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 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")

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Äà áúäå è ïðåáúäå òîç ñúáîð!

Народният събор "Мараш 
пее" събра стотици на 
площада в общинския 

център, където на откритата 
сцена тържествено кметът на 
общината Митко Андонов  откри 
събора с обръщение към участници 
и гости. "Нужен ни е този събор 
като хляб и вода, като светлина 
и топлина" подчерта той и по-
твърди "Докато ние го пазим и 
той нас ще пази. Защото "Мараш 
пее" е Стралджа, фолклорът е 
България!”

     
По покана на кмета Митко Ан-

донов скъп гост на събора "Ма-
раш пее" беше Сергей Станишев, 
председател на Партията на евро-
пейските социалисти и лидер на 
БСП. Посрещнат топло и сърдеч-
но от домакините с хляб и сол, 
поднесени от красиви самодейки 
на читалището, минути по-късно, 
веднага след откриване на събора 
от г-н Андонов, гостът направи 
специално обръщение към сто-
тиците присъстващи на площада. 
"Понякога се питаме защо империи 
са възниквали и са се разпадали, на-
роди са изчезвали, а ние, българите, 
оцеляваме и продължаваме напред. 
Защото това, което ни дава сила, е 
чувството ни за общност, народния 
дух и традициите. Самият факт, че 
вие поддържате този народен събор 
повече от 50 години, е най-доброто 
доказателство за това. Чрез събора 
вие доказвате себе си, таланта си. 

Щастлив съм да бъда сред вас!"  
каза Сергей Станишев  и за поре-
ден път изрази задоволството си от 
доброто управление на общината 
и  поднесе благодарност към кмета 
Митко Андонов. "Всеки път когато 
идвам в Стралджа аз виждам нещо 
ново. И това е радващо! Имате ново 
фотоволтаично осветление и градът, 
селата изглеждат по друг начин. 
Вашата община е спечелила проекти 
за над 1 млн.лв., работите по нови и 

това променя живота към по-добро." 
Според г-н Станишев надеждата, 
справедливостта, по-доброто утре 
на България може да се реши чрез 
участието на всички в предстоящите 
избори за ЕП."Сега е момента да 
променим Европа и тя да се обърне 
към нашите проблеми, да покажем 
какво бъдеще искаме, за себе си, за 
България, за Европа. Заедно с това 
да гарантираме, че в България няма 
да има връщане назад и ще имаме 

своето бъдеще в своята страна."
Между останалите гости на г-н 

Андонов бяха и народните предста-
вители Атанас Мерджанов, Кирчо 
Карагьозов, Иван Чолаков, Дими-
тър Иванов, областният управител 
Николай Пенев, зам.областният 

управител Иван Иванов, Христо 
Христов, кмет на община Болярово, 
Иван Върляков, изп.директор на 
РАО "Тракия, спонсори, представи-
тели на бизнеса и др.

Още за събора на страница 8
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ÏÎÄÏÈÑÀÍ ÄÎÃÎÂÎÐ
С  проект  по 

Публична инвести-
ционна програма, 
програма „Растеж 
и устойчиво разви-
тие на регионите”  
към Министерство 
на финансите, Об-
щина  Стралджа 
ще осъществи  ре-
монт и пълно об-
новление на Коо-
перативен пазар в 
града. Одобреното 
финансиране е за 
280 000 лв. Кметът 
на общината Митко Андонов и управителят на ямболската фирма „АВС 
Инженеринг" Николай Георгиев подписаха договорът за реализация на 
предвидените дейности.

Проектът, който  е дело на проектантски екип от областния център, 
предвижда преместване на старата конструкция, почистване на площадката, 
поставяне на нова покривна метална конструкция на площ 530 кв.м. За пред-
пазване от метеорологичните условия е предвидено ограждане на пазарното 
пространство с прозрачни завеси. В самостоятелна сграда под навесната 
конструкция ще бъдат обособени офиси за организатор „Общински пазар” и 
контрольор. Предвидено е изграждането на санитарен възел. За удобство на 
земеделските производители , търговци на дребно, занаятчии новият пазар 
в Стралджа ще предлага   30 пазарни маси. Цялата конструкция е решена в 
елегантен градско -куполен стил, съобразен с местните традиции. Полезно  
ще бъде изграждането на чешма за питейна вода, която да се ползва от 
търговци и купувачи.  

Изграждането на обекта  е в интерес на гражданите, които всеки вторник 
масово излизат на пазара в града. Пристигат и хора от селата на общината и 
съседни общини, което го налага като регионален. Ще се преустанови вредната 
практика за изложение на стоки направо на тротоара, което създаваше пред-
поставки за произшествия. За превозните средства проекта предвижда обход 
и паркинг. Изпълнението на проекта  трябва да приключи за седем месеца. 
Общината ще упражнява контрол по реализацията на всяка от дейностите.



214 май 2014 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Панайот Андонов  от Стралджа и 
Янко Стефов от Войника  да бъдат 
удостоени  с „Плакет на името на 
П.Кр.Яворов”, реши ОбС – Страл-
джа. Предложението направи Ата-
наска Кабакова, председател на ОбС. 

Панайот Андонов, който тази 
година навърши своите 80 години, 
има доказана активна творческа 
педагогическа дейност и дълго-
годишно  участие в самодейния 
театрален колектив при читалище-

то. Има участие в над 50 пиеси с 
великолепно изиграни роли. Автор 
е на стихосбирката „Гневно мълча-
ние”, присъства и в Алманаха „Ако 
нямаш мечти…” Присъждането на 
отличието е за всеотдайната работа 
като педагог, артист, поет и значимо 
присъствие в образователния и кул-
турен живот на Стралджа. 

Творецът Янко Стефов е автор 
на няколко стихосбирки, има над 
2000 публикации в централния и 

регионален печат, негови творби са 
излъчвани по радиа и телевизии. 
Многократно е награждаван в лите-
ратурни конкурси. Като председател 
на читалище – Войника посвещава 
15 години от живота си  за обогатява-
не и разнообразяване на дейността, 
съумява да го превърне в едно от 
най-добрите в общината. Цялост-
ната му професионална и творческа 
дейност обогатява културния живот 
на общината. 

Óòâúðäåíè ñà íîñèòåëèòå 
íà ßâîðîâèÿ ïëàêåò

16.05.2014 г.

На 13.05.2014 г. бе проведена заключителната пресконференция по 
проект: Община Стралджа – за ефективна структура  и  подобрена дейност 
в полза на гражданите и бизнеса, реализиран  по ОПАК, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това бе първият от 
спечелените 4 проекта по ОПАК от Общинската администрация-Страл-
джа. Проектът се реализира по  Приоритетна ос 1. „Добро управление”, 
Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”. 

Общата цел: Подобряване организацията на работа на Общинска адми-
нистрация Стралджа за ефективно изпълнение на функциите й.

С проведената пресконференция на практика приключиха и последните 
поддейности по дейност 5:Информация и публичност.

С удовлетворение екипът отчете, че всички дейности са изпълнени съгласно 
времевият график и всички индикатори са постигнати.

Една от основните дейности бе извършване на Функционален анализ на 
Общинската администрация, съгласно Единната методология за провеждане 
на функционален анализ в държавната администрация. Анализът бе проведен 
с активното участие на целевата група.

При реализацията на следващата дейност  бе разработен пакет от Въ-
трешни правила за работа на администрацията, при спазване на интегриран 
подход. Всички правила преминаха цикъл от обсъждания в структурните 
звена на администрацията. Така служителите станаха част от процеса на 
тяхното разработване. Обединени в Наръчник, правилата вече са  в сила, 
след въвеждането им  със заповед на кмета на общината. 

За по-добро и ефективно прилагане на правилата бе проведено обучение 
на 100 служители. Темите на обучението бяха подбрани след провеждане 
на проучване на нуждата от обучение и конкретната тематика, посочена от 
самите участници. 

Проектът бе с обща продължителност 18 месеца и срокът на договорът 
изтича на 20 май 2014 г.

Очакваният краен ефект от проекта е да допринесе за  мотивиране и 
практическо ориентиране на ръководители и служители в Общинска адми-
нистрация  Стралджа за прилагане принципите на добро управление чрез 
създаване на  ясни и облекчени правила за работа, базирани върху обективен 
анализ на състоянието, което от една страна ще облекчи самите служители, 
а от друга – гражданите и бизнеса, ползващи услугите на администрацията.  

ОБЩИНА СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, 

тел.04761/64-64,факс:64-04,e-mail:straldjainf@yahoo.com
Проект „Община Стралджа за ефективна структура и подобрена дей-

ност в полза на гражданите и бизнеса”, финансиран по ОПАК

Ðàáîòà çà îçåëåíèòåëè è ñòðîèòåëè
В изпълнение на проект”Подкрепа за заетост” по Оперативна 

програма”Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Евро-
пейския социален фонд , от 7 май в община Стралджа са разкрити 
нови 18 работни места. По новия социален проект дълготрайно 
безработни лица  са насочени към дейности, които в момента са 
необходими на общината. Осем са озеленителите, които ще работят 
към общинското „Предприятието за озеленяване и благоустройство”, 
6-ма са строителите и по двама  са назначените като „архивар” и 
„организатор спортни прояви”. Проектът е за 6 месеца, което оз-
начава, че хората ще имат трудова заетост до началото на ноември 
2014г. Назначените ще полагат труд в рамките на 8 ч. с осигурена 
работна заплата от 380 лв. Освен тях са наети и  4 настойници, които 
имат задължението да обучават наетите работници в съответните 
направления. 

 „ Усилията на общината в изпълнение на проекта са в две посоки- 
на първо място да осигурим работа и социална защита  на трайно 
безработни и да подпомогнем озеленяването  и благоустрояването 
на града”, подчерта при обявяване назначенията на 18-те  работни-
ци кметът на общината Митко Андонов. Той изрази очакването си 
, че наетите ще проявят отговорност и дисциплина в работата, за 
да може и оценката от контролиращите специалисти от Бюрото по 
труда и МТСП да бъде висока.

Î Á ß Â À
ЗП Йордан Парушев Йор-

данов има следното инвести-
ционно намерение: „Рекон-
струкция на 2-етажна сграда 
за битови услуги, намираща 
се в Стралджа, ул.”Дунав”, 
имот 69 660.501.4521.1 в цех 
за преработка на до 500 л краве 
мляко дневно в кисело мляко и 
сирене”.

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0888 76 58 26 

По инициатива на кмета на 
община Стралджа Митко Андонов  
във връзка с Деня на земята в об-
щинския център се проведе среща 
на земеделските производители за-
едно с участието на представители 
от Областна дирекция „Земеделие”, 
Разплащателна агенция, Общинска 
служба „Земеделие”, кметове и 
кметски наместници на селища от 
общината. Да споделят празника в 
срещата взеха участие  Атанас Мер-
джанов, народен представител, Ни-
колай Пенев, областен управител, 
Атанаска Кабакова, председател на 
ОбС, Иван Георгиев и Мария Толе-
ва, зам.кметове, Атанаска Христова, 
секретар.

Оценявайки важността на отра-
съла „селско стопанство”   г-н Ан-
донов обърна внимание върху  осо-
беностите в района, възможностите 
за развитие на растениевъдството 
и животновъдството и ролята на 
общината за подпомагане дейността 
на земеделските производители. 
Обработваемата земя в община 
Стралджа е  432 157 дка, горския 
фонд – 89 580 дка. Средно на глава 
от населението се падат по 30,86 
дка обработваема земя, което е зна-
чително над средното за страната. 
Селското стопанство има основен 
дял в произведената продукция на 
общината, отрасълът е важен из-
точник на доходи  за населението. 
Природните ресурси са изключи-
телно благоприятни  за развитие 
на земеделието, но потенциалът 
все още не е напълно оползотворен. 

Çà çåìÿòà, êîÿòî íè õðàíè

Изключително малък е делът на 
използваните поливни площи- само 
5,8 % от наличните. Положителна 
тенденция е , че производителите 
и фирмите в общината показват 
адекватни и коректни действия при 
усвояване на европейски средства.

Г-н Андонов информира, че с  
цел подпомагане на сектор „Земе-
делие” ОбС и общинска админи-
страция  са предприели конкретни 
действия. Предоставени са чрез 
търгови процедури  около 90 % от 
общинските обработваеми земи. 
В селата Воденичане, Иречеково, 
Недялско и Джинот са предоставе-
ни от общински земеделски фонд  
земеделски земи  за изграждане на 
трайни насаждения. Регистрирани-
те като земеделски производители  
животновъди от общината ползват  
около 15 000 дка общински мери и 
пасища. Такива са предоставени и 
на местни пчелари, което доведе до 
изнасяне извън населените места на 
над 800 бр.пчелни семейства.

Интересът към обработването 
и стопанисването на земеделска 
земя в общината е засилен и на 
практика в района пустеещи и 
необработваеми земи има само в 
селата Александрово, Поляна и 
Правдино, което е поради насече-
ния терен и захрастяване на част 
от масивите. На вниманието на 
общината стои въпроса за опазване 
на селскостопанското имущество, 
осъществяват се периодични сре-
щи с  РУ”Полиция”, набелязват 
се конкретни действия на двете 

институции с цел снижаване на 
посегателствата върху селскосто-
панската продукция. Организира 
се  професионална охрана на ло-
зовите масиви в Лозенец, Зимница 
и Стралджа както и на общински 
горски фонд в Стралджа и Каменец. 
В общината не са допускани краж-
би на дърва за огрев от общински 
горски фонд.

Разговорът за земеделието в 
община Стралджа продължи с 
участието на Дора Добрева от 
Обл.дирекция „Земеделие”, която   
поднесе поздравлението си към 
присъстващите във връзка с Деня 
на земята. В своето изложение тя 
припомни, че   в общината площите 
с пшеница се увеличават- от 164 
200 дка  те вече са 180 000 дка. 
При ечемика  увеличението е от 42 
000 дка на 44 500 дка.  Има видима 
тенденция за увеличаване броя и на 
животните – говеда, биволи, овце, 
птици, както и пчелни семейства. 
Г-жа Добрева даде полезна инфор-
мация и за предоставяне ваучери за 
горива на земеделските производи-
тели, за кампанията за директните 
плащания и идентифицирането на 
площите. В допълнение беше изказ-
ването на Христо Христов началник 
отдел в  Разплащателна агенция по 
новите схеми за директни плащания 
и мерки, които предстоят.

Приятно прозвуча изказването 
на народния представител  Атанас 
Мерджанов, който изрази удовлет-
вореността си от идеята за срещата 
определяйки я като навременна и 
полезна. Той пое ангажимента да 
съдейства за осигуряване присъст-
вието  на министъра на земедели-
ето при втора такава среща през 
м.юни отново  под домакинството 
на Стралджа, за да бъдат обсъдени 
свободно и компетентно всички 
проблеми на местното земеделие. 
Одобрение получи  и уверението на 
г-н Андонов  диалогът със земедел-
ските производители да се поддър-
жа  с такива срещи всяко тримесе-
чие и с участието на представители 
на държавните институции.
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Ñòðàëäæà, 29.04.2014ã.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС във връзка с чл. 48, ал. 1 от Наредба № 2 за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Í À Ð Å Æ Ä À Ì:
Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост за 

срок от 6/шест/ години в землището на с.Войника, с.Каменец, с.Леярово, с.Поляна общ.Стралджа. 
Обект на търга са земеделските земи, подробно описани по имотни номера, категория и местности в Приложение 

№1 за земеделски земи-частна общинска собственост, които са обявени и изложени на информационното табло в 
общината.

          Началните годишни тръжни цени са следните:
- за ІІІ и ІV категория – 20.00лв./дка.;
- за V категория – 18.00лв./дка.;
- за VІ категория – 16.00лв./дка.;
- за VІІ и VІІІ категория – 14.00лв./дка.;
- за ІХ категория – 12.00лв./дка.
- за Х категория – 8.00лв./дка.
Търгът да се проведе на 23.05.2014г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 21.05.2014г. да подадат в Информационния център на 

Община Стралджа следните документи:
І.За юридически лица:
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
4. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа – такса за участие 20.00 лв. 

+ 30.00лв. платен депозит.
5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.

ІІ.За физически лица: 
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се  служебно от Община Стралджа/.
3. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа.– такса за участие 20.00 лв. 

+ 30.00лв. платен депозит.
4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.
Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, която да проведе търга, състави 

протокол и класира участниците. 
Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев – заместник кмет. 

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на Община Стралджа

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

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

Ôóòáîëúò å áèòêà, íî íå è âîéíà!
Ùå óñïåå ëè "Ñòðàëäæà” äà çàïàçè ìÿñòîòî ñè âúâ "Â” ðåïóáëèêàíñêà 

àìàòüîðñêà ãðóïà?

Îòáîðúò íà ÎÔÊ 
”Ñòðàëäæà”, òðåíüîð 
Ñòîÿí Ãóðêîâ
Георги Кинчев- вратар
Генади Троев – вратар
Живко Господинов
Стефан Христов
Таньо Митев – вратар
Петър Стоянов
Щилиян Бойчев
Тольо Йорданов
Марко Марков
Георги Георгиев
Георги Рашев
Йордан Николов
Калоян Русев
Александър Андонов
Иван Христов
Симеон Григоров
Георги Филипов
Антон Димитров
Николай Петров
Калоян Златев
Димо Йовчев

Êàêâî êàçà òðåíüîðà  Ñòîÿí 
Ãóðêîâ ïðåäè íà÷àëîòî íà ìà÷à:

„Започнахме подготовката за участие във „В” републиканска 
аматьорска група  без възможности за селекция. Зимата мислехме, 
че имаме отбор, контролните срещи го доказаха. Но, за съжаление 6 
момчета напуснаха отбора, /случва се в аматьорския футбол!/ Сега 
все пак имаме  „приличен” отбор, но като брой не сме в достатъч-
ност. Не бива да се омаловажава факта, че сме за първа година във 
„В” групата. Някой от момчетата нямат достатъчно опит. Това не 
са професионалисти! Необходими са ни много тренировки, срещи 
и …търпение. 

Благодарни сме на публиката за горещата подкрепа. Това има 
голямо значение за отбора! Хората са прави да искат резултати, да 
негодуват когато не можем да оправдаем очакванията, но мачовете 
са за това – да проверяваме какво можем, къде сме в таблицата. 

Ако трябва да определим своята цел, то тя е да запазим мястото 
си в групата и догодина да изградим отбора, който Стралджа заслу-
жава. С удовлетворение поднасям благодарност към ръководството 
на ОФК и на кмета Митко Андонов, който прави и невъзможното 
, за да се чувства отбора добре! Нека не забравяме, че футбола е 
битка, но не война! Удоволствие от една мъжка игра! Момчетата 
имат стремеж, искат да се докажат и смея да твърдя, че израснаха 
като футболисти, като мъже, като личности. Това е пътят, който 
трябва да извървим. Разполагаме с млади и надеждни футболисти 
като Тольо Йорданов, Калоян Русев, Стефан Христов…те и други 
като тях са бъдещето на футбола в Стралджа. Ще се радвам ако 
един ден отборът на ОФК”Стралджа” има своето достойно място 
между силните отбори!”

Двубоят  с „Тунджа” Ямбол завърши с 2:1 за гостите. „Стралджа” 
загуби и следващия мач със „Загорец”- 5:0. Тъжен резултат. Останах-
ме отново в края на таблицата. Но, не всичко е загубено. Има още 
срещи до края на първенството. И надежди! Хайде, момчета! Дайте 
всичко от себе си, за да постигнем целта! Докажете, че можете! 

На 23 април този състав 
на „Стралджа” определи тре-
ньора Стоян Гурков за двубоя 
срещу „Тунджа” Ямбол. На 
стралджански терен, където 

час по-рано пейките бяха заети 
от нетърпеливи и тръпнещи 
в очакване на голове в про-
тивниковата врата запалянко-
вци – фенове на „Стралджа”. 

Между тях ветерани на по 70 и 
повече, хора на средна възраст, 
млади семейства, ученици и 
деца.  Сред всички  се отли-
чаваха и по- личните зрители 

между които зам.областния 
управител Иван Иванов,  зам.
кмета Иван Георгиев, предсе-
дателя на ОбС на БФС Ямбол 
Альоша Лужецки. Усмихнат, с 
ведро настроение и увереност 
в силите на отбора между 
всички се движеше нетърпе-
ливо и Митко Андонов, кмет 
на общината и президент на 
ОФК”Стралджа”. В същото 

това време отборът беше пред 
погледа на своя треньор за по-
следни указания и уточнения. 
И за незапознатите беше 

видно, че момчетата са рес-
пектирани от треньора, изпъл-
няват указанията му, вслушват 
се в съветите. Безупречния 
терен даде поредни доказа-
телства за грижите на ръ-
ководството за осигуряване 

максимално добри условия за 
футболистите. Настроението 
се вдигна още повече когато 
оркестър „Стралджа” засвири 
„химна”: „Боят настана!” Ма-
жоретките на ОУ”Св.св.Кирил 
и Методий” подгряха допъл-
нително зрители и гости. От 
тук нататък остана едно – да 
завалят голове, по възможност 
в противниковата врата!
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ
Уважаема редакция,
Молим, чрез страниците на в.”Стралджански вести” да подне-

сем своите благодарности към полицай Георги Петров Георгиев от 
РУ”Полиция” Стралджа, който отговаря за района на с. Джинот. 
Същият  за кратко време успя да разкрие няколко престъпления в 
нашето село и да ни даде кураж, че може да се противодейства 
на крадците. Преди около три седмици от дома на Андон Марков 
изчезнаха пералня, казан и други метални предмети, малко по-къс-
но беше кражбата на яре от дома на Руси Недялков. В рамките 
на два дни престъпниците бяха разкрити и  ще отговарят за 
постъпките си. За което горещо благодарим на полицай Георги 
Петров Георгиев!  Пожелаваме му да е все така отговорен в ра-
ботата си, да помага в нашето село да не се допускат кражби и 
други престъпления и да живеем по-спокойно. Надяваме се , че и 
останалите полицаи от РУ”Полиция” Стралджа работят като 
него, което е гаранция , че нещата у нас може да се променят. 

От името на стопаните  и всички жители на селото:
Георги ДИМИТРОВ, км.наместник на с.Джинот   

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образование-

то в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на  учебния процес“

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

фонд на Европейския съюз

На 25.04.2014 год. / петък/  70 ученици 
от трите полуинтернатни групи в ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, село Зимница, 
работещи по Проект BG051PO001- 3.1.06 
„Подобряване на качеството на обра-
зованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневната организация 
на учебния процес”, който се осъщест-
вява с финансовата подкрепа на ОП РЧР, 
почистиха с ентусиазъм училищния двор 
и пространствата около него. Инициати-
вата е част от Кампанията „Да изчистим 

България за един ден”.
Да се грижат за тревните площи и 

за чистотата в и около училището не е 
нещо ново за тях. Те периодично го пра-
вят. А и екологичните теми, разглеждани 
в часовете за занимания по интереси, 
са широко застъпени. Спокойно може 
да се каже, че учениците в училището 
са силно ангажирани с опазването на 
природата и имат висока екологична 
култура.

Инвестира във вашето бъдеще!

Ñèëíè ñìå, çàùîòî ñìå çàåäíî!
Красив и емоционален Празник на етносите орга-

низираха учители и деца в ОУ "Хр. Ботев" Войника. 
Обединени под надслов "Красиви сме, защото сме 
различни, силни сме , защото сме заедно!" децата 
представиха пред гостите от кметството, читалището, 
родители специално подготвена програма от песни, 
танци и обичаи. 

В училището се обучават ученици от различни етно-
си - българи, роми, калайджии, англичани. Обединява 
ги желанието да учат, да се опознават , да се забавляват. 
Празникът се превърна в повод за доказване богат-
ството на всеки от етносите и в същото време достави 
много настроение за участници и гости. Почти всички 
ученици от училището са включени в изпълнение на 
проекта BG 051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството 
на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес. 

ÑÎÓ „ Ï. ßÂÎÐÎÂ” – ÑÒÐÀËÄÆÀ 

Ó÷èëèùå çà çíàíèÿ è ñàìî÷óâñòâèå

Образованието е сила, образова-
нието е свобода и самочувствие. Обра-
зованието е възможност да постигнеш 
мечтите си.  СОУ”П.Яворов”  Стралджа 
е училището, което осигурява прекрасни 
условия  за обучение, възпитание и спорт 
на възпитаниците, които много добре 
знаят, че родното училище е едно от най-
добре поддържаните и оборудвани както 
в областта така и в страната. 

Повече от 500 ученици всяка година 
влизат в модерно обзаведените класни 
стаи и кабинети по последните изи-
сквания на времето. Над 50 опитни и 
квалифицирани преподаватели се грижат 
за качественото образование на децата. 

Всяка година на 15 септември  учи-
лището празнично посреща  своите 
възпитаници. С песни и стихотворения 
, с поздравителни слова и пожелания за 
успешна и спорна година. И ако първола-
ците са смутени и плахи, то много скоро 
топлата ръка на учителката им осигурява 
спокойствието и сигурността от които 
се нуждаят. В края на учебната година 
същите тези деца са преобразени - сме-
ли  и силни в доказване на овладяната 
грамотност. В присъствието на родите-
лите пишат, четат и смятат, щастливи 
и горди  от постигнатото. Завършвайки 
началния етап на образованието в ІV 
клас постиженията са още по-сериозни. 
Отново за радост и гордост на учителите 
и родителите.

Кой не би се гордял с прекрасната 
база на СОУ”П.Яворов” – Стралджа? Кой 
родител не би пожелал детето му да се 
обучава в училище с компютърни зали 
и модерно обучение но информационни 
технологии, с физкултурен салон и плув-

ни басейни. Провеж-
даните бинарни уро-
ци в СОУ”П.Яворов” 
са ежедневие. На ви-
соко ниво  е препода-
ването и в кабинетите 
по химия и биология, 
по английски и руски 
език, по музика и 
изобразително изку-
ство, по история и 
география… Усло-
вията при които се 
обучават децата  , 
настойчивостта на 

педагозите , висока-
та ангажираност от 
страна на училищ-
ното ръководство и 
настоятелството  да-
ват възможност за 
своевременно откри-
ване и подпомагане 
развитието на млади 
таланти. 
ÊÎËÊÎÒÎ 
ÏÎÂÅ×Å 
ÇÍÀÅØ, 

ÒÎËÊÎÂÀ ÏÎÂÅ×Å 
ÌÎÆÅØ!
Всяка година  ученици на СОУ”П.

Яворов” печелят призови места в  
различни конкурси, състезания и 
други прояви. Всяка година  отбори 
по волейбол и плуване, по безопасност 
на движението, групи доброволци 
от БМЧК  се надпреварват със свои 
връстници и доказват  възможностите 
си, нареждат се между най-добрите, 
обогатяват сбирката с отличия ,меда-
ли, купи.

Ръководството 
умело търси реа-
лизация на добре 
обмислени идеи. 
Разработват се  и 
реализират  про-
екти, въвеждат се  
иновативни практи-
ки, разработват се 
традиции. За да се  

нареди СОУ”П.Яво-
ров”  между автори-
тетните училища  с 
богата дейност и 
конкретни успехи. 
Всичко това е плод 
на системен труд, 
на много усилия, 
на желание и раз-
бира се, любов към 
работа, към децата, 
към родния град 
и общината. Учи-
лището има сери-
озната подкрепа и 
активна помощ от 

страна на кмета Митко Андонов, който 
е чест гост на ученици и учители.  И 
това дава сигурност , самочувствие 
,  предизвиква още по-голяма ини-
циативност.

По време на традиционните Яво-
рови празници организирани всяка 
пролет в училището  всички ученици 
имат възможност да развият интересни 
идеи, да покажат какво са научили 
и какво могат. Не по-малка е актив-
ността и по подготовката на всеки 
празник 24 май. Това е моментът 
когато директорът Валентина Мари-
нова тържествено връчва и годишните 
награди за най-добрите. постигнали 
успехи в олимпиади, конкурси, фес-
тивали, турнири…

 В мигът когато поредният випуск  
се сбогува с родното училище  избу-
яват и  надеждите за доброто бъдеще 
на випускниците.

 СОУ”П.Яворов” е училище което 
се гордее с изявени свои възпитаници 
в различни области. Всяка година над 
70 % от завършилите средно образова-
ние продължават във ВУЗ по различ-

ни специалности. 
В златната книга 
на училището са 
вписани имената на 
доказали се в про-
фесията си  лекари 
и стоматолози, ин-
женери и  педагози, 
агрономи и ветери-
нари, спортисти , 
творци.
Ó×È, 
ÄÎÊÀÇÂÀÉ 
ÑÅ!

Историята  на 
ц и в и л и з а ц и я т а  

може да се изрази с шест думи: колкото 
повече знаеш, толкова повече можеш. А 
продължението би могло да звучи още 
по-кратко: Учи, доказвай се, бъди щаст-
лив! В СОУ”П.Яворов” правят всичко 
възможно, за да мотивират учениците 
към повече знания, което е гаранция 
за добра реализация, за постигане на 
мечтите, за самочувствие. Един велик 

човек навремето направил признанието 
„ От баща си имам всичко, за да живея, 
но  от учителя си имам всичко, с което 
мога да живея добре!” Всеки ученик 
рано или късно разбира значението и  се 
убеждава във верността на тези думи.  
Възпитаниците на СОУ”П.Яворов”  ще 
помнят   училището и своите препода-
ватели, оценявайки   приносът им  за 
изграждането на истински достойни 
хора. А педагозите след всяка затворена 
страница от обучението на поредния 
випуск, отварят нова  - с мисълта, че 
има още много какво да се направи. 
Водени от идеята, че творчеството в 
образованието е точно толкова важно , 
колкото и самата грамотност, екипът на 
г-жа Маринова  търси приложение на 
свободата  и любовта в овладяване на 
знанията. Дали точно това няма  утре 
да нареди СОУ”П.Яворов” Стралджа 
между училищата с нова система на 
обучение ще покаже времето. И хората, 
които работят в училището на името на 
един велик творец като Пейо Крачолов 
Яворов. 
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ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Стралджа кани потенциални кандидати за предоставяне на 

услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медицинска сестра) по Проект „С 
отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”, финансиран 
със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване 
и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. 
Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на 
електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо 
задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес 
straldjainf@yahoo.com.
 
 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания  

 да са физически лица;
 да имат висше образование – завършена образователна степен професионален 

бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска 
сестра;                     

 да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните  
дейности;

 да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;
 да притежават компютърна грамотност;
 да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 да не са служители в държавна, областна или общинска администрация;
 да не са участвали в разработването на Проект „С отговорност и грижа за 

децата от 0 до 7 години от община Стралджа”.

1.2. Специфични изисквания  
Ще се счита за предимство: 

 да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в 
изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, 
здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или 
социалното включване на деца и семейства в риск;

 да познават местните уязвими общности в община Стралджа, техните 
културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително 
и на деца с увреждания;

 да познават спецификата на социалната работа и здравна дейност с различни 
уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, 
жертви на насилие; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи в 
специализирани институции; деца, живеещи във високо рискови общности; 
родители, при които има риск от изоставяне на детето; деца с увреждане и 
техните родители и др.

 2. Условия на поканата
 .................................................................................................................................

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, 
с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 
16.30 ч. на 28 май (Предвиждат се най-малко 14 календарни дни от датата на 
публикуване на поканата) 2014 г. 

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно 
процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти 
от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със 
следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието                 - 30
(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70
   
Общо точки     - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация 

на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 12.00. часа. 

Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес: straldjainf@yahoo.com 
- на хартия на адрес: гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12 

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на община Стралджа

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Стралджа кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата 

„Здравна консултация за деца” (позиция медиатор) по Проект „С отговорност и грижа 
за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”, финансиран със заемни средства 
(Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 
31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за 
Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница 
на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на 
поръчката може да бъде намерено на електронен адрес straldjainf@yahoo.com.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания  

 да са физически лица;
 да имат завършено средно образование;
 да познават местните уязвими общности в община Стралджа, техните 

културни особености, език, традиции и т.н.;
 да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 да не са служители в държавна, областна или общинска администрация;
 да не са участвали в разработването на Проект „С отговорност и грижа за 

децата от 0 до 7 години от община Стралджа”.

1.2. Специфични изисквания  
Ще се счита за предимство: 

 да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в 
изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, 
здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или 
социалното включване на деца и семейства в риск.

 2. Условия на поканата
 .................................................................................................................................

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с 
подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 16.30 ч. 
на 28 май (Предвиждат се най-малко 14 календарни дни от датата на публикуване 
на поканата) 2014 г. 

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно 
процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти 
от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със 
следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието                                     - 30
(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието           - 70
   
                                                                                                  Общо точки   - 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация 
на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 12.00 часа. 
Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес: straldjainf@yahoo.com 
- на хартия на адрес: гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12 

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на община Стралджа

Ïðàçíèê â Êàìåíåö

Êóðáàí çà çäðàâåòî íà äîìàêèíè è ãîñòè

Упътилата се към своята 200 
–годишна история църква на 
с.Каменец е основната причи-
на всяка година по Гергьовден 

стопаните да отварят широко 
вратите си за гости. И да праз-
нуват! С очакването Св.Георги 
да закриля и тях, и децата им, 

да помага за здраве и берекет, да 
подкрепя с активна дарителска 
помощ от местното население  
до днес има своите посетители 
и грижовни стопани. Нами-

рат се щедри ръце, които да 
помагат за поддържането на 
светинята, а това някак дава 
сили на каменчани да преодо-
ляват препятствията , които им 
поставя времето. Кметът Живко 
Димитров, който добре познава 
историята, дава личен пример 
на уважение към традициите. 
Той  е инициатор за обогатяване 
на празника с гостуване на пев-
чески и танцови групи. „Искаме 
да покажем, че селото е живо, 
че сме една общност, която има  

какво  да покаже, с какво да 
се гордее. Вижте богатата ни 
етнографска сбирка, насладете 
се на таланта на певческата гру-
па, погледнете с каква радост 
децата ни изпълняват народни 
песни!”, така кметът простичко 
и ясно обяснява своята любов 
към родното село. 

Гости на празника бяха на-
родния представител Кирчо 
Карагьозов, зам.обл.управител 
Иван Иванов, Иван Георгиев, 
зам.кмет, Мария Толева, зам.
кмет, Атанаска Христова, се-
кретар на общината. „Вие, 
каменчани, упорито поддър-
жате връзката с родното мяс-
то, благоговеете пред здрави-
те родови корени и на всеки 
празник пътеките ви водят в 
скъпото на сърцето място, за 
да се срещнете по роднински, 
да сверите часовника – как е 
животът тук, какво се случва у 
нас и по света, къде е мястото 
на всички нас, за да направим 

така, че денят да бъде по-добър 
и животът по-смислен, благоро-
ден и щастлив”, беше посочено 
в поздравителния адрес към 
жителите на Каменец  от име-
то на кмета Митко Андонов, 
„Не спирам да се удивлявам 
на енергията , с която вие ра-
ботите, мислите и мечтаете, 
да се радвам на упорството и 
любовта с които поддържате, 
обогатявате и разпространява-
те красивите местни народни 
обичаи, песни, танци, носии. 
Радвам се на приемствеността, 
която тук е част от живота.”, 
допълни Мария Толева, която 
прочете поздравителния адрес.

Празникът продължи с из-
пълнения  от местната фолклор-
на група и децата на Каменец. 
Присъстващите аплодираха 
сърдечно и певческия талант 
на Станислава Живкова. С да-
рените 4 агнета беше приготвен 
курбан за здраве, който стигна 
за всички жители и гости.
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ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Стралджа кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата 

„Здравна консултация за деца” (позиция стоматолог) по Проект „С отговорност 
и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”, финансиран със 
заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване 
и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. 
Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на 
електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо 
задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес 
straldjainf@yahoo.com.
 
 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1.  Основни изисквания  

 да са физически лица;
 да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със 

специалност Стоматология;
 да имат професионален опит не по-малък от 2 години като зъболекар;
 да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;
 да притежават компютърна грамотност;
 да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 да не са служители в държавна, областна или общинска администрация;
 да не са участвали в разработването на Проект „С отговорност и грижа за 

децата от 0 до 7 години от община Стралджа”.
1.2. Специфични изисквания  

Ще се счита за предимство: 
 да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в 

изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства 
и в областта на здравеопазването.

 2. Условия на поканата
 ...............................................................................................................................

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с 
подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 
16.30 ч. на 28 май(Предвиждат се най-малко 14 календарни дни от датата на 
публикуване на поканата) 2014г. 

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно 
процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти 
от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със 
следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието                                 - 30
(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието     - 70
   
                                                                                            Общо точки   - 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация 
на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 12.00часа. 

Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес: straldjainf@yahoo.com 
- на хартия на адрес: гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12 

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на община Стралджа

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,   чл.90 и чл.91 от КТ, във връзка с 
чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета, община Стралджа 

ÎÁßÂßÂÀ ÊÎÍÊÓÐÑ:
çà çàåìàíå íà äëúæíîñòòà „äèðåêòîð” íà ÖÄÃ „Çäðàâåö” – ãð. 

Ñòðàëäæà.

Начин на провеждане на конкурса – защита на проектопрограма и събеседване.

Място на работа:  ЦДГ „Здравец” – гр. Стралджа    
 
Необходими документи:

1. Заявление до кмета на община Стралджа за участие в конкурса.
2. Документ за самоличност/копие/.
3. Професионална биография.
4. Документ за завършена степен на висше образование по специалността 

„Предучилищна педагогика”.
5. Копие от трудова книжка, осигурителна книжка или друг документ, удосто-

веряващ осигурителен стаж.
6. Свидетелство за съдимост.
7. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването 

за длъжността „директор”.

8. Удостоверение, че лицето не се води на отчет за психично заболяване.
9. Проекто - програма  за развитие на детската градина за период от 3години 

/в три екземпляра/.
10. Други документи, ако кандидата притежава такива/ПКС/.

           Изисквания към кандидатите за допускане до конкурс:

1. Да са български граждани.
2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присада за умиш-

лено престъпление.
3. Да не са лишени от правото да упражняват професията си.
4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или 

здравето на децата.
5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание – уволнение, освен ако не е 

заличено.
6. Да имат документ за завършено висше образование – „бакалавър” или „ма-

гистър” по специалността”Предучилищна педагогика” или „Предучилищна и начална 
педагогика”.

7. Да имат педагогически стаж не по-малко от 5 години.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Стралджа кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата 

„Здравна консултация за деца” (позиция лекар-педиатър) по Проект „С отговорност 
и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”  , финансиран със 
заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване 
и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. 
Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена 
на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip Техническо 
задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес 
straldjainf@yahoo.com .
 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1.  Основни изисквания  

 да са физически лица;
 да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със 

специалност Педиатрия;
 да имат професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;
 да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;
 да притежават компютърна грамотност;
 да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 да не са служители в държавна, областна или общинска администрация;
 да не са участвали в разработването на Проект„С отговорност и грижа за 

децата от 0 до 7 години от община Стралджа”  (посочва се наименованието 
на проекта на общината)” на община Стралджа

1.2. Специфични изисквания  
Ще се счита за предимство: 

 да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в 
изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства 
и в областта на здравеопазването;

 да познават местните уязвими общности в община Стралджа техните 
културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително 
и на деца с увреждания;

 да познават спецификата на работа с различни уязвими групи – деца, живеещи 
във високо рискови общности; деца от/на улицата, деца с поведенчески 
проблеми; деца, жертви на насилие; деца с увреждане и техните родители 
и др.

 2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, 

с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 
16.30 ч. на 28 май(Предвидиждат се най-малко 14 календарни дни от датата на 
публикуване на поканата) 2014 г. 

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно 
процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти 
от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със 
следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието                                  - 30
(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието         70
   
                                                                                          Общо точки   - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация 

на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 12.30 часа. 
Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес: 

straldjainf@yahoo.com (посочва се ел. адрес на общината) .. 
- на хартия на адрес:

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12  (посочва се  адрес на общината) ..

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на община Стралджа
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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

814 май 2014 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

УВАЖАЕМИ ЛЮБИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО НА-
РОДНО ТВОРЧЕСТВО, ДРАГИ ГОСТИ, ГОСПОЖИ И 
ГОСПОДА,  

   Щастлив съм 
да ви приветствам 
с "Добре дошли!" 
на поредния наро-
ден събор "Мараш 
пее" в Стралджа! 
Присъствието на 
толкова много хора 
тук за пореден път 
доказва, че българ-
ските  традиции , 
любовта към фолк-
лора имат огромно 
значение в нашия 
живот. Където и да 
се намираме , кол-
кото и ангажименти 
да имаме, когато стане дума за български народни празници, ние 
не жалим време, средства, сили, енергия, за да бъдем част от 
тях. Защото нашите празници са духът и светлината, които ни 
озаряват. Чрез тях изразяваме себе си, откриваме мястото си в 
живота, усещаме се силни, способни и горди. 

Има едно твърдение за съществуването на три световни сили 
- мъдрост, сила и късмет. Ние, стралджанци, сме подвластни и на 
трите. Основен принос за това имат нашите традиции, неизмерно 
богатия ни фолклор, който ни спасява от всякакви злини, под-
държа духа и достойнството ни. Народният събор "Мараш пее" 
не е просто част от културния календар на Стралджа и България. 
Това е емблема на българщината с много дълбоки корени. Ако 
е вярно, че настоящето е в емоциите ни, миналото - в паметта, 
а бъдещето - в надеждите ни, то тогава ние днес сме богати и 
пребогати с опит и очаквания.

Знаем, че организирано народния събор "Мараш пее" се про-
вежда от далечната 1962 г. благодарение на невероятния, безкрай-
но талантлив и безрезервно влюбен във фолклора стралджански 
хореограф Тончо Тончев. Неговите танци винаги са част от събора 
като доказателство за вечността на това изкуство. "Мараш пее" е 
сцена на всичко "пеещо", "свирещо" и "танцуващо". И няма как 
човек да не изпита удоволствие в такава среда! Сетивата ни ще 
празнуват с прекрасни мелодии на виртуозни музиканти като 
Матю Добрев, ехото от песните на Вълкана Стоянова ще стопли 
сърцата ни. Няма как да не си спомним, че нашият край е родно 
място и на обичани певици като Йорданка Илиева, Славка Кал-
чева, Величка Стамболова... Стралджа събуди творчеството на 
признати майстори на народни инструменти като Железчо Ма-
ринов, а фолклорния танцов ансамбъл "Въжички" при читалище 
"Просвета-1892" вече половин век разнася славата на този край 
у нас, в Европа и по-далече. 

Имаме богато наследство, имаме приемственост, имаме обич 
към фолклора. Ето, защо народния събор е неостаряващ, богат 
и непреходен! Ето защо нашата национална гордост доминира 
естествено и с европейска принадлежност. Нужен ни е този събор 
като хляб и вода, като извор, като нежност! 

Като кмет на общината аз няма да се уморя да помагам, да 
подкрепям, да настоявам за провеждането му. Ще продължаваме 
да осигуряваме дейността на читалищата, да финансираме под-
държането на сградите. Ще подаваме ръка за съхраняване във 
времето и на местните църкви. Ще насърчаваме самодейците за 
поддържане на певчески и танцови колективи. Защото знаем, че 
способността да се създава песен, танц или мелодия е способност 
за безсмъртие. Способността да пееш, танцуваш или свириш е 
способност да мечтаеш и да осъществяваш тази мечта. Способ-
ността да обичаш това творчество, да цениш този талант е спо-
собност да обичаш народа си! Затова поздравление към всички, 
които тази вечер и утре ще ни доставят удоволствие и радост!

Да гледаме, да слушаме и се радваме с настроение и усмивки! 
Да вярваме в себе си и в България!

Откривам Съборът на народното творчество "Мараш пее" 
Стралджа 2014! 

Успех на всички участници! 
МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

В продължение на часове 
в прекрасния слънчев неделен 
ден на май откритата сце-
на на площада в Стралджа 
гостоприемно беше предос-
тавена на танцови колективи 
от различни градове и села. 
Танцови умения в изпълнение 
на познати и обичани народни 
танци показаха  младежите от 
Лозенец. Прекрасни бяха децата 
от състав „Боляровче” при ОДЦ 
Болярово, както и представите-
лите на Детски танцов състав 
към ансамбъл „Златен клас” 
Зимница. Публиката аплодира 
младежкия състав „Странджан-
ска жарава” от Средец. Приятна 
изненада  беше и ансамбълът за 
изворен фолклор „Бакаджик” 
гр.Карнобат. Сърцато танцуваха 
ДТС „Тополчанче”. Красиви 
и с професионални умения 
бяха танцьорите от ансамбъл 
„Божур” Чарда, с овации бяха 
изпратени и прекрасните тан-
цьори от ансамбъл „Перуника” 
Ямбол. Въпреки палещото на 
моменти слънце многобройната 
публика остана търпеливо, за 
да види всички  участници в 
конкурсната програма. Разбира 
се, с обяснимо очакване и най-
голям интерес бяха посрещ-
нати домакините от ансамбъл 
„Въжички”, които представиха 
своята нова програма. Различ-
ните възрастови формации 
показаха своето изкуство, вло-
жиха много старание и сърца-
тост при всеки от танците, за 

да приключат с един ефектен 
финал. И бурни аплодисменти.
ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÊÌÅÒÀ
Изненадите на събора не 

свършиха с това. Кметът на 
общината Митко Андонов беше 
поканен на сцената за връчване 
на Специалната награда на 
ТВ „Европа”. Таня Благоева, 
представител на телевизията, 
лично връчи елегантната стату-
етка на г-н Андонов за принос 
в поддържането и развитието 
на културата и традициите в 
община Стралджа заедно с 
поздравленията на продуцента 
на предаването  „Национален  
календар” Снежана Димитрова. 
Наградата  се връчва и по повод 
предстоящия  24 май, Ден на 
българската просвета и култура 
и на славянската писменост. 
„Благодаря сърдечно за това 
отличие, което приемем като на-
града за всички вас, които оби-
чате  и пазите нашите традиции, 
разпространявате и обогатявате 
стралджанския фолклор. Награ-
дата е за читалищните дейци, 
за самодейците от Стралджа 
и общината, за културно-про-
светните  кадри, за всеки, който 
се чувства съпричастен към 
нашите празници, които ни да-
ват самочувствие и поддържат 
българското ни самосъзнание.”, 
каза развълнуван  г-н Андонов.
ÊËÀÑÈÐÀÍÅÒÎ
След приключване на танцо-

вата програма журито взе своето 
решение за разпределение на на-
градите. При Първа възрастова 
група първото място заслужено 
зае ДТС „Боляровче” Болярово, 
двете втори награди си поделиха 
детско-юношески танцов състав 
„Искрици” Средец и Танцова 
формация  „Славейче” – военен 
клуб Айтос. На трето място се 
класираха „ДТС „Тополчанче”- 
Тополница, ДТС при ансам-
бъл „Златен клас” Зимница и  
СДТС „Пламъче” Чубра.  При 
Втора възрастова група  кла-
сирането оглавиха три състава 
– ансамбъл  „Божур”-Чарда,  
МТС„Странджанска жарава”- 
Средец и СМТС „Луди млади” 
– Чубра. На второ място е МТС 
„Росна китка” Лозенец и на тре-

то – танцов състав „Виделина” 
Кукорево. При Трета възрастова 
група начело е Ансамбъл за 
изворен фолклор „Бакаджик” 
Карнобат.Журито присъди три 
втори места – за ТА „Златен 
клас” Зимница,  ТС при чита-
лище „Къньо Мераков” Блатец 
и ансамбъл за автентични песни 
и танци - Кабиле. Специалната 
награда на събора беше присъ-
дена на ансамбъл „Въжички” 
Стралджа, а наградата на кмета 
Митко Андонов получиха тан-
цьорите от ансамбъл „Перуника” 

при Младежки дом Ямбол.
Закривайки съборът г-н Ан-

донов отправи още веднъж 
благодарност към всички учас-
тници, към членовете на журито 
и организационния комитет, към 
целия работещ екип на община 
Стралджа, към музиканти, певци 
и танцьори дари своя принос 
за прекрасното настроение в 
Стралджа, към публиката, която 
високо оцени майсторството 
участници и добави: „Да сла-
вим българския фолклор! За да 
пребъде България!”    

Ñúáîðúò, êîéòî äîêîñâà ñúðöåòîÑúáîðúò, êîéòî äîêîñâà ñúðöåòî


