпращаме  още една календарна 

година. Прехвърляме в съзнанието си 
дните й, напластили се един върху друг 
като корите в баницата по Коледа. Ис-
каме да ги запомним красиви и добри.  
Ако е имало трудности, беди и препят-
ствия, то желанието ни е да извлечем 
нужната поука, за да сме по-силни 
когато пак се наложи. Да, животът е 
изпитание, битка, надежда,  радост и 
болка. Животът е всичко онова, което 
ние самите правим за себе си и за 
околните. И когато дойде време за един 
такъв красив празник като Рождество 
Христово да отворим сърцето, топлина 
и светлина да грейне във всеки дом, да 
бъдем добри, щедри, усмихнати. 

)е“2,2% p%›де“2"%!)е“2,2% p%›де“2"%!
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА СТРАЛДЖА,
Община Стралджа  ви кани  на 31 декември в 23,30 ч. на 

площад „Демокрация” да отброим последните минути на оти-
ващата си  2014 г.

Да посрещнем заедно новата 2015 г.!
С настроение, с усмивки, с чаша вино, танци и фойерверки!
Оркестър „Стралджа” има грижата за  поддържане на 

настроението.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

В първия ден на новата 2015 г. 
да се почувстваме  като преродени, 
готови   и за най-голямо щастие, и  за 
непредвидени изпитания. Да превър-
нем всеки ден във важен, знаменит, 
незабравим, полезен. Да бележим 
делниците с добри дела, да се весе-
лим през празниците. И да съхраним 
вярата, че можем да постигаме целите 
си, колкото и високи да са те.

В тези празнични дни всяко по-
желание  е за здраве, за щастие, за 
успехи. Бих добавил – прогрес да 

има в мислите и действията ни през 
2015г.! Взаимно да си помагаме , да 
се насърчаваме! И   да си припомним 
един призив на  патриарха на българ-
ската литература Иван Вазов: ”Повечко 
сърце, господа!” Сили и умения имаме 
достатъчно.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, УВАЖАЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ!

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
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Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

ÌÀÃÀÇÈÍ „ËÀÇÓÐ”
СТОЯН ТРИФОНОВ, Страл-

джа
Внимание към малки и големи
Стоки за всеки вкус!
С пожелание за щастлива нова 

2015 година!

ÅÒ”ÊÀÇÀÁËÀÍÊÀ” Ñòðàëäæà
Äðåõè âòîðà óïîòðåáà

Да се облечем изгодно и прилично!
Весела Коледа! Щастливи новогодишни 

празници!

ÀÏÒÅÊÀ „ÁÎÐßÍÀ” – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Ул.Хемус” 18

- всички видове български и вносни 
лекарства

- козметика
- санитарни материали
- детски храни
Здрави и щастливи коледни и ново-

годишни празници!
С благодарност към всички, които 

се доверяват на нашия професионализъм и опит!

Ùàñòëèâè íîâîãîäèøíè 
ïðàçíèöè âè ïîæåëàâà
ÀÏÒÅÊÀ „ÇÄÐÀÂÅ”
Стралджа, ул.”П.Кабаков”

Мария Седларска
Бъдете здрави с аптека „Здраве”!

ÀÏÒÅÊÀ „ÀÂÈÖÅÍÀ”
Стралджа, ул. „Хемус” 6

Здраве за всеки!
Ние работим за вас!
Бъдете весели, здрави  
и щастливи!

2014 Ãî
äèíàòà, 

êîÿòî ñè îòèâà

2014 Ãî
äèí

êîÿòî ñè îòè

Åäíà äèíàìè÷íà è 
èíòåðåñíà ãîäèíà
ßÍÓÀÐÈ ÑÒÀÐÒÈÐÀ „ÍÀ ÏÚËÍÎ”
Стралджанско бебе проплака в първия ден на новата година. 

И даде надежда 2014 в областта да върви „на пълно”. По тради-
ция кукери прогониха злото . В Стралджа и по селата дръннаха 
хиляди хлопки, танцуваха маскираните, благославяха. А кметът 
Митко Андонов получи наградата „Почетен кмет на 2013г.” За 
самочувствие на общинските служители и очакване за нови 
успехи. „Бързайте да направим добро!”, апелираха децата от 
СОУ”П.Яворов”. Те самите дадоха пример за добри жестове, 
които ни определят като стойностни хора готови на взаимопо-
мощ. Подаръци от Австрия направиха щастливи децата от ЦОП.

 ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÇÀ 9 ÌËÍ. ËÂ.
Общината стартира годината с обещание за инвестиции около 

9 млн.лв. Месеци по-късно това вече е факт. Ремонтирани са 
читалищата в Зимница и Лозенец, възстановени са общински 
пътища, заработи проект за социално включване , с модерно 
фотоволтаично осветление грейнаха главните улици в Стралджа, 
Зимница, Лозенец и Воденичане, открит е новия общински коо-
перативен пазар. ОбС подкрепи нови проекти. По предложение 
на кмета Митко Андонов размерът на ТБО е запазен без изме-
нение. В общинска администрация са въведени нови Вътрешни 
правила осигуряващи още по-добро обслужване на гражданите.

В Недялско се похвалиха с новоиздадена книга за историята 
на селото. А зимата реши  да нарисува своята поредна ледена 
приказка в района. До бедствия , обаче, не се стигна. Пак по 
това време младежи от 11 НПО на стралджанска територия об-
съждаха европейското гражданство. Като доказателство, че и в 
малкия град европейската политика има своите привърженици. 
И добри познавачи.   

   Радостна новина обходи самодейците от Стралджа. Кукерска-
та група при читалище „Просвета 1892” спечели Бронзова маска 
от Маскарадните игри в Перник. Новият културен календар на 
общината набеляза безброй интересни културни прояви както в 
Стралджа така и по селата.

ÍÀØ Å ÍÎÂÈßÒ ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐ ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ
Бюджетната 2014 г. стартира без финансови задължения. 

Програмата за управление на кмета Митко Андонов поддържа 
приоритети които осигуряват по-добър живот, повече спокойствие 
и сигурност за гражданите, повече заетост, грижа за младите, 
социално слабите и болните. В месеца на виното Домейн Мараш 
се окичи с титлата „Инвеститор на годината”. Нов социален 
проект осигури внимание и грижа към възрастните и болните. 
„Звена към ДСП в община Стралджа” даде спокойствие на де-
сетки от града и по селата. Панда инвест за пореден път даде 
пример за поддържане на традициите и възраждане на винопро-
изводството. Общината протегна ръка на животновъдите, ОбС 
гласува предложение за предоставяне за ползване на общински 
мери и пасища на собствениците на животни. Споразумение за 
обществен ред и сигурност между общината и РУ”Полиция” 
даде шанс за решаване на наболели проблеми по сигурността. 

Проект „Традиии с бъдеще” обедини занаятчиите, даде ход на 
активна промоционална дейност и събуди интерес към страл-
джанското майсторство.

Наградата „Кукове” отиде в Зимница. Община и ИК Лозенец 
се обединиха срещу злото.В крайна сметка базата Стралджа 
Мараш преустанови и контролираните взривове. Награда за 
иновативни практики спечели СОУ”П.Яворов” Пет проекта по 
ОПАК защити общината и осигури административен капацитет 
за служителите. Футболистите от ОбФК”Стралджа” влязоха във 
„В” РФГ, осигуриха емоции, но не винаги в положителна посока. 

ÊÓËÒÓÐÍÈ ÏÐÀÇÍÈÖÈ  È ÓÑÏÅÕÈ
Стралджанския самодеен театър очарова зрителите с поста-

новката „Вражалец”. Зимните празници прерастнаха в пролетни 
още по-красиви и желани. Лазарки и буенечки обиколиха селата, 

дадоха старт за подготовка на „Мараш пее”. 60 години отбеляза 
Кольо Пехливанов. На 30 стана ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
Стралджа и представи един великолепен концерт.

 „Да бъде и пребъде тоз събор!” благослови поредния „Мараш 
пее” кмета на общината Митко Андонов. И посрещна гости от 
близо и далеч. Носители на плакет на името на П.кр.Яворов 
станаха юбилярите Янко Стефов и Панайот Андонов. Нова 
специализирана противопожарна кола получиха огнеборците от 
Стралджа. Туроператори оцениха високо забележителностите 
на Стралджа и селата. 26 абитуриенти  от СОУ полетяха по ма-
гистралата на зрелостта. Младостта влюбено прегърна живота. 
Празници на духовността се редуваха през май със спортни 
състезания и ловни подвизи. „Златен век” спечели стралджан-
ския сатирик Станислав Марашки. Научихме и за таланта на 7г. 
Маргарита Вашек.

 ÆÈÂÎÒÚÒ ÊÀÒÎ ÊÐÚÃÎÂÐÀÒ
 „Ние помним…” написаха на паметна плоча в Лозенец 

изстрадалите присъствието на злокобната база „Стралджа 
Мараш”. Общината отчете изпълнението на ОПР 2007-2013г., 
с много отговорност подготви и новия за периода 2014-2020г. 
Утвърдена беше Наредба за управление на отпадъците. Роди 
се рекордно  по тегло стралджанско бебе- 5280 гр. Яница, 
която  днес расте здрава и щастлива.

Животът е кръговрат. Загубихме голямата поетеса Станка 
Пенчева. Дъжд и стихии провалиха златно жито на земедел-
ските стопани, ледена стихия изненада  Тамарино и унищожи 
посевите. Доброволец медиатор от Стралджа Мильо Добрев 
се включи в подпомагане на пострадалите от наводненията 
във варна. 18 годишния Ангел Райнов спечели отличие в 
национален литературен конкурс, бъдещи химици показаха 
в открит урок интереса си към трудната наука. През лятото 
общината започна изпълнението на мащабна строителна про-
грама. Гроздовата реколта бе съсипана  от неблагоприятните 
природни условия, бъчвите останаха сухи, а някой направиха 
ракия от тикви.

Книга за историята на Люлин влезе в библиотеките. 
Майсторът на тъпана Кръстьо Стоев навъртя 60 лазарника. 
Бели брези посадиха младежи от Стралджа. Син език полази 
току до Стралджа и стресна ветеринарите. Старци по селата 
изгоряха от телефонни измамници.ОбС направи равносметка 
за 6-месечната си работа. Над 70 решения за доброто на об-
щината дадоха висока оценка на съветниците. Зелени награди 
по проект „За по-добър живот” получиха млади таланти.

2014г. ще се запомни с европейски и парламентарни из-
бори. И в двата случая община Стралджа доказа, че първа 
политическа сила тук е БСП. Посещение в Алфатар стопли 
сърцата на земляците. Самодейци от Джинот намериха нови 
приятели в Добруджа.  Пепелянки налазиха Александрово.
Кестени разцъфтяха през есента в Стралджа.Училища и 
детски градини стартираха новата учебна година с ново 
обзавеждане. Оркестър „Стралджа” се окичи с награда за 
най-добър в Харманли. СПИ най-сетне достигна финала си. 
Закриването му е факт въпреки голямата битка за запазване 
на интерната.

ÏÐÀÇÍÈ×ÍÎÑÒ È ÎÙÅ ÍÅÙÎ
В Саранско са щастливи с откриването на новопостроения 

храм. Летни ремонти разкрасиха общината, гроздето навсякъде 
се оказа кът, а цените дръпнаха леко нагоре. Царския влак „Ко-
рона експрес” пусна пара в Стралджа. Деца на града станаха 
финалисти в шоуто Мини мис и Мини мистър.

Ансамбъл „Въжички” осиротя. Отиде си големия хореограф 
Тончо Тончев. Празниците в общината стартираха с отбелязване 
на Димитровден в Зимница. Концерти и курбани за здраве беля-
заха десетдневката.  Стралджа отбеляза години от обявяването 
за град с множество прояви. Читалища празнуваха юбилейни 
годишнини. Три нови книги достигнаха до читателите в об-
щината – преиздаденото и преработено издание за историята 

на Стралджа, книга за историята на общината и книгата „100 
причини да се гордея, че съм от Стралджа”. Един прекрасен еко 
концерт показа възможностите на деца и учители да се веселят 
с полезна еко цел. Изложба с картини на н.х.Панайот Панайотов 
зарадва ценителите на изкуството. Посмъртно големият творец бе 
удостоен с плакет на името на П.Кр.Яворов. Второто издание на 
националния литературен конкурс „Дървото на живота” осигури 
награди на литературни таланти от страната. Новият почетен 
гражданин на Стралджа се казва Пеньо Маринов.

По традиция кметът на общината Митко Андонов направи 
своя отчет за свършеното през годината. Висока оценка му дадоха 
кметове и км.наместници, общински съветници, представители 
на учебни и социални заведения, младежки и културни органи-
зации, журналисти.

ÍÀÃÐÀÄÈ ÇÀ ÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈ
Младият футболен талант от Стралджа Пламен Пенев получи 

награда като един от най-добрите млади футболисти на Бълга-
рия-купа на Асоциацията на българските футболисти, която му 
връчи лично легендата Даниел Боримиров. Чаровният  и талант-
лив Никола Йорджев грабна титлата Мини мистър на България. 
Ансамбъл  „Въжички” отбеляза тържествено своя 50-годишен 
юбилей. И направи равносметка, която накара стралджанци да 
се гордеят. 

ÂÎÄÍÀ ÑÒÈÕÈß  È ÄÐÓÃÈ ÒÐÅÂÎÃÈ
Във времето на подготовка на новия бюджет за 2015 г., на 

утвърждаване планът за бедствия и аварии декември изненада 
хора и техника с проливни дъждове, които за седмица надскочиха 
100 л/кв.м. Силни води от полето заляха града и селата Воде-
ничане, Лозенец и др. Евакуирани бяха бедстващи хора. Само 
благодарение на бързите и адекватни решения не се стигна до 
жертви или сериозни материални щети. Разрешително за възста-
новяване дейността на проблемната база „Стралджа – Мараш” 
разтревожи местното население. На свое заседание ОбС обсъди 
становищата на кмета Митко Андонов и  ИК-Лозенец. Приета 
беше декларация за недопускане възстановяването на дейността 
на базата, която е изпратена до всички възможни институции. 
Остава надеждата, че с 2014 си отиват страховете и притесне-
нията. А Новата 2015 – нека е добре дошла!

ТЕЛ 0887559159 
изгодно продава малки прасенца около 20 кг по 80 лв/бр.
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Í Î Â Î  Â  ÑÒÐÀËÄÆÀ!!!

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

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

0892725649, Ãåíàäè Äè÷åâ

×åñòèòî Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî!
Âåñåëè íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè!

ÅÒ ”ÂÅËÈ×ÊÀ ÏÀÏÓÊ×ÈÅÂÀ„ 
Ñòðàëäæà

Производство на тестени изделия
Вкусно и качествено!
С нас във всеки дом ще има пълни трапези и 

радост!

×
Â
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ÅÒ”ÅÃÅß” – Ñòðàëäæà
Ул.”П.Яворов” – Илия Божилов

Да бъдем европейски потребители!
Честита Нова година!

Íàñòðîåíèåòî èäâà ñ õðàíàòà!
ÅÒ”ÉÎÀÍÀ” – Ñòðàëäæà

Станка Йорджева
Пазарувайте с любов!
Честити, весели и щастливи празници!

ÏÒÊ”ÑÚÃËÀÑÈÅ” – Ñòðàëäæà
Поздравления към всички член-кооператори!
Пожелания за весела, щастлива и плодородна 

нова година!

Ñëúíöå è óðîæàé ïðåç íîâàòà 2015 ã!
Âèñîêè äîáèâè - ðàäîñò çà ñòîïàíèòå!
„ÏÏÊ ÍÀ×ÀËÎ 93” – Ñòðàëäæà

Пожелава здраве и радост 
на всички стопани!

ÏÚÐÂÀ ×ÀÑÒÍÀ ÇÅÌÅÄÅËÑÊÀ 
ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß 
гр. Стралджа

Много настроение в новогодишната нощ!
Да е богата годината! Радост във всеки 

дом!

„ÌÅËÈ ÑÒ”  ÅÎÎÄ ÑÒÐÀËÄÆÀ
Ул.”Хемус” 2

Закуските, които обичате!
За вас с любов!

Да празнуваме заедно!
Честита нова година!

н

у

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
Îò ÎáÑ – Ñòðàëäæà

Îòíîñíî: Ôóíêöèîíèðàíå íà Ïðîèçâîäñòâåíî-ñêëàäîâà áàçà "Ñòðàëäæà-Ìàðàø” - Ñòðàëäæà ñ 
îïåðàòîð "Ðèâúðñ Èíâåñò” ÅÎÎÄ

Ние, общинските съветници, избрани да представляваме инте-
ресите на жителите на община Стралджа, натоварени с отговор-
ността по ЗМСМА да определяме изискванията за дейността на 
физическите и юридическите лица на територията на общината, 
които произтичат от екологичните, историческите, социалните и 
други особености на населените места, както и от състоянието на 
инженерната и социална инфраструктура, след като се запознахме 
с документацията на внесена от оператор „РИВЪРС- Инвест” 
ЕООД в РИОСВ Ст.Загора, със становището на кмета на общи-
ната г-н Митко Андонов по нея, становището на Инициативен 
комитет с.Лозенец

ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. След голямата авария на 05.06.2012г. отнела 3 човешки 
живота, ранила 8 работника, унищожила изцяло складовата база 
на предприятието / с изключение на един склад/, нанесла сериозни 
поражения на сгради в района на „Петолъчката”, хижа „Люляк”, 
земеделски земи, обществени и жилищни сгради на с.Лозенец 
и гр.Стралджа, открити части от боеприпаси в много голям пе-
риметър, са сериозно основание да заявим пълно несъгласие за 
възстановяването й, за реализиране на дейности за съхранение и 
търговия с боеприпаси и взривни вещества, макар и в рамките на 
количество от 48 тона.

2. Образуваното съдебно дело не е приключило, не е 
изяснена причината за възникналата авария, не са установени 
виновните.

3. Независимо от заявените от оператора намерения за 
извършване единствено съхранение и търговия с боеприпаси и 
взривни вещества, и че в базата няма да се извършва утилизация, 
изграждането на 6 броя сдвоени складове и съхраняването до 48 
тона тротилов еквивалент и разположението на обекта е отново 
сериозно основание за риск за здравето на населението в района, 
за обектите , разположени в него.

4. Информацията за околната среда в района на предпри-
ятието е непълна, неточна – не са показани схемите на ползване 
на околните земи за производствени нужди и селско стопанство. 
Наличието на  водоизточниците за снабдяване с питейна вода на 
населението от Стралджа, Атолово и Воденичане, независимо, че 
не са определени като санитарно- охранителна зона по Закона за 
водите, не е аргумент за изключване опасността от замърсяване и 
опасност за населението. Картите за селищата, производствената 
и пътна инфраструктура са непълни и отстоянията се третират, 
меко казано, като разстояния в интерес на предприятието, за да 
докажат съответствие със ЗООС/ в съответствие със съдържанието 
на тротилов еквивалент на всеки отделен склад/.

5. Подкрепяме изцяло становището на кмета на общината 
Митко Андонов.

6. Подкрепяме изцяло становището на Инициативния ко-
митет с.Лозенец относно документацията с всички констатации 
в него.

7. Настояваме след допуснатата голяма авария да не се 
разрешава възстановяване и функциониране на производствена 
и складова база „Стралджа-Мараш” за дейности, свързани с 
транспортиране, съхраняване и търговия с боеприпаси и взривни 
вещества в предвид месторазположението на базата, отчитане об-
ществения интерес и голям риск от нанасяне на огромна вреда за 
населението в община Стралджа и страната като цяло, произтичащо 
от наличието на обекти като Компресорна станция и газопровод.

На своето заседание на 11 декември 2014г. съветниците от 
Стралджа единодушно гласуваха текста на декларацията. Има ре-
шение председателят Атанаска Кабакова  да изпрати декларацията, 
заедно със становищата на кмета Митко Андонов и на ИК Лозенец, 
до Председателя на НС, Председателите на парламентарните групи 
в НС, Министър-председателя, министрите  на МОСВ, МВР, МО, 
до областния управител Ямбол, до Директор на РИОСВ Ст.Загора.

Áëàãîäàðíîñò
Общинското ръководство отправя благодарност към 

всички, които се включиха в битката срещу водната 
стихия. Към тези, които в продължение на няколко 
денонощия работиха неуморно за преодоляване на кри-
зисната ситуация. Благодарност към екипите на ПБЗН, 
които работиха  по отводняването на всички посочени 
адреси, към  представителите на РУ”Полиция”, които 
бяха на мястото си и осигуряваха необходимия ред и 
сигурност, към  доброволците от БЧК, които предоста-
виха храна за евакуираните, към БКС , които с хора и 
техника помогнаха за прокарване  на така  необходимите 
отводнителни канавки в най-кризисните райони, към  
общинските служители, които участваха в дежурствата 
при физкултурен салон на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
Стралджа, към екипа на училището, които помагаха за 
посрещането, настаняването и грижите за бедстващите 
хора. Благодарност и към всички членове на Щаба за 
борба със стихийните бедствия към общината, които 
реагираха бързо и адекватно за справяне с критичната 
ситуация. 

Èçïèòàíèå è ïðîâåðêà
Äåñåòêè íàâîäíåíè ïðèçåìíè åòàæè è ìàçåòà â Ñòðàëäæà è îáùèíàòà
72 – ìà , îò êîèòî 38 äåöà , åâàêóèðàíè âúâ ôèçêóëòóðíèÿ ñàëîí íà ÎÓ –Ñòðàëäæà
 Áëèçî 5 õèë. äêà åñåííèöè íà ÏÏÊ”Íà÷àëî 93” ïîä âîäà

Всичко, което се случи в 
Стралджа и общината през 
трите рискови  денонощия на 
валежния декември беше  не 
само поредното изпитание за 
хора и техника. Това беше и 
проверка за възможностите на 
един екип, за организационните 
качества, за далновидността, 
предприемчивостта и умението  
да се мисли прозорливо и да се 
вземат възможно най-правилни-
те решения. Беше проверка за 
възможностите на обществото 
да преодолява препятствията, 
да реагира адекватно.

За всички е ясно, че приро-
дата е основния виновник за бе-
дата. Но другият, който остава в 
сянка, е човекът. Този, който не 
се притеснява да хвърля безраз-
борно отпадъците си, да създава 
нерегламентирани сметища, да 
строи незаконни постройки, 
да посяга на общинска и лич-
на собственост… Този, който 
може да бъде съседа, приятеля, 
колегата, роднината. Все хора 
срещу които е някак трудно 
да се протестира. Но ако става 
въпрос за други –  традиционно 
можем да ги развенчаем, да ги  
унищожим от критика. Най-
лесно да прехвърлим главната 

вина  срещу общи-
ната  или срещу 
държавата. Защото 
те са длъжни, те но-
сят отговорността. 
От тях се очакват 
действия и помощ.

Оправдано е да 
сме гневни когато 
мазето е пълно с 
вода , мебелите, по-
къщнината са про-
гизнали от влага, 

двора е под педя вода. Особено 
в днешно време, когато  финан-
совите възможности  са твърде 
ограничени, когато липсват 
структурите от едно време и 
държавата съвсем не работи 
като смазана маши-
на , а като скрибуца-
ща циганска талига.

Равносметката 
показва, че екипът 
в общината, в ус-
ловия на напреже-
ние и непрекъсна-
то променяща се 
обстановка , успя 
да овладее ситуа-
цията във възможно 
най-кратки сроко-
ве. Вземането на решението 
за евакуация на група хора 
предизвика безброй  пробле-
ми, но   взаимодействието 
между институциите си каза 
думата и нещата се случиха.  
Което   изненада по-скеп-
тичните. Община, кметове и 
км.наместници, пожарно звено, 
полиция, НЕК, БКС, ОУ”Св.
св.Кирил и Методий”, БЧК, 
здравен медиатор, медии… 
всички засвидетелстваха готов-
ност да бъдат полезни в битката 
срещу стихията. Решенията се 

вземаха на крак, там, 
на място, където вода-
та заливаше домовете 
и плашеше хората. 
Пред очите на всички 
се даваха разпореж-
данията, поддържа-
ше се координацията, 
разпределяха се хра-
на, вода, постелки…
Даваше се надежда и 
увереност, че заедно 
можем да се справим! 

Още във втория ден водния 
капан започна да се поразхлаб-
ва. Информациите от селата 
ставаха все по-обнадеждаващи. 
Още 24 ч. по-късно водата се 
отдръпна съвсем, но битката 

не свърши с това. Кризисният 
щаб потърси причините за съз-
далата се обстановка. Обходено 
беше землището на Стралджа 
в западния район, за да се 
проследи пътя на придошлата 
вода. И даденото предложение 
чрез медиите към държавата за 
осигуряване средства за отвод-
нителен канал сега вече придо-
би съвсем реални очертания. 
Заедно с това беше обмислен 
и вариант за приспособяване 
на базата в СПИ за полезен 
евакуационен салон. 

Колкото да не ни се искаше 
дъждът продължи да вали и 
четвърто денонощие. Всички 
мълчаливо се надявахме да 
не се повтори наводнението. 
Страховете държаха будни хора 
в Стралджа,  Воденичане , Ма-
леново… Под пълен контрол и 
наблюдение останаха критич-
ните райони. Денонощно беше 
дежурството по язовирите и 
следене нивото на Мочурица и 
Мараш.  В началото на новата 
седмица , след ясна равносмет-
ка, усилията бяха насочени към 
подготовка за нови подобни 
ситуации, проучване на зале-
тите земеделски земи, грижа 
за осигуряване на питейна вода 
в районите където помпените 
станции бяха заляти и водата 
стана непригодна за пиене. 
Повече от сто чувала с пясък 
са в готовност за бентиране на 
прииждащи води.  Организи-
рано е поредното почистване 
шахтите в града. Няма спокой-
ствие, няма  страхове. Има же-
лание за адекватен отпор срещу 
стихията. Зимата е в началото. 
Готовността за нови подобни 
ситуации изисква усилията на 
всички.   Защото няма гаранции 
кога отново ще ни се наложи 
битка с природна стихия.  
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Öÿëîñòíà îðãàíèçàöèÿ íà ïîãðåáåíèÿ
За общините: Ямбол, Тунджа, Стралджа, Болярово

Офис – до окръжна болница Ямбол
0899944957, 0897626009, 0899511885

По покана но Ге-
орги Пирински, член 
на Европейския пар-
ламент, на 8 и 9 де-
кември кметът на об-
щина Стралджа Митко 
Андонов  участва в 
работно посещение 
в Брюксел. Съгласно 
предварителната про-
грама участниците в 
делегацията  присъст-
ваха на  презентация 
за ролята и функциите 
на Европейския съюз. 
Посетиха заседания на 
комисията по бюджет 
и контрол. Г-н Андо-
нов определя като по-
лезни   и   лекциите  в 
Европейската комисия 
свързани с ЕСФ.   На  
финала групата имаше 
възможност да разгле-
да  забележителности-
те на европейската 
столица.

Ðàáîòíî ïîñåùåíèå â Áðþêñåë

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

  Сертифицирана по ISO 9001/2008

Çà ðàâåí äîñòúï äî îáðàçîâàíèå
В активна втора фаза  е изпълнението на 

проекта „С отговорност и грижа за децата от 
0-7 г. в община Стралджа”, който е на обща 
стойност 594 425 лв. Той  стартира през 2011г. 
със строителни дейности  в размер на 270 000лв. 
в ЦДГ в селата Зимница и Лозенец и в сградата 
за социални услуги по проект „С отговорност 
и грижа за децата от 0 до 7 години от община 
Стралджа” в  Стралджа.   Финансирането е 
съгласно  Споразумение за финансиране   № 
РД09-71/22.06.2011 г. по Проекта за социално 
включване /Заем 7612 BG от Международната 
банка за възстановяване и развитие/. През 
август 2014г. стартира първата услуга „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” 
по проекта с двама консултанти медиатори и двама педагози, която продължи съгласно спора-

зумението един месец. 
Днес по проекта  вече работят назначените 2 медиа-

тори, медицинска сестра,  социален работник, социален 
работник -координатор, лекар - педиатър. Предстои 
назначаването на още 2 медиатори, 2 социални ра-
ботници, юрист, гинеколог, акушерка, стоматолог и 
психолог. Проведени са първите родителски срещи  и 
занимания с децата и родителите в Стралджа, Лозенец 
и Зимница.  

Давайки висока оценка на Проекта за социално 
включване, който цели превенция на социалното из-

ключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие, 
специалистите считат, че целите на проекта по който работят  ще доведат до постигане на  :

подобряване ученическата готовност на децата от семейства с ниски доходи и деца с увреж-
дания до 7 г. възраст ;

повишено общо състояние на децата;
разширяване обхвата на услугите свързани с грижи за деца предоставяни на семейства с 

ниски доходи и деца с увреждания.
Сериозно   внимание   по  проекта  получават  и родителите на 
децата от 0-7г. от уязвими етнически групи, получаващи социални помощи, трайно безра-

ботни, бъдещи родители, майки в рискова възраст.
Услугите по проекта включват  както родителите, така и децата  от 0-7 г. възраст. Предос-

тавянето на  услуги  точно в сградата за социални услуги по проекта, която в двора на ОУ”Св.
св.Кирил и Методий” Стралджа  е добро попадение. Така базата е възможно най-близо до 
класните стаи на децата от ромски произход, които са най-бедни в града и осъществяването 
на контактите между екипа и родителите е много по-лесен. Освен със своите възпитателни, 
образователни, просветни функции консултантите по проекта ще бъдат полезни на родителите 
със здравни и семейни консултации, лекции за формиране на родителски умения, интеграция 
на децата в ЦДГ, допълнителна подготовка за равен старт в училище.
Проект„С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”,   об-

щина Стралджа, финансиран по Проекта за социално включване, съгласно Споразумение за 
финансиране № РД 09-71 от 22.06.2011 г.

Ó×ÀÑÒÈÅ ÂÚÂ ÔÎÐÓÌ ÍÀ ÐÀÎ „ÒÐÀÊÈß”
На 12 декември кметът на общината Митко Андонов участва в разширено засе-

дание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО"Тракия". С цел 
изграждане на сътрудничество с Асоциацията на общини от Източна и Западна Тракия 
"ТРАКИЯКЕНТ" на форума присъства и делегация от Турция, включваща кметовете 
на Текирда, Кешан, Чорлу, Хайраболу, Визе и Пехливанкьой.

Þáèëåé
До Донка Железчева дилектор на детска ясла Калинка

УВАЖАЕМА  Г-ЖО  ЖЕЛЕЗЧЕВА,
Особено ми е приятно да ви поздравя с навършване на 60 години и навлизането в т.н. пенсионна възраст. Вашият жи-

вот, изцяло отдаден в грижа за най-малките граждани на Стралджа, е един достоен пример за осмислени и полезни дни 
в полза на обществото. Отдадохте сили, енергия и много любов на десетки ваши възпитаници, оставихте ярки следи в 
съзнанието на родителите им и  поводи за гореща благодарност. 
Не само това! С огромно желание вие посветихте време и на не малко обществени ангажименти. Всички, които ви 

познават, ще потвърдят , че вие сте един честен , дисциплиниран и  откровен човек, който няма да се поколебае да от-
прави похвала , но и да посочи кривици. Благодаря  за активното гражданско съзнание, за всеотдайността в работата, 
за добрия пример , който давате на по-младите.
Пожелавам много здраве, неизчерпаема енергия,  много успехи и лично щастие.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

До Паруш Парушев - общински съветник ОбС - Стралджа
УВАЖАЕМИ  Г-Н  ПАРУШЕВ,
С особена радост Ви поздравявам във връзка с навършване на Вашата 70-годишнина. Пътят, който извървяхте, е 

изпълнен с добри и по-трудни дни. Вашата упоритост, енергия, настойчивост бяха достатъчни, за да  постигнете из-
пълнение и на най-смелите мечти, да увлечете в добри намерения  и други хора след себе си. Всичко, което направихте  
през годините, като стопански ръководител, като общински съветник, като редови гражданин на Зимница и общината,  
може да се определи като  стремеж към красота , доброта и развитие напред. 
Благодаря Ви за това усърдие, за тази любов към родния край!
Пожелавам Ви много здраве, радост, лично щастие и още много успехи.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Г-н Парушев получи специални поздравления и от г-жа Атанаска Кабакова, председател на ОбС. От свое име и от името 

на общинските съветници тя отправи най-сърдечни пожелания за здраве, щастие и нови успехи на г-н Парушев. 

Äîáðè äóìè çà äîáðè õîðà
Читалищното настоятелство при читалище „Просвета 1928”   с.Воденичане изказ-

ва гореща благодарност към Генади Радков Радев от ЕТ „Радко Радев” Палаузово. 
За безкористната и постоянна помощ оказвана на читалището във Воденичане, за  
финансовите дарения по повод различни празници и за осъществяване на ремонта 
на покрива.

На такива хора дължим много. Те са тези , които поддържат вярата ни , че доброто 
съществува и куража, че можем да продължаваме напред.

Благодарим сърдечно, г-н Радев! Бъдете жив и здрав! Пожелаваме весела Коледа 
и щастлива нова година на вас и на цялото ви семейство!

Читалищно настоятелство при читалище „Просвета 1928” с.Воденичане

Секретарят на община Стралджа 
Атанаска Христова, участва в 5-дневно  
обучение в Париж /17-21 ноември/ , 
Национално училище по администра-
ция. Организирано в партньорство  с 
Института по публична администра-
ция  обучението премина по основ-
ната тема „Инструменти и методи за 
подобряване ефективността на мени-
джърите в публичната администрация 
в България”  по  модул „Средства и 
методи за засилване ефективността на 
управленските умения на публичната 
администрация”. За  групата на 15-
те секретари на общини в България 
бяха предвидени полезни и интересни 
лекции. В първия ден  темите  бяха  
свързани с   управление на човешките 
ресурси с цел изпълнение , управление 
на екипа, мотивация и развитие на 
персонала, Функция и роля на секре-
таря с цел засилване ефикасността на 
управлението  на една децентрализи-
рана администрация на държавата, 
набиране и обучение на държавни 
служители в териториалните админи-
страции. Обърнато беше внимание и 
върху  комуникацията на мениджъра, 
техниките за преговори в качеството 
му на лидер, умение да слуша, кому-
никира и убеждава. Участниците в 
групата бяха изненадани от посещение 
на Посланикът на РБългария в Париж 
Ангел Чолаков, който приветства 
ползотворното сътрудничество между 
двете страни, добре структурираната 
и богата програма на обучение, с 
увереността, че наученото ще бъде 
приложено в българската практика. 
Обучението продължи под домакин-

Îáó÷åíèå â Ïàðèæ

ството на секретаря на община Версай 
и  лекция на тема „Нови перспективи за 
администрацията : обществено управление 
и иновации”. Секретарите на български 
общини  имаха възможност да посетят Ди-
рекция „Човешки ресурси”, да се запознаят 
с организацията на гр.Версай и ролята на 
секретаря. В Общинския технически цен-
тър, определен като „невралгичен” център 
за технически услуги, гостите получиха 
практически съвети за работа в различни 
условия. Не по-малко интересно се оказа 
и посещението в училище Сен Ир „Де-
монстрантът – Живият и градът”, както и 
представяне на „Големия парк на Версай”.



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

 На 17 декември с кон-
церт- спектакъл „Легенда за 
Въжички” в Стралджа бе от-
белязан 50-годишния юбилей 
на фолклорен ансамбъл „Въ-
жички”. Организиран от чи-
талищното настоятелство при 
читалище”Просвета 1892” и 
община Стралджа, под патро-
нажа на кмета Митко Андонов, 
концертът привлече внимание-
то на ветерани танцьори, певци 
и инструменталисти, културни 
деятели, любители на богатия 
стралджански фолклор. Гости 
от близо и далеч уважиха съби-
тието и поднесоха поздравител-
ни адреси и подаръци.

ÇËÀÒÍÈ ÎÒËÈ×Èß È 
ÎÃÐÎÌÍÀ ËÞÁÎÂ

 „Да се уважават обичаите е 
лесно, трудно е да се спазват!”, 
гласи една поговорка. Но за 
стралджанци явно тя не важи. 
След като 50 години  вече един 
фолклорен ансамбъл е гордост-
та и величието на града, след 
като поколения преминават 
през него и ревниво съхраняват, 
разпространяват , обогатяват 
местните традиции, а интересът 
към танците, песните, мелоди-
ите се запазва все така голям. 
През всичките тези години в 
града се запазва обичая почти 
всяко семейство да присъства 
в ансамбъла със свой талант. 
Като последица на всеки праз-
ник завие ли се хоро всички 
стралджанци са там и еднакво 
майсторски удрят крак на Трите 
пъти и Елениното, на ръченица-
та и дайчовото, на джиновското 
…Няма обичай, който да не е 
съхранен в пълната му красота. 
Огромно е песенното богатство 
на района, а народните носии на 
стралджанци  греят с богатство-
то и красотата си.  Какво още  
може да се допълни?

Ансамбъл „Въжички” ви-
наги се определя като неос-
таряващ, голям, невероятен, 
вълшебен. Всяко излизане на 
сцената се посреща с очакване 
за истински празник. И оживя-
ват  танците, които стралджан-
ци не само обичат, те живеят 
с тях и чрез тях, черпят сили, 
самочувствие, гордост, чрез тях 

се усещат истински българи. 
Така е било преди 50 години, 
така е и днес.

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ
Първите опити за танцова 

самодейност в Стралджа да-
тират от 1936г. когато група 
мъже имали честта да играят 
пред Царя и за това получили 
специални ордени.

В края на 1944г. Ради Геор-
гиев създава танцов състав в 
Стралджа, който с прекъсване 
просъществува благодарение 

на други свои водачи – Рахни 
Димитров, Кольо Йорданов, 
Митко Кавалджиев, Йордан 
Михалев. Първите оркестранти 
са  кавалджията Киро Стоянов 
Узунов, братята гайдарджии  
Дико и Георги Кирови. 

Оркестранти към ансамбъл 
„Въжички” са най-добрите 
музиканти от Стралджа. Между 
тях са талантливия кавалджия 
Добри Милев, гъдуларя Иван 
Найденов, множество гайдари, 
тъпанджии, акордеонисти. Свой 
дял за успехите на ансамбъла 
имат хористите и  десетки 
солисти – невероятни изпълни-
тели на местни народни песни 
като славеят на Стралджа Ойка 
Пенева. 

През 1961-1962 г. Тончо Тон-
чев слага началото на учениче-
ски танцов състав в тогавашния 
Селско-стопански техникум. 

Същият състав става ядрото на 
изградения през 1964г. ансам-
бъл „Въжички”. Художествен 
ръководител е Тончо Тончев. 
Той е хореограф и  постановчик. 
Сърцето на ансамбъла!  Първи-
те  изяви са на организираните  
прегледи на ученическата само-
дейност, след което иде ред на 
читалищната сцена.

ÏÚÐÂÈßÒ 
ÐÅÏÅÐÒÎÀÐ

„Сватбарска ръченица” на 
Маргарита Дикова, 
„Трифон Зарезан” на 
Методи Кутев, „Трите 
пъти” на Иван То-
доров.

Но благодарение на 
Тончо Тончев танците 
на слънчева Тракия, 
на родна Стралджа 
заемат главно място 
– „Сватбарска китка”, 
„Меденик”, „Панаир”, 
„Въжички”,който ста-
ва и име на състава. 
Следват „Пеперуда”, 
„Коледари”, „Лазар-
ки”, „Джиновско”… 
През  годините  на 
сцената бурни апло-
дисменти печелят по-
становките  на Тончев 
„Тракийска сюита”, 

„На кърпи”, „Три хора”, „Кор-

тенски чапраз”, „Празник в 
Стралджа”,  Седенкарски на-
певи”…

ÏÚÐÂÈÒÅ ÇËÀÒÍÈ 

50 ãîäèíè 
àíñàìáúë 
„ÂÚÆÈ×ÊÈ”

ÌÅÄÀËÈ
Танцовият състав „Въжич-

ки” реди успех след успех. 
Изявите са по окръжни и ре-
публикански прегледи, на На-
ционалния събор на народното 
творчество  в Копривщица. 
През 1969г. „Въжички” е удос-
тоен със званието „Представи-
телен”. Злато потича още от 
Втория  републикански фес-
тивал. Ансамбълът навлиза в 
период на небивал възход. На 
Световния младежки фестивал 
в Хелзинки през 1962г.- златни 
медали  за Тончев като ръково-
дител , като кавалджия и като 
любител танцьор.

 Ó ÍÀÑ È ÍÀ 
ÌÅÆÓÍÀÐÎÄÍÀÒÀ 
ÑÖÅÍÀ
Танцьорите на „Въжички” 

намират топъл прием на сце-
ните у нас и в чужбина. Адми-
рации за ансамбъла в Полша, 
Чехословакия, Германия, Унга-
рия, няколко пъти в Турция…
Завръщат се винаги с най-ви-

соките отличия. Следват покани 
за най-високи национални фо-
руми. С цялостна  композиция 
от песни и танци „Въжички” 
участва на Световния фестивал 
на младежта  през 1969г. София.  
Незабравимо е участието в 
зала „Универсиада” когато 400 
буенечки под ръководството на 
Тончев  вдигат публиката на 
крака. Или 1984г.  на заклю-
чителния етап на VІ републи-
кански фестивал по танцова 
самодейност с участието на 85 
колектива от цялата страна жу-
рито с председател н.а. Кирил 
Дженев дава най-висока оценка 
на стралджанските танцьори. 
Години наред ансамбълът ус-
пешно участва във фестивалите 
„Варненско лято”, „Бургаско 
Лято”. Кукерите на Тончев 

стават лауреати на всички фес-
тивали на кукерските игри в 
Перник. Те са очаквани учас-
тници във всички регионални 
кукерски фестивали. Това се 
повтаря и днес когато групата 

е носител на най-високите 
отличия от карнавала в Пер-
ник. Носители на златен медал 
на Европейските карнавални 
градове и „Сребърна маска”, 
а благодарение на кукерите  
и  запазеното единствено в 
Стралджа кукерско хоро „тали-

мата”, общината стана  член на  
Международната федерация на  
карнавалните градове. 

  До днес ансамбъл „Въжич-

ки” ежегодно защитава титлата 
„Представителен”, безброй са 
отличията от участие в област-
ни, републикански и междуна-
родни изяви.

ÐÀÂÍÎÑÌÅÒÊÀÒÀ
В своята 50-годишна исто-

рия ансамбъл „Въжички” има 
изнесени над 2000 концерти. 
Безброй са участията  в радио 
и телевизионни предавания. 
За ансамбъла са създадени 
близо 50 филма между които  
„”Пролетни игри в Тракия”, 
„Седенкарски напеви”, „Хоро 
не старее”, „Де рано ранили, 
де късно къснили”, „Празник 
в Стралджа”, „С бъклица и 
дрян” и др.

През ансамбъл „Въжички” 
са преминали над 2500 тан-
цьори. Основното попълнение 
винаги идва от СОУ”П.Яво-
ров”. В състава се включват 
деца,  младежи и девойки, 
пенсионери.

ÒÐÀÄÈÖÈßÒÀ 
ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ
Днес ансамбъл „Въжички” 

продължава традицията. Той се 
състои от пет танцови състави 
в различни възрастови групи. 
В репертоара се поддържат 
танци на незабравимия  Тончо 
Тончев, обогатява се и от нови 
разработки.

Продължава традицията за 
блестящо представяне на меж-
дународни, национални  реги-
онални и общински фолклорни 
празници. Представителната 
формация на ансамбъла се 
завърна със Специалната на-

града от Фолклорния фестивал 
„Златна липа” 2014. Оркестър 
„Стралджа” към ансамбъла 
спечели златен медал и първо 
място на V Национален Фол-
клорен фестивал „Кехлибарен 
грозд” 2014, Харманли. Златен 
медал  и  за ансамбъл „Въжич-

ки”. Най-високото отличие и 
златен медал печели ансамбъла 
и в Смолян на Националния 
преглед на художествената 

самодейност.  Първо място 
за формациите ІІІ и ІV към 
ансамбъла на Фолклорните 
празници „Славееви нощи” 
2014, блестящо представяне на 
фолклорния празник „Върбова 
свирка свири” Болярово, както 
и на Националния странджан-
ско-тракийски събор „Божура” 
Средец 2014. Две първи места 
от Националния фолклорен 
фестивал „Море от ритми” Бал-
чик, 2012. Публиката на крака 
пред „Въжички” на ІV Между-
народен фестивал  „Странджа 
моя люлчина”, Царево както 
и на Националния фолклорен 
фестивал „Искри от миналото” 
гр.Априлци. Първо място за 
ансамбъла на Детския фол-
клорен конкурс „Родило се, 
преродило” Ямбол, 2012… С 
особена стойност са овациите 
на публиката за всички фор-
мации на ансамбъла по време 
на концертите в Стралджа и 
общината. „Въжички” е ансам-
бълът, който дава облика и на 
народния събор „Мараш пее” в 
общинския център. Ежегодно 
най-високи отличия печели  
и кукерската група от всички 
участия на фестивали и събори.

Най-голямата награда за ан-
самбъл „Въжички”  продължава 
да бъде  любовта на публиката. 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, „ВЪ-
ЖИЧКИ”! 

ЧЕСТИТО НА ТАНЦЬОРИ-
ТЕ, ОРКЕСТРАНТИТЕ, ХО-
РИСТИТЕ!

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ, 
КОИТО ПРЕЗ ТЕЗИ 50 ГО-
ДИНИ ПРЕМИНАХА ПРЕЗ 
НЕВЕРОЯТНАТА ШКОЛА НА 
АНСАМБЪЛ „ВЪЖИЧКИ”!
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Çàïàçâà ñå íèâîòî 
íà ïðåñòúïíîñò 

Â îáùèíà Ñòðàëäæà

 Ðàçêðèâàåìîñòòà íà ïðåñòúïëåíèÿòà äîñòèãíà 71,03 % êàòî â ñðàâíåíèå 
ñúñ ñúùèÿ ïåðèîä íà 2013ã. èìà ðúñò ñúñ 17,69%.  

На своето  декемврийско 
заседание общинските съ-
ветници  обсъдиха  инфор-
мацията на Йордан Йорданов, 
началник на РУ”Полиция „ 
Стралджа. За пореден път бе 
изразено неудовлетворение 
поради факта, че управле-
нието работи  с 25% недостиг 
на кадри.

Основните правонаруше-
ния в общината продължават 
да бъдат предимно дребни 
битови  престъпления – краж-

би на предмети от черни и 
цветни метали, покъщнина, 
селскостопанска продукция, 
хранителни продукти. Това 
са престъпления с ниска стой-
ност, но с висок обществен 
отзвук. Продължават краж-
бите от домовете на самотно 
живеещи стари хора и рядко 
посещавани от собствени-
ците си къщи по селата и  в 
покрайнините на Стралджа.

На база интерактивните 
карти на престъпността се 

изготвят ежемесечно планове 
за разстановката на силите и 
средствата като целта е гаран-
тирано полицейско присъст-
вие и ефективно обслужване 
на населението. На разчупен 
график работят патрулите на 
транспортна полиция. Пери-
одично се провеждат срещи 
с представители на местната 
власт, обхождат се уязвими-
те места по обслужваните 
райони, провеждат се сре-
щи със самотно живеещите 
възрастни хора, изнасят се 
беседи относно опазването 
на имуществото, запознават 
се с видовете измами и как 
да реагират ако попаднат под 
въздействието на телефонни 
измамници.  

В изпълнение на норма-
тивните документи на МВР за 
предприемане мерки относно 
противодействие на битовата 
престъпност са организирани 
и проведени  38 полицейски 

операции по различни вари-
анти като се търси главно 
елемента на превенция. Оп-
ределени са служители за 
ежедневен контакт с кметове 
и км.наместници като за пе-
риода са проведени 187 сре-
щи за обмен на информация 
по сигурността и мерки за 
недопускане  посегателства 
срещу собствеността на граж-
даните. По посока засилване 
превантивната дейност 232 
лица са предупредени  по чл. 
65 от ЗМВР, изпратени са 7 
сигнални писма. Извършват 
се ежеседмични проверки  
по пропускателния режим в 
учебните заведения. Засилено 
е полицейското присъствие в 
пиковите часове в районите 
на училищата. 

От анализа на резултатите 
на служителите от охранител-
ния състав и пътния контрол 
става ясно, че по различни 
нормативни документи са 

съставени 675 бр. актове за 
административни нарушения 
и са наложени 362 глоби 
по фиш. Най-голям е броят 
на актовите и фишовете по 
ЗДв.П – 147 акта и 352 фиша. 
По наредбите на общината 
броят на съставените актове 
е 105, по ЗОСИ и други – 28. 
Иззети са 12 бр. ППС /каруци/ 
с животинска тяга, нереги-
стрирани съгласно Наредба 
№ 7 на Общината.

През периода са планирани 
и проведени 36 бр. специали-
зирани полицейски операции 
в тъмната част на деноно-
щието с основен приоритет 
наблюдение на изоставени 
частни имоти, както и масира-
ни проверки на криминалния 
контингент. Регистрираните 
престъпления   през периода 
са общо 152. Сред крими-
налните деяния преобладават 
кражбите – 89бр. като разкри-
тите са 61 бр.

По-съществени разкрити 
престъпления с широк об-
ществен отзвук за периода 
са :

- разкриване, доказване и 
документиране на продаж-
бата на малолетно лице

- разкриване и доказване 
на два бр. грабежи на въз-
растни хора в Стралджа и 
Войника, на домова кражба  
на 5500 лв. в Каменец, на 
кражба от дома на английски 
гражданин в Стралджа, 

- разкриване и доказване 
на телефонна измама за 4100 
лв. в Първенец

- разкриване кражба на 
лек автомобил в Стралджа

Като цяло съветниците 
се убедиха, че работата на  
РУ”Полиция” Стралджа е 
с добър знак. Създадена-
та организация, екипност, 
взаимодействие, засилената 
превантивна работа повиша-
ват резултатността като цяло. 

В отчетния доклад на   ОбС 
- БЧК Стралджа  изминалата 
2014г. се определя като година 
на сериозни предизвикател-
ства, интересни идеи, добри 
практики и завидна активност. 
Гости на годишното общо съ-
брание  бяха Таня Даскалова, 
член на ОС на БЧК и Митко 
Филипов, директор на БЧК.

Живка Иванова, зам. пред-
седател на общинското ръко-
водство на БЧК Стралджа, в 
своя доклад   обърна внима-
ние и на това, че за периода 
нараства тенденцията за уве-
личаване броя на нуждаещите 
се от помощ в  общината. 
Доброволците се справят 
успешно с множеството ан-
гажименти, проведени са 
редица полезни срещи, ини-
циативи, участие в обучения, 
консултации и др. Добър знак 
за работата на организация-
та  е разширяване обхвата 
на дейност и подчертания 
интерес към доброволчески 
инициативи. В края на годи-
ната  в общината  работят 16 
дружества на БЧК, 4 от които 

в Стралджа и останалите по 
селата. Похвална е инициа-
тивността на БМЧК където 
учениците от СОУ”П.Яворов” 
доказват своето хуманно от-
ношение при решаване на 
всеки проблем, отзовават се 
за оказване на помощ, орга-
низират традиционни  акции, 
бележат успехи в състезания-
та по долекарска медицинска 
помощ. Традиционно в наве-
черието на Коледа младите 
червенокръстци ще подгот-
вят благотворителен коледен 
базар със собственоръчно 
подготвени картички. Част 
от дейността на дружеството 
е богатата социално-помощ-
на дейност осъществявана с 
подкрепата на община Страл-
джа. Реализирана е Програ-
ма за превенция на водния 
травматизъм, мениджмънт 
на бедствията , промоция 
на даброволчеството и без-
възмездното кръводаряване. 
Продължава разширяване 
превантивната дейност за 
деца и младежи. Организират 
се информационни кампании 

Èíòåðåñíè èäåè, äîáðè ïðàêòèêè

Ïîäàðúöè çà äåöà
В дните преди Коледа 28 деца в риск  от община Стралджа 

получиха хранителни пакети от БЧК. Съгласно разпределението  
9 от пакетите зарадваха деца от социално слаби семейства, дру-
ги 7 стигнаха до деца – сираци и деца на самотни родители, 12 
пакета  изненадаха деца със специфични нужди. Семействата 
, до които достигна червенокръстката помощ, са от Стралджа, 

Зимница, Чарда, Каменец, Маленово, Иречеково и др. 

за повишаване познанията на 
населението по различните 
червенокръстки инициативи. 
За принос в развитието на 
БЧК тази година Валя Ан-
гелова беше удостоена със 
значка „Отличник на БЧК”.

С адмирации за постиг-
натото през годината Таня 
Даскалова даде висока оценка 
за дейността на ОбС на БЧК 

Стралджа. Свой дял за това 
според нея, имат  членовете 
на БМЧК и ветераните-до-
броволци, осъществяването 
на една добра приемственост 
и желанието за постигане на 
още по-сериозни резултати. 
Като отговор организацията 
прие един подробен план за 
дейност през новата 2015г. 
който е обогатен с нови идеи.

Íàøèòå èäåè- 
îðèãèíàëíè è ëåñíè!

Êîëåäíè õèòðîñòè!
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Äåéñòâèÿ çà îãðàíè÷àâàíå 
íà âðåäíè ïîñëåäèöè
Съгласно справка на РЗИ за състоянието на водата на 

местните водоизточници в община Стралджа, изследвани до 
30.11.2014г. по физикохимични и микробиологични параметри 
, водоизточниците в Иречеково - до църквата, Палаузово- в де-
рето, Джинот, Люлин, Поляна, Тамарино- в центъра на селата, 
Първенец - ул.Ст.М.Динев”, Александрово - до кметството, 
Леярово- ул.”Ат. Калайджиев”, Войника - на север от селото, 
Атолово- до кметството са с НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ ВОДА. Го-
дна е водата във водоизточник Лозенец до път София-Бургас.

Кметове и км.наместници на селата в община Стралджа, 
н-к отдел ТСУЕ да организират контрол на водоизточниците, 
където водата е негодна за пиене и да възстановят изтри-
тите предупредителни надписи, разпорежда  заповед № З-
732/9.12.2014г. Гл.експерт "Образование" има задължението 
незабавно да информира директорите на УВЗ на територията 
на общината да осигурят резервни съдове за вода за битови 
цели. По всички възможни канали - Интернет страница, съ-
общение по обществени места своевременно да се уведомява 
населението за качеството на водата, подавана за питейно-би-
тови цели в засегнатите от наводнението райони, за забраните, 
ограниченията и условията при които трябва да се спазват 
като се ползват данните, изнесени от РЗИ Ямбол. Съгласно 
заповедта кметове, км.наместници и нач.отдел ТСУЕ да за-
силят контрола по чистотата на населените места, както и по 
правилното събиране и редовно сметоизвозване на битовите 
отпадъци. Гл.специалист "ГЗ" и нач. отдел ТСУЕ подготвят 
заповед за комисия със задача оглед, почистване и саниране 
на засегнатите територии/ улици, дворове и др./, последваща 
дезинфекция и дезинсекция. Председателят на Епизоотичната 
комисия, кметове и км.наместници и нач. отдел ИДОС да ор-
ганизират своевременно събиране и извозване до екарисажите 
труповете на умрели животни, се казва още в заповедта, чието 
изпълнение ще се контролира от Иван Иванов, зам.кмет на 
община Стралджа.

 Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз

ÏÐÈÊËÞ×ÂÀ ÑÎÖÈÀËÅÍ ÏÐÎÅÊÒ
  Проект „Подкрепа за достоен живот”, Схема BG051PO001-5-2-09 „Алтернативи” ОП”РЧР”, е утвърден през есента на 2010г. 

Община Стралджа е партньор на Агенцията за социално подпомагане – бенефициент по проекта. 
От 01.01.2011г. в Община Стралджа стартира реално предоставяне на услугата „Личен асистент” за 17 потребители със срок 

до края на 2011г. Благодарение на АСП и Оперативна програма „Човешки ресурси”, финансирана от ЕСФ, проектът е удължаван 
многократно , което даде възможност услугата „Личен асистент” да бъде предоставяна в продължение на четири години. На 
Община Стралджа  допълнително са предоставяни часове за обгрижване на повече потребители поради големия брой канди-
дати за услугата. В резултат на това от началото на проекта до 15.12.2014г. услугата „Личен асистент” е предоставена  на 71 
потребители като в момента ползващите са 51.

  През този период като лични асистенти са включени 64 лица, работещи в момента са 44. Повечето от тях са трайно безра-
ботни, което прави проекта изключително ефективен на фона на високия процент безработица в Община Стралджа.

Проектът е ползотворен за потребителите – осигурени са по-добри условия за живот на хората с увреждания, в семейна 
среда. Изпълнението даде възможност  над 90 лица да бъдат обучени и да получат сертификат.

До 30.10.2014г. верифицирани и предоставени  на Община Стралджа  по проекта са  321 167 лв. В съответствие с правилата 
по ОП”РЧР” общината ще изплати заплатите на личните асистенти по проекта за м. ноември и декември 2014г. със собствени 
средства, които ще бъдат възстановени от Оперативната програма след окончателното отчитане по проекта след месец февруари 
2015г.

Община Стралджа постигна тези резултати с активната ангажираност на кмета на общината Митко Андонов и активната и 
професионална работа на назначения от него екип.

За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено община Стралджа и не може по никакъв начин да 
отразява мнението на ЕС или Управляващия орган на ОП”РЧР”.

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!

Íà ïîñëåäíîòî çà ãîäèíàòà 
çàñåäàíèå íà ÎáÑ- Ñòðàëäæà

Ðåøåíèÿ  çà äîáðîòî 
íà îáùèíàòà

Макар и с доста на-
товарен дневен ред на 
последното си заседание 
съветниците в Стралджа 
демонстрираха желание и 
готовност за вземане на ва-
жни  за общината решения. 
В присъствието на пред-
ставители на РУ”Полиция” 
беше коментирана Справка  
за състоянието на среда-
та за сигурност на тери-
торията  обслужвана от 
РУ”Полиция” Стралджа 
в периода януари-ноем-
ври 2014г. Изразявайки 
задоволство от отговор-
ността при подготовка на 
информацията съветниците  
пожелаха да научат повече 

за изпълнение Наредба 
№ 17 на общината, която 
се отнася до правилата за 
движение и регистрация 
на ППС с животинска тяга, 
коментиран беше броят на 
актовете и наказателните 
постановления за наруши-
телите. Според   Митко 
Андонов, кмет на общи-
ната,  за осигуряване на 
по-добър ред и сигурност  
в общината значение имат 
назначенията по  Програма 
„Сигурност”, поставеното 
видеонаблюдение в Страл-
джа, което е  с тенденции 
за разширяване в Лозенец 
и Зимница, изпълнението 
на проекта за фотоволта-
ично улично осветление в 
общинския център и села-

та Лозенец, воденичане и 
Зимница, както и добрата 
съвместна работа с РУГ 
Сливен и РУ”Полиция” 
Стралджа. Той прикани за 
още по-голяма активност 
кметовете и км.наместници 
„за да бъдем заедно в про-
тиводействието  срещу 
престъпността”. 

С 12 гласа „за” общин-
ските съветници  приеха 
предложението на кмета 
Митко Андонов за актуали-
зация на План- сметката  за 
дейност „Чистота” за 2014 
г. в размер на 570 000 лв. и 
утвърдиха План- сметката 
за 2015 г. в размер на 1 
085 000 лв. Без особени 

разисквания бе взето реше-
нието и за актуализация на 
бюджета за 2014г. 

Опазване и съхранение 
на природните ресурси 
за достигане качество на 
околната среда, недопус-
кащо рискове за човешкото 
здраве е главната страте-
гическа цел на приетата 
с адмирации Общинска 
програма за опазване на 
околната среда 2014-2020г. 
Нейните специфични цели 
включват поддържане на 
екологичното равновесие 
на територията на община-
та , повишаване качеството 
на околната среда чрез 
инфраструктурно и орга-
низационно осигуряване, 
подобряване администра-

тивния капацитет за упра-
вление на околната среда и 
повишаване на екокултура, 
информираност и активно 
участие на гражданите в 
решаване на екологичните 
проблеми.

Без забележки беше ут-
върдена и информацията 
за   4 проекта по ОПАК 
/ петият е в изпълнение/ 
където  в  заключение бе 
потвърдено , че „реали-
зацията на тези проек-
ти  дадоха възможност за 
повишаване знанията и 
уменията на служителите 
по ключови компетенции 
и стратегическо планиране, 

за да отговори на очаквани-
ята на граждани и бизнес 
за качествено обслужване”.

С мисълта за реализаци-
ята на нови и полезни про-
екти съветниците  възложи-
ха на кмета да предприеме 
необходимите действия, 
свързани с подготовката и 
кандидатстването на общи-
ната с проект по „Красива 
България” ” Преустройство 
сграда в защитено жилище 
за възрастни с умствени 
увреждания с.Зимница” и 
проект „Оползотворяване 
на местния потенциал от 
хидротермална енергия в 
отоплителни инсталации 
на училища, ОДЗ и ЦДГ в 
гр.Стралджа” по програма 
„Енергийна ефективност 

и възобновяема енергия”.
С пълно единодушие 

бяха взети решения за про-
дажба чрез публичен явен 
търг на земеделска земя в 
Зимница с нач.тръжна цена 
от 17 812 лв. Дадено бе 
предварително съгласие за 
промяна предназначението 
на общинско пасище  в 
Палаузово, допускане из-
работването на ПУП с цел 
изграждане  на животновъ-
ден обект. 

На финала  , в присъст-
вието на представители 
на ИК Лозенец с пълно 
мнозинство ОбС прие Де-
кларация  за недопускане 
функционирането на Про-
изводствено- складова база 
„Стралджа Мараш”.

В точка „Питания” г- н 
Андонов даде подробна 
информация за предприе-
тите действия за преодо-
ляване на наводнението.

Веднага след приключ-
ване деловата работа по 
традиция г-н Андонов  по-
кани съветниците на чаша 
вино, подари на всеки 
календар за новата 2015г.  
Той припомни, че през 
новата година  община-
та ще реализира проекти 
за над 10 млн.лв., отпра-

ви пожелания за активна 
съвместна работа между 
ОбС и общинска адми-
нистрация  в името и за 
доброто на гражданите. В 
отговор Атанаска Кабако-
ва, председател на ОбС, 
изрази увереността си, че 
както и до сега общинските 
съветници ще проявяват 
отговорност и желание за 
своевременно решаване 
проблемите на общината, 
ще бъдат в крак с изисква-
нията на времето.



Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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В Стралджа започна подготовката за 
Общинския коледарски празник. Органи-
заторите от Община Стралджа и читали-
ще „Просвета 1892” го насрочиха  за 19 
декември. Според Статута, който вече е 
изпратен до всички читалища в общи-
ната, в областта и съседни на Стралджа 
общини, празникът има за цел да съхрани 
за поколенията българските фолклорни 
обичаи, свързани със зимните народни 
празници, да съдейства за развитието 
на националното ни песенно  и танцово 
изкуство, да спомага за приобщаване на 
младите към културните ценности.

Спазвайки местната традиция по-
възрастните вече обучават младите 
как се варакладосват китки, репетират 
най-хубавите коледарски песни и благо-
словки. Самото гиздосване на коледарите 
е истинска магия. Мъжете слагат бели 
везани ризи, гайтанлии елечета, засукват 
червени пояси, налагат калпака , украсен 
с пуканки, намятат тежки ямурлуци, с 

гегата в ръката мъжете потропват във 
всеки дом, на нея  нанизват и подарените 
от стопаните краваи. 

Община Стралджа е характерна с 
голямо разнообразие на коледарските 
песни. По различен начин те звучат 
в града, в Маленово или Воденичане, 
във Войника или Саранско. Но всички 
песни са интересни, мелодични. В тях 
се разказва за бита на местните хора, за 
очакването и празнуването на Коледа. 
Благословките  поднасят красиви поже-
лания за здраве и берекет. Много често 
колоритно  в тях се описват характера и 
нравите на живеещите в различните села. 

Стралджанският Общински коледар-
ски празник има конкурсен характер. 
Жури от познавачи на коледарските 
традиции оценява участниците и разпре-
деля наградите, осигурени от общината.  
Предвидени са отличия за най-добре 
представилите се в двете възрастови 
групи – до 14 г. и над 14 г.

Êîëåäàðè âàðàêëàäîñâàò êèòêèÊîëåäàðè âàðàêëàäîñâàò êèòêè

Топъл дом, украсена  елха, 
шоколади и големи подаръ-
ци  си поръчаха децата от 
Центъра за обществена под-
крепа – Стралджа в писма до 
дядо Коледа. Традиционно в 
дните преди големия празник 
малките се включиха в една 
трескава подготовка. Украсиха 
Центъра, изработиха красиви 
картички, които ще предоставят 
за участие в благотворителен 
базар на клуб „Надежда”,  на-
учиха нови коледни песни и 
стихотворения. Но най- при-
ятно беше да напишат писмата 
до белобрадия старец, където 
споделиха мечтите си.  Трога-
телно прозвучаха обясненията 
им, че помагат в къщи, ходят 
редовно на училище, включват 
се в домакинската работа, което 
според тях ги определя като 
послушни деца и заслужават да 
получат големи подаръци. Йор-
данка предпочита редовно да се 
включва в почистване на залата 
в Центъра, грижовни и активна 
в заниманията  са Ивелин, Ася, 
Петьо, Ганка… Десетгодишната 
Лейла  не се поколеба да поиска 
от дядо Коледа  таблет, за да е 
като останалите си съученици. 
Ани и  Краси искат телефон, 
малкия Наско си мечтае за иг-
рачка трактор…

Децата от ЦОП в Стралджа 
произхождат от най-бедните 
семейства. Те приемат  като 
втори дом Центъра и го посе-
щават с особена радост. Тук 
се чувстват желани, обичани и 
щастливи. Всяко от заниманията 
с  психолога Марияна Пенева 
се превръща в незабравимо 
преживяване.

Äÿäî Êîëåäà, ïðàòè ìè…


