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Çà íåäîïóñêàíå âúçñòàíîâÿâàíåòî íà ñêàíäàëíàòà áàçà â Ìàðàø

Ëîçåíåö èçâîþâà Ëîçåíåö èçâîþâà 
ïðàâîòî ñè íà ãëàñïðàâîòî ñè íà ãëàñ
На съвместна прескон-

ференция в с.Лозенец 
днес народния пред-

ставител от ПП ГЕРБ  Иван 
Чолаков и кметът на община 
Стралджа Атанас Киров  запоз-
наха медии и жители на селото  
с гласуваното през януари в На-
родното събрание  изменение в 
Закона за опазване на околната 
среда, което засяга хората от 
Лозенец и всички живеещи в 
близост до злополучната база в 
м.Мараш. „Само за последните 
години у нас  са станали толкова 
трагични инциденти във връзка 
с такъв вид производство като в 
база „Мараш“ с 24 загинали и над 
36 ранени и материални щети за 
десетки милиони лв.“, каза г-н 
Чолаков припомняйки  поетия 
ангажимент да бъде инициатор 

на законодателна промяна в 
която хората да бъдат защитени 
от изграждането на съоръжения 
опасни за здравето и живота на 
населението .Внесеното пред-
ложение се предхожда от среща 
в НС с Цветан Цветанов, пред-
седател на ПП ГЕРБ, където е 
получена категорична подкрепа 
на инициативата. „И ако стария 
закон не включваше задължител-
на процедура по ОВОС сега с 
поправката  се гарантира , че ще 
се търси общественото мнение, 
което ще даде някакво спокой-
ствие и сигурност на местното 
население“, категоричен е г-н 
Чолаков. Като вносители на 
поправката Иван Чолаков и Ва-
лентин Радев и   изразители  на 
волята на гражданите , при гла-
суване на решението  депутатите 

са получили  подкрепа  от всички 
парламентарни  групи. С благо-
дарност за постигнатия резултат 
към народния представител  и 
към кмета на общината се обърна 
Иван Митев, председател на ИК 
в селото.  „Тази промяна дава 
възможност обществото активно 
да участва в защита на своите 
интереси. Вече пет години ус-
тояваме с общи усилия базата 
да не бъде възстановявана“ каза 
той с адмирации и към кмета 
на общината Атанас Киров за 
категоричната и активна под-

крепа. „Няма да скрия, че бях 
подложен на натиск за отваряне 
на базата, но моето становище 
остава твърдо и непреклонно – 
няма да тръгна срещу желанието 
на хората. Борбата ще продължи!  
Разчитам на вашата подкрепа да 
бъдем единни в това, което жела-
ем.“, каза г-н Киров. В подкрепа 
на това се изказа и арх.Евгени 
Чобанов, според който напра-
вената поправка в Закона  може 
да е дребна, но дава възможност 
на хората да се произнесат и да 
жалват решенията за изграж-

дане на подобен род опасни  
съоръжения. Благодарност към 
общинската управа, към народ-
ния представител Иван Чолаков 
за изключителните усилия и за 
постигнатия резултат отправи и 
Йордан Койчев, земеделски про-
изводител.  Гласът на Лозенец е 
чут. Общото, което свързва всич-
ки е желанието за недопускане да 
се повтори трагичния  5.06.2012г.  
когато загинаха трима работници 
на „Берета трейдинг“, имаше не 
малко ранени ,а направени щети 
бяха за милиони.   

Çàêðèëà çà 
âåêîâíî äúðâî
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ÏÐÅÊÐÀÒßÂÀ ÑÅ 
ÍÅÅÔÅÊÒÈÂÍÀ  
ÀÂÒÎÁÓÑÍÀ ËÈÍÈß
Със свое писмо от 6 февру-

ари т.г. ЕТ“Чапъра – Мирослав 
Мирчев“ уведомява община 
Стралджа, че  поради липса на 
пътникопоток преустановява за 
неопределено време  автобус-
ната линия Ямбол-Иречеково 
– Стралджа /тръгване от Ямбол 
в 8,50ч., тръгване от Стралджа 
в 15,00ч./. 
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Êìåòúò íà Ñòðàëäæà îòêàçâà 
äà ïëàòè çà ëîø ðåìîíò

Големите дупки по бул. "Хе-
мус" в град Стралджа, които 
наскоро бяха запечатани  с 
иновативна технология „Печ-
матик” – запълване на дупките 
в асфалта с битумна емулсия и 
минерални фракции, отново се 
отвориха. Това е и причината 
десетки шофьори ежедневно 

да се изправят пред истинско 
приключение, когато се налага 
да шофират автомобилите си 
по единствения булевард в 
Стралджа. „Въпреки, че пътят 
е част от републиканската път-
на мрежа и държавата е длъжна 
да го поддържа, ние намерихме 
начин да се опитаме с малко 

отпуснати пари  да изкараме 
поне един сезон. За жалост 
новата технология не е удачна 
за изпълнение през зимния 
период. Лично инспектирах 
в какво състояние е улицата 
след обилния снеговалеж  и 
съм категоричен, че фирмата 
ще си спази гаранцията зале-

гнала в договора и при първа 
възможност ще направи нов 
ремонт – напълно безплатно. 
Ако това  не се случи, аз от-
казвам да платя остатъка от 
парите, които общината дължи 
на собственика на фирмата.” 
Това заяви кметът на Стралджа 
Атанас Киров. 

Îáùèíà Ñòðàëäæà ñ 
íîâ áþäæåò
Гласовете на 7 съветници от МК “Промяна“ и 2 от 

ПП ГЕРБ бяха достатъчни, за да се утвърди   новия 
бюджет за 2017г. на община Стралджа. Съветниците/7/ 
от групата на БСП гласуваха „против“. Обсъждането 
и гласуването на всяко от приложенията  беше пред-
шествано от множество разгорещени коментари. Така  
най-важният финансов документ, по който общината 
ще работи през новата година,  гледан едва ли не през 
лупа, вече е факт.  През новата година  приходите на 
общината  ще достигнат 10 059 633 лв. от които повече 
от половината са за делегирани от държавата дейности, 
а  приходите за местни дейности – 4 183 392 лв. Пред-
видените за зимно поддържане средства са в размер на 
84 800 лв. От целевата субсидия за капиталови разхо-
ди  за местни дейности – 521 500 лв. за изграждане и 
ремонт на общински пътища ще се ползват 258 180 лв. 
Общината предлага програма за капиталовите разходи в 
размер на 836 523 лв. Годишната субсидия за издръжка 
на читалищата е в размер на 233 600 лв., за издръжка на 
спортните клубове са предвидени 29 500 лв. Предвиден 
е размер за поевтиняване на храна 0,20 лв. за закуска 
на един ученик и на едно дете от полудневна група в 
училище, размерът на оклад за храноден за ЦДГ и ДЯ 
е 2,00 лв., за ДСП – 1,60 лв.

Като постоянен източ-
ник на приходи за общин-
ския бюджет общинската 
собственост изисква про-
зорливо, отговорно, пред-
видимо управление. Зато-
ва, приемайки Годишната 
програма за придобиване, 
управление и разпореж-
дане с имоти общинска 
собственост през 2017 г. 
ОбС прецизно преглеж-
да, обсъжда и коментира 
прогнозата за очакваните 
приходи, описанието на 
имотите и възможностите 
за предоставяне под наем, 

продажби, дарения, пуб-
лично-частно партньор-
ство или предоставяне на 
концесия на собственост-
та. През новата година 
общината може да дос-
тигне приходи /разходи/ в 
размер на 794 800 лв. като 
най-голям дял се пада на 
планираните приходи от 
наем земеделска земя – 345 
хил. лв. Добри постъпле-
ния се очакват – 190 хил. 
лв. от продажба на дърва за 
огрев и иглолистна дърве-
сина както и от концесии 
– 145 хил.лв. Получените 

средства ще се насочват 
за извършване на ремон-
ти, издръжка на функции 
общинска отговорност, 
технически дейности и др.

Към 01.01.2017г. в об-
щината действат общо 
296 договори, от които 
24 за отдадени под наем 
язовири, 6 концесионни 
договори за язовири, 10 
договори за отдадени под 
наем общински жилища, 
194 договори под наем за 
общинска земеделска земя, 
28 за отдадени под наем 
общински помещения и 

петна за павилиони, 17 до-
говори за здравни служби 
и лекарски кабинети, 15 
договори за дворни места 
и 2 договори за аренда на 
земеделска земя. Наемни-
те цени  са определени в 
резултат на проведени пуб-
лични търгове и Тарифата 
към наредба № 2 за реда за 
придобиване на право на 
собственост и на ограниче-
ни вещни права, за предос-
тавяне на управление, под 
наем и за разпореждане с 
имоти и вещи общинска 
собственост.

Ïðîçîðëèâîñò è ïðåäâèäèìîñò â 
óïðàâëåíèå íà îáùèíñêàòà ñîáñòâåíîñò

Çàêðèëà çà âåêîâíî äúðâî 
Íàä 200-ãîäèøåí ëåòåí äúá â  ìåñòíîñòòà „Ìàðàø“  å îáÿâåí çà çàùèòåíî äúðâî 

Със своята височина 
над 20 м., обиколка на 
ствола 3,40 м., съгласно 
заповедта на МОСВ, лет-
ния дъб, известен и като 
европейски или благун, е 
обявен за вековно, забе-
лежително дърво в зем-
лището на гр.Стралджа и 
това определя забраната за 
изкореняването му, отсича-
нето, кастренето, чупенето 
на клони, нараняването на 
стъблото както и всякакви 
други действия, които биха 
довели до унищожаване, 
увреждане или влошаване 
физиологичното състояние 
на дървото. Предложение-
то за закрила на вековния 

дъб е направено от община 
Стралджа по препоръка на 
Едрьо Шедерски, активен 

природозащитник и дъл-
гогодишен туристически 
деятел.

×àêàëèòå ñè 
íàìåðèõà ìàéñòîðà
Застраши -

телната попу-
лация на чака-
лите в страл-
джанско е ис-
тинско предиз-
викателство 
за  местните 
ловци .  Изо -
билие от този 
род хищници 
се наблюдава 
в землищата на 
почти всички 
села. Известни са случаите когато дръзкия унищожител 
на  птици, зайци, малки чифтокопитни навлиза смело в 
териториите на човека, за да отмъква и домашни птици 
или животни. Примери за това има в Александрово, къ-
дето  животновъдите са се видели в чудо от набезите, а 
зловещия вой прекъсва съня на местните жители. През 
лятото лакомията на чакала го кара да не подминава бос-
таните и лозята, съставна част от храната му се оказва и 
мършата. Водени от желанието да коригират изобилието 
от  чакали ловците от ловна дружинка Лозенец само за 
четири часа в неделния ден хванаха на мушката 4 хищни-
ци. Предната седмица са  отстреляни 9 екземпляра заедно 
с две лисици. С точен мерник се похвалиха и авджиите 
от Зимница, които отчетоха  9 отстреляни чакала и две 
лисици. Втора дружинка – Стралджа намали с  още 4-ри 
чакала шестващите глутници в добавка с две лисици.

Предполагаемата въз-
раст на дъба означава, че 
той  се появява  някъде в 
началото на 18 в. и е сви-
детел на множество исто-
рически събития в района. 
Историята потвърждава, 
че  дървото е съвременник 
на т.н.“кърджалийско вре-
ме“ и подпалването на ле-
гендарното  с.Сарай.  Бли-
зостта на дъба до м.Калето 
и паметника на Панайот 
Хитов доказва, че е напъл-
но възможно под сянката 
на  неговите клони да са 
отсядали дервенджии, хай-
дути, керванджии и млива-
ри. Сигурен белег за това 
е и наличието на кайнак 
на метри от него. Преди  
много години местното 
туристическо дружество 
е изградило чешма там, 
която до днес е известна 
като „Войнишката чешма“.   
Огромната корона на дъба 
е  удобна за гнездене на 
не малко птици, песента 
на които  оглася Мараша. 
Уникалното прастаро дър-
во с мощна корона,  осигу-
рява жълъди за множество 
глигани, които обитават 
местността. 
Природолюбители  и 

ловджии, както и до сега, 
се очаква да  бъдат най-
ревностните пазители на 
стария дъб, който продъл-
жава да се приема като  
символ на българската 
вечност.

Осъзнавайки ролята си 
за съхраняване и разпро-
страняване на традици-
ите жените от Маленово 
организираха отбелязва-
нето на Бабинден с един 

прекрасен и запомнящ се 
празник за малки и голе-
ми. Облечени в народните 
носии те върнаха времето 
назад възстановявайки 
обичая по „къпането“ 

Òðàäèöèÿòà â Ìàëåíîâî
на бабата. Поводът даде 
възможност всички не 
само да отбележат свое-
то уважение към труда 
на   лекари и акушерки, 
да потърсят корените на 
традицията, но и да по-
мечтаят в Маленово да се 
задържат повече млади 
хора и по-често да се 
чува за новородени. Ис-
тинско умиление предиз-
вика сърцатото участие 
на деца в празника, които 
приемаха напътствията за 
изпълнение на традицията 
с видимо удоволствие. С 
надежда за по-доброто 
утре на селото  Бабинден 
продължи с песни и хора.
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Обява
Тел .  0 8 8 7 1 8 8 8 4 4 

продава  апартамент в 
Стралджа , на ул. Хе-
мус 55 вх.Б ет.ІV ап.13, 
застроена площ 93 кв.м.

Ñòðàëäæàíñêà ñëåäà â 
ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî

Äâàìà îò ìèíèñòðèòå íà ñëóæåáíîòî ïðàâè-
òåëñòâî  - ñ êîðåíè îò îáùèíà Ñòðàëäæà

Äîö.ä-ð 
Òåîäîð Âåíêîâ 
Ñåäëàðñêè/37ã./, 
предпочетеният от пре-

зидента Румен Радев за   
икономически министър  
в служебното правител-
ство, е с категорична 
стралджанска следа. Той е 
син  на Венко Седларски, 
бивш зам.кмет на община 
Стралджа.
Самият Теодор Седлар-

ски  от 2015 г.е декан на 
Стопански факултет при 
Софийски университет. 
Доцент д-р Теодор Се-

дларски е щатен препода-
вател в катедра Икономи-
ка катедра  на Стопанския 
факултет от 2005 г. От 
2009 г. е старши, а от 
2010 г. – главен асистент. 
Защитава докторска ди-
сертация по икономика 
през 2009 г. в областта 
на институциите, тран-
закционните разходи и 
икономическото разви-
тие. Хабилитира се през 
2011 г. 
Получава образование-

то си във Виенския ико-
номически университет 
и в Стопанския факултет 
(бакалавърска степен по 
Стопанско управление  
през 2002 г. и магистърска 
степен по бизнес админи-
страция  през 2004 г.). 
През 2007 и 2008 г. 

печели последователно 
стипендия „Ернст Мах“ 
за млади изследователи 
на австрийското Минис-
терство на науката и сти-
пендия на Швейцарската 

конфедерация за специа-
лизации в сферата на 
новата институционална 
икономика, съответно във 
Виенския икономически 
университет и Универ-
ситета Санкт Гален в 
Швейцария. 
От 2012 г. е ръково-

дител  на  Центъра  за 
икономически теории и 
стопански политики към 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. 
От април 2014 е ака-

демичен  директор  на 
Център за икономически 
стратегии и конкурен-
тоспособност  към СУ 
"Св. Климент Охридски", 
афилиран с Института за 
стратегии и конкурен-
тоспособност към аме-
риканския университет 
Харвард.
През февруари 2014 

е избран за национален 
представител на Бълга-
рия в конфигурациите на 
Програмния комитет на 

Рамковата програма на 
Европейския съюз за на-
учни изследвания и ино-
вации  „ Хоризонт 2020“
От юли 2013 е съпред-

седател на Френско-гер-
мански център за при-
ложни изследвания по 
икономика и управление   
към СУ "Св. Климент 
Охридски". 

 Ìèíèñòúðúò  
íà òóðèçìà 
Ñòåëà Áàëòîâà 
å ñ êîðåíè îò 
ñ. Èðå÷åêîâî ïî 
ìàé÷èíà ëèíèÿ
Стела Балтова е родена 

през 1961 г. Завършва 
средното си образование 
в Гимназия с преподаване 
на френски език „Захари 
Стоянов“ – гр. Сливен. 
През 1988 г. завършва Хи-
микотехнологичния и ме-
талургичен университет, 
София, със специалност 
"Технология на полимери, 

текстил и кожи". Про-
дължава образованието 
си в Университета на 
Северен Елзас, Франция. 
Магистър е по дигитален 
маркетинг. Притежава 
различни бизнес квали-
фикации от европейски 
и световни институти. В 
периода 2002-2005 г. е на 
дипломатическа работа 
като икономически съ-
ветник, ръководител на 
Службата по търговско-
икономически въпроси в 
Копенхаген, Дания. По-
късно работи в дирекция 
"Външноикономическа 
политика" на  Минис-

терство на икономика-
та и енергетиката. През 
2007-2009 г. е заместник-
председател на Държав-
на Агенция по туризъм. 
Координатор е на Сред-
носрочна рамкова инвес-
тиционна програма 2008- 
BG161PO001/3.3-01/2008 
по ОПРР (2008-2009). 
Ръководи проекти в об-
ластта на националния 
маркетинг (2008-2011). 
Стела Балтова е доцент 
по икономика на бизнес 
услугите. Преподава в ма-
гистърските програмите 
„Управление на туризма“ 
и „Предприемачество и 
иновации“ на Междуна-
родното висше бизнес 
училище - Ботевград. Ди-
ректор е на Центъра за 
продължаващо обучение 
в МВБУ.

Ðàâíîñìåòêàòà îò 2016  â ÐÓ– Ñòðàëäæà

 Äîáðà îðãàíèçàöèÿ íà ðàáîòàòà,  ïîëåçíî âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùèíàòà
РУ-Стралджа направи своя отчет за изминалата 

2016 г. в присъствието на ст.комисар Генчо Иванов, 
директор на ОДМВР Ямбол и Атанас Киров, кмет 
на община Стралджа.

В своето експозе  началника на РУ –Стралджа Йордан 
Йорданов изтъкна високите резултати, постигнати от слу-
жителите на районното управление и вижданията за новата 
година, както и резервите в ежедневната работа на колекти-
ва. Един от изводите е, че за поредна година се наблюдава  
ръст на регистрираната престъпност, изразяваща се в 159 
бр. извършени престъпления спрямо  133  за 2015г., което 
е ръст от 19,55%. От регистрираните 197 престъпления от 
неизвестен извършител са извършени 133 деяния, от които 
са разкрити 104 или 78, 20% спрямо 66,04% за 2015г., което 
е с около 12,16% повече от 2015г. От анализа на тежките 
престъпления е видно, че през 2016г. са регистрирани 2 
престъпления срещу личността, които са разкрити.  Няма 
регистрирани грабежи за отчетната година, през 2015г. е 
имало един, който е разкрит. Сред криминалните деяния 
преобладават кражбите – 58 бр. срещу 65 за предходната 

година. Разкрити са 41 кражби или 70,69% срещу 60,00% за 
2015г. Началникът на РУ- Стралджа отбеляза, че в началото 
на 2016г. след упорита работа и планирани специализирани 
полицейски операции, непосредствено след извършване на 
поредните  кражби, са установени и задържани 9 лица от 
активния криминален контингент, като спрямо същите са 
взети  постоянни мерки за неотклонение „задържане под 
стража“, а голяма част от инкриминираните вещи са откри-
ти и върнати на собствениците им. Сред  по-характерните 
престъпления може да бъде посочено това в с. Люлин.

   На 21.09.2016 г. около 15,30 ч.  в РУ – Стралджа е 
получен сигнал, че в с. Люлин е открит трупа на възрастен 
жител на селото. Тялото е открито в дома му на пода в една 
от стаите. От направения първоначален оглед се установи-
ло, че по тялото на починалия има белези от физическо на-
силие. В продължение на четири дни  са проведени беседи 
почти с цялото население както и с близки и роднини на 
жертвата. Съвместно със служители на ОДМВР – Бургас е 
локализиран внука  на загиналия и същия е задържан като 
основен заподозрян за извършеното убийство. След про-
ведени беседи със задържания се е стигнало и до неговия 

Ðåçóëòàòèòå îò 
àêöèÿòà

34 МПС, 12 ППС с животинска тяга, 4 питейни заве-
дения и 60 лица са проверени в хода на специализирана 
полицейска операция за превенция и противодействие 
на битовата престъпност, проведена вчера за времето 
от 12:00 ч. до 20:00 ч. на територията обслужвана от 
РУ-Стралджа. В операцията участваха полицейски 
сили от РУ Стралджа и от Зонално жандармерийско 
управление – Бургас. Разкрито е едно престъпление, 
установени са 21 различни законононарушения, за които 
са съставени 21 акта за установени административни 
нарушения /АУАН/. В рамките на операцията е оказано 
и съдействие на служители от ДГС-Ямбол и РДГ-Сливен 
при установяването и изземването на 8 ППС, теглени 
с животинска тяга, използвани за незаконен добив на 
дървесина.

Специализираните операции от този вид ще продъл-
жат да се провеждат периодично.

Съвместна акция на 
жандармерийски части, 
полицаи от РУ-Стралджа, 
горска стража и общин-

ска охрана към община 
Стралджа се извършва в 
момента на територията 
на град Стралджа и окол-

Ñðåùó íåçàêîííàòà ñå÷

ните села. Основната  цел 
на акцията е установява-
не и задържане на лица 
извършващи незаконна 

сеч на дърва. Написани 
са десетки актове и са 
конфискувани коне и ка-
руци, като всички лица 
заловени в криминалната 
дейност са от ромския 
етнос. Незаконната сеч 
на дърва е основен про-
блем, с който се сблъск-
ват органите на реда и 
общинското ръководство 
в последните няколко 
години, като според спе-
циалисти щетите освен 
финансови могат да бъ-
дат и екологични. Това 
дава достатъчен мотив 
акциите като днешната да 
бъдат системни и борбата 
срещу незаконната сеч да 
бъде приоритет на ръ-
ководството на Община 
Стралджа. 

съучастник в извършеното тежко престъпление. Лицето 
е задържано, а на двамата са повдигнати  обвинения за 
извършеното деяние.

   През втората половина на 2016 г. са реализирани 4 
сигнала за лица, които са засели и отглеждат канабисови 
растения. В три от случаите растенията се намирали в гр. 
Стралджа, а в четвъртия – в землището на с. Първенец, 
като иззетите общо растения наброяват 51 бр. За пръв 
път на територията на РУ- Стралджа  са открити  и из-
зети 137 бр. таблетки синтетично наркотично вещество 
„Метамфетамин“.

   В края на отчет – анализа директора на ОДМВР Ямбол 
Генчо Иванов похвали служителите на РУ – Стралджа за 
постигнатите високи резултати и изрази надежда, че тем-
път на работа ще бъде запазен и през настоящата година. 
В заключение кметът на общината Атанас Киров отбеляза 
доброто взаимодействие с РУ – Стралджа и посочи, че 
се надява и в бъдеще да се планират успешни съвместни 
операции с общинското звено за охрана за опазване на 
селскостопанската продукция и противодействие на би-
товата престъпност. 
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„Âñè÷êî òðóäíî âå÷å ìè å ëåñíî!“

Стоян Росенов Ива-
нов от Маленово е на 13 
г. Вече седмокласник в 
НУФИ“Ф.Кутев“ Котел 
, специалност „гайда“ и 
втора –„народно пеене“. 
Негов учител  по специ-

алността  е Данаил Енчев. 
Даровитото момче започ-
ва да свири на гайда още 
когато е във втори клас. 
Първите уроци получа-
ва от Деян Драгиев от 
Младежки дом, Ямбол. 

Упорит и много дисцип-
линиран той се подготвя 
добре , кандидатства и 
е приет в НУФИ –Котел  
с пълно 6 /отличен/ по 
специалния предмет и 
солфеж. Тук амбициите 
порастват още повече. 
Интересът на Стоян  става 
все по-голям, напрежда 
бързо и скоро идва ред на 
успехите.  Днес в семей-
ният архив вече имат без-
брой грамоти, дипломи, 
медали, плакети…Златни 

отличия пе-
чели от ХІV 
Национален 
конкурс за 
гайдари  в 
Нови  п а -
зар ,  34-то 
издание на 
НК“Родило 
се , преро-
дило“, фол-
к л о р н и я 
ф е с т и в а л 
„Тунджа пее 
и танцува“, 
н а р о д н и я 
събор „Св. 
Троица“ в с. 
Устрем, То-
половград-
ско ,  фол -
клорния съ-
бор „Песни 
и танци на 
Кабата край 
Касабата“, 

11 Национален тракийски 
фолклорен събор „Богоро-
дична стъпка“, VІІІ На-
ционален детско-юноше-
ски конкурс за песенен и 
инструментален фолклор 
“Песенна дъга над Ку-
тев“- Котел, Националния 
странджанско-тракийски 
събор „Фолклорен венец 
Божура“ Средец…Момче-
то е носител на званието 
„Млад виртуоз“ от Нацио-
налните фолклорни праз-
ници „Приморска перла“.

Постигнатото до мо-
мента е плод на много 
труд. Отдавна Стоян знае, 
че така трябва да органи-
зира деня си, за да стигне 
времето за подготовка на 
уроците, за репетиция 
поне два часа дневно, 
и , ако остане време, за 
малко развлечения и игри. 
Според специалистите, 
които  го  наблюдават, 
гайдарджийчето от Ма-
леново, който по всяка 
вероятност е наследил 
дарбата от свой прадядо, 
за пет години свирене е 
напреднал много и ви-
димо изпреварва връсни-
ците си. „Сега трудното 
ми е лесно!“, усмихва се 
той и признава, че за него 
фолклора е едно неизчер-
паемо богатство. Мария 
Градешлиева, директор 
на НУФИ-Котел  му поже-
лава да поддържа високо 
професионално майстор-
ство, Димитър Христов 
иска момчето да пожъне 
безброй професионални 
успехи. С пожелания да 
обича българската на-
родна музика към него се 
обръща  Янка Рупкина, а 
Калинка Згурова добавя 
„да стане много известен 
изпълнител“. 

 „Обичам гайдата за-
ради особеното звучене, 
заради  възможности-

те, които дава. Да, това 
е вълшебен инструмент 
за народни мелодии, но 
може на нея да се екс-
периментира  и с  други 
жанрове“, категоричен 
е Стоян и признава, че 
вече са правили такива 
опити със свой братовчед, 
който свири на китара. 
Гайдата, с която днес 
свири Стоян, е дело на 
признатия майстор на 
народни инструменти от 
Стралджа Неделчо Ма-
ринов. Тя е послушна  в 
ръцете на момчето, което 
умее да изтръгва неверо-
ятни мелодии. Знае, че за 
успехите не само талант 
е достатъчен, но и много 
труд. Вече е усетил колко 
важна е пъргавината на 
пръстите, съобразяването 
с най-дребните детайли 
на мелодията и когато го 
попитат бавни или бързи 
мелодии предпочита отго-
варя, че  му е интересно 
да ги съчетава.
Какво следва по-ната-

тък, ще покаже времето. 
Едно е ясно, с активната 
помощ на семейството, 
с усърдното обучение в 
НУФИ“Ф.Кутев“ Котел, с 
упоритостта и желанието 
за изява, Стоян има своето 
бъдеще. И то е свързано 
неизменно с гайдата. Да 
му пожелаем успех!

Íåòðàäèöèîíåí è 
ïîëåçåí  óðîê

Петокласниците и шестокласниците от Основно учили-
ще „Св. Св. Кирил и Методий“- град Стралджа, под ръко-
водството на Веляна Атанасова, преподавател по история 
и цивилизация, участваха в глобалната инициатива  на 
УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“. 

На 24 януари 2017г в училището се проведе урок, чиято 
цел беше да запознае учениците с една от глобалните цели 
за устойчиво развитие, да ги накара да мислят, да вземат 
решения. Темата „Изкореняване на бедността по света“ пре-
дизвика интереса на децата, които се опитваха да дадат отго-
вор на въпроса „Кои са най-големите проблеми , които имат 
хората днес?“. Чрез дискусия и игрови ситуации  учениците 
се запознаха с основните характеристики на бедността и 
начините за нейното преодоляване, даваха предложения 
как планетата да стане по-справедливо място за живот, ос-
мислиха разликата между нуждите и желанията на децата 
по света в зависимост от начина им на живот. Като цяло 
урокът постигна своята цел – учениците осъзнаха  полез-
ността от това да бъдат по-активни в различните общности, 
по-борбени в решаването на своите проблеми, по-уверени в 
постигането на желанията и по-целеустремени.

МКБППМН в община 
Стралджа работи пъл-
ноценно като акцента в 
работата се поставя върху 
възпитателното въздейст-
вие, с оглед позитивното 
коригиране на мотиваци-
ята, ценностите и поведе-
нието на подрастващите. 
В изпълнение на своите 
превантивни функции ко-
мисията , съвместно с учи-
лищните екипи, инспек-
тор ДПС, отдел „Закрила 
на детето“ своевременно 
установява проблеми в 
поведението на децата 
и предприема мерки за 
социалната им защита 
и развитие. Тези изводи 
бяха направени по време 

на заседанието на МКБПП 
в Стралджа. Резюме по от-
чета за изминалата година 
представи Живка Йорда-
нова, секретар на комиси-
ята. „Ежедневна грижа на 
комисията ще продължа-
ва да бъде безрезервната 
подкрепа и компетентна 
юридическа, педагоги-
ческа и консултативна 
помощ на децата и техните 
семейства. Общината, чрез 
местната комисия, има 
потенциала да се справи в 
името на общата кауза- да 
защитим най-добрия ин-
терес на децата“, добави 
като обобщение на равно-
сметката Гроздан Иванов, 
председател на МКБПП 

и зам.кмет на общината, 
поднасяйки благодарност 
към членовете на коми-
сията, обществените въз-
питатели, консултативния 
съвет за добросъвестното 
отношение към работата и 
загрижеността за децата на 
града и общината. Преди 
гласуването на отчета г-н 
Иванов представи новото 
попълнение на комисия-
та в лицето на Борислав 
Христов, експерт ДПС 
и Юсеин Хасан Ахмед, 
инспектор отдел „Закрила 
на детето“.
На заседанието беше 

приет и план за работата 
на комисията през новата 
година. Документите ще 

бъдат представени за раз-
глеждане на предстоящото 
заседание на ОбС. 
Представени бяха одо-

брените обществените въз-
питатели, които ще работят 
през новата година – Стоян 
Атанасов, Тодор Атанасов, 
Юлия Маджарова, Мария 
Цонева, Татяна Вълчева, 
Нели Тончева Кавалджи-
ева, Димитър Стоянов и 
Живка Йорданова.
В същия ден, със съдей-

ствието на РУ-Стралджа 
по принудително осигу-
ряване присъствието на 
децата, бяха разгледани 
пет възпитателни дела, 
по които бяха наложени 
възпитателни мерки.

Íîâè îáùåñòâåíè âúçïèòàòåëè

През новата 2017 година

Ñòðåìåæ êúì íàìàëÿâàíå  ïðîòèâîîáùåñòâåíèòå ïðîÿâè
В утвърдения план за работа през новата 2017 г. основната цел, която си поставя МКБППМН в община Стралджа е за намаляване 

броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и превенция на рисковото поведение у подрастващите. Тя 
ще бъде постигната  чрез развитие и прилагане на модел за ефективно сътрудничество между държавните и общински структури, 
взаимодействие с ДПС при закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ, превенция на употребата на наркотици и 
злоупотреба с алкохол и тютюнопушене, на рисково поведение и защита здравето на децата. Местната комисия ще продължи работата 
за повишаване осведомеността на децата и техните семейства относно правата на детето, насилието и агресията. През годината са 
планирани ежемесечни заседания с обсъждане на всички важни въпроси. Предстои приемане на информационни кампании, провеж-
дане на беседи и дискусии по различни теми. Планирано е и   утвърждаване Статут на консултативния кабинет. Една от конкретните 
мерки на местната комисия е сериозна работа по регистър на неучещи и неработещи непълнолетни в общината, освободени от СПИ 
и ВУИ, както и на условно осъдени с грижа за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение и подпомагане при 
намиране на работа. Пред актуализация е регистърът на застрашените от отпадане от училище деца и подпомагане на училищните 
ръководства за обхващане на подлежащите на задължително образование деца. Не малко внимание ще се отделя и на родителите, 
които срещат затруднения при възпитанието на децата си чрез образователни, социални и здравни мерки, реализирани в консулта-
тивния кабинет.Дейността на МК през годината визира и съвместни инициативи с отдел „Закрила на детето“, РУ-Стралджа, НПО, 
ЦОП, ЦСРИ, поддържане на постоянна връзка с ДПС, директорите на училища, педагогически съветници, УК. Не е пропуснато 
планирането и на квалификационна дейност за председателите на училищните комисии и обществените възпитатели.  
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Èçÿâëåíèå 
Íà  ÷èòàëèùíîòî íàñòîÿòåëñòâî ïðè 

÷èòàëèùå  „Ñòðàëäæà 2016“   
Във връзка с упорито продължаващите  коментари 

около съществуването и дейността на НЧ “Стралджа 
2016“ искаме да заявим категорично:

- Ние   сме против разделението на самодейните 
фолклорни групи в града,

- Ще работим упорито за тяхното обединяване 
- Ще настояваме за единно представяне на 

Стралджа в различните национални , регионални и 
общински фолклорни прояви.

Нашето желание и открита цел е на основата на 
традиционния опит, с помощта и подкрепата на вете-
раните в културната дейност, да работим за привлича-
не на все повече млади хора в самодейните състави, 
да предоставяме широко поле за изява на талантите, 
да развиваме културата и фолклора в истинското им 
богатство и многообразие. Заявяваме с чиста съвест 
пред обществеността на Стралджа, че представител 
на читалищното ни настоятелство предложи различни 
начини за съвместно явяване на кукерските групи на 
фестивали под общото име „Стралджа”, но за жалост 
решения и конкретни действия не бяха предприети.

Буди безпокойство , че различни персони, припис-
вайки си родолюбиви качества, спекулират с богатото 
читалищно наследство и работейки единствено за 
своите лични интереси продължават да идентифици-
рат читалището като свое политическо пространство. 
Считаме, че демократичните процеси, които обхващат 
и културата, не бива да се представят с театрални са-
ботажи в името за запазване на добре платени работни 
места. 

Читалището не е само сграда или институция, то 
е съдба, емблема, селищна ценност. То е сърцето на 
Стралджа и от нас зависи дали то ще боледува или 
ще тупти жизнено и ще ни радва. Грозно е да ставаме 
свидетели на това как в последните години председа-
тели на различни читалищни настоятелства са взимали 
заплата за дейността си, която мислим, че трябва да е на 
доброволни начала и да е насочена само и единствено 
към развитие на културата в града, а не към добавяне 
на допълнителни средства в личните банкови сметки 
на когото и да е. 

  Има начини, средства и методи за доказване на 
единност и сплотеност. Остава да докажем и желание! 
Ние сме склонни чрез дипломация да поставим инте-
реса на град Стралджа над всичко, но не и на цената на 
това, читалищната дейност да става заложник на нечии 
партийни интереси и амбиции.

ЧН при читалище“Стралджа 2016“ гр.Стралджа
Нели Тончева Кавалджиева – председател
Членове: Мара Загорчева, Валентина Маринова, 

Димитър Стоянов, Живка Йорданова, Васил Пенев, 
Парушка Узунова, Стойка Колева, Галина Ганчева

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Във връзка с питането  
на Николай Генов, кмет 
на с.Иречеково, на 15-то 
заседание на ОбС  и пос-
ледвалите горещи дебати 
за инвестиране в Иречеково 
на средствата събрани от 
концесия на кариера, считам 
за  достойно и честно да 
запозная както жителите на 
селото , така и всички граж-
дани на общината с моята 
гледна точка и отношението 
ми към проблема. 

Не ми е приятно като 
кмет на общината да бъда 
противопоставян съзнател-
но и ненужно на желанието 
на хората от Иречеково! 
Който се интересува от 

законността добре знае, че 
средствата, които влизат в 
общината, се разпределят 
пропорционално. Не счи-
там, че кметът на Иречеково 
не е наясно с това правило! 
Мисля, че беше редно на 
общоселското събрание, 
което кметът Генов е орга-
низирал, да бъда поканен и  
аз  като кмет на общината 
,за  да изслушам желанието 
на хората и да имам пред 
вид при разпределението на 
бюджета. Не бях поканен, 
което ме кара да си мисля, 
че всичко е сценарий, който 
цели кметът на Иречеково  
да изглежда добър в очите 
на неговите съселяни , а 

аз в ролята  на лошия да 
обера всички негативи. Да 
не говорим, че с тази си 
инициатива г-н Генов се 
противопоставя на остана-
лите кметове , които също 
имат своя дан за попълване 
на общинския бюджет по 
отделни пера.  Не прави чест 
и на съветниците от групата 
на БСП, които  изведнъж се 
оказаха много загрижени за 
Иречеково и забравиха, че 
част от тях години наред 
управляваха тази общи-
на. Защо тогава нямаше 
подписки? Защо тогава не 
разпределяха всички пари от 
концесии само за едно село? 
Отговорите на всички тези 

въпроси за мен се събират 
в една цел- популизъм, же-
лание да бъда изкаран лош 
в очите на хората както и 
общинските съветници от 
МК“Промяна“: „Ето, видите 
ли, ние искаме да дадем, а 
те не дават!“  Искам само 
да поясня, че вече близо 16 
месеца управлявам Община 
Стралджа не с популизъм, 
а със справедливост в ре-
шенията на проблемите. 
Така започнах, така и ще 
продължа. Пътя по който 
съм тръгнал е трънлив, но 
аз ще го извървя! Надявам 
се, че достойните жители на 
Иречеково ще ме разберат.

Аргументът за подписка-

та и желанието на ирече-
ковци не може да се посочва 
като водещ при все, че във 
всяко друго село   по конце-
сиите може да се провокира 
лесно  подобна подписка. 
Със същите усилия аз мога 
да инициирам подписки с 
подобни намерения в 20 
села и да постигна същия 
резултат. Не е хубаво да си 
играем с глада на хората! 
Открито споделям жела-
нието на местните жители 
за подобряване на инфра-
структурата не само в Ире-
чеково, но и в останалите 
села на общината.  Поел съм 
ангажимент пред кмета г-н 
Генов, че в Иречеково ще 

бъдат реализирани доста 
неща, като с първостепенно 
значение е ремонтът на пътя 
Воденичане- Иречеково.  
Факт е , че с.Иречеково 
не е било пренебрегвано 
по никакъв начин. Нищо 
по-малко не съм дал, дори 
други села са по-ощетени 
за дребни неща.  

Нека оставим излишния 
популизъм и дребното за-
яждане! Да се съсредоточим 
върху законното изразходва-
не на средствата и да не се 
заиграваме с неволите на 
хората.  Ще продължавам да 
работя еднакво справедливо 
към всички кметове и се 
надявам на същото  от тях.

Случаят „Иречеково“ 

Àòàíàñ Êèðîâ, êìåò íà îáùèíà Ñòðàëäæà:

„Íå ïîïóëèçúì, à ñïðàâåäëèâîñò  
â ðåøåíèÿòà íà ïðîáëåìèòå!“

Íàïóñíà íè çàâèíàãè Òåíüî Òåíåâ 
На 58-годишна възраст на 3 февруари  след дълго боледуване завинаги си отиде от 

този свят Теньо Иванов Тенев от с. Зимница. Тенко, който помним като дългогоди-
шен кмет на с.Зимница, всеотдаен, скромен и тих, винаги загрижен за родното село. 
Тенко, специалистът от ТСУ, за който изпълнението на всяка задача беше въпрос на 
чест, Тенко, човекът с добро и състрадателно сърце, който не повиши тон на никого, 
не обиди никой, не се скара с никой. Безрезервно отдаден на важните и значими 
обществени дела, със свой принос в общите усилия да изградим новия облик на 
с.Зимница Той не беше от напористите кметове, но успяваше тихо и последователно 
да постига целите си. Не беше от обществениците, които търсят признание, просто 
изпълняваше работата си като професионалист и достоен човек. Поклон, дълбок 
поклон! Сърдечна благодарност и признателност за годините на труд в името на 
Зимница и общината. Искрени съболезнования на семейството!

На 2 февруари

Ãåðåñò ïåòåë ñúáðà 
ìúæåòå íà ïúðâåíåö
За здравето на 

мъжките рожби, 
за здравето на ба-
щите  и момци-
те отпразнуваха 
с богата трапе-
за традиционния 
Петльовден  в 
Първенец. „На-
деждата ни е в 
децата! Заради 
тях празнуваме и 
заради почитта, 
уважението към 
нашите  древни 
традиции“, обяс-
няват  богатата 
софра мъжете и 
разказват споме-
ни от своето дет-
ство за веселия 
Петльовден, за печената птица, баниците и другите 
домашни вкусотии.

ТЕЛ. 0899303339 ИЛИ 0886054978 
 Безпрашно почистване на комини от твърди налепи 

и предмети, може и без качване на покрива!

В дните когато тради-
ционно Стралджа се пре-
връща в кукерландия и  
групи обикалят всеки дом, 
раздрънкват стотици хло-
пки, благославят за здраве 
и берекет,  Общинския 
исторически музей  кани 
своите посетители на една 
интересна фотоизложба 
на тема „Стралджанските 
кукери – вчера и днес“. 
Повече от 50 фотоси с чер-
но бели  и цветни снимки 
показват развитието на ку-
керските игри в общинския 
център. Може да се просле-
ди изменението от високи 
гугли към капашони, да 
се забележат всички онези 
белези на местните мас-
кирани – пищната маска 

с мно-
жество 
пулове, 
пайети, 
п е р а , 
корде -
ли, ша-
рените 
г е т и , 
белите 
п у л о -
в е р и , 
г у б е -
рите  с 

розови краища… Дирек-
торът на музея Снежана 
Вълкова има готовност да 

информира всеки, който се 
интересува за безбройните 
подробности около игрите 

Ñòðàëäæàíñêèòå êóêåðè - â÷åðà è äíåñ
през различните периоди 
както и задължителната 
благословия на кукерската 
булка. Част от фотоизлож-
бата са и две ценни кукер-
ски маски още от времето 
когато хореографът Тончо 
Тончев възражда кукер-
ството в пълната му пре-
лест и го превръща в една 

от най-обичаните местни 
традиции.

Посетете Историческия 
музей в Стралджа, раз-
гледайте фотоизложбата 
, а заедно с нея и всички 
останали експонати, които 
говорят за богатата исто-
рия и традиции на страл-
джанския край.
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  ДО
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  СТРАЛДЖА

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  ОТ АТАНАС КИРОВ
  КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ОТНОСНО:  Годишен отчет за първата година от 
изпълнението на Програмата за управление 
на Община Стралджа за мандат 2015-2019 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Кметът на Общината 
представя всяка година пред Общинския съвет годишен отчет за 
изпълнението на Програмата за управление на Община Стралджа 
за съответния мандат, която е пряко обвързана с Общинския план 
за развитие на Община Стралджа.

На 9 ноември 2015 г. встъпих официално в длъжност 
кмет на Община Стралджа и с настоящия отчет представям на 
Вашето внимание постигнатото в отделните направления през 
първата година от Програмата за управление на мандат 2015-2019 
г. 

Аз, както и всички колеги от администрацията на 
Общината ще продължим да работим по реализирането на 
основните приоритети в управленската ни програма.

Осъзнавайки, че постигнатото до момента дължим и на 
подкрепата на Общински съвет Стралджа, изразявам увереност, че 
съвместното ни сътрудничество ще продължи и през следващите 
години на управление в името на просперитета на Община 
Стралджа и нейните жители!
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Приоритет 1: Развитие на общинската икономика и 
повишаване на конкурентноспособността;

 Създаване на отдел „ Управление на 
проекти по ЕФ“ в структурата на Община 
Стралджа

Още през първото тримесечие на 2016г. беше внесен проект на 
нова структура на общинска администрация Стралджа, приет 
с решение на Общински съвет №47 от 02.03.2016г., с който се 

обособява нов отдел „Стратегическо планиране и проекти”.
Основна задача на служителите в този отдел ще бъде анализиране, 
планиране и организиране на разработването на стратегии, 
планове, програми, и проекти за постигане на общата визия и 
приоритети на общината. Създаването на един нов отдел е не 
само добавена стойност за общината, но чрез взаимодействието 
му с другите отдели ще подобри очакванията ни за увеличена 
ефективност при подготовка, изготвяне на проектопредложенията, 
организиране и кандидатстване с проекти по програми с цел 
тяхната реализация. 

 Съдействие на бизнеса, ориентиран към 
селското стопанство за обновление и 
модернизация на материално – техническата 
база, професионална квалификация 
и преквалификация в съответствие с 
изискванията на ЕС.

С цел стимулиране и подпомагане дейността на сектор 
земеделие са предприети следните действия:
  продължава добрата практика на общинска администрация 

съвместно с Общински съвет да предоставя за индивидуално 
ползване на регистрираните, като земеделски производители 
животновъди от общината, -  пасища и мери, с цел да ги 
поддържат  в добро екологично състояние и съответно да 
получат субсидии за единица площ. За 2016 г. са наети 15640 
дка пасища и мери, за срок от 5 години. Животновъдите ще 
получат около 547 хил.лв. субсидия, което е една солидна 
подкрепа на дейността им.;

  предоставени са за ползване общински пасища и мери на  
регистрирани пчелари, за изнасяне на пчелните семейства 
от населените места и производство на екологично чист 
продукт. До този момент около 1550 бр. пчелни семейства са 
изнесени извън населените места, като делът на младите хора 
в този отрасъл се увеличава;

 ежегодно се организират търгове за отдаване под наем на 
общинските земеделски земи, към 31.12.2016г действат 
194бр.договори. Приходите от наеми на зем.земи бележат 
непрекъснат ръст на увеличение, като през 2014 са 214 685 
лв.;  за 2015 г. - 300 739 лв.и за 2016 са в размер на 345 000 
лв.

 През 2016 г. продължиха дейностите във връзка изграждането 
на Пункт за зимно поддържане към АМ Тракия при 
с.Воденичане, чрез които ще се осигури и пряк достъп 
до автомагистралата. Осъществяването на този проект 
ще повиши инвеститорския интерес към гр.Стралджа и 
съседните населени места и ще подобри поддръжката на 
автомагистралата и общинската пътна мрежа при зимни 
условия.


Максимално и целево усвояване на 

средствата от европейските фондове при 
пълна прозрачност и контрол

 В сферата на поддържане качеството на зелената 

система, през 2016г. беше изпълнен проект 
„Възстановяване и облагородяване на парк с. 
Зимница, община Стралджа”, финансиран от 
ПУДООС, Национална кампания „За чиста околна 
среда - 2016г.“. По проекта беше благоустроен 
парка на с. Зимница, находящ се в централната част, 
до кметството и читалището на населеното място.  
Дейностите по проекта включваха: 

- Почистване на замърсените терени 
- Подравняване на зелените площи в парка
- Засаждане на цветя – бордюрни и щамбови рози и 

засяване с тревни смески
- Полагане на настилка на алеите
- Изграждане на спортен кът с висилка, лакетна опора, 

лежанка за коремни преси, съоръжение тип „Тарзан“
- Монтиране на паркова фонтанка
- Ремонт на съществуващи градински пейки
- Поставяне на паркови кошчета и контейнери за 

разделно събиране на отпадъци
- Направа на нова ограда от западната и южната страна 

на парка

 През 2016 г. приключи изпълнението на проект: 
“Оползотворяване на местния потенциал от 
хидротермална енергия  в отоплителни инсталации  
на училища,  ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.
Ямбол”. По проекта бяха изградени:

1. Водовземна помпена станция на съществуващ 
хидротермален сондаж; 

2. Довеждащ водопровод  до котелните на 
СУ”П.К.Яворов”, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” , ОДЗ 
„Здравец” и ЦДГ „Мати Рубенова” гр.Стралджа;

Бяха доставени и монтирани 8 бр. топлообменници към 
действащите котли  на учебните заведения в гр.Стралджа;
               Със средства от общинския бюджет се извърши 
присъединяване на сградата на общинска администрация към 
изградената централизирана отоплителна система

 По Програмата за развитие на селските райони 
2014 – 2020г. подготвихме и представихме проект 
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 
на територията на Община Стралджа“ на стойност 
1 870 902 лв.

 По Програмата за развитие на селските райони 
2014 – 2020г. подготвихме и представихме проект 
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа в 
Община Стралджа“ на стойност 5 858 863 лв.

 Внесен е по програма ПРСР проект за подмяна 
водопроводната мрежа на с.Зимница.

           През 2016г. в  ДГ”Здравец” гр.Стралджа 
е реализиран   проект  финансиран от ПУДООС  
на стойност 4 898лв., чрез които за децата от  
групите   града  са монтирани игрови съоръжения 
и озеленено дворното пространство на градината  с 
вечнозелени храсти. 

         През изтеклата  година и двете ДГ от общината 
разработиха и   реализирани проекти  по  ПМС 
№129 -  за масова физическа култура,  «Училищен 
плод» и «Училищно мляко» .   

 През 2016г. беше изпълнен проект 
по Договор РД 50-212/ 07.12.2015г. 
с Министерство на земеделието и 
храните и Държавен фонд „Земеделие” 
– Разплащателна агенция за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ по 
Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности” на Мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г. В резултат 
на проекта, съвместно с представители 
на стопанския и нестопанския сектор, 
беше учредена Местна инициативна 
група МИГ - СТРАЛДЖА 2016г. и 
разработена Стратегия за Водено 
от общностите местно развитие. 
Членове на МИГ – Стралджа 2016г. 
са 15 представители на нестопанския 
сектор, 15 представители на бизнеса и 
Община Стралджа. За финансирането 
на Стратегията ще се кандидатства 
през 2017г. По време на проекта беше 
проведена широка информационна 
кампания, чиято цел беше запознаването 

на жителите от всички населени места 
от общината с подхода ВОМР и с 
бъдещите финансови възможности за 
всички потенциални кандидати, които 
предоставя изпълнението и управлението 
на Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие на територията на 
общината. В Стратегията са заложени 
мерки, пряко кореспондиращи с тези от 
ПРСР 2014 – 2020г., като преимуществото 
при кандидатстването пред МИГ-а е 
по-ниския долен праг на инвестицията, 
което дава възможност на по-широк 
кръг бенефициенти да се възползват от 
финансовия инструмент.

 Активно участие във всички действащи 
Регионални и Национални програми, насочени 
към осигуряване на заетост на различни групи 
от обществото - социално слаби, безработни, 
лица  в пред пенсионна възраст, хора с 
увреждания, млади хора с висше образование

 По Национална програма  „Старт в 
кариерата”  през 2016г.  бяха   разкрити две 
работни места за млади специалисти. Един 
– защита на населението от бедствия, аварии 
и катастрофи, който работи девет месеца  и 
един социална педагогика, който работи по-
малко от предвиденото по програмата, тъй 
като започна работа по друг проект.

          Средствата усвоени от общината по тази програма са 8 904лв
 По Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, Проект „ Обучения и 
заетост на младите хора” ”   през   2016   година 
бяха   обучени 14 работници поддръжка 
на пътища, 14 работници поддръжка на 
сгради,  14 чистачи, 21 работници чистота, 7 
работници озеленяване  и 6  архивист, които 
работиха,   като такива в продължение на шест 
месеща .  Стойността на този проект възлиза 
на  213 610лв.  

 От октомври 2016година по  Регионалната 
програма работят 11 сезонни работници, 
3 работници по поддръжка на пътища 
и 1 организатор Продължителността на 
програмата  е  до 31.03.2017г. За 2016година 
по тази програма са усвоени18 320лв. 

 През 2016 година продължава програмата  /
ЗОХТУ/, по която работи 1 организатор 
спортни прояви и първенства. Изразходените 
средства през 2016г от нея са 5 957лв.

 От месец март 2016г по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”  проект 
„ Звена към ДСП в община Стралджа  - 2 ” 
схема „Независим живот”  се предоставят 
услугите „социален асистент”, „Здравна 
грижа”, „психологическа подкрепа” и 
„рехабилитационнна дейност”. Потребители 
по този проект през 2016година са  154 човека. 
От тях    72   ползват услугата „социален 
асистент“ от които 65 възрастни и 7 деца;    118   
„здравна грижа”;                 92  „психологическа 
подкрепа”  и  26 „рехабилитация”.    Услугите 
ще се предоставят до ноември 2017година.   
Стойността на проекта е 500 000лв.     

 През месец юни 2016 година стартира 
изпълнението на проект”С отговорност и 
грижа за децата от община Стралджа – 2” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. По него от началото на месец август 
се предоставят услугите:

 „Предоставяне  на психологическа подкрепа и 
консултации на бъдещи и настоящи родители  
за формиране и развитие на родителски 
умения”, „Семейно консултиране и подкрепа» 
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и «Индивидуална и групова работа с деца и 
родители, включително и с деца и родители, 
които не са от уязвими групи, с цел посещаване 
на детска градина”    

 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска 
консултация и дейности по превенция на 
заболяванията” 

 „Допълнителна подготовка за равен старт в 
училище”     

Продължителността на услугите е 24 месеца. Стойността на 
проекта е 243 477лв.
Мерки по Приоритет 2 : Изграждане, развитие, модернизация 
и ефективно използване на техническата и социална  
инфраструктура

 Ремонти на общинската пътна мрежа, 
съчетано с благоустрояването на улици и 
обществени пространства в град Стралджа и  
селата на общината.

През 2016 г. за ремонти на общинската улична мрежа са 
изразходвани 255 197 лв.  Извършен е текущ ремонт на следните 
улици:

- ул.”М.Рубенова”, гр.Стралджа на стойност – 62 015 
лв.;

- ул.”Опълченска”,  ул.” Ал.Стамболийски” и ул.”Д.
Благоев”, гр.Стралджа на обща стойност – 49 999 
лв.;

- ул. “Г.Димитров” с.Воденичане на стойност – 83 
183 лв.;

- ул.”Хемус” второ платно на стойност и частично 
ремонт на ул.”Хемус” основно платно / път ІІІ – 
707/ на обща стойност 60 000 лв.;

За поддържане на съпътстващата ги инфраструктура е 
извършен ремонт на парково осветление с.Зимница и отводняване 
на улици в кв.68 на с.Зимница.

През 2016 г. бяха  ремонтирани следните пътища:
- Основен ремонт  път III 1052-I-7/ Зимница/ - Чарда-

Джинот на стойност 25 432 лв.;
- Основен ремонт път JAM2058/IV-79325/ /III-707 

Воденичане-Недялско/-Джинот на стойност 224 
568 лв.;

За ремонт и поддържане на уличното осветление през 
2016 г. са закупени 100 бр. LED осветителни тела. Демонтираните 
100 бр. осветители са отремонтирани и използвани за подмяна на 
стари негодни осветителни тела по селата. Подмени са 300 бр. 
лампи и 26 бр. часовници за управление на уличното осветление.  

По вътрешни осветителни инсталации са подменени 120 
бр. луминистцентни и енергоспестяващи лампи. Ремонтирани са 
светофарните уредби в гр.Стралджа и с.Зимница. За тази дейност 
разходите възлизат на стойност 14 000 лв.

Чакълирани са улици в селата Палаузово , Воденичане, 
Първенец   и Зимница на обща стойност 39 000 лв.

През отчетния период бяха ремонтирани следните 
сгради общинска собственост: 

 Детска градина филиал с.Зимница на стойност 45 000 
лв.;

 Здравна служба с.Иречеково - обновена е фасадата и 
покрива;

Извършени са текущи ремонти в кметствата на селата 
Палаузово, Чарда, Поляна и Воденичане.

Закупени и преустроени в пенсионерски клуб са помещения 
в сградата на кметство с.Тамарино.

Извършен е частичен ремонт ДСП с.Войника и ремонт 
покрив бивша пожарна служба с.Войника. 
Мерки по Приоритет 3 : Подобряване на жизнената среда и 
условията на живот на населението

 Активен  диалог и сътрудничество с 
органите на реда

През 2016 година общинското ръководство и администрация 
води изключително ползотворен диалог и сътрудничество с 
органите на реда в лицето на РУ-Стралджа, ОДМВР-Ямбол, 
Жандармерийско подразделение - Бургас. През годината 
бяха организирани съвместни акции за предотвратяване и 
констатиране на нарушители на битови кражби , кражба на 
селскостопанска продукция и незаконна сеч на дърва. 

 Създаване и поддържане  на полска охрана 
към Община Стралджа

Създадено е звено на полска охрана към Община Стралджа, 
което в момента функционира с  шест броя щатен персонал. 
Създаването на това звено даде видими резултати, като не се 
допусна досегашният висок процент на кражби на земеделска 
продукция , а познатите досега кражби на грозде от лозовите 
масиви край град Стралджа бе сведена до 0 %.

 Организиране на прегледи на 
художествената самодейност и иницииране 
от наша страна на провеждането на 
фолклорни прояви и събития, на които 
да се представят местните традиции и 
изпълнители

Община Стралджа има създадени  трайни  културни традиции. 
Налице са исторически, археологически и културни паметници, 
провеждат се редица културни прояви с национално,  регионално 
и местно значение.    На територията на община Стралджа по 
регистрация съществуват 21   НЧ  с  32  субсидирани бройки.   

 
         Издирват се, популяризират и развиват културните 
традиции. Увеличи се броят на участниците в  културните събития 

организирани от общината. 
        Наши празници, чиято традиция ревниво пазим, защото са   
емблематични за община Стралджа са: 

         Национален литературен конкурс „Станка 
Пенчева”  под надслов                       „Дървото на 
живота”. На 01.11.2016г. се проведе неговото 
трето издание. Рекорден брой участници 
отбеляза този трети конкурс. Представени бяха 
над 500 произведения в двата жанра – поезия и 
проза. Жури под председателството на Валери 
Станков определи за носителя на голямата 
награда на кмета за стихотворението „Дървото 
на живота” на поетесата ВАЛЕНТИНА 
ШЕЙТАНОВА.
 Традиционен събор на народното творчество 
“Мараш пее”;
 Общински   кукерски  празник;
 Първи юни – Ден на детето;
 Общинските коледарски празник;
 24 май – Ден на българската просвета, 
култура и на славянската писменост.

През 2016 година в град Стралджа бяха представени няколко 
изложби

 По повод Трети март Националния празник на 
Република България в музея бе представена 
изложба „Освобождението в снимки”.

 През месец май за поредна година бе отбелязана 
„Нощта на музеите”, с изложба посветена на 
140 години от Априлското въстание

 По повод празника на общината в музея бе 
експонирана фотоизложба за хореографа Тончо 
Тончев под надслов „Незабравимият”. 

Годината не премина и без театрални постановка, организирана 
от Община Стралджа,   театралната формация „Класика”   при 
ГПЗЕ “З.Стоянов”  по случай 140 години от Априлската въстание  
представи пред стралджанската публика драмата  „Има един 
народ“-  от Соня Келеведжиева.

В предходната година Общината организира и концерт на 
популярен български изпълнител в лицето на Тони Димитрова, 
която зарадва града ни с песните си по случай юбилея – 60 години 
на вестник „Стралджански вести” .

 Подкрепа на съществуващите  спортни клубове 
в града и селата и създаване на нови такива

        Община Стралджа стимулира развитието на спорта, като 
финансира спортните клубове по футбол. През първата година от 
мандат 2016-2019г в  А областната футболна група продължиха да 
участват мъжките  отборите на гр. Стралджа, с. Войника, с. Зимница, 
и първи отбор на с. Каменец. В Б група  втори отбор на  с. Каменец 
и отбора на с. Иречеково.  В сезон 2015/2016 отборът на с. Войника 
завърши втори в А окръжна група, другите отбори от общината се 
класират на по задни места.   От  сезон 2016/2017 в  А окръжна група 
участват   ФК – Стралджа - 2015,   ФК с. Зимница,  първи отбор на 
ФК с. Каменец , а в Б група  втори отбор на ФК с.Каменец и ФК с. 
Иречеково.   
         Сезонът приключи със следното класиране:

 А областна група мъже:
         Второ място  ФК”Стралджа – 2015”
         Трето място първи отбор на ФК с.Каменец
         Единадесето място ФК с.Зимница.

 Б областна група мъже:
         Пето място ФК при с. Иречеково
         Седмо място втори отбор ФК с. Каменец.
          Към ФК- Стралджа  има три детски отбора в трите възрастови 
групи. Два детски отбора има в село Зимница и един в село Лозенец.   
          В областната група отборът децата  към ФК „Стралджа 2015” 
са втори, децата на Зимница са  шести, а Лозенец са осми.
         В областна група – Бургас, юношите младша възраст на 
ФК”Стралджа 2015” са четвърти.
          Продължава  ежегодно   провеждане на следните състезания:
      - Конни състезания посветени на “Тодоров ден” ;
      - Волейболен  турнир , посветен  на празника на града  ;
      - Мини-спартакиада с участие на децата от учебните институции. 
        Тази година  в рамките на празниците на общината  бе   проведен 
турнир по футбол на малки врати за деца.   

Максимален достъп на гражданите до 
информация, разширяване и своевременно 
актуализиране на съдържанието на интернет 
- страницата на Общината, както и 
разработване на официални страници на 
Община Стралджа в социалните мрежи

 Подобряването на съдържанието на интернет-
страницата  е едно от първите неща, които бяха 
направени в началото на мандата. Актуализирани 

бяха всички данни, които до този момент са 
претърпели промени. Отворена беше анкета 
за „Прозрачността в действията на общинска 
администрация”, по която периодично постъпват 
мнения, които своевременно се анализират 
и се вземат конкретни мерки. Ежедневно се 
отразяват всички настъпили събития и новини на 
територията на общината както на сайта така и в 
социалните мрежи.На дневен ред е и промяна на 
визията на сайта на Община Стралджа.

 През 2016 година бе създадена официална 
страница на Община Стралджа в социалната 
мрежа „Фейсбук”. По този начин, действията на 
общинското ръководство вече стигат до много 
по-голям кръг от хора, които своевременно 
се информират и за новините около Община 
Стралджа, свободните работни места, 
предстоящи събития. 

 Въвеждане на добри практики и положителен 
опит в организацията на публичните услуги в 
общината.

И през изминалата година Община Стралджа отпусна 
средства от собствения си бюджет за обучение на 
администрацията. Усвоените средства са в размер на 
10887 лева.

 Социални дейности
 В резултат на съвместни действия между общинска 

администрация и общински съвет получихме безвъзмездно 
от държавата терена и сградата на  бившето СПИ-Стралджа с 
цел развиване на социални дейности-дом за възрастни хора с 
увреждания,социална кухня и др. Направени са постъпки пред 

МРРБ, за безвъзмездно предоставяне и на 300 дка земеделска 
земя находяща се в землището на с.Маленово, предоставена 
към настоящия момент за управление РУО гр.Ямбол.

 В сградата на кметство с.Тамарино, бяха изкупени от 
ВИВАКОМ две стаи и бе изграден пенсионерски клуб, за да се 
подобри качеството на живот на пенсионерите от селото.

 През 2016 г.безвъзмездно бяха предоставени два терена в 
Стралджа и Войника на Министерството на здравеопазването 
за изграждане на нови филиали за спешна медицинска помощ с 
цел подобряване на медицинското обслужване на населението. 
Центровете ще бъдат изградени с европейски средства и ще 
бъдат оборудване съгласно изискванията на европейските 
стандарти.

Общински горски територии
Горските територии в общината се стопанисват и 

управляват съгласно изискванията на Закона за горите и наредбите 
към него. Изграденото общинско звено ”Горско стопанство” 
състоящо се от един ръководител и двама лесовъди със средно 
образование, съвместно с общинска администрация работят активно 
за ефективното стопанисване и управление на горските територии. 
Общ.горски територии са най-вече в землището на Стралджа, 
Каменец, Войника, Лозенец и Палаузово и през 2016 г. бе извършено 
следното:

1.Инвентаризация на общинските горски територии 
се извършва ежегодно.Съвместно с експерти от РДГ-Сливен, 
Лесозащитна станция гр.Варна и експерти от общинска 
администрация се следи за заболявания в горските територии и се 
извършват превантивни мерки с цел ограничаване на същите . 

2.Сечта  се извършва съгласно предвижданията на  
горскостопански план на общинските горски територии, същия 
регламентира дейностите в общинските горски територии за 10 
годишен период. 

3.През 2016 г. приходите от добитата дървесина / дърва 
за огрев/ възлизат на 180 000 лв., От добитите общински  дърва за 
огрев са снабдени всички детски градини и училища, които ползват 
твърдо гориво, а така също кметствата, сградата на  общинска 
администрация, мероприятие ”Озеленяване”, част от читалищата 
и пенсионерските клубове. Населението на с.Каменец, Саранско, 
Тамарино, Поляна и Войника на цена 40 лв. за кубик. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Благодаря за всеотдайността и професионализма, с които 

екипът на общинска администрация работи за  целите, които сме 
си поставили, а те са високи и изпълнението им наистина иска 
усилия. Благодаря на Общински съвет - Стралджа за подкрепата и 
ангажираността, с която изпълняваше важната функция на коректив 
и партньор. Благодаря на всички организации – държавни, частни 
и неправителствени, които подкрепяха каузата-Община Стралджа. 
Благодаря на гражданите на Стралджа за това, че бяха търпеливи 
и толерантни, взискателни и критични, активни и съпричастни 
при управлението на  нашия град. Благодаря на всички спонсори 
на общината, без които някои мероприятия и дейности нямаше да 
бъдат възможни. С всеки следващ месец  по-осезаемо ще усещат 
положителните промени в средата, която ги заобикаля, а оттам и в 
качеството на живот. Сигурен  съм, че 2017 г. ще бъде белязана с още 
по-добри резултати. 

ВНОСИТЕЛ:

АТАНАС КИРОВ
Кмет на Община Стралджа
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Ñ ïðèçíàòåëíîñòÑ ïðèçíàòåëíîñò
„В мразовития януарски 

ден имаме повод да се 
върнем 139 години назад, 
когато Стралджа има щас-
тието да получи свободата 
си. Историята сочи, че 
изтерзаните от настъпле-
нията и мародерствата на 
турските части жители на 
селището, усещат нейния 
полъх на 8 януари /стар 
стил/ 1878г. с пристигане-
то на войводата Панайот 
Хитов- един от най-ярките 
народни закрилници. С 
легендарната си добро-

волческа чета той остава 
в тогавашното село 9 дни, 
изпълнявайки разузнава-
телни задачи в района на 
Марашкия проход. Така за-
пазва Стралджа от изстъп-
ленията на отстъпващата 
по това време турска армия 
и башибозушките банди. И 
до днес ние, признателни-
те стралджанци, приемаме 
този ден за Освобождение-
то на селището от веков-
ния османски гнет. 
Свеждаме глави пред 

вас, герои!“ се казва в 

обръщението на Атанас 
Киров, кмет на община 
Стралджа към стралджан-
ци по повод годишнината.
В памет на героите, с 

признателност за Осво-
бождението, на паметника 
на поборника Панайот 
Хитов в м."Мараш" днес  
венци поднесоха Атанас 
Киров, кмет на общината 
и Иван Иванов, зам. кмет, 
инж.Живко Ангелов, пред-
седател на ОбС и Петър 
Йовчев, общински съвет-
ник.

Първо място за цялостно 
представяне спечелиха пре-
красните кукери на Зимница 
на 14-я Международен фес-
тивал на кукерските игри 
„Симитлия – Древната земя 
на кукерите“. И доказаха за 
пореден път, че са ревностни 
пазители на една вековна 
традиция, която упорито 
спазват, уважават , съхра-
няват и разпространяват. 
При конкуренция от около 

30 групи с над 3000 учас-
тници зимничани показаха 
в пълната прелест пищния 
кукерски костюм, грейнаха 
с гугли и капашони, раз-
дрънкаха стотици хлопки и 
очароваха многобройните 
зрители на фестивала. Най-
щастлив и горд от отличието  
в групата е 14-годишния 
Кристиян, който танцува  с 
огромно желание. 

В същия ден кукерите 

на читалище „Възраждане 
1926“ Зимница се изявиха 
и в Разлог на VІІ-я Между-
народен кукерски фестивал 
„Старчевата“, където без 
усилия грабнаха наградата 
за най-оригинални костюми.

Тези успехи на  носи-
телите на Златна маска от 
„Сурва“ Перник допълват 
наградите от изяви  в Стара 
Загора, Стралджа,  Бояново, 
Ямбол, Драгоданово и др.

Êóêåðèòå íà Çèìíèöà ñ 
íàãðàäè îò Ñèìèòëè è Ðàçëîã

Първи в общината и 
първи в областта кукери-
те на Джинот раздрънкаха 
хлопките, за да прогонят 
злото и да благословят за 
добра, плодородна и мир-
на година. Групата с над 
30 кукери между които 
и деца на по 4-5 години, 
беше организирана от 
читалище „Изгрев 1958“. 
Показаните великолепни 
гугли и капашони предиз-
викаха възторг у почита-
телите на традицията в 
селото. За радост на зри-
телите някой от кукерите 
часове танцуваха неумор-
но с по над 100 хлопки 
на кръста. Спазвайки 
стародавната традиция 
маскираните обиколиха 
всеки дом. „Наздраве, 
за здраве и за берекет!“, 
с това пожелание всеки 
от домакините почерпа с 
домашно джинотско вино 
страшните и шумни куке-
ри. Посещението се при-
ема като сигурен белег 
за прочистване от всичко 
зло и ново добро начало 
на годината. Приятен за-
вършек на красивия праз-

Кукери в Джинот

Íàçäðàâå, çà çäðàâå 
è çà áåðåêåò!

ник беше  събирането 
на мегдана, където пред 
погледите на зрителите 
беше представен  обичая 

със заораването и зася-
ването,  благословията 
на кукерската булка и 
кукерското хоро.

Един красив разказ на 
Гела Йорданова Георгиева,  
правнучка на Дечо Стоянов 
Узунов, внучка на Паруш 
Дечев Узунов, дъщеря на 
Йордан Па-
рушев Дечев

З а  м е н 
е истинска 
гордост, че 
съм потом-
ка на един 
голям страл-
джански род 
– Узунови, 
разделен на 
ф ами л и и , 
които носят 
им е т о  н а 
най-възраст-
ния – осно-
воположни-
ка на рода 
– Дечеви.

   На 22 
октомври м.г. поставихме 
началото на първата ни ро-
дова среща. Присъстваха 
внуците на Паруш Дечев 
Узунов със своите семей-
ства, най-малката му дъщеря 
Пенка Парушева Мезева и 
неговата снаха  Станка.

Родова среща

Ìàëêà ïðèêàçêà çà ìîÿ ðîä

   Под звуците на песента 
„Хубава си , моя горо“ и 
„Шуми Марица“ , на фона 
на родословното дърво по 
стар български обичай с по-
гача и сол и стръкче здравец 
малката Габриела Миткова 
Митева, правнучка на Йор-
дан Дечака, посрещна в 

Стралджа  мало и голямо, от 
близо и далече. Последваха 
поздравления, аплодис-
менти за най-възрастните 
и за най-малките от рода. 
Върнахме се назад в спо-
мените за нашите близки, 
направихме си снимки. 

Надпреварвахме се да раз-
казваме за корените си, за  
достойнствата на дедите, за 
постиженията на младите, 
за мечтите си. В очите на 
всички напираше радост, не 
липсваха и сълзи.

   Нашият род носи фа-
милията  Дечеви  от името 
на Дечо Стоянов Узунов, 
баща на нашия дядо Паруш 
Дечев Узунов. Щастливи 
сме, че на родовата среща 
в която участваха над 50 

души,  сред нас беше  81-
год. Пена Парушева Мезева, 
най-възрастния родственик 
и Димитър Стоянов, на 3 г., 
-най – малкия представител 

на род Дечеви, 
син на Светлана 
и Пеньо Стоя-
нови. Дадохме 
добър пример на 
младите за това 
как се обича род 
, как се пази име-
то на род, как се 
съхранява родо-
ва памет. Защото 
човек без род е 
като дърво без 
корен. Аз мога 
да  твърдя ,  че 
нашия корен е 
дълбок и здрав и 
дървото е родило 
прекрасни пло-
дове. Срещата 
го доказа! Като 
мъниста нареде-

ни бяха децата и внуците ни 
на първото родово хоро. И 
приказката започнала далеч 
във времето продължава, 
за да я четат и следващите 
поколения.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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"Áàáî, ðàçêàæè ìè..."
Приказките се разказват, 

но НЧ"Стралджа 2016" съв-
местно с клуб"Дълголетие" 
доказаха, че може и да се 
създават.На Бабинден те 
събраха деца, млади и по-
възрастни, за да отбележат 
заедно празника по един 
различен начин, препли-
тайки съвременния живот с 
традициите. Димитър Сто-
янов и неговите артисти от 
СУ"П.Яворов" сложиха на-
чалото със забавна сценка, 
щафетата успешно поеха 
бабите, които в своите на-
родни носии, с изложбата на 
домашни погачи, баници и 
сладки, предизвикаха възхи-
щение и поздравлението на 

кмета на общината, който бе 
гост на събитието. Предста-
вяйки ритуала за поливане 
на "бабата" пазителките на 
традицията от клуб "Дъл-
голетие" напомниха за едни 
стари времена когато в ро-
лята на акушерка влизала 
възрастна жена от селището. 
Нели Тончева, председател 
на читалището, припомни, 
че през 1949г. в Стралджа е 
имало три акушерки, които 
израждали по над 100 деца. 
С уважение бяха споменати 
имената на легендарните 
"баби" Демирца и Параске-
ва. Празникът"Бабо,разкажи 
ми..." продължи с хора и 
веселба.

По януар-
ски бяха шет-
ливи жените 
от всички села 
на общината. 
Н а в с я к ъ д е 
читалища  и 
клубове  на 
пенсионера 
организира-
но отбеляза-
ха шумния и 
весел празник 
Бабинден. В 
Зимница чи-
талище „Въз-
раждане 1928“ 
пое инициа-
тивата. Мла-
ди булки по-
ведоха хорото, 
имаше шеги и 
закачки, има-
ше наздрави-
ци. Всичко както си трябва 
и според традицията. 
Много интересен се ока-

за празникът в Първенец, 
където отново  читалище-

Æåíèòå – ïàçèòåëêè íà òðàäèöèèòå

то даде ход на интересни 
идеи. Извадиха от раклите 
бабите стари народни но-
сии, гиздосаха се, при-
помниха какво знаят от 
миналото и го показаха на 

младите. След израждане-
то на бебето и благосло-
виите за здраве, булките 
дариха „бабата“ и гердан 
с люта чушка и пуканки й 
метнаха. Оркестър „Пре-
слав“ предизвика всички 
на хорото, а масите нате-
жаха от домашни вкусотии.
В Лозенец млади и ста-

ри си подадоха ръка, за да 
превърнат деня в незабра-
вим. Умеят и тук жените 
да превръщат празника в 
неповторим. С поклон пред 
труда на „бабите“, с поже-

лания в селото да се раждат 
повече деца и с надеждата 
Лозенец да се запази като 
един от центровете за за-
пазване на традициите.
Не се размина без пивка-

ва кераца на празника във 
Воденичане. Бабинден уж 
женски празник, но неми-
нуемо беше уважен и от 
мъжете. Пенсионерският 
клуб се огласи от песни, 
шеги и танци. След въз-
становяването на обичая 
„бабуване“ тръгна истин-
ската веселба.

Ðàäîñòòà îò åäíà ñáúäíàòà ìå÷òà
В Тамарино 

отбелязват на-
чалото на нова-
та година с нова  
и дългоочаква-
на придобивка 
– нов пенсио-
нерски  клуб . 
При открива-
нето му кметът 
на  общината 
Атанас Киров 
изрази очакването си, че това ще се превърне в често 
посещавано място от жителите на селото, където ще си 

дават сре-
щ а  и 
млади, и 
стари, ще 
о с м и с -
лят  сво-
бодното 
в р е м е , 
ще  раз -
го в а р я т 
и  ще  се 
забавля-
ват.  Съ-
битието 
съвпадна 

с отбелязване и Деня на родилната помощ. Подчерта-
вайки значението на този празник към хората, отговор-
ни за новия живот, се обърна Недялка Владева, кмет 
на селото, която изрази всеобщата признателност за 
неуморната работа и високия професионализъм. „Вие 
имате свой принос за нашата надежда в бъдещето, за 
вярата ни в доброто“, каза тя като не пропусна да  добави 
сърдечна благодарност към общината и лично към г-н 
Киров за съдействието и подкрепата при ремонтирането 
и обзавеждането на новия пенсионерски клуб. Янка 
Колева, председател на  клуба, откри  първата проява, 
която домакините организираха на своя територия -от-
белязването на Бабинден – един великолепен празник, 
който създаде настроение и доказа желанието на жените 
да съхраняват, разпространяват и предават напред във 
времето богатите местни традиции. Фолклорната група 
„Сребърни коси“ изпълни народни песни и представи 
обичая по къпане на бабата, даряването й, благослови-
ята за повече здрави и красиви деца. Поздравявайки ги 
за старанието Янка Колева изрази радостта на всички 
от новата придобивка. „Този клуб не е само за хората 
от третата възраст, той  е за всички жители на селото. 
Ще го ползваме за културни прояви, срещи, седянки, 
веселби, място за общуване между млади и стари, за 
осмисляне на свободното време“, добави тя и поднесе 
сърдечна благодарност към хората дали своя принос 
за осъществяването на мечтата – кмета на общината, 
кмета на селото, изпълнителите на ремонта, спонсорите 
Пламен Михалев, Пенка Видева, Иванка Радева, Стоян 
Владев, Руси Йовчев, английските семейства в селото 
и всички тамаринци.

  Празникът приключи с народна веселба и обещание-
то, че много скоро тамаринци ще се съберат в клуба за  
нови съвместни прояви. Възползвайки се от приятната 
обстановка  и присъствието на кмета г-н Киров мъжете 
на селото го поканиха на разговорка за днешния и ут-
решен ден на Тамарино, споделиха предложения, нови 
мечти. И останаха доволни от разбирането и обещанието 
в Тамарино да се случват още добри неща.

Стралджа, с 6000 жи-
тели, е съставна община 
от 4 села с 10 000 жители 
население  при бюджет 4 
850 000 лв. То е разполо-
жено на ж.п линия  между 
Карнобат и Ямбол. Намира 
се на шосето 7 км южно от 
Марашкия проход, което 
е важен стратегичен и 
толкова известен в нашата 
военна  и обща история 
път, а именно : Шумен-
Котел-Стралджа- Кайби-
ларе. В центъра е на 4 
административни околии 
и отстои от Ямбол на 25 
км югозападно, от Сливен 
– на 37 км северозападно,  
от Котел – на 47 км север-
но и от Карнобат – на 28 
км източно. Обградено и 
стопански свързано е с 31 
села с разстояния много 
по-къси към своя естест-
вен  икономически център 
Стралджа, отколкото към 
съответните си  админи-
стративни околии.

  Тия села са: в Ямболска 
околия – Зимница, Чарда, 
Джинот, Търнава, Ирече-

ково, Палаузово, Водени-
чане, Лозенец, Атолово, 
Недялско, Богорово, Лю-
лин, Първенец, Правдино, 
Зорница, Александрово и 
Войника, в Котленска око-
лия – Мокрен, Ново село, 
Пъдарево и Седларево, в 
Сливенска околия – Горно 
Александрово, в Карно-
батска околия – Деветак, 
Деветинци, Пашино, Чуб-
ра, Грозден, Терзийско и 
Венец.

   Общо в горните села 
има едно население от 42 
000 жители, чиито сто-
пански, икономически  и 
правни интереси са свър-
зани  със с.Стралджа , в 
което то пласира своите 
произведения, най-вече 
зърнени храни.

   Към горните причини 
за естественото развитие  
на Стралджа е допринес-
ло и обстоятелството, че 
селото е дебуше на цяла 
Котленска околия, част от 
Омуртагско и Сунгурлар-
ската долина. Благодаре-
ние на това си географско 

положение ,  до сега, 
без особени грижи от къ-
дето и да е, дори и от мест-
ните жители, то е могло 
да се развие до степен да 
представлява един особен 
стопански център за гор-
ните села. Затова в Страл-
джа има над 100 търговски 
фирми, над 100 занаятчий-
ски магазини, популярна и 
търговска банки, коопера-
ция „Напред“, кооперати-
вен съюз, производителна 
кооперация, , агенция на 
БЗК Банка, а и до скоро и 
агенция на БНБ. Тия банки 
и кооперации обслужват 
населението  в неговата 
стопанска дейност. Ди-
рекция „Храноизнос“ се 
обслужва от 9 агенции. 
От гара Стралджа средно 
годишно  се изнасят от 
1200 – 1500 вагона зър-
нени храни и маслодайни 
семена, около 300 вагона 
дървени въглища, много 
вагони дъбов материал за 
нуждите на БДЖ и Глав-
ната дирекция на пощите, 
изнасят се много вагони 

вълна, агнета, овце, птици, 
яйца и др. Дори гарата е 
призната и се ползва  при 
превоз на птици и яйца 
по специалната намалена 
тарифа за износ.

  За нуждите на горното 
население  се внасят стоти-
ци вагони  боров строите-
лен материал, цигли и пр.

  Освен това селото има 
удобен общински дом, 
хубав театрален салон, 
модерна кланица, модерен 
обор, модерен водопровод, 
няколко маслобойни, циг-
лена и ленена фабрики, три 
модерни валцови мелници, 
4 първоначални училища, 
една районна прогимна-
зия, земеделско училище, 
добре обзаведени хотели и 
много гостилници.Селото 
е с утвърден регулацио-
нен план, който почти и 
приложен. Има районна 
държавна семечистителна 
станция. Всеки съботен 
ден става седмичен пазар, 
а независимо от това, на 
21.ХІ.- Архангеловден, 
става голям панаир.   

Архивите говорят - в.“Тракиец“ 18 декември 1938г.

Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà Ñòðàëäæà?
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Уважаема редакция,
Искаме чрез стра-

н и ц ит е  н а  н аши я  
в.“Стралджански ве-
сти“ да отправим го-
реща благодарност към 
хора, които ни помогна-
ха в труден момент. За 
да научат читателите 
и да вярват, че доброто 
съществува, то е край 
нас благодарение на хо-
рата с големи сърца.
Само за няколко ме-

сеца нашето семейство 
беше подложено на по-
следователни изпита-
ния. На 14 май м. г. сил-
на буря като торнадо 
премина над селото и 
отнесе покрива на къща-
та ни. И когато бяхме в 
пълен потрес от случи-
лото се, посред нощ на 
портата ни просветна 
светлинка от батерия. 
Кметът Румен Димов с 
Дилян и Юри обхождали 
селото след бурята и ни 
посетиха. Видяха изпот-
рошените керемиди и 
дървен материал, покри-
ва го няма! Споделиха, че 

и у тях имало поразии, 
но по-малко. Още на 
сутринта кмета орга-
низира  10-тина души 
и започнаха ремонт . 
Лично Румен Димов и 
синът му Дани рабо-
тиха и помогнаха  да се 
възстанови покрива на 
дома ни. Благодаря им! 
Когато помолих пуб-
лично да отправя тази 
благодарност  бях въз-
пряна с думите: „Правя 
го не за да ме хвалят, а 
защото искам!“ Поклон 
пред този човек!
А нашите изпитания 

продължиха. В тежка-
та зима бяхме хванати 
в снежен капан. Пак 
Румен организира по-
чистването на преспите 
и  той е човекът, който 
помага на възрастните  
самотни хора. Не про-
пуска да ни се обажда 
по телефона  с въпроса 
дали имаме нужда от 
помощ, имаме ли хляб, 
как се чувстваме. Заедно 
с тракториста Димо и 
снегорина на коопераци-

ята  участва в почист-
ването на улиците от 
снега. Заедно разчисти-
ха пътя  към Саранско 
и Тамарино. Благода-
рение почистването на  
улиците  в Тамарино 
помогнаха да бъде из-
вършено погребение в 
най- студения и снежен 
ден в селото. Помага на 
закъсали пътници и ги 
приютява в кметство-
то като лично осигурява 
топлина и храна. 
Още веднъж имаше 

възможност този пре-
красен човек да ни докаже 
човечност, всеотдайност 
и загриженост. За зла 
чест на 16 януари т.г. 
късо съединение предиз-
вика пожар в нашия дом. 
Само за 10 минути Румен 
осигури 12  доброволци с 
пожарогасители , оба-
ди се и на пожарната в 
Ямбол…Дойдоха момче-
тата. Благодаря им, но 
за съжаление всичко вече 
беше в пепел. Не сме ма-
териалисти и не жалим 
за китеници, дрехи, оде-

яла, всичко приготвено с 
много труд от бедните 
ни родители. Съжаляваме 
за спомените, ценните 
снимки, съкровените ни  
неща. За тях ни е свидно…
За голямо наше учуд-

ване в този тежък мо-
мент съчувствие по-
лучихме по телефона 
лично от г-н Атанас 
Киров, кмет на община-
та. Трогна ни дълбоко 
когато предложи да ни 
помогне с вещи и ма-
териали. Благодарим 
Ви, г-н Киров! Благо-
дарим на всички вас, 
добри хора, които ни 
помогнахте и с кура-
жа, който ни давате 
вие , Димо, Гино, Недко, 
Иван, Радостин, Делян, 
, Петър, Петя, Пенка, 
Мима, Донка…и най-ве-
че на Румен. Благодарим 
ви за съчувствието и за 
това, че ни подарихте 
доброта, разбиране и 
помощ. Бог да ви благо-
слови!
МИНКА  И  РУСИ 

ЙОВЧЕВИ, с. Саранско

Читателите ни пишат

Çà äîáðîòî, êîåòî íè ñòîïëè

Въпросът си има отговор и всички 
искаме той да е положителен. Само , че 
не си помагаме. Напротив! Стралджа 
си е част от България и неизменно се 
поддава на върлуващата злоба, завист, 
кариеризъм, желание за мъст,…И всичко 
в името на Т.В. парите. Започвам с това 
предисловие защото искам да споделя 
какво се случва  тук когато някой не свири 
по гайдата на бивши величия.

    От не малко години нашата фир-
ма си партнира с училищата в града. 
Осигуряваме закуски на децата и смея 
да твърдя, че се справяме без проблеми. 
Води ни желанието не само за добър 
бизнес, но и да бъдем полезни на града. В 
същото време осигуряваме работни мес-
та, опитваме се и да разширяваме про-
изводството. Оценяваме  съвместната 
работа с ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 

Стралджа. И всяка година подновяваме 
договора. Не и тази, обаче! Бяхме безце-
ремонно отхвърлени с обяснението, че 
„обществената поръчка изисква и други 
кандидати, които предложили по-добри 
условия“! Всеки , който се занимава с 
бизнес добре знае, че до 30 хил. лв. не 
са необходими   договори с обществена 
поръчка. Фирмата се избира с покана , а 
услугата се извършва   с фактури. Ясно е 
, че тенденциозно е отправена покана към 
друга фирма, която дори не от Страл-
джа , а от Сливен, и която, разбираемо 
, не влага това старание като нас. Ние 
осигурявахме закуските/ с разнообразие 
до 10 вида/ винаги навреме, раздавахме ги 
на децата в помещението, почиствахме, 
изпълнявахме и всички други екстри  за 
училището и колектива – подготовка на 
закуски при пътувания и прояви, специал-

ни поръчки при отбелязване на празници 
и т.н. Както вече мнозина знаят новата 
фирма складира закуските на …оградата 
на училището и повече не се интересува 
какво се случва. 
Дългогодишната ни съвместна работа  

не е оспорвана или рекламирана, но сега 
ръководството реши да скъса конта-
ктите със съмнителни обяснения. От 
тук нататък сме прави да се съмняваме, 
че пренебрежението към фирмата ни 
има други корени. Почувствахме промя-
ната след събранието на читалището 
на което присъствахме. Явно това е 
изтълкувано като позиция срещу ува-
жаемия пом.директор на училището и 
довчерашен председател на читалище 
„Просвета 1892“ Виолета Андонова. Ако 
решението беше принципно и почиващо 
на законни изисквания – да, но когато се 

лавира с измислени обяснения, това вече е 
недостойно. В същото време се тупкаме, 
че сме големи патриоти и милеем за „род-
ното“ място.  Как да не мислим, че това 
е желание да докажеш колко си могъщ  и 
отмъстителен, как да приемем подобно 
отношение като адекватно , решете вие. 
Но с подобни „мерки“ Стралджа никога 
няма да се превърне в „добро място за 
живеене“ още по-малко за добър бизнес. 
Защото не си помагаме, а си пречим. 
Съзнателно и настойчиво.
Р.Р. Фирмата ни няма да фалира без 

договорните отношения с гореспоме-
натото училище. Но с този имидж 
авторитета на бившите ни партньори 
неминуемо ще пострада. Жалко!

Иван Папукчиев, ЕТ“Величка Па-
пукчиева“ Стралджа

Ìîæåì ëè äà 
æèâååì ïî-äîáðå?

Ако всяко село в община-
та си има по един всеотда-
ен Ангел, зимата няма да е 
страшна, твърдят  жите-
лите на Недялско и щедро 
благославят. Земеделски-
ят производител  Ангел 
Ангелов, общински съвет-

ник от МК“Промяна“, е 
собственик на машини, 
които зимата без уговор-
ки и молби лично изкарва, 
за да почисти селото от 
натрупания сняг. Прави 
го без показност, загри-
жено и скромно. Просто 

защото иска да помогне 
на местните хора, в голя-
мата си част възрастни, 
болни и самотни, напълно 
безпомощни срещу снеж-
ните изпитания. Не само 
това, Ангел е насреща 
когато трябва да се по-

чистват улиците и през 
другите сезони, не от-
казва спонсорство на об-
щоселски прояви. „Добър 
човек!“, категорични са 
жителите на Недялско и 
добавят: „Благодарим ти, 
Ангеле, жив и здрав да си!“

Íåäÿëñêî áëàãîäàðè íà Àíãåë

Ïîêàíà îò êëóá „Äúëãîëåòèå“-Ñòðàëäæà

ÄÀ  Ó×ÀÑÒÂÀÌÅ Â ÏÐÀÇÍÈÊÀ ÍÀ 
ÃÐÅßÍÀÒÀ ÐÀÊÈß È ÑËÀÍÈÍÀÒÀ!

   Ние, пенсионерите от клуб „Дълголетие“Стралджа, 
като почитатели и пазители на българските традиции,  
имаме доброто желание да бъдем част от  Празника на 
греяната ракия и сланината в гр.Априлци, който ще се 
проведе на 18 януари т.г. Вече създаваме организация 
да пътуваме към Троянския Балкан, за да се насладим 
на невероятните изкушения и фолклорни изненади в 
това докоснато от бога място. Знаем, че там ни очаква 
истинска атракция с приготвянето на т.н.“бабина гозба“, 
която ще се приготвя от организаторите в огромен ти-
ган с продуктите – 20 кг сланина, 500 яйца, 30 кг праз 
лук. Имаме желанието да се включим и в конкурсите за 
най-вкусни ястия със сланина и най-блага греяна ракия.

Тръгваме на 18 февруари, 16 ч. Всеки желаещ може 
да се присъедини към групата ни.

Да покажем стралджански умения и кулинарна страст 
в Априлци!
Петко Атанасов, клуб „Дълголетие“ Стралджа

Áëàãîäàðíîñò
Уважаеми г-н Киров, 
На 16 януари т.г. се озовахме в снежната буря в с.Първенец. Молим да предадете нашата благодарност на жи-

телите на селото и лично на техния кмет Вичо Колев   за съпричастността им към бедстващите.
Бъдете горд с такава личност в екипа си  от кметове!
Благодарим!
От бедстващите

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

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
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ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ,ÎÁËÀÑÒ ßÌÁÎË
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-

64,факс:64-04, e-mail:straldjainf@yahoo.com

Ñ Ò À Ò Ó Ò

Общинският кукерски празник „Стралджа ’ 2017“ 
ще се проведе на 11.02.2017 г. /събота/, от 10.00 ч. Той 
има за цел да покаже фолклорните традиции, свързани 
със зимните и пролетните български празници на ку-
керските игри и да съдейства за тяхното съхранение. 

Общинският кукерски празник – „Стралджа ’2016” 
има конкурсен характер.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА
Организатори на Общинският кукерски празник 

са Община Стралджа и НЧ „Стралджа - 2016”– град 
Стралджа. Те изготвят програмата на празника и реда за 
явяване на групите в рекламното и състезателно дефиле 
по предварително подадени заявки за участие. Общин-
ският кукерски празник ще се проведе на 11.02.2017 г. 
/събота/, от 10.00 ч. при следната 

ПРОГРАМА 
10.00 часа – сборен пункт - НЧ „Стралджа 2016” и - 

НЧ „Просвета 1892” гр. Стралджа 
Рекламно дефиле на всички групи до площад „Де-

мокрация”.
10.30 часа – площад „Демокрация” 
Тържествено откриване на празника.
10.45 часа – Състезателно дефиле на групите.

Кукерските групи ще бъдат оценявани от компетент-
но жури.

Заявки за участие се приемат до 05.02.2017г. на 
адрес:
гр. Стралджа
Общинска администрация
ул. „Хемус” № 12

Допълнителна информация можете да получите на 
телефони: 04761/64-67 и 

04761/64-68

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРАЗНИКА
В Общинският кукерски празник могат да участват 

групи от цялата страна. Те могат да бъдат кукерски, 
сурвакарски и карнавални.

Групите се разделят в две категории:
І категория / детски / - групи с участници до 14 години
ІІ категория – групи с участници над 14 години
В състезателното дефиле всяка група изпълнява цял 

обичай или част от него в рамките до 10 минути.
Преди състезателното дефиле, всички групи задъл-

жително участват в рекламно дефиле от читалището в 
гр. Стралджа до площад „Демокрация”.

Допустимият максимален брой на участниците в 
състезателното дефиле от всяка група е до 30. Пътните 
разходи са за сметка на групите или на институциите, 
които представляват. Организаторите осигуряват закус-
ки за участниците.

НАГРАДИ
Наградния фонд на празника е 1000 лв. Ще бъдат 

присъдени - Специална награда, Наградата на Кмета 
на Общината, по три първи, втори и трети награди – в 
двете възрастови групи.

Всички групи ще получат специален диплом за учас-
тие в Общински кукерски празник – „Стралджа ’ 2017”.

С начална тръжна цена 
от 56 400 лв. община Страл-
джа обявява на търг про-
дажбата на  бивше училище 
в с.Каменец. Имотът, частна 
общинска собственост, е 
със застроена  площ 5140 
кв.м. заедно с построените 
върху него сгради – трие-
тажна масивна сграда 180 

кв.м., едноетажна масивна 
сграда със ЗП 52 кв.м., ед-
ноетажна масивна сграда 
със ЗП 36 кв.м., едноетажна 
масивна сграда  със ЗП 35 
кв.м. и едноетажна масивна 
сграда  със ЗП 125 кв.м. 
Първата дата за провеждане 
на публичния явен търг е 
9.02.2017г. от 14,00 ч. в за-

лата на община Стралджа, 
като документите се пода-
ват до 8.02.2017г. до 16,00 ч. 
Втората дата за провеждане 
на търга според заповедта 
на кмета, е 23.02.2017г. 
от 14,00 ч. с подаване на 
документи до 22.02.2017г. 
до 16,00ч. Оглед на място 
може да се осъществява 

чрез кмета на с.Каменец 
всеки работен ден от 8,00ч. 
до 17,00ч. Документите за 
участие в търга се подават 
в Информационния център 
на общината. Заповедта за 
обявяване не търга може да 
се прочете на страницата на 
общината в „Администра-
тивни съобщения“.

Ïðîäàâà ñå áèâøåòî ó÷èëèùå 
â Êàìåíåö

Ç À Ï Î Â Å Ä 
¹Ç-20

13.01.2017 ãîäèíà, ãð. Ñòðàëäæà 

Îòíîñíî: îáÿâÿâàíå íà ïóáëè÷åí ÿâåí òúðã çà ïðîäàæáà íà îáùèíñêè íåäâèæèì 
èìîò-÷àñòíà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.18, 
ал.1 от Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за пре-
доставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти вещи-общинска собственост, Решение №187 
от Протокол №15/23.12.2016г. на Общински съвет-Стралджа. 

Í À Ð Å Æ Ä À Ì:
І.Да се проведе публичен явен търг за продажба на следният имот-частна общинска собственост:
- УПИ №І-291(римско-едно, арабско-двеста деветдесет и  едно) с площ от 5140 (пет хиляди сто и четиридесет)

кв.м. в кв.24(двадесет и четири) по регулационния план на с. Каменец, общ.Стралджа, обл.Ямбол, ведно с постро-
ените върху имота сгради, както следва: Триетажна масивна сграда-бивше училище със ЗП-180 (сто и осемдесет) 
кв.м., Едноетажна масивна сграда със ЗП-52 (петдесет и два) кв.м., Едноетажна масивна сграда със ЗП-36 (триде-
сет и шест) кв.м., Едноетажна масивна сграда със ЗП-35 (тридесет и пет) кв.м. и Едноетажна масивна сграда със 
ЗП-125 (сто двадесет и пет) кв.м.

 Начална тръжна цена за имота 56 400.00лв. /петдесет и шест хиляди и четиристотин лв./,  при данъчна оценка 
29 932.30 лв. Стъпка за наддаване  3 000.00 (три хиляди) лв.

ІІ.Определям първа дата  за провеждане на търга 09.02.2017г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа, място 
на провеждане- заседателната зала на Община Стралджа.

Документи за участие на първа дата се подават до 08.02.2017г. до 16.00 часа  в Информационния център на 
Община Стралджа.

ІІІ.Определям втора дата за провеждане на търга 23.02.2017г. от 14.00 часа,  в случай че на първа дата не се явят 
участници, място на провеждане-заседателната зала на Община Стралджа.

Документи за участие на втора  дата се подават до 22.02.2017г. до 16.00 часа  в Информационния център на 
Община Стралджа.

ІV.Оглед на място да се осъществява чрез кмета на с.Каменец-  всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

V.Документи за участие в търга се подават  в Информационния център на Община Стралджа, както следва:
За юридически лица:
1.Заявление /по образец/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата/посочване на ЕИК.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
4.Приходна квитанция за внесена сума за участие -30.00лв. и платен депозит в размер на 5640.00 лв., т.е. 10% 

от началната тръжна цена за имота, внесени на касата на Община Стралджа или по банков път -банка „ЦКБ”АД, 
клон Ямбол, представителство Стралджа,  BIC: CECBBGSF,  IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200.

5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.
За физически лица: 
1.Заявление /по образец/ 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 -30.00лв. и платен депозит в размер на 5640.00 лв., т.е. 10% 

от началната тръжна цена за имота, внесени на касата на Община Стралджа или по банков път -банка „ЦКБ”АД, 
клон Ямбол, представителство Стралджа,  BIC: CECBBGSF,  IBAN: BG 87 CECB 9790 3359 442200.

4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълномощно.

VI.Внесените депозити на кандидатите участници в търга не се възстановяват в следните случаи: При отказ на 
спечелилия търга да плати достигната цена в определения срок, респективно откаже да сключи договор;  Когато 
кандидатът подал заявление за участие не се яви на търга лично или чрез упълномощен представител; когато 
участникът напусне търга по време на провеждането му.

 
Препис от настоящата заповед да се връчи на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия и отдел „Бюджет и фи-

нанси” за сведение. Да се публикува на официалната интернет страница на Община Стралджа и вестник „Време” 
най-малко 10 дни преди датата на провеждане на търга.

Контрол по изпълнението възлагам на Гроздан Иванов- зам. кмет на Община Стралджа.

Атанас Киров/п/
Кмет на община Стралджа 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Äà áúäå öàð äîáðîòî!Äà áúäå öàð äîáðîòî!Äà áúäå öàð äîáðîòî!
Традиционният кукерски 

празник в Стралджа се 
превърна в поредното 

предпролетно събитие, което 
създава настроение и оптими-

зъм. Десетки маскирани мъже, 
млади момчета, момичета и 
деца раздрънкаха хлопки, за да 
изгонят злото и да благославят 
за здраве и берекет. Кукерската 

булка, която обикновено изпъл-
нява главната роля в заораването 
и засяването, предрече плодо-
родна година и благослови:"Да 
бъде в дън земята злото, да 

бъде цар доброто!" Във всеки 
дом кукерите бяха посрещани с 
радост и надежда. В неделния 
ден кукерите събраха множе-
ство зрители, за да изпълнят 

стародавния обичай. Кукерски-
те танци в града предхождат 
Общинския кукерски празник, 
който тази година е насрочен за 
11 февруари.


