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Ä-ð ÏÀÏÀØÈÌÎÂ,  
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà
понеделник, сряда и събота – от 

9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0887410303

Ä-p ÊÎËÅÂ, 
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà 
Вторник, четвъртък и петък – 

от 9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0892086033
Работа с НЗОК

Кабинетът е в поликлиниката- 
източно крило

Ä-ð ÊÀËÎßÍ ÆÅËÅÇ×ÅÂ, ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà

ТЕЛ. 0885865910
Всеки ден 13,30ч.-17,00 ч., Събота – 9,00-14,00 ч.
НЗОК, Кабинетът е в поликлиниката- северно крило

 „За първи път селото се обеди-
нява като юмрук за изпълнението 
на една цел – прекратяване на 
контролираните взривове в база 
„Стралджа-Мараш”, твърдят го 
самите участници в протеста. 
Известните иначе като доста сво-
енравни  „чехи”, местните жители   
като един излязоха на главния 
път Петолъчката-Бургас, за да 
заявят открито и ясно исканията 

Ïðîòåñòúò â ËîçåíåöÏðîòåñòúò â Ëîçåíåö

Âñè÷êè ñðåùó Âñè÷êè ñðåùó ÂÇÐÈÂÎÂÅÒÅÂÇÐÈÂÎÂÅÒÅ

си, „многократно преди това 
предявявани към държавните 
институции, но без ответ”, както 
твърдят организаторите.

В Лозенец живеят около 600 

души, на протеста излязоха над 
150 и до един твърдят, че  не 
желаят фирмата  да продължава 
с ежедневните контролирани 
взривове, които предизвикват  

не само щети в домовете, но 
и нарушават спокойствието на 
деца и възрастни, предизвикват 
психични неразположения, не-
сигурност в чистотата на въздуха 

и водата, събуждат страховете 
от инцидента миналата година 
когато загинаха трима от работ-
ниците на злополучната „Берета 
трейдинг”. Инициативният коми-
тет, организатор на протестите , 
заявява, че притежава вече един 
сериозен набор от документация 
с писма  до различни институции. 
Въпреки мълчанието или непри-
емливите отговори на някой от 
тях, има готовност и решимост 
да продължава битката до окон-
чателното изгонване на фирмата 
от района на Лозенец и прекра-
тяване на опасната й дейност. В 
деня на протеста изобщо не стана 
дума за неизплатените суми за 
обезщетения на земеделските 
производители, което също е 
една неприятна тема за лозенци. 
Бяха заявени исканията свързани 
с преустановяване на взривните 
дейности, извършване проверка   
дейността на фирмата-изпълни-
тел „Табов инженеринг”, както 
и пълна ревизия на собственика 
на „Берета трейдинг”. В комен-
тарите  отново беше изразено 
съмнение за законността  на 
фирмената дейност и настояване 
за извършване на пълна проверка 
от властите.

 Продължава на стр. 3
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21 юли 2013 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Уважаеми жители на Община Стралджа,

 В изпълнение на 
разпоредбите на За-
кона за регионално 
развитие, Правил-
ника  за  неговото 
приложение и Ме-
тодическите указа-
ния за разработване 
на стратегическите 
документи за реги-
онално развитие, в 
началото на 2013 год. 
Община Стралджа  
стартира изготвя-
нето на основния 
стратегически доку-
мент за социалното 
и икономическо раз-
витие на общината 
– Общинския план за 
развитие за периода 
2014-2020 год. 
С разработването 

и приемането на този 
изключително важен 

планов документ ще бъде формулирана визията и определени 
целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на 
устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в 
общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на 
Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните 
насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за 
развитие, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, 
както и с Областната стратегия за развитие на Област Ямбол.
В периода март – октомври 2013г. на сайта на Община 

Стралджа и страниците на вестник „Стралджански вести” 
ще отразяваме напредъка по изработването и приемането на 
Общинският план за развитие /ОПР/ на Община Стралджа за 
следващия програмен период 2014-2020г.
Кметът на Община Стралджа, със  заповед от м. март, 2013 

г.определи екип за планиране.
Процесът на планиране  на периода 2014-2020г. включва:
-изготвяне на  анализ на икономическото и социално развитие 

на Община Стралджа и SWОT анализ.
-формулиране  визията, целите и приоритетите за развитие на 

община Стралджа за периода 2014-2020 година в съответствие 
с изводите от анализа и националната и европейска стратеги-
ческа рамка – НСРР 2012-2020, РПР 2014, ОСР 2014-2020 и 
Стратегията «Европа 20-20».
В тази връзка бяха обособени работни групи  с участие на 

представители от следните сфери:
- Икономическо развитие;
- Социална сфера и човешки ресурси;
- Инфраструктура;
- Екология;
- Образование и др.
На широко  обществено обсъждане ще бъдат предложени и 

приети визията, целите и приоритетите на ОПР;
Общественото обсъждане на различните етапи в процеса 

на планиране системно ще се отразява в сайта на община 
Стралджа.
В срок май-юни 2013 ще се разработят конкретни мерки и 

дейности по приоритетите, както и на идеи за конкретни проек-
ти, предложени от работните групи, бизнес, граждани и НПО.
В срок до 30.08. 2013г. ще се разработи индикативната фи-

нансова таблица с ресурсите, необходими за реализацията на 
ОПР, както и  индикаторите за наблюдение и оценка на ОПР, 
като се отчетат и направените предложения  от работните групи 
по отделните приоритети;
Ще се обсъдят и наберат предложения за включване на пред-

ставители на гражданското общество в процеса на наблюдение 
и оценка.
В срок до 30 септември 2013 година ще се разработи Про-

грама за реализация на ОПР, като  етапите на реализация  ще 
се обсъдят в работните групи.
Септември – октомври 2013г. ще завърши процеса на подго-

товка и  след заключително обсъждане на ОПР с общественост-
та, същият ще бъде предложен за приемане от ОбС – Стралджа.
ОПР  ще бъде публикуван на сайта на община Стралджа.
Поставени въпроси и предложения ще приемаме на телефон: 

04761/69-89,04761/64-61
както и на имейл: straldjainf@yahoo.com

С уважение,
Митко Андонов  – 

Кмет на Община Стралджа

Повече от 80 хил. лв. насочи общи-
на Стралджа от бюджета за основен 
ремонт на читалището в Иречеково. 
Сградата, която е строена  през  70-те 
години на миналия век, беше доста 
порутена и предизвикваше както жал 
така и недоволство сред иречековци. 
След една добра сделка по продажба 
на земеделски общински земи  и 
постъпления в общинския бюджет 
кметът на общината Митко Андонов 
без колебания осигури карт бланш за 
възстановяване на местния духовен 
храм. На финала на строителните 
работи сградата изглежда съвсем 
различно от преди и се вписва чу-
десно в площадното пространство 
на селото. Пред нея е паметникът на 
загиналите, новопостроена чешма и 
добре поддържана цветна градинка. 
При посещението си в Иречеково г-н 
Андонов пожела лично да се увери 
в добре свършената работа от стро-
ителите. Средствата са изразходени 
за основно подновяване на покрива, 

Èðå÷åêîâî ñå õâàëè ñ 
ïîäíîâåíî ÷èòàëèùå

смяна на дограмата, вътрешно и 
външно боядисване, ново осветление 
на залата и др. Заедно с Николай 
Савов, кмет на Иречеково и инж. 

Радостина Василева, нач.отдел ТСУ 
при общината,  бяха обсъдени всички 
довършителни дейности по приключ-
ване работата на обекта.

Òîêîâè óäàðè  
âáåñÿâàò 
ñòðàëäæàíöè
В Зимница тръгна подпи-
ска срещу нарушенията?
ЕВН е в състояние да докара 

до пълен стрес жителите на 
Стралджа и близките селища. 
Токовите удари, които през сед-
мицата зачестиха, предизвикват  
дезорганизация по работните 
места и във всяко домакинство. 
Хората масово се оплакват от 
блокирани електроуреди, по-
вредени плазми, компютри и 
какво ли не, което на практика 
означава  дълбоко бъркане в 
джоба за подновяването на тех-
никата. Никой няма надежда, 
че електроразпределителното 
дружество ще обезвъзмезди 
клиентите си. Жалби пишат в 
Лозенец, Воденичане, Страл-
джа и др. Общината ежедневно 
поддържа връзка с ЕВН, но за 
сега няма успокояваща инфор-
мация за прекратяване аномали-
ите по ел.снабдяването. Някой  
се съмняват  че прекъсванията 
са по неизяснена причина, но 
други твърдят, че  фотоволта-
иците имат вина за токовите 
удари, трети си позволяват да 
превръщат проблема дори в по-
литически. Каквото и да е нека 
ЕВН реши проблема защото 
това не се търпи, категорични 
са хората, които в крайните си 
оценки дори прибавят готов-
ност за протести.

Çàêëþ÷èòåëíà 
ïðåñêîíôåðåíöèÿ
На 2 юли от 14,00 ч. в клуба 

на пенсионера – Стралджа ще 
се проведе  заключителната 
пресконференция по проект 
„Социално предприятие за 
озеленяване и благоустрой-
ство- Община Стралджа”, 
финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”, схема „Нови 
възможности”.

Камбанен звън скоро ще призове 
миряните в основно ремонтираните  
църкви в три  стралджански села – Ло-
зенец, Воденичане и Правдино. Кметът 
на общината Митко Андонов, заедно 
с инж.Радостина Василева направиха 
обход на строителните обекти, за да се 
уверят, че планираните задачи са из-
пълнени и скоро църквите ще отворят 
врати. Обновлението на трите храма  
стана възможно след одобрени проекти 
на църковните настоятелства за безвъз-
мездно финансиране по Програмата за 
селските райони на обща стойност 726 
884 лв. Строени преди десетилетия , 
след много години без какъвто и да 
било ремонт, сега църквите са с нова 
дограма, нови покриви, обновени 
фасади , нови теракотни  плочки на 
пода. В трите църкви има  подновя-
ване на  електрическата инсталация 
в допълнение с мълниезащита . По 

настояване на кмета Митко Андонов  
със средства от общинския бюджет 
работници от програмите за времен-
ната заетост  ремонтират оградата  на 
храма във Воденичане, а в Лозенец е 
създадена организация от кметството 
за озеленяване и благоустройство на 
района около църквата. 

  Тази седмица при г-н Андонов на 
среща бяха представители на строител-
ната фирма, изпълнител на проектите 
по ПРСР  и Сливенската епархия, за 
доуточняване на  финалните дейности 
по проектите и подготовка за въвежда-
не в експлоатация на храмовете. Меж-
дувременно църковните настоятелства  
в Стралджа и още 10 села в общината 
- Тамарино, Войника, Александрово, 
Първенец, Палаузово, Поляна, Джинот  
и др.,  подготвят проекти за ремонти на 
местните  църкви с които да кандидат-
стват по същата програма тази година.

Íà 12 þëè îòêðèâàò ïîñëåäíàòà 
îòñå÷êà îò ìàãèñòðàëàòà
На 12 юли сутринта ще бъде официално пусната в експлоатация 

и последната отсечка на автомагистрала “Тракия”, с което ще има-
ме първата готова открай докрай отсечка от магистралния пръстен 
на страната, казва пред “Стандарт” Десислава Терзиева, министър 
на регионалното развитие. Тя потвърди и готовността на Агенция 
“Пътна инфраструктура” в следващите седмици след откриването 
да монтирани и 44 химически тоалетни по новите отсечки, където 
няма бензиностанции и заведения. За доставката на тези необхо-
дими съоръжения предстои отваряне на тръжните оферти, добави 
министър Терзиева. 

Ðåìîíòèðàíè 
öúðêâè ïðåä ïóñê

Íàñòîÿòåëñòâà â ãîòîâíîñò ñ íîâè ïðîåêòè
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Ñðåùà ïðè îáëàñòíèÿ 
óïðàâèòåë Íèêîëàé Ïåíåâ

За взаимодействие 
между органите на 
Министерство на въ-
трешните работи и 
Инициативния коми-
тет от село Лозенец се 
споразумяха на среща 
при областния упра-
вител представители 
на МВР и членове на 
Комитета. Разгово-
рът бе иницииран от 
областния управител 
на област Ямбол Ни-
колай Пенев, с цел да 
се намерят конкретни 
и бързи решения на 
част от исканията на 
Инициативния коми-
тет.

За да разговарят с жителите на село Лозенец, в срещата участие взеха 
комисар Божидар Василев – началник отдел „Охранителна дейност, 
лицензионен и разрешителен режим“, сектор КОС, Иван Джерахов – 
инспектор в сектор КОС, комисар Генчо Иванов – директор на ОД на 
МВР – Ямбол и комисар Георги Кючуков – началник отдел „Охрани-
телна полиция“.

Страните се споразумяха на Инициативния комитет да се предостави 
от ОД на МВР Ямбол информацията, свързана с дейността по унищо-
жаване на боеприпасите в база „Стралджа-Мараш“, съгласно Закона 
за достъп до информация. 

Ще бъде извършено и съвместно инспектиране на базата с члено-
ве на Инициативния комитет, наети от тях независими експерти и 
представители на МВР. Целта е да се направи оценка на останалите 
количества взривен материал, да се прецени каква част от него може 
да бъде преместена на друго място, за колко време и с какъв интензитет 
могат контролирано да бъдат взривени останалите след аварията на 5 
юни 2012 г. материали. Посещението в базата ще се проведе съгласно 
изискванията на Закона за защита при бедствия.

„От месеци се стремим да постигнем това, което днес направихме 
в рамките само на час“, изрази удовлетворението си Дина Попова – 
председател на Инициативния комитет на с. Лозенец. Тя благодари на 
областния управител Николай Пенев за бързата му реакция, за подкре-
пата към тяхната кауза и съдействието за организиране на срещата.

„Радвам се, че успяхме да постигнем консенсус и да удовлетворим 
една част от вашите искания, можете и занапред да разчитате на моята 
ангажираност със случая“, заяви от своя страна областният управител.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща – около 90 км.м.
- второстепенни постройки – 66 кв.м. и 20 кв.м.
- навес с оградни стени – 65 кв.м.
- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.

ТЪРСЯТ  СЕ  РАБОТНИЦИ!
 Ôèðìà „ßâîð êîìåðñ” Ðàäíåâî 

 òúðñè  äà íàçíà÷è:
ÇÈÄÀÐÎ-ÊÎÔÐÀÆÈÑÒÈ

За обект „Тунджа юг” / почистване на реките Мараш и Мочурица/
За справки и записвания тел. 0885033119, Жеко Делийски

Ùåäðà çúðíåíà ãîäèíà Ùåäðà çúðíåíà ãîäèíà 
Â ïîëåòî óõàå íà õëÿá…
Слънцето грее жарко, много жарко. Пшеничната нива е кро-

тнала като за милувка от синьото небе. Тежък клас е провиснал с 
поклон към чернозема. Мощните комбайни   плуват сред жлътна-
лото се поле, ято щъркели доволно се разхождат по стърнищата 
с плячка. И когато зърното  се плисне като река в ремаркето, човек 
без да иска  алчно поглъща гледката.
Красиво, богато, приятно! Жътва е… 
Тук, сред полето,  е началото на пътя към  хляба, който носи 

горещия вкус на лятото и тихата радост на хората. Тук пшени-
цата пие слънце и пълни клас.  От тук тръгва този натрапчиво 
приятен аромат на препечено брашно.  Тук се ражда онзи вечен 
стремеж на човека да създава, за да се радва.   Жътва е…

Зърнопроизводителите от страл-
джанско имат повод за радост. Благо-
дарение на своя труд и с подкрепата на 
природата  жътвата при ечемика даде 
първите добри резултати. От общо  42 
320 дка с ечемик  в общината вече са 
пожънати   близо 30 000 дка, в скла-
довете се съхранява 12 013 тона зърно  
, а отчетения среден добив е 410 кг от 
дка. В ход е и жътвата на рапицата коя-
то на територията на общината е общо 
43 385 дка от тях  като пропаднали се 
водят  6 322 дка. Пожънати са общо 5 
500 дка, произведеното зърно е 1293 
тона,  средният добив на този етап е 
235 кг от дка. Земеделците използват 

слънчевото време и насочват комбай-
ни за прибиране  на пшеницата. До 
момента са пожънати  7500 от общо  
164 200 дка.  На склад вече са 2 850 
тона,  средния добив достигнат за сега 
е 380 кг от дка, но според специали-
стите  максимума който може да бъде 
постигнат в някой масиви граничи с 
рекордни добиви от над 600 кг от дка.

През първия жътварски месец 
на полето работят 53 комбайни при 
налични общо 90. На територията 
на общината есенниците са общо 
249905 дка, пожънати са 42 300 дка, 
производството се равнява на 16 156 
тона зърно.

от  стр.1
 „Ако никой не погледне на лозен-

ските проблеми с разбиране, ако не се 
предприемат очакваните действия от 
страна на държавата, имаме решимост 
да повтаряме до безкрайност протестите  
докато ни чуят!”, категоричен е Христо 
Стойнов, член на Инициативния коми-
тет.  Това което удовлетворява стачкува-
щите на този етап е, разбирането и под-
крепата заявени от областния управител 
Николай Пенев, който лично посети 
селото в деня преди протеста заявявайки 
готовността си  да съдейства  пред дър-
жавните органи за решаване проблемите 

на Лозенец. Същата готовност заявиха и 
зам.кметовете на общината Иван Иванов 
и Иван Георгиев, които присъстваха на 
протеста, безусловно подкрепят иска-
нията и считат, че Лозенец трябва да 
се бори докрай за връщане спокойния 
ритъм на живот в селото. 

Иван Иванов, зам.- кмет: „ Проте-
стът на Лозенец е основателен! Ние сме 
съпричастни макар че възможностите и 
правомощията на общината са твърде 
ограничени в предприемането на някак-
ви конкретни действия за удовлетворя-
ване исканията на хората. Институциите 

от които зависи решаването на проблема 
трябва да се обърнат с лице и наистина 
да помогнат, защото в Лозенец е трудно 
да се живее.”

Иван Георгиев, зам.- кмет: Изцяло 
подкрепяме протеста на лозенци. Ние 
сме в течение на всички тегоби на 
местните хора и това, което зависи от 
общината го правим и ще го правим. 
Трябва да се намери начин за осигу-
ряване спокойствието в селото. Не е 
нормално мълчанието  и пасивността на  
институциите от които зависи вземането 
на решения!

Âñè÷êè ñðåùó âçðèâîâåòå

„ Протестът на Лозенец е очакван 
и адекватен, като се има предвид, 
че жителите на това село прежи-
вяха ужаса от инцидента миналата 
година, а сега и последствията от 
контролираните взривове. Разбирам 
и уважавам техните искания. Подкре-
пям ги  и  ще продължавам да правя 
необходимото, за да предизвикаме 
реакцията на съответните държавни 
органи. Още при първите тревожни 
сигнали от селото, следствие по-ви-
соката мощност на взривовете , лично 
предизвиках среща в Лозенец при 
кмета Петранка Добрева с инж.Иван 
Табов и Дина Попова, председател на 
Инициативния комите. Тогава в един 
делови порядък направихме  анализ 

на ситуацията, взехме и решението за 
намаляване мощността и седмичното 
времетраене на взривовете, но това 
явно не е достатъчно, за да се по-
стигне спокойствие в селото. Всички 
сме убедени, че опасните боеприпаси 
трябва да се премахнат , дали това 
ще свърши фирмата на Табов или 
друга, просто районът трябва да 
бъде окончателно пречистен. Ня-
мам претенциите да съм познавач 
на специфичната дейност, която се 
извършва там, но съм сигурен, че 
ако взривяването се извършва на те-
риторията на „Стралджа –Мараш”, то 
е съгласно изискванията за безопас-
ност. За  наше нещастие тази фирма 
е на стралджанска територия,  но не 

ние сме хората които можем с мирни 
средства или с протести да променим 
местонахождението или дейността й.  
Можем обаче активно да настояваме 
тя да бъде такава, че да не пречи на 
спокойствието на живеещите набли-
зо. И аз упорито ще отстоявам това 
както и до сега.  На този етап мога 
да потвърдя, че съм поставил искане 
пред  ОД на МВР Ямбол  представи-
тели на  служба КОС/ Контрол над 
общоопасните средства/  да  гостуват 
в селото , за да обяснят законността 
по провеждане на контролираните 
взривове, вкл.  въпроси по транспор-
тиране и съхраняване на взривните 
вещества, разрешение за извършване 
на взривни дейности и др. /

Ìíåíèåòî íà Ìèòêî Àíäîíîâ, êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà:

1. Незабавно сформиране на междуведомствена комисия с участие на пред-
ставители от населението и участието на посочени от нас независими експерти 
за извършване на пълна ревизия на намиращите се на територията на базата 
боеприпаси и опасни материали като видове и количества, с цел да се пресече 
възможността за внасяне на материали за взривяване от други места;

2. Незабавно разследване законността на дейността на „Милитъри продак-
шън интернешънъл", „Табов инженеринг", както и на „Берета трейдинг", които 
фирми извършват контролирани взривни дейности от 14.02.2013 г. до днес. В 
това разследване да бъдат включени и независими експерти.

3. До извършването на ревизията и разследването незабавно да се разпо-
реди от съответните институции спирането на взривните дейности, поради 
съществуващия реален риск за живота, здравето и имуществото на хиляди 
хора- местни жители от селата Лозенец и горно Александрово, пътуващи по 
главен път София-Бургас, както и работници на пътен възел „Петолъчката".

4. След ревизията и реалната оценка на количеството опасни боеприпаси, 
които не могат да бъдат транспортирани до съответния полигон за унищожаване, 
да се направи един реалистичен план-график за унищожаване на непреносимите 
взривни материали.

5. След пълното прочистване на замърсения район от „Берета трейдинг" през 
миналата година да се забрани упражняването на този вид дейности- унищо-
жаване и утилизация на взривни и други опасни материали в база "Стралджа- 
Мараш" завинаги!

6. Законодателно да се уреди проблема с подобни бази, намиращи се в 
непосредствена близост (на по-малко от 3000 м) до населени места и важни 
инфраструктурни съоръжения - незабавно.

 Èñêàíèÿòà íà   Ëîçåíåö: Òåêñò îò 
äåêëàðàöèÿòà íà ÈÊ:

"Обявяването на гражданското непод-
чинение се налага поради пълното без-
различие от страна на всички отговорни 
институции, към които се обръщахме за 
съдействие през последните три месеца: 
Президентство, Национален омбудсман 
(дори не ни отговори на призивите за съ-
действие), Главна прокуратура, Министер-
ство на вътрешните работи, Министерство 
на отбраната, Министерство на околната 
среда и водите, Министерство на труда 
и социалната политика, Изпълнителна 
агенция Главна инспекция по труда, Ми-
нистерство на икономиката, енергетиката 
и туризма, Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството."
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 Ñòðàëäæà ñå ïðîìåíÿ, à ñ òîâà è 
ñàìî÷óâñòâèåòî íà  ñòðàëäæàíöè

Èíòåðâþ ñ Ìèòêî ÀÍÄÎÍÎÂ, êìåò íà îáùè-
íà Ñòðàëäæà

- Г-н Андонов, обстановката 
в страната никак не е розова, а 
в Стралджа хората коменти-
рат поредните добри постиже-
ния. Как се случва това?

- Наистина не е приятно това, 
което се случва по площадите в 
големите градове. Хората стачку-
ват, предявяват искания, проме-
нят правителствени решения… 
А в същото време икономиката 
ни боксува и държавата изпитва 
остра нужда от свежи  финанси, 
които могат да променят живота 
ни. Моите очаквания са, че все 
пак разумността ще надделее , 
програмното правителство на 
Орешарски  може  да работи в 
изпълнение на програмата си  
като се вслуша в желанията на 
хората за демокрация и спра-
ведливост. Това, което трябва да 
направи, е търсенето  на начини 
за работа в екип с всички, които 
могат да помогнат за иконо-
мическия растеж на България 
в новите световни реалности. 
Що се отнася до Стралджа,  ние 
сме  само един малък град от 
страната  и ако  постигаме добри 
резултати в управлението, то това 
се дължи на много фактори: пра-
вилно управление на общинския 
бюджет, приоритетно внимание 
към отделни направления като 
образование, здравеопазване, 
социални дейности, добра мо-
тивация на екипа за разработка 
и изпълнение на проекти и т.н.  
Да, има промени  както в общин-
ския център така и по селата. И 
те се виждат от всички. Много 
приятно допълнение в общия 
изглед на града са парковете 
„Младост” и Южен парк, които 
след възстановяването  изглеждат 
чудесно. Радвам се, че детските 
площадки, приятните алеи, пей-
ките привличат и през деня , и 
вечер хора , които се разхождат 
и отпочиват. Ако има нещо което 
да си пожелаем то е непременно 
да опазим тези зелени оазиси на 
града. Защото от нас, хората , 
зависи колко дълго ще се радваме 
на новите придобивки.

- Наблюдателни стралджан-
ци са забелязали, че по улиците 
се маркират места за новото 
модерно улично осветление, 
което отново е по проект.

- Това е следващата стъпка в 
промяна облика на града. Благо-
дарение на поредния трансграни-
чен проект „Чиста енергия за ос-
ветление на обществени места в 
Стралджа и Кавакли” на мястото 
на старите , скъпи за поддържане 
и експлоатация улични лампи ще 
изградим ново фотоволтаично 
осветление. Група от фирмата 
–изпълнител  маркира местата 
където ще бъдат разположени 
новите 220 лампи по  главните 
улици на Стралджа и в селата 
Зимница, Лозенец и Воденичане. 
Благодарение захранването със 
слънчева енергия  те ще светят 
през цялата нощ, при лошо вре-
ме е предвидено акумулатори 
да осигуряват светлина за поне 
три нощи.  Да, това което се оп-
итвам да кажа е , че  тези лампи 

са икономични, красиви и ще 
светят без ограничения. Добре 
е гражданите да знаят, че  този 
проект е разработен за 10 села в 
общината/ освен Стралджа, Лозе-
нец, Воденичане и Зимница, той 
включва   Иречеково, Недялско, 
Войника, Тамарино и др./, но 
се изпълнява само част от него 
защото това са възможностите  
на Трансграничната програма 
като финанси. Затова , концен-
трирайки вниманието си върху 
осветлението,  сега  работим само  
по улиците на основните селища,  
но ще търсим други възможности  
за цялостното изпълнение на 
този проект.

- В  града има вълнения и за 
това дали между Стралджа 
и Воденичане ще има връзка с 
АМ ”Тракия”.  Каква е Вашата 
информация?

- В идейния проект на АМ 
”Тракия” от 1997 г. бяха предви-
дени и двата възела – този край 
Зимница и между Стралджа и 
Воденичане, но стана така, че 
през 2001 г.  отпадна концесията 
на португалски консорциум, а с 
него и  двата проекта за отбивки-
те в нашата община. Държавата 
започна да строи магистралата  
чрез европейски програми и през 
2007 г. и  с допълнителни усилия 
се включи само възел Зимница, 
който е на първокласен път и 
има връзка  с ГПП Лесово. Като 
кмет на общината продължих  
да настоявам пред държавните 
институции да се осъществи  
и предвидената връзка  край 
Стралджа, но два възела на тако-
ва близко разстояние се оказаха  
много за проект, финансиран с 
европейски средства. В разговор 
с ръководството на Сдружение 
„Тракия” получих подкрепа, 
че е възможно с допълнителни 
усилия и извън проекта за АМ да 
направим включване на връзката 
Петолъчката- Воденичане. В тази 
връзка отдадох и площадки под 
наем в Палаузово и Воденичане 
при условие, че освен наема,  
строителите  ще изпълнят дей-
ностите в тази отбивка като 

същевременно  тя се използва  
като временен обиколен път / по 
технология този път трябваше да 
стои затворен 3 години,  а селата 
на Стралджа да се обслужват 
през Ямбол/. Междувременно 
намерих подкрепа и при изпъл-

нителния директор на Агенция 
„Пътища” инж. Лазар Лазаров, 
който стана съпричастен с идея-
та, тъй като съвпадат интересите 
на общината с тези на държава-
та. Ние сме в една невралгична 
зона- Петолъчката и осигуряваме  
връзката със Северна България,  
този район обаче е характерен 
с  усложнените зимни условия.  
Удобно е да се изгради  пункт 
за зимно поддържане и снего-
почистване по пътя Стралджа-
Воденичане още повече, че  при 
определени аварийни ситуации 
на АМ ще може да се осигури 
още едно слизане – качване в 
този район. Имам подкрепата и 
на областните управи на Ямбол, 
Сливен и Бургас по този въпрос, 
който е коментиран в Съвета за 
регионално развитие на Югоиз-
точния планов район, има и ста-
новище, че това е необходимост 
за държавата. Знаем, че  АМ 
”Тракия” се изпълнява с евро-
пейски средства и до предаването 
й не може да се правят промени 
по проекта. Имам подкрепата 
на  ОбС –Стралджа, на базата на 
решение стана изкупуването на 
земеделска земя и на последното 
заседание бе взето решение об-
щината, съгласувано с Агенция 

„Пътища” да направи проект за  
преотреждане и изграждане  на 
площадка за зимно почистване 
на ІV- класна пътна мрежа като 
възложих на  главния проектант 
на АМ да извърши проектира-
нето. Предстои съгласуване  на 
проекта с Агенция „Пътища” и 
изпълнение на всички процедури 
съгласно Закона за устройство 
на територията, след което ще 
бъде предоставен на държавата  
в лицето на Агенция”Пътища” 
да го изпълни. Това са проце-
дури които съгласно законите 
не могат да се заобиколят. Тази 
връзка безспорно ще бъде необ-
ходима и удобна и за движение 
на специализирани автомобили в 
този участък към АМ при нужда. 
Обяснявам доста пространно 
развитието по изпълнението на 
тази идея, за да стане ясно, че   
това не е въпрос, който може 
да се реши с магическа пръчка. 
За да се случи  желаната връзка 
трябваше много предварителна 
работа, проучвания подготовка 
за изкупуване на частни имоти 
в района, дебати  в различни ин-
ституции и още ред подробности 
които остават скрити за гражда-
ните , но  представляват проверка 
за управленски талант. Казвам го 
защото наистина общината тряб-
ва да премине през иглени уши, 
за да постигне целта си. 

- Какво значение  за общи-
ната имат  проектите по 
ОП”Административен капа-
цитет” ? 

- Може би за някой това са 
проекти не особено забележими 
с дейност, но на практика те да-
ват своето отражение за добрата 
подготовка на служителите в 
обслужване на клиентите, Това 
са проекти които носят двояка 
полза – от една страна общината 
набира скорост в осъвременява-
не на управлението, а от друга 
оценката за работата но обик-
новения служител се повишава.  
„Община Стралджа за ефективна 
структура и подобрена дейност 
в полза на гражданите и биз-
неса” е първият проект, който 
вече набира скорост, вторият е „ 
Компетентната администрация- 
гарант за добро управление”. И 
двата са еднакво стойностни и 

ще допринесат конкретна полза 
за общината и гражданите.

- Общината финализира още 
един проект , който се приема 
като много полезен. Става дума 
за „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство- 
Община Стралджа”. Ще има 
ли продължение работата на 
това предприятие?

- Това наистина е един проект, 
който е необходим за общината. 
С него успяхме да продължим 
традициите на Стралджа в цве-
топроизводството, осигурихме 
работа на немалко безработни, 
положихме основите на добре 
премислено озеленяване в об-
щинския център и по селата. 
Да, срока по изпълнението на 
проекта изтича до месец, а това 
поставя пред нас нови въпроси. 
Това което мога да потвърдя е, че 
в рамките на мероприятие „озе-
леняване” при актуализацията на 
бюджета през м.юли ще трябва 
да осигурим минимум средства  
за  устойчивост на проекта като 
ще ползваме и възможностите 
на  програмите за осигуряване 
на работна ръка  за по-добро 
поддържане  на зелените площи 
в Стралджа и останалите сели-
ща. В следващия бюджет тази 
дейност трябва да се разшири и 
модернизира. 

   
- Говорим и за промяна по 

селата.  В какво се състои тя?

- В три от селата предстои 
пускането в експлоатация на 
ремонтирани църкви . Става 
дума за напълно възстановените 
храмове в Лозенец, Воденичане 
и Правдино. Проектите, дело на 
църковните настоятелства, са 
по ПРСР. С амбиции за успеш-
на дейност за обновяване на 
църквите са още  11 църковни 
настоятелства ,които ще канди-
датстват с подобни проекти по 
същата програма. Става дума за 
църквите в Стралджа и селата  
Тамарино, Първенец, Джинот, 
Зимница и др. Със средства от 
проекти приключихме ремонти-
те на читалищата в Зимница и 
Лозенец. Със собствени средства 
приключваме и ремонта на чита-
лището в Иречеково.   Сключен 
е договор за финансиране и по 
проекта „Реконструкция на водо-
проводна мрежа в с.Воденичане 
и рехабилитация на общински 
пътища Стралджа-Атолово и 
Воденичане – Джинот в община 
Стралджа”, отново по ПРСР. 
В диалог сме с управляващия 
орган на фонд „Земеделие” , в 
ход е одобряване на тръжната 
процедура след което ще обявим 
поръчката и ще продължим по из-
пълнение на проекта. Тази година  
с решение на ОбС в бюджета  
са заделени средства, около 80 
хил. лв.,  за ремонт на улици в 
Стралджа, Зимница, Лозенец, 
тече процедура по ЗОП за избор 
на изпълнител, след което ще 
стартира същинската работа. За 
съжаление на този етап е трудно , 

следва на стр. 5
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 Ñòðàëäæà ñå ïðîìåíÿ, à  ñ òîâà è 
ñàìî÷óâñòâèåòî íà  ñòðàëäæàíöè

за да не кажа почти невъзможно,  
заделянето на средства за текущ 
ремонт на отделни участъци и 
улици. Бюджета е обременен и  
от задължението на общината 
да изготви тази година  Общ 
устройствен план на общината, 
Лесоустройствен план, Общин-
ски план за развитие 2014-2020 

г. както и план за експоатацион-
ните ресурси  на минералната 
вода, който пък е необходим за 
изпълнение на проекти  по ТГС 
за отопление на училищата и дет-
ските градини.  Общата стойност 
за подготовката на тези важни 
документи е около 100 хил.лв., 
които не можем да пренебрегнем. 

- Има ли и други проекти, 

които са в ход на изпълнение?

- Да, и те не са никак малко. 
Стартира изпълнението и на 
проекта , единствен в областта, 
„ Първоначално залесяване на 
неземеделски земи  на терито-
рията на община Стралджа”. 
Моя политика от две години е 
с хора от програмите за заетост 
да поддържаме почистването на 
гробищните паркове в Стралджа 
и по селата. Повече от половина-
та вече са почистени и до края 
на годината  групите ще минат 
по всички села. Населението 
застарява, за да не натоварваме 
гражданите  избягваме облагане 
с по-високи  такси. Мое кате-
горично мнение е , че на този 
етап населението не бива да се 
обременява допълнително, а 
да се подпомага. В тази връзка 
през годината , чрез осигурения 
резерв средства от служебното 
правителство, успяхме да на-
значим 70 безработни по НП 
„ОСПОЗ”, през м.юли предстои 
конкурса за кандидатстване по 
„Старт в кариерата”, а от м.май 
стартира  проект на общината 

От  стр. 4
по ОП”Развитие на човешките 
ресурси” – „Помощ в дома” чрез 
ДСП. Следим възможностите  за 
кандидатстване с различни про-
екти  за осигуряване временна 
заетост , но за съжаление  това 
не решава трайно сериозния 
проблем „безработица”!

Разбира се, едно интервю не 
е в състояние да обхване всички 

проблеми които стоят на внима-
нието ми  заедно с проектите, 
които разработваме  и реализи-
раме. Факт е , че Стралджа и об-
щината бележат своето развитие 
и това, надявам се, се оценява 
от хората.

 
Интервю на Надя 

Жечева

Îòëè÷èå çà ï÷åëàðÎòëè÷èå çà ï÷åëàð
Сдружение  „Пчеларско дружество 

АПИС” Ямбол  връчи Грамота за 
иновативен подход в технологичната и 
общество-организационна  пчеларска 
дейност на  Митко Митев, председател 
на Общинското пчеларско дружество 
„Рой” – Стралджа. Отличието е в до-
бавка с три Удостоверения  издадени 
от  Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони ”Европа 
инвестира в селските райони”. Пър-
вото е Удостоверение   за участие в 
информационна  сесия на тема „Запо-
знаване с иновациите в технологиите 
за отглеждане на животни”, подтема 
„ Нови технологии при производство 
на пчелни продукти”, второто – Удос-
товерение    за базово обучение по 
проблемите на опазване  на околната 
среда  в земеделието „ с подтема „  

Генномодифицираните организми и 
пчелите”  и третото – Удостоверение  
за запознаване с иновациите  в техно-
логиите за отглеждане  на животни”, 
подтема „ Нови технологии по отглеж-
дането на медоносни пчели”.

Митко Митев е дългогодишен 
председател на Общинското пчеларско 
дружество „Рой” в Стралджа , изклю-
чителен познавач на пчеларството и 
активен защитник за опазване на пче-
лите. Той е човекът пръв сигнализирал 
за измиране на медоносните , предиз-
виквайки институциите за  недопус-
кане вредното за пчелите  пръскане с 
инсектицид на насажденията с рапица 
в период на цъфтеж. По този начин 
г-н Митев наложи и обществен дебат 
по проблема с последващи конкретни 
мерки за опазване на полезните мухи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОУ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – СТРАЛДЖА

 „Íàøàòà öåë- ó÷èëèùåòî ïðèâëåêàòåëíî çà âñåêè ó÷åíèê!”
Маратонки  и топки за децата като 

предваканционен подарък връчиха 
учителите от ОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий” Стралджа. Когато дирек-
торът Дора Найденова поднасяше  
пакетите,  на лицата на Петьо, Таньо, 
Божидар, Илия, Зюмбюлка… грейва-
ха щастливи  усмивки с обещанието 
и на есен да бъдат първи в класните 
стаи.

Така стартира заключителната 
пресконференция в стралджанското  
училище по проект на НП   „На 
училище без отсъствия”, мярка „Без 
отсъствия”.

За разработката на проекта, из-
пълнението на поставените цели, 
дейностите и постиженията разказа 
подробно г-жа Найденова. След 
високата оценка за целия екип тя 
прибави своята благодарност към 
педагозите, които  обединиха уси-
лията си , за да предизвикат траен 
интерес на децата към училището 
както и да намерят съпричастност 
сред родителите.  След един сериозен 

анализ и проверка условията при 
които живеят учениците, уточняване  
на родителския статус в училището 
бяха създадени 2 групи с общо 22 
деца в риск от отпадане,  с които  
започна активна и постоянна работа. 
Тя включва привличане на малките в 
спортни и културни прояви, състеза-
ния, конкурси и др. В края на периода  
се отчита, че от тези ученици няма 

оставащи или наказвани, те са мо-
тивирани да посещават часовете. От 
служба „Социално подпомагане”са 
изпратени само 14 бележки за наказ-
ване на семейства с деца допуснали 
повече от 5 неизвинени отсъствия.

Екипът  по проекта  Пенка Ге-
оргиева, Маруся Бакалова, Димка 
Лужецка  , Диана Балъкчиева , Ата-
наска Мозакова. както и привлечената 

като експерт , педагог и психолог 
Цветелина Тончева ,  споделиха 
интересни подробности от работата 
си, представиха специално подготве-
ната презентация, направиха полезни 
изводи, изразиха готовността си да 
продължават да работят  по тази 
програма. Като полезен опит бяха 
определени проведените  кръгли 
маси, анкети с родителите,  организа-

цията на ромски и български народни 
празници, психологическия тренинг, 
посещението на музея, съдействието 
на МКБППМН и ДПС и др. „След 
проведената работа в класните стаи  
почти не остават незаети чинове!”, 
сподели г-жа Виолета Андонова, пом.
директор, която определи екипа като  
„съпричастен, отговорен, единен и 
задружен в преследването на една 
полезна цел и който приема  за свой 
девиза „Един за всички, всички за 
един”. „Да, децата с които работим са 
трудни, но те за пореден път ни до-
казаха, че се нуждаят от внимание и 
обич!”, подчерта Атанаска Мозакова. 
Отчетена беше и добрата съвместна 
работа с Центъра за обществена 
подкрепа и други институции. Гостът 
Недялка Димитрова, гл.експерт отдел 
„Образование” при общината,  изрази 
благодарност към екипа, реализирал 
проекта с пожеланието този темп на 
работа да продължи и да изчезне 
понятието „ ученици, трайно  непо-
сещаващи училището” .
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Ðàçãîâîð ñ ïðîô.ä-ð Áîæèí Ãðàìàòèêîâ
- Проф. Граматиков,  в ня-

колко поредни статии във в 
”Стралджански вести” Вие 
публикувахте интересни ма-
териали за полски култури, 
някой от които  малко позна-
ти на широката аудитория. 
Логично е читателите да 
попитат „Кой сте Вие?”

- Ако и да познавам 
добре Ямболска област, 
аз съм повече познат 
на колегите  от моето 

поколение и естествено, 
 почти непознат за по-млади-
те, независимо, че от 3 годи-
ни работя в ППК”Начало 93”. 
Приемам интересът към мен 
като нещо обичайно. Роден съм 
в с.Генерал Тодоров, Благоев-
градска област, което се намира 
до м.”Рупите”, на левия бряг 
на р.Струма. Мястото където 
любимката на милиони хора 
баба Ванга  живя дълги години. 
Фамилията ми е многолюдна  
чиято основна дейност винаги 
е било земеделието. Завърших 
Селскостопански техникум в 
Ихтиман през 1959г., а Висшия 
селскостопански институт Плов-
див – 1966г. До 1970 г. работих 
в ТКЗС с.Крушово, до Карнобат. 
След успешно издържан конкурс 
бях  назначен за научен сътруд-
ник в СНИ „Образцов чифлик” 
Русе. През 1971г. се преместих 
в Института по ечемика Карно-
бат, където останах до края на 
2006г. Женен съм. Съпругата 
ми също е агроном и винаги сме  
работили на едно и също място 
-  тя по селекция и цитология на 
ечемика, аз по агротехника на 
полските култури и уплътненото 
използване на земята. Имаме син 
и снаха, също агрономи , и една 
внучка, която скоро ще завърши 
магистратура по журналистика. 

- Разкажете какви са Ваши-
те наблюдения върху промени-
те на климата в страната и 
района и според вас какви са 
причините за аномалиите, 
които постоянно ни съпътст-
ват?

-  За мен от първостепенна 
важност са наблюденията за 
температурата и валежите. В 
моите дневници има данни за 
температурата от 1938 г., а за 
валежите – от края на ХІХ в. 
за района на Карнобат и близки 
Метеорологични станции. Неза-
висимо от това  от тях не може 
да се направи извод за   цикли-
чността им. Въпреки това се за-

белязват по-големи различия на 
валежите в относително малки 
параметри. Има и тенденция за 
увеличаване на температурите. 
Ето защо ние трябва да вярва-
ме на агрофизиците, които ни 
доказват по безспорен начин 
постоянното и постепенно уве-
личение  на температурата на 
земята, резултат от неразумната 
човешка дейност. Вредните еми-
сии в атмосферата и най-вече 
на СО 2 рязко са увеличени. 
Това води до сериозни промени 
в атмосферата и влияе върху 
метеорологичните фактори – 
температура, валежи, въздушни 
течения и т.н. В резултат на 
това температурата на въздуха е 
увеличена и в близките 40-50 г. 
агрофизиците предвиждат тя да 
се повиши с 3-5 градуса, което 
неминуемо ще доведе до:

- повишаване температурата 
на земята, която до сега бе 
около 15 градуса С,

- бавно, но постепенно сто-
пяване на ледовете на полюсите

- повишаване нивото на море-
та и океани, по който начин ще 
бъдат застрашени от потъване 
части от сушата на Англия, 
Швеция, Норвегия, САЩ, Ки-
тай и др. страни. В резултат 
на това редица градове могат 
да „изчезнат”, като се озоват 
под водата.
Почти ежегодно през по-

следните 20 г. се редуват силно 
валежни периоди с много сухи 
такива. Нещо повече, в радиус 
от няколко километра, валежите 
са с голяма разлика, стигащи до 
неочаквани размери, причиня-
ващи бедствия от наводнения 
и разрушения. Пример за това 
е 2010 г.която бе една от най.
валежните  за последните 100 г. 
и се изравнява с 2005г. по отно-
шение на температурата. В края 
на декември 2010г. и началото на 
януари 2011г. в редица райони на 
страната бяха отчетени  за отдел-
ни дни рекордни температури. В 
същото време в други страни и 
континенти сумата на валежите 

за единица време / час, дено-
нощие/ надхвърля многократно  
средногодишните стойности, 
причиняващи наводнения, свли-
чане на земни пластове и разру-
шаване на пътища, ж.п.линии, 

домове, загинаха хиляди хора.
Промяната на климата влияе 

и върху целия растителен и 
животински свят, върху начина 
им на живот, поведение. В тази 
връзка показателен е факта, че 
отдавна „изчезнали” болести 
у нас се появиха отново като 
малария, туберкулоза, новопоя-
вилите се болести като „птичи” 
и „свински” грип за кратко време 
се разпространиха в различни 
континенти, зарази се целия 
свят.  Промениха се и сезоните. 
Всеки казва „вече има само два 
сезона”- лято- есен и зима-про-
лет – две в едно. Промяна има 
в моретата и океаните – нивото 
им се повишава. Следователно, 
наред с най-големия за хората 
проблем в света – тероризма, с 
не по-малка сила стои и този за 
промяната на климата. Колкото 
повече хора на земята, толкова и 
по-голяма ще е нуждата от храна 
и вода. Повишението на темпе-
ратурата води и до намаляване 
на горите поради възникване  
на пожари. Растенията също 
реагират като ускоряват разви-
тието си, т.е. скъсяват времето 
за преминаване на отделните 
фенофази. Така бе и през тази 
година. Вижте ечемика, който 
обикновено узрява  към 20-25 
юни, сега до това време жътвата 
му почти завърши. Аналогично 
е положението  с рапицата и 
пшеницата, които също узряха 
по-рано.

- Къде трябва да търсим 
причините за тези промени?

- Естествено, виновни сме 
всички ние, хората!
Търсенето на все по-лек и 

улеснен начин на живот със съз-
даването на удобства за движе-
ние, работа и почивка от различ-
но естество – оръдия на труда, 
машини за тяхното използване, 
коли, самолети и т.н., различни 
видове храни от растителен и 
животински вид, които целят не 
задоволяване на потребностите 

за живот, а в количества, които 
не се използват.

- Има ли начини за решаване 
на проблемите?

Има, но трябва да се ангажира 
цялото човечество и да осъзнае 
необходимостта от създаването 
на дългосрочна програма за ре-
шаване на проблема като:

- на първо място учените 
трябва да разработят стра-
тегия за продоволствената 
сигурност, свързана с производ-
ството и търговията на тези 
стоки. Да се търсят резерви не 
само от храни от растителен и 
животински произход, но и от 
морски храни.

- В географската мрежа да 
се произвеждат храни, които 
да задоволяват хората от съ-
седни страни, за да се избегне 
транспортирането  им на дълги 
разстояния. Така ще се спестят 
храни от дълготрайното им 
съхраняване и отпадъците ще 
намалеят.

-  Наложително е ние, хора-
та, да се приспособим към нови-
те климатични условия с избора 
на култури които по-лесно се 
адаптират към променените 
условия

- Да се премине към производ-
ство и отглеждане  на култури 
с висока сухоустойчивост и 
по-кратък вегетационен период

- Да се отглеждат в 
зависимост от максимума на 
валежите зимни / когато той 
е през есенно-зимния периоди 
пролетни, когато са с малки 
изисквания за вода.

- Да се спре разхища-
ването на земеделска земя за 
несъобразни дейности нямащи 
нищо общо със земеделието

-  Пестеливо и рационално из-
ползване на водата за всякаква 
човешка дейност  и издигането 
й в култ.

- Да спрем безразборното 
замърсяване с отпадъци на зем-
лищата и изсичането на горите.

  По данни на  ФАО /Органи-
зацията към ООН по прехрана 
на населението в света/ понас-
тоящем от 30 до 50% от произ-
водството на храни в света се 
похабява по различни причини 
– липса на складова база, липса 
на своевременно транспорти-
ране, повишени изисквания на 
потребителите към външния вид 
на стоките, купуване на повече 
от необходимото, което по-късно 
се похабява и изхвърля и т.н. От 
общото производство на храни-
телни продукти : /около 4 млрд 
тона/ около 50 % се похабяват.
Следователно, за  50% от хра-

ните са  направени  вложения без 
възвръщаемост, което е безотго-
ворно. Статистиката показва, че 
страните, в които населението 
изнемогва най-много поради 
липса на култура на хранене, 
похабява най-много храни. 
За увеличаване производ-

ството на храни от растителен 
и животински произход е задъл-
жително да приведем технологи-
ята на отглеждане на културите 
и животните към конкретните 
агроекологични условия. Казано 
по друг начин – да са съобразе-
ни с почвените и климатични 
условия на всеки регион за рас-
тенията и начина на отглеждане 
на животните – оборно, пасищно 
или комбинирано. Съобразно с 
това да става и осигуряването 
със сочни, концентрирани и 
груби фуражи за целогодишно 
изхранване.
Разбира се, могат да се по-

сочат още редица  неща, които 
трябва да се извършат или са 
специфични за отделните агро-
екологични райони, но всичко 
това трябва да бъде обособено 
в един дългосрочен проект за 
изпълнение от всички нас.   

- Към какви култури да се 
насочат производителите то-
гава днес?

- Нека не се забравя, че Бъл-
гария се намира в зоната на 
рисковото земеделие, където 
лимитиращ фактор са  валежите. 
Ниските температури при без-
снежни зими усилват рисковете 
за зимните култури. Свидетели 
сме на голям процент измръз-
ване при ечемика /2011г./ и на 
рапицата / 2012г./. Затова от 
зимните култури да се подбират  
сортове и хибриди с по-висока 
студо- и зимоустойчивост и с 
по-къс вегетационен период. От 
пролетните култури също да се 
подбират хибриди и сортове от 
ранния и средноранен биотип с 
по-висока сухоустойчивост.

- В последно време редица 
фермери се ориентират към 
отглеждане на чужди сортове 
и хибриди. Те по-добри ли СА 
от нашите?

- Всеки производител сам си 
избира културите  и сортовете 
които да отгледа. Дължа  им да 
кажа, че създадените сортове и 
хибриди от полските култури 
от нашите учении не отстъпват 
по нищо на чуждите. Напротив, 
създадени при нашите кли-
матични условия те показват 
освен по-висока устойчивост 
на стресови фактории , СА и 
по-продуктивни и качествени.

- Къде производителите 
могат да намерят освен сор-
тове и хибриди и технологии 
за отглеждане на основните 
култури?

- Естественно , това са  наши-
те селскостопански институти в 
Карнобат, Ген.Тошево, Чирпан, 
Садово, Кнежа, Шумен, Русе, 
Плевен и др.

Интервюто взе: 
Надя ЖЕЧЕВА          
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Организираното от община Страл-
джа и БЧК обучение за служители от 
общинска администрация по оказване 
първа долекарска помощ на работното 
място  от очаквано полезно се превър-

на и в увлекателно и интересно съби-
тие. Причина за това беше колоритно 
поднесената информация на лектора 
д-р Панайот Попов, обучител по ПДП 
към БЧК, Ямбол,  който успя да задър-

Ä-ð ÏîïîâÄ-ð Ïîïîâ – æåëàí ãîñò 
íà Ñòðàëäæà

жи вниманието на всички присъства-
щи в залата с любопитно поднесената 
информация за човешкото тяло, а 
след това и представяне техниките 
за оказване на първа долекарска 
помощ. Дългогодишният травмато-
лог доказа огромните си познания и 
опит, разнообразявайки лекцията с 
примери от практиката  и любопитни 
медицински факти. Освен всичко за 
дихателна, нервна, кръвоносна, от-
делителна и др. системи в тялото на 

човека,  служителите научиха как да 
се справят с кръвоспиране, как  и кога 
да направят изкуствено дишане или 
сърдечен масаж и ред други  полезни 
манипулация при оказване на първа 
долекарска помощ, които може да се 
окажат решаващи за спасяването на 
човешки живот.

Убедени, че обучението е необ-
ходимо присъстващите изразиха 
желание, то да има продължение. 
Провеждането на този курс  ще даде 

възможност общинските служители 
да реагират адекватно, спокойно и 
уверено , за да стабилизират състоя-
нието на пострадал до пристигането 
на специализираните медицински 
екипи. Както подчертаха Иван Ива-
нов, председател на ОбС на БЧК в 
Стралджа и Митко Филипов , дирек-
тор на  ОС на БЧК Ямбол, участни-
ците в курса  ще получат сертификат, 
който ще се приложи към досието 
на всеки. 

ÂÚÇÏÈÒÀÍÈ×ÊÈ ÍÀ ÎÓ „ÑÂ. ÑÂ. ÊÈÐÈË È ÌÅÒÎÄÈÉ”, 
Ñ. ÇÈÌÍÈÖÀ ÏÅßÒ ÍÀ ÒÐÈ ÅÇÈÊÀ 

ÂÚÂ ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ

Преди дни в град Велико Търново се проведе Десетият ромски фестивал 
„Отворено сърце”, организиран от Център „Амалипе”. В него за поредна 
година участваха и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Зимница.

Сборната група, съставена от момичета от III до VI клас, с ръководители 
Соня Недева и Димка Панева, представи пред многобройната публика четири 
песни на три езика- две на руски език и по една на български и на ромски.

В късния следобед нашите момичета се изявиха и като художнички. Те 
рисуваха на уникална, обща за всички деца, седемдесетметрова композиция, 
която сега краси един от мостовете във Велико Търново.

Фестивалът „Отворено сърце” е само една от многото инициативи на 
общинско, областно и национално ниво, в които вземат активно участие 
ученици от училището. А голяма част от тези ученици са включени в полу-
интернатни групи, работещи по Проект BG051PO001- 3.1.06 „Подобряване 
на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневната организация на учебния процес”, както е в случая- всичките 
седем момичета, представили се в град Велико Търново, са на целодневно 
обучение в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Îùå íàãðàäè çà 
ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”
Тандемът   от СОУ ”П.Яворов” 

Стралджа  Боряна Георгиева, педагог и 
Силвия Йорданова, ученичка от 6 клас 
се представи успешно в Х-тото издание 
на конкурса за образователно -програм-
ни продукти и зарадва колективът на 
училището.  Успехът  е в категорията 
„Програмен продукт” – Природни зони 
– „От полюса до екватора”. 

 „СОУ ”П. Яворов” – Стралджа  раз-
полага с екип от много добри педагози, 
има традиции в добрата подготовка на 
учениците  по информационни тех-
нологии и няма пречка наши екипи 
успешно да представят училището  на 
различни състезания.”, подчерта  не без 
самочувствие директорът Валентина 
Маринова   заедно с благодарността 
към учениците и учителите за постиг-
натите успехи. 

„Áóë÷èíñêè îòêðèâ” íîñè íàãðàäè
    Колорит-

ният народен 
обичай „Бул-
чински  от -
крив” превър-
на в успешен 
т в о рч е с к и я 
сезон на чи-
талище   „Хр.
Ботев-1922” 
-Поляна .  С 
него  с амо -
дейците  с е 
представят на 
различни съ-
бори и винаги 
печелят награди. След успешно представяне на народния събор „Мараш пее” и  
две втори награди от фолклорния фестивал във Воден, самодейците   прибавиха 
към отличията си още едно.  Статуетка и грамота за запазване и обогатяване 
на българските и международни традиции от ІІ Международен фолклорен 
фестивал „Атлиманска огърлица”, който се проведе в Китен от 12 до 16 юни. 

     Ръководител на групата е Златка Дженкова. В репертоара са включени 
местни народни песни , пресъздаване на обичаи. Съхранителите на богатия 
местен фолклор от Поляна  представят и характерните за селото народни носии, 
които впечатляват с красота , богатство на багри и орнаменти. 

       На 22 юни представителите на читалище „Христо Ботев-1922” Поляна  
ще грейнат и на сцената на ІІІ-я Национален еньовденски събор на българския 
фолклор и българските национални ястия, с. Пряпорец, Ст.Загора,  където отново 
ще покажат старинния обичай „Булченски открив” заедно с показ на местни 
народни ястия. Изява ще има и фолклорната певческа група.

Äà ñå âåñåëèì, çà äà íå ñòàðååì!
Пенсионерите от клубовете „Златна есен” Стралджа и „Втора младост” Воденичане  

се събраха на среща , която превърнаха в малък празник  на приятелството. Повечето от 
членовете на двете организации  имат своите здрави родствени връзки, което допълнително  
обогати  събитието. Отворили сетивата си за доброто присъстващите в залата  си поставиха 
за цел да се повеселят и да разменят полезни  идеи за работа. Определяйки себе си като 
едно голямо и задружно семейство представителите на „Златна есен” Стралджа дадоха 
ход на тържеството.  В интересен порядък бяха споделени всички организирани през го-
дината прояви  с един общ стремеж  -  разнообразяване и обогатяване на  пенсионерския 
живот. Последва поканата за хорото на което се надиграваха воденичанци и стралджанци 
, забравили тежестта на годините, отдадени  на радостта от една среща, която зарежда и 
обогатява. Своя изява имаше фолклорния квартет при клуб „Златна есен”, с поздрав към 
присъстващите представи своя певчески талант  Стайка Динева, която само преди дни се 
завърна с първа награда от конкурса – надпяване „С песните на Стайка Гьокова”.

Председателят на стралджанския клуб Георги Каравичев, който е и воденичански зет,  
влезе в тон с приятелската обстановка. Освен поздравление към гостите той прибави и 
своето изпълнение на песен. Свое стихотворение прочете Йорданка Станчева. Намери се 
време и за викторина, за вицове и народен хумор. „Нека тази среща бъде последвана от 
нови , още по- интересни!”, призоваха домакините на финала след поредното надиграване.

Ñ íàãðàäàòà íà îáùèíà 
Öàðåâî
Ансамбъл „Въжички” при читалище 

„Просвета-1892” –Стралджа  е носител 
на наградата на община Царево. След 
великолепното представяне на ансам-
бъла на поредното издание на Между-
народния  фолклорен фестивал „Стран-
джа моя, люлчина” в крайморския град, 
журито с председател маестро Димитър 
Колев, определи стралджанските май-
стори на танците да получат отличието 
на отдел „Култура” при община Царе-
во. Във фестивала тази година взеха 
участие над 50 колективи от страната и 
чужбина. Пред многобройната публика 
стралджанци имаха възможност да 
покажат изкуството си и прелестта на 
местните носии. Отличието от Царево 
е поредното  което обогатява огромната 
сбирка от награди на емблематичния 
ансамбъл. 

Двама родолюбиви дарители оси-
гуриха курбан за здраве в Недялско на 
връх празника на църквата  „Света тро-
ица” – Атанас Цонев и Стоян Стоянов.  

Ïðàçíèê  íà „Ñâ.Òðîèöà” Тодорка Йорданова, км.наместник на 
селото , изрази всеобщата благодарност 
на местните жители , които излязоха 
на празника, за да запалят свещичка за 
здраве в храма и да хапнат от вкусно 
приготвеното ястие. „Благодарение на 
такива хора като Атанас Цонев и Стоян 
Стоянов Недялско ревниво пази своите 
традиции и продължава да поддържа  
оптимистичния народен дух. Днес не 
е лесно да се живее на село, но не е и 
невъзможно, особено когато хората са 
обединени и мислят позитивно.”, счита 
кметския наместник. 
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Ðèñóíêè çà „îòëè÷åí”Ðèñóíêè çà „îòëè÷åí”
Рисунките на  Станимира Николае-

ва , Силвия Йорданова, Никола Петров, 
Илия Божидаров, Мелани Манчева и 
Габриела Дончева от СОУ”П.Яворов” 
Стралджа  са отличени в Националния  
ученически конкурс  на национално 
движение „Русофили” „Не се гаси туй 
що не гасне”. Той беше  посветен на 
135-та  годишнина от Освобождението 
на България от турско робство и орга-
низиран със съдействието на МОМН, 

СБП, СБЖ, Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса, Синдиката на 
българските учители. Младите таланти 
на Стралджа  Силвия, Никола, Илия, 
Мелани и Габриела  получиха  грамоти 
за успешно участие в националния 
конкурс, а Станимира е отличена и 
с предметна награда. Всички те бяха 
връчени  лично   от българския кос-
монавт Георги Иванов. Подготовката 
на децата по изобразително изкуство е 

дело на  Георги Атанасов, организатор  
по участието в конкурса беше педагога 
Желязка Тончева, преподавател по 
руски език.  

За участието на учениците от 
СОУ”П.Яворов” Стралджа  в конкурса 
„Не се гаси туй що  не гасне”   съдейст-
ва лично  Стоян Проданов, председател 
на Областния съвет на движение „Ру-
софили” Ямбол, за което училището 
поднася своята благодарност. 

Деветокласничката от СОУ ”П. Яворов” Стралджа Симона Ге-
оргиева  се класира на първо място във втора възрастова група /9-
12клас/ в Националния ученически конкурс за мултимедиен продукт 
на тема: „Върви, народе възродени”. Нейното участие беше едно от 
80-те представени Power Point  презентации от представители на 
училища от  различни области – Плевен, София, Ст.Загора, Варна и 
др. Наградата за стралджанското талантливо момиче се приема като 
доказателство за една сериозна образователна  работа в училището 
и събуждане на интерес у децата да доказват възможностите си чрез 
участие в  национални състезания.

Îòëè÷èå çà  
ìóëòèìåäèåí ïðîäóêò

Ùåäðè ðúöå ùå äîèçãðàäÿò õðàì
Ñòðîåæúò íà öúðêâàòà â Ñàðàíñêî ñòàðòèðà ñ äàðèòåëè

ÌÎËÁÀ ÇÀ ÏÎÌÎÙ
Църковното настоятелство на храма „Рождество Богородично” с. 

Саранско, община Стралджа  НАБИРА ДАРЕНИЯ  за довършване 
строежа на църквата.

Всеки, който желае и има възможност, нека помогне! Вашата 
лепта ще остави името Ви в историята на храма, а жителите на 
селото  ще  Ви бъдат признателни.

Нека се обединим за едно родолюбиво и богоугодно дело!
БЛАГОДАРИМ ВИ!
Сметката за дарения е :
IBAN:  BG 50STSA9300001528495
BIG  STSABGSF
Банка ДСК – ЕАД – гр.Ямбол

И  Саранско ще има своя храм, 
убедени в това си твърдение 
местните жители  продължават 
да събират средства за пълното 
изграждане на църквата за която 
избраха името  „Рождество Бого-
родично”. Кметският наместник 
Румен Димов напомня, че от вре-
мето на първата копка в края на 
2011г. до сега   само със средства 
на дарителите  „ЗПК”Напредък”, 
Митко Динев, „Аграрика Михаил 
Шевкенов,  и др.  до сега храмът 
вече е издигнат. Фирма АВС Ин-
женеринг  работи по довършване 
на покривната конструкция,  през 
този месец предстои направа на 
металната обшивка и дограмата. 
В близък план ще бъдат довър-
шени сводовете, работата по 
стълбището както и арката на 

камбанарията. 
 „Ще изгрее и нашето духовно 

слънце!”, с надежда се усмихва 
г-н Димов, който  е уверен, че ще 
се намерят още  щедри българи, 
които да подкрепят довършване-
то на Саранската църква. Това , 
което ще остане е вътрешното 
обзавеждане, но обещаните 2000 
лв. от Сливенска епархия ще 
свършат добра работа.

Проектът  на  църквата  в 
с.Саранско е дело на архитект 
Евгени Чобанов.  Сградата чу-
десно се вписва в малкия парк 
на селото. Виждайки как с всеки 
ден постройката изправя снага, 
жителите  се радват и споменават 

дългото време през което никога 
не са имали щастието да запалят 
свещичка в свой храм.

В язовира край с.Недялско, 
стопанисван от Господин Боев, 
риболовци от Стралджа откриха 
новия сезон с традиционното 
състезание за улов на риба.  Око-
ло 20-тина смелчаци кротнаха 
с въдиците  в очакване късмета 
да проиграе и да се похвалят с 
рекорден улов. Два часа бяха 
достатъчни, за да стане ясно, че 
първото място печели Мариян 
Димитров, на второ се класира 
Калоян Стоянов и на трето  Ге-

орги Русев. След много емоции, 
закачки и настроение беше излъ-
чен и уловилия най-голяма риба  
- Иван седларски, като участни-
ци и наблюдатели на състезание-
то упорито крият колко точно е 
била голяма въпросната риба.  
По традиция организаторите от 
Сдружението за лов и риболов 
„Стралджа” осигуриха  награди 
и за децата-рибари. Интересно 
е , че най-добре представилите 
се са само момичета. Браво на 

Даниела Иванова, която зае пър-
вото място. След нея са Камелия 
Веселинова и Весела Стоянова. 
С награда е удостоен и най-
малкия участник в състезанието 
– Виктор Миланов на 7 г.

След като връчи наградите 
Иван Иванов, зам.кмет и пред-
седател на Сдружението, беше 
щастлив да поздрави всички  
участници в състезанието и да 
пожелае приятни минути с въ-
дици край водоемите.

В НАЧАЛОТО НА РИБОЛОВНИЯ СЕЗОН

Ãîëåìè ðèáè â Íåäÿëñêî


