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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

НОВО!     НОВО!     НОВО!
ÏÀÂÈËÜÎÍ ÏÀÂÂÂÈËÜÎÎÍ 
„×ÀÉÊÀ” „×ÀÀÀÉÊÊÊÀ”” 

– СТРАЛДЖА

ÏÐÅÄËÀÃÀ:
всеки ден, вкл. и събота

Çàêóñêèòå, êîèòî îáè÷àòå!

 вкусни
 здравословни
 качествени

По народни рецепти,
с европейско майсторство!
Изпълнява поръчки на клиента 
за всякакъв вид тестени изделия

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.: 0886909070

 ÅÒ ”Ìèãëåíà 
Òîï÷èåâà” - Ñòðàëäæà,
 ул.”Хемус”/ срещу пощата/
ЗАКУСКИТЕ, КОИТО ОБИЧАМ!
Хапнете при Любчо и Меги!

 ÌÀÃÀÇÈÍ „ËÀÇÓÐ”
- Стоян Трифонов 

Стралджа, ул.”П.Яворов”
Облекло за всеки! Цени –народни!
С предпразнични отстъпки!

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 5)   18. 2. 2014 ã. email: s_vesti@abv.bg

ÌÀÐ - ÂÀË - ÍÀÒ Æåëÿçêà 
Ãåîðãèåâà ÅÎÎÄ

/магазина на Жужа/

Èçðàáîòâà è ïðåäëàãà
ÁÓÊÅÒÈ è ÊÎØÍÈÖÈ
За всеки празник и повод:
луксозни
сватбени
бутикови
стилни

ÖÂÅÒß Â ÑÀÊÑÈÈ
Поръчките: за 1 час, може и 

доставка по домовете.
За по-големи поръчки 
- сериозни отстъпки!

ТЕЛ.: 0887 641 255

По инициатива на кмета на 
общината Митко Андонов 
и председателя на ОбС 

Атанаска Кабакова,  след проведена 
среща с инвеститора „Ривърс Ин-
вест” ЕООД с представител инж. 
Иван Табов, на 11 февруари екип с 
ръководител доц. д-р Л.Малинова 
от Лесотехнически университет, 
катедра „Почвознание”,   в присъст-
вието на комисия в състав: Анна 

Êàêâè ñà ïîñëåäèöèòå  Êàêâè ñà ïîñëåäèöèòå  
îò âçðèâà ïðåç 2012?îò âçðèâà ïðåç 2012?

Îáùèíà Ñòðàëäæà  íàñòîÿâà çà 
ïðîâåðêà ÷èñòîòàòà íà îêîëíàòà ñðåäà

Грозева, еколог от община Страл-
джа, Илия Илиев, ст.специалист ГЗ 
и ОМП, Петранка Добрева, кмет на 

Лозенец както и  двама представи-
тели на Инициативния комитет /ИК/ 
от селото- Иван Митев и Христо 

Стойнов, взе 6 бр. почвени проби от  три пункта – в района 
на база „Стралджа – Мараш”, в района на помпена станция 
Стралджа и в землището на с.Лозенец. Това са същите места 
от които са взети проби  само ден след взрива в базата през 
юни 2012г. Изследването е като последица от писмо на МОСВ 
до общината и ИК за осъществяване на замервания, които да 
докажат чистотата на околната среда. В хода на предварител-
ния разговор стана ясно, че инвеститора поема финансовите 
разходи по анализите на почвата. Изборът на лабораторията, 
която ще осъществи измерванията  е на  „Ривърс Инвест” 
ЕООД. Предпочитанията са за лабораторията на РИОСВ Ст. 
Загора, Изпълнителна агенция по околната среда,  тъй като там  
са правени и предишните проби, поясни  инж. Табов, който 
преди замерванията изрази готовност, че фирмата ще поеме 
разходите по паралелни изследвания на почвата в избрана от 
ИК лаборатория с единствената молба тя да бъде акредити-
рана. Пробовземането стана по задължителната Методика за 
изготвяне на ОВОС  в присъствието на цялата комисия. От 
всяка точка бяха взети по две проби с уговорката на следващия 
ден те да потеглят  до определената лаборатория. Още тогава 
, обаче, представителите на ИК изразиха видимо съмнение за 

коректността на изследването. Заявена беше готовността да се направят 
паралелни проби от места, които се посочат от самите тях.  

на стр.3
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Äîáúð ñòàðò áåç 
ïðîñðî÷åíè çàäúëæåíèÿ
На своето 29-то заседание  в Страл-

джа  9 от присъстващите 16 съветници 
казаха „да” на новия финансов доку-
мент и дадоха карт бланш на кмета 
Митко Андонов за изпълнението му. 
Изразявайки своята благодарност за 
взетото решение  и подкрепата  кметът 
на общината Митко Андонов изрази 
надеждата, че общинска администра-
ция и ОбС ще продължават да работят 
все така активно за реализиране на 
поставените цели  и постигане на по-
добър живот в общината. „Годината 
няма да е от лесните, ще трябва да 
ограничаваме финансовите разходи,  
да сме внимателни при изразходването 
на всеки лев. В същото време трябва 
да реагираме бързо и адекватно при 
кандидатстване с нови проекти по 
Национални програми и Европейски 
фондове, за да осигуряваме допълни-
телни средства в общината. Искрено 
се надявам да изпълним заложените 
в бюджета приходи, за да осигурим и 
разходите. За това ще помогне и Про-
грамата за изпълнение на бюджета, 
която трябва да подготвим”, подчерта 
г-н Андонов.

Приключвайки 2013г. без просроче-
ни задължения, през 2014 г. съгласно 
утвърдения бюджет община Стралджа   
ще разполага с приходи в размер на 8 

105 111 лв. Приходите за делегирани 
от държавата дейности са в размер на 
4 627 408 лв. Планираните приходи 
за местни дейности са в размер на 
3 477 703 лв. Общата изравнителна 
субсидия е 1 101 200 лв. от които за 
зимно поддържане и снегопочиства-
не – 72 800 лв. Целевата субсидия за 
КР за местни дейности е 406 038 лв.

В разходната си част бюджета 
предвижда  5 090 118 лв.за делеги-

рани държавни дейности. Инвес-
тиционната програма е в размер на 
805 400 лв. от които одобрението на 
целевата субсидия за КР е 468 300 
лв. Еднократните помощите, които 
ОбС гласува за разпределение  по 
свое решение, са  общо 18 000 лв. 
Субсидиите за читалищата  - 204 800 
лв. Финансирането на мероприятия 
по масовата физкултура и спорт е в 
рамките на  3000 лв., разходите по 

културния календар – 20 000 лв. За 
спортните клубове са предвидени 107 
000 лв. Както всяка година и сега в 
бюджета е предвидено поевтиняване 
на храна 0,20 лв. за закуска на ученик 
и на дете от полудневните групи.  Раз-
мерът на храноден за ЦДГ и детска 
ясла  е 2,00 лв. , а в домашен социален 
патронаж – 1,60 лв. 

Утвърденият бюджет беше пред-
варително  активно обсъждан на 
заседанията на постоянните комисии, 
след което една част от  направените 
предложения за промени намериха 
своето място в  проекта за бюджет. 
Конкретното измерение на тези про-
мени се състои най-вече в повишение 
на предвидената сума за ремонт на 

улици в Зимница  от 40хил.лв. на 55 
хил.лв., което видимо удовлетвори 
представителите на най-голямото 
село в общината. Предварителната 
добра съвместна работа даде плодо-
ве и на заседанието ОбС   подкрепи 
окончателния вид на  документа. 

Заседанието на съветниците про-
дължи с вземане на решения по 
докладни записки  свързани с лик-
видиране на съсобственост, промяна 
предназначението на поземлен имот, 
предоставяне общинска земеделска 
земя на читалище – Каменец. Утвър-
дени бяха още  Годишната програма за 
придобиване, управление и разпореж-
дане с имоти общинска собственост 
през 2014 г. и отчета на МКБППМН. 

Ñòðàëäæà ïîäðåæäà 
ïðèîðèòåòè è öåëè
Насочване на политики за развитие кариерната ориента-

ция и  облекчаване включването на нетрудоспособни млади 
хора в системата  на трудовата заетост визира новия План за 
младежта в община Стралджа. Като район с една от най-ви-
соката безработица общината  полага допълнителни усилия 
за  плавно преминаване на младите от ученическата скамей-
ка  към пазара на труда. Има се предвид, че в общината  от 
общо население 13 402 младите хора  от 15 до 29 г. са само 
1379 / при 1706 за миналата година/, съсредоточени най-вече 
в общинския център. Ясна е тенденцията за продължаващия 
демографски проблем с остаряване на населението и видимо 
намаление на младите. В общината няма учебно заведение с 
професионална насоченост, но всички училища провеждат 
мероприятия  по професионално ориентиране. Неформалното 
обучение не е популярно и не се прилага. По проекти през 
миналата година са наети  64 млади хора по ОСПОЗ, 26- по 
проект „Подкрепа за заетост”, 23- по проект „Развитие”,  и 
1- по „Старт в кариерата”. 
Един от приоритетите в политиката на общината е пови-

шаване качеството  и достъпът до информационни услуги в 
подкрепа на младежкото развитие. Въпреки добре изградените 
младежки НПО, които работят активно на територията на 
общината, все още младите хора не възприемат достатъчно 
добре младежките организации като среда за гражданска изява, 
затова и усилията за насърчаването им се визират в Общинския 
план за младежта. Осезаеми са грижите за насърчаване на 
младежкото доброволчество, здравословния начин на живот, 
социалното включване, спорта и изяви в творчески колекти-
ви. Продължава партньорството на общината  с младежките 
организации и активно включване на млади хора  в планиране 
и реализиране на различни общински програми и проекти. В 
тази връзка общинския план визира конкретни прояви в които 
да се привлича участието на младите хора. Целта е те да на-
трупат опит и умения, необходими за бъдещата им личностна  
и професионална реализация.

Îäîáðåíè ïðîåêòè
Община Стралджа получи одобрение на два проекта по  Публич-

но- инвестиционната програма /ПИП/ „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите”. Те са  на обща стойност близо 1 млн. лв. Средствата 
ще бъдат използвани за изграждане на Общински пазар в Стралджа 
за 280 хил. лв. Вторият проект, който ще финансира ПИП, има за 
цел подобряване уличната мрежа в общината на стойност 660 хил.  
лв. Става дума за улици както в общинския център така и в селата 
Зимница, Недялско, Иречеково Каменец. 

   Инж. Радостина Василева, нач. отдел ТСУ, потвърди, че общи-
ната разполага с техническа документация за одобрените проекти.

В годишната програма за придо-
биване,  управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост на  
община Стралджа за бюджет 2014г. 
, която ОбС утвърди със свое реше-
ние, са планирани близо 800 000 лв. 
приходи.   От описанието на имотите, 
които общината има намерение да уп-
равлява  чрез наеми и концесии става 
ясно, че  очаквания общ приход е в 
размер на 461 000 лв.  като най-много  
са средствата които  ще постъпят от  
концесии – 220 хил. лв.    От наем 
на земеделски земи общината очаква  
215 000 лв. Програмата предвижда от 
наеми на   здравни служби  да постъпят 
6 000 лв. Язовирите на територията 
на общината  ще носят постъпления 
над 20 000 лв.   

Информацията на отдел „Стопан-
ски дейности” потвърждава, че към 
м.януари  в общината действат  221 
бр. договори от които 29 са за отда-
дени под наем общински язовири, 98 

са договорите за отдадена под наем 
общинска  земеделска земя, 21 – за 
разполагане на пчелини, 58 – за дадени 
под наем общински помещения и петна 
за павилиони. 

Приходи в бюджета осигурява и 
общинския горски фонд. От предвиде-
ния дърводобив в горите на Войника  
и Каменец очакваните постъпления са 
184 000 лв..  Сделки за още близо 100 
000 лв. са визирани още  в годишния 
план на общината.

Макар и твърде скромни са сред-
ствата  които може да влязат в общин-
ската хазна от продажба на сгради – 7 
000 лв. и приходи от кооперативен 
пазар – 7500 лв.

При едно добро и сериозно упра-
вление общинската собственост се 
запазва като  постоянен източник за 
приходи в общинския бюджет, а така 
също обслужва и обезпечава нормал-
ната дейност на образование, здраве-
опазване, култура, спорт, социални 

дейности, техническа инфраструктура. 
Общината винаги следва политика на 
добро стопанисване , в интерес на об-
щината, съобразно предназначението 
и нуждите, за които са изградени или 
предоставени съответните имоти. В 
тази връзка новоприетата  Годишна 
програма съдържа не само прогнозите 
за очакваните приходи и необходимите 
разходи свързани с придобиването, 
управлението и разпореждането с 
имоти общинска собственост, но и 
описание на имотите, които общината 
има намерение да предоставя под наем, 
да продава и да управлява в публично-
частно партньорство. Свое място имат 
и имоти които общината има намере-
ние да придобие в собственост както 
и способите за тяхното управление.     
Разходите от тазгодишните планира-
ни  постъпления , които съветниците 
одобриха, са най-вече за извършване 
на  текущи ремонти. Общо 470 хил. лв. 
ще бъдат изразходени за това. 

от стр. 1
На следващия ден, след напра-

вени консултации, позовавайки се 
на изискванията на международно 
признатата организация в областта 
на оценяване на съответствията със 
статут от Европейската комисия 
„Булгарконтрола”, представителите 
на ИК заявиха категорично:„Нашето 
желание е вземането на пробите да 
стане според изискванията   - от все-
ки пункт по три проби – за анализ, 
за контролен анализ и за арбитраж, 
а не както са тук само по две.За да 
имаме спокойствието, че  всичко е 
наред, нека ние посочим  втора лабо-

ратория, която да направи независи-
мото изследване.”  Междувременно 
обаче, въпреки настойчивостта на 
инж.Табов,  ИК не посочи избрана 
лаборатория с обяснението, че това 
ще направи „Булгарконтрола, която 
работи с международно признати 
лаборатории. Пробите, взети на 11 
февруари, след пренощуване в каби-
нета на кмета на Лозенец Петранка 
Добрева, опаковани надлежно,  
потеглиха с експедиторска фирма 
до лабораторията.  Нежеланието на 
„Ривърс инвест” да поеме разходите 
по допълнително  пробовземане  и 
изследване в друга лаборатория   

предизвика  съмненията на ИК, че 
изследването е „подредено” и под-
чинено на желанието за възстановя-
ване на базата с опасно предназна-
чение срещу което селото активно 
се бори. „Ние няма да се откажем 
от борбата за запазване чистотата 
на околната среда и спокойствието 
на хората. Нямаме нищо против 
собствеността на базата да остане 
в района, но да се смени предназ-
начението. Не  искаме никакви 
боеприпаси тук!”, категорични са 
лозенци, които в следващите дни 
планират среща  по темата с кмета 
на общината Митко Андонов.  

Îáùèíàòà â ðîëÿòà íà äîáúð ñòîïàíèíÎáùèíàòà â ðîëÿòà íà äîáúð ñòîïàíèí

Êàêâè ñà ïîñëåäèöèòå  
îò âçðèâà ïðåç 2012?
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Апартамент 37 кв.м 
хол,кухня-бокс,тераса,баня 
и таолетна,южен,на 4/5 

етаж,тухлен. 
Цена:12 000 лв 

ТЕЛЕФОН: 0885201157 , 
0988831281 

Разработването, приемането 
и изпълнението на общинския 
бюджет 2014 г. е на променена 
нормативна база.  Важното в 
този процес е , че се засилва 
ролята на средносрочното бю-
джетно планиране, разширяват 
се принципите за управление 
на публичните финанси. До-
сегашните законосъобразност, 
икономичност, ефективност и 
публичност се допълват с все-
обхватност, отчетност и отго-
ворност, адекватност и устой-
чивост. Чрез новия бюджет се 
увеличават ангажиментите на 
кмета на общината, разширява 
се обхвата на нарушенията на 
бюджетната дисциплина. 
През новата година  няма  

промяна в структурата на при-
ходите, ще се разчита отново 
на добра събираемост. Според 
кмета на общината Митко Ан-
донов източниците за сериозен 
ръст на приходите са почти 
изчерпани, което поставя об-
щината в невъзможност да 
изпълнява нормално европро-
екти. Има ограничения в пре-
доставянето  на определена 
със закона целева субсидия 
за капиталови разходи, което 
означава, че ще има обекти в 
списъка планирани в резерв. 
ОбС утвърди  приходите 

и разходите тази година да 
бъдат в размер на 8 103 838 
лв. Нарастването спрямо пър-
воначалния бюджет за 2013 
г. е с 4%, а спрямо отчета  
намалява с 11%. „Запазването 
на бюджетната устойчивост 
в период на продължаващата 
финансово-икономическа нес-
табилност изисква сериозна  

местна финансова политика, 
основана на принципите на 
добро управление. Тя зависи 
още от точната аналитична 
оценка и вземането на аргумен-
тирани решения за определяне 
размерите на местните данъци 
и такси, което ще определя  
и собствените приходи, фи-
нансирането на общинските 
дейности, взаимоотношенията 
с местната общност и изпъл-
нението на годишните цели и 
приоритети на бюджет 2014г.” 
счита г-н Андонов.
През годината осигурени-

те  средства за образование 
държавна отговорност са 2 
773 095 лв. и 240 000 лв. до-
финансиране от общината за 
издръжка на детските гради-
ни. Училищата  ще получат 
1 700 900 лв.  Предвидени са 
и добавки за ресурсно под-
помагане, за подобряване на 
материалната база, за подпо-

магане храненето на децата  
от ПГ и І-ІV клас, определени 
са  и средства за извънкласни 
и извънучилищни дейности. 
Допълнително финансиране 
е предвидено за защитеното 
училище във Войника  в раз-
мер на 38 170 лв. Училищата 
ще получат и средства за пъ-
туващите ученици и учители, 
за безплатни учебници. ЦДГ, 
които вече втора година също 
са на делегирани бюджети, ще 
разполагат с 586 388 лв. като са 
предвидени добавки за подпо-
магане на храненето на децата 
от ПГ на 5 и 6 г.
Средствата в дейност „Кул-

тура” са 208 800 лв. за 21 
читалища с 32 бр.численост, 
повишението е с 2,06%
Стандарта за издръжка на 

потребителите в социалните 
дейности  държавна отго-
ворност определя за ДВУИ 
Маленово , 61 бр. – 432 856 

лв., ЦСРИ -35 бр. -90 965 лв. 
и ЦОП, 15 потребители – 42 
975 лв.
В дейност „Здравеопазване” 

средствата са 150 556 лв.
Изпълнението на новия бю-

джет ще бъде колективна от-
говорност.  Всичко е плод на 
сериозен и задълбочен анализ 
на финансовото състояние 
на общината и очакваните 
постъпления от приходите за 
предоставяне на публични 
услуги. При подготовката на 
документа ръководството се е 
съобразило   с годишните цели 
и приоритети на бюджета, с 
източниците на финансови 
средства, преходните остатъ-
ци както и с необходимостта 
от осигуряване на средства 
за изпълнение на проекти по 
оперативните програми на 
ЕС. Сериозно  внимание ще 
се обръща  на необходимост-
та от подобряване качеството 
и увеличаване количеството 
на предоставяните услуги- 
чистота,  ДСП, озеленяване 
и др. Стриктно ще се следят  
задълженията по финансиране 
на поетия вече общински дълг, 
други договорни задължения, 
ангажименти съгласно общин-
ски разпоредби и решения на 
ОбС.  
През годината държавата 

ще предостави на общината за 
субсидии делегирани от дър-
жавата дейности в размер на 
4 155 232 лв., което е с около 
52 000 лв. в повече спрямо 
миналата година и е за сметка 
на увеличение на субсидиите 
за функции „Образование” 
и „Здравеопазване” като в 

същото време има намаление 
във функция „Социално осигу-
ряване” с 26 000 лв. Субсиди-
ите за останалите функции се 
запазват същите като миналата 
година. За зимното поддържане  
са предоставени 72 800 лв. За 
капиталови разходи ще бъдат 
предоставени 468 300 лв. от 
които 233 800 лв. за ремонт 
на общински пътища. Сред-
ствата са завишени със 77 000 
лв. От собствени приходи се 
предвижда да постъпят 1 960 
900 лв. Делът на собствените 
приходи на проектобюджета е 
приблизително 25,5% от общо 
приходите, което показва голя-
мата   зависимост на общината  
от предоставените средства от 
държавата. Що се отнася до 
изпълнението на  бюджет 2014 
в частта за общинските разходи 
, има увереност за  постигането  
при съблюдаване на касовите 
постъпления, лимитиране на 
постоянните разходи, засилва-
не на предварителния контрол 
по поемане на задължения. 
С цел изпълнението на бю-

джета  общинска администра-
ция ще предприема действия за 
повишаване на събираемостта, 
вкл. и принудително събиране, 
анализи на изпълнението и 
тенденциите, извършване на 
текущ и последващ контрол 
, съвместна работа с други 
институции… „Факт е , че ут-
върдения финансов документ е 
с  балансирано разпределение 
на приходи и разходи и с  общи 
усилия на общински специа-
листи и съветници  годината 
може да бъде успешна” , счита 
кметът Митко Андонов. 

Áþäæåòíà óñòîé÷èâîñò  âúâ âðåìå íà êðèçà

 Ñòèìóëèðàíå  çà óñòîé÷èâî ðàçâèòèå
Ïðîãðàìàòà çà óïðàâëåíèå íà Îáùèíà Ñòðàëäæà íà êìåòà Ìèòêî Àíäîíîâ 

Администрацията в община 
Стралджа да работи адекват-
но за постигане устойчиво 
развитие на общината, към 
това е насочена Програмата за 
управление  на кмета на общи-
на Стралджа Митко Андонов, 
отчет за която той представи 
пред съветниците на февруар-
ското заседание. Специфичното 
в документа за третия етап е 
подготовката за новия планов 
период 2014-2020 г. Затова и 
основната цел на програмата  
е стимулиране на устойчивото 
развитие на общината за пови-
шаване качеството на местното 
самоуправление чрез гаран-
тиране на добро управление 
и възможност гражданите и 
техните сдружения адекватно 

да участват във вземането на 
решенията, компетентна, техни-
чески обезпечена местна адми-
нистрация, качествени услуги и 
равен достъп до тях. Важна част 
от изпълнението на програмата 
е укрепване капацитета на Кон-
султативния съвет за популяри-
зиране, мониторинг и оценка на 
изпълнението на дейностите по 
Общинския план за развитие и 
подготовката за разработване на 
План за новия планов период.  
Обществените форуми, кръгли 
маси, информационни кампании 
са ефективна форма за комуни-
кация, чиято цел е подобряване 
на управлението и засилване на 
гражданското участие. 
През годината, както в Страл-

джа така и по селата, с доказано 

най-ефективен метод за проуч-
ване на общественото мнение 
са приемните дни на кмета. За 
текущия мандат тези дни са 
разпределени със заповед, вклю-
чени са и в Хартата за правата 
на клиента, която предстои да 
бъде утвърдена. За улеснение на 
гражданите е въведено предва-
рително записване. През 2013г. 
приемните дни са посетени от 
680 граждани в Стралджа и още 
346 в селата, което е увеличе-
ние с 40% за Стралджа и 18% 
за селата. Изнесените приемни 
улесняват хората, живеещи 
извън общинския център. За 
съжаление основния проблем 
поставян от хората остава на-
мирането на работа. 

Друга форма за проучване 
на общественото мнение са 
анкетните карти. За периода 
156 граждани са попълнили 
такива с мнения за качеството 
на обслужване. Преобладават 
позитивните мнения – общо 
98 %. Малкото негативни са от 
селата. При анализа се налага 
извода , че демографската криза, 
обезлюдяването, отношенията 
в малката общност дават своя 
отпечатък и в обслужването, 
където всяко лично отношение 
може да прерасне в недоволство 
и жалба. 
Важна част от Програмата за 

постигане на добро управление 
и реализиране на практики за 
устойчиво развитие  са обуче-

нията на общински съветни-
ци, служители и граждански 
структури. Такива са проведе-
ни по линия на НСОРБ както 
и в изпълнение на проект по 
ОПАК. Младите хора, които 
трябва да бъдат активни учас-
тници в процесите и действията 
на гражданското общество, се 
насърчават да придобият под-
ходящи умения, да постигнат 
позиции за адекватно граждан-
ско образование. През отчетния 
период традиционно общината 
имаше своите съвместни про-
екти с представители на тази 
възрастова група. Продължава 
провеждането на т.н. Дни на 
отворените врати в рамките 
на съвместен проект с другите 
ямболски общини.
Оптимизиране структурата 

на общинска администрация  е 
един непрекъснат процес, нало-
жен от динамиката на времето 
и развиващата се нормативна 
база. През годината в общината 
е въведена нова структура на 
общинска администрация. По 
проект „Община Стралджа – за 
ефективна структура и подобре-
на дейност в полза на граждани-
те и бизнеса” е направен пълен 
функционален анализ на дейст-
ващата структура. Резултатите 
послужиха за приемане План 
за действие. Актуализирани са  
нови инструкции и Вътрешни 
правила. С мисълта за подобря-
ване работата на администраци-
ята  е изпълнението на проект 

„Компетентна администрация 
– гарант за добро управление”, 
финансиран по ОПАК. Обуче-
ни са 130 служители за което 
имат и връчен сертификат. През 
новата година предстоят  нови 
обучения. И нови проекти по 
ОПАК.
Общият стремеж е дейността 

на общинска администрация  да 
бъде  в отговор на справедли-
вите очаквания на гражданите. 
Местната власт да е достатъчно 
гъвкава, да се приспособява към 
променящите се потребности  и 
изисквания на съвременния ико-
номически и социален живот., 
управлението на местно ниво 
непрекъснато да се модернизи-
ра. Целта е повишаване доверие-
то към общинската управа, ОбС 
и общинска администрация. По-
стигане колкото може по-добри 
резултати в предлагане услугите 
на гражданите. Представяйки 
своята отчет за изпълнение на 
Програмата за управление кме-
тът Митко Андонов подчерта, че 
община Стралджа е в състояние 
да отговори на повишените из-
исквания на времето и гражда-
ните за което има необходимия 
ресурс, възможности и желание. 



418 февруари 2014 г. ÎÁÙÅÑÒÂÎ

 „ Äîìåéí Ìàðàø” 
– íîâàòîð è ïðîäúëæèòåë íà òðàäèöèè
Ðàçãîâîð ñ Åâãåíè Òðåí÷åâ, ñîáñòâåíèê íà „Äîìåéí Ìàðàø”  ÅÎÎÄ –Ñòðàëäæà, Èíâåñòèòîð íà ãîäèíàòà, 2013

- Г-н Тренчев,    „До-
мейн  –Мараш” ЕООД 
вече е част от визитката 
на Стралджа. Бихте ли 
представили дейността 
на винарната?

- „Домейн –Мараш” е 
модерна винарна от ново 
поколение и висок клас.  
Нашата философия  е от-
глеждане на собствени 
лозя и създаване на вина 
с любов към нас, виното 
и любителите на квали-
тетни питиета. Фактът, 
че избрахме Стралджа за 
местонахождението , не е 
случаен. Предварителни-
те проучвания ни дадоха 
сериозни доказателства 
за съществуването на ви-
нарството в този район 
от древни времена. Още 
траките населявали тази 
територия, се славели като 
добри лозари. Древног-
ръцките автори  описали 
тяхната любов към виното 
като пословична. Днес 
стралджанския район е 
известен с едни от най-
добрите си лозови масиви 
у нас. Ние разполагаме с 

над 500 дка винени лозя 
от сортовете Каберне Со-
виньон, Каберне Фран, 
Мерло, Сира, Малбек, Пти 
вердо, Пино ноар, Аликант 
буше, Шардоне, Траминер, 
Мускат о,тонел, Вионие, 
Семийон, Совиньон блан, 
Освен тях разполагаме с 
240 дка десертни лозя от 
сортовете  Италия, Алек-
сандрийски мискет, Ал-
фонс лавеле и Хамбургски 
мискет, намиращи се в 
радиус от 10 км. от ви-
нарната. Освен това за ви-
сокоалкохолните напитки  
„Домейн Мараш” използва 
суровина от овощни гради-
ни с 2000 дка насаждения 

с ябълки, сливи и вишни. 
Освен богатите масиви 
от лозя и плодни дръв-
чета, избата притежава и 
съхранява традициите за 
производство на вино и 
високоалкохолни напитки. 
Възприети са технологии, 
които са запазени още от 
древността.

- Прави впечатление, 
че не само запазвате 
стари и добре познати 
сортове, но налагате и 
нови, модерни, търсени 
на вътрешния и между-
народен пазар?

- Да, така е. Ние произ-

веждаме вина от червени 
и бели сортове грозде, 
от посадъчен материал 
селектиран от френски 
пепиниери и подбрани 
вследствие анализ на те-
роара. В продуктовата гама 
на винарната предвиждаме 
и производство на розови, 
пенливи и десертни вина. 
Екип от млади технолози 
с помощта на консултанти 
от Франция произвеждаме 
лимитирани серии вина с 
минимална технологична 
намеса. Държим на ка-
чествата, които суровината 
притежава и се гордеем с 
вина които имат първокла-
сен вкус и силно изразена 
регионалност и тероар.
Част от вината отлежават 
във френски и американ-
ски дъбови бъчви. 

-  Какъв е капаците-
тът на избата?

-  Комфортът на нашите 
продукти е напълно осигу-
рен. Капацитетът на избата 
е 4000 хл неръждаеми 
съдове , конструирани, 
произведени и окомплекто-
вани по наши изисквания. 

Вината ни отлежават в 225 
и 400 литрови бурета от 
френски и американски 
дъб, подредени в подземно 
избено отделение  при по-
стоянен контрол на влаж-
ност и температура. Имаме 
възможност да използваме 
бутилки с обем от 175  до 
1000 мл , за любителите на 
наливни вина предлагаме 
опаковки Бег ин Бокс с 
обем по 3,5,10 и 20 л.

- Това означава ли, че 
преди празници  всеки 
почитател на високока-
чествено вино би могъл 
да посети винарната и 
да си купи нужното ко-
личество по избор- бяло 
или червено и съответна 
марка?

- Да, ние приемаме като 
„Добре дошъл” всеки наш 
клиент и сме готови да 
предоставим избор според 
вкуса и желанието. Готови 
сме да задоволим и най-
прецизните купувачи. И 
сме сигурни, че с нашите 
питиета всеки празник ще 
получи нова очарователна 
и незабравимо окраска.

- За кратката исто-
рия на винарна „Домейн 
Мараш” отличията вече 
никак не са малко. Посо-
чете някой от тях.

-  Избата  безспорно 
намира своето достойно 
място сред най-добрите 
български винопроизво-
дители. Наши продукти 
са носители на различни 
отличия. Мога да спомена 
успешното ни предста-
вяне на Международната 
туристическа борса „Ва-
канция”, сребърните ме-
дали за Lenea Коломбар, 
Ленея Мускат и Шардоне 
от дефилето на младото 
вино в Пловдив 2012г., 
когато журито отсъди 83т. 
– най-високата оценка в 
категорията на наши вина, 
престижно беше участието 
ни и на Първия Балкански 
винен форум /BIWC/ както 
и на редица други състеза-
ния и прояви.

- Благодаря Ви за това 
интервю .  Пожелавам 
нови успехи!

Красив и незабравим е празникът Трифон-Зарезан, 
който всяка година организира община Стралджа и чи-
талище "Просвета-1892". В него има много настроение, 
надежди за плодородие, песни и танци, народна веселба 
и разбира се много наздравици. Гости на кмета Митко 
Андонов тази година бяха Темиртай Избастин, управля-
ващ посолството на Република Казахстан в РБългария 
и ръководител на дипломатическа мисия, областният 
управител Николай Пенев със своите заместници 
Иван Иванов и Ахмед Мехмедов, представители на 
фирмите-производители на грозде и вино от общината, 
представители на различни организации, кооперации, 
общински съветници, кметове и кметски наместници 
от общината, екип на информационна агенция "Синхуа" 
Китай както и множество журналисти. "С тържества-
та в лозята на Стралджа и останалите села в нашата 
община ние искаме да кажем на всички, че където 
са расли лози , пак ще ги има.Божественото дърво е 
местна ценност и част от нашия живот. Всяка година 
на този ден в огнището пита се пече, бъклица с вино 
се подготвя от най-добрите винари и всички пътища 

Çàðåçàíñêè ïðàçíèöè è â ñåëàòà
Празници посветени но лозята и виното бяха орга-

низирани почти във всички села на общината. Пищен 
и запомнящ се беше Трифон.Зарезан в Лозенец, където 
домакинът Христо Стойнов изненада своите гости с 
котленска народна музика и баница с 4 крачки наденица.
Кметският наместник на Атолово Стефан Сотиров беше 
щастлив да поздрави лозари и винари от селото. Много 
настроение имаше и в празника на с.Каменец, където 
лично кмета Живко Димитров даде старт на зарязва-
нето. В Джинот кметство, читалище и пенсионерски 
клуб отново се обединиха, за да направят един чудесен 
празник с посвещение на Трифон-Зарезан, с пожелания 
за берекет и реки от вино есенес. В Иречеково наздра-
виците бяха както за Трифонов ден, така и за кукеровде.
Воденичанските почитатели на най-красивия мъжки 
празник показаха, че обичат и тачат традициите. И че от 
керацата може да става вълшебно вино от което пиеш ли 
веднъж ще искаш непременно да повториш и да илядиш.

Ïèéòå, ïðèÿòåëè, îò ñòðàëäæàíñêîòî!
водят към лозята. Добре 
знаем, че там с лице към 
изгрева три пъти трябва 
да се прекръстим преди 
да резнем три пъти пър-
вата лоза и да полеем с 
червено вино и свете-
на водя с пожеланието : 
"Хаирлия да е! Благодат-
на година да ни радва, 
благословен да е труда 
ни!", каза в своето поз-
дравление кмета Митко 
Андонов , за да допълни 
"Гледайте виното как се 
червенее, как праща ис-
кри в чашата, как гладко 
се лее! Пийте, приятели, 
от стралджанското! И 
споменавайте, обичайте и 
ценете това, което нашата 
земя ражда!"
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Â  æåíñêèÿ ìåñåö ìàðò ñ êëóá „Íàäåæäà”

Åìîöèè çà äàìèòå 
îò Ñòðàëäæà
Месец март е най-наси-

тен с прояви, организирани 
от дамската организация 
„Надежда” в Стралджа. 
Традицията и тази година 
няма да се наруши. Управи-
телният съвет вече има ре-
шение за  свое присъствие 
на Общинския кукерски 
празник, който съвпада с 
Първи март, Ден на Баба 
Марта. Така  страшните 
мъже –кукери ще бъдат  
„усмихнати” с мартенички-
те  на Мартенки – красиви-
те внучки на Баба Марта. 
Клуб „Надежда” подготвя 
и своето традиционно дам-
ско осмомартенско парти, 
което е планирано за 6 
март.  Поканата за учас-
тие ще бъде към всички 

жени от града и общината 
без значение за възраст 
или  професия. Идеята 
е да се съберат колкото 
може повече участници, 

да почувстват красотата и 
богатството на празника, 
да забравят грижите, да 
бъдат красиви и щастливи, 
обясняват идеята си жените 

заедно с обещанието за 
много изненади.

Междувременно  тече 
подготовката и за организа-
цията на спортния празник 
„Блага вест” патент отново 
на клуб „Надежда”. Той се 
провежда винаги в навече-
рието на Първа пролет и 
Благовещение, съпътстван 
е с туристически прехо-
ди и спортни състезания. 
След него ще дойде ред и 
на Великденския празник 
„Баба учи внуче”, който 
събира различни поколе-
ния, възстановява народ-
ни традиции, предизвиква 
таланти за украсяване на 
великденски яйца и създава 
изключително настроение 
за малки и големи. 

Èíèöèàòèâè,  
ïðåâåíöèÿ, ãðèæè
Разработка и утвърждаване на Статут за дейността си  

планира Консултативния кабинет при МКБППМН. През 
първото тримесечие е активната работа по документа , 
а приемането му   ще стане през април. На вниманието 
на кабинета, който развива полезна и доста инициативна  
възпитателна дейност, ще бъде отново   работата на 
Училищните комисии, обществените възпитатели, вза-
имодействието с инспектор Детска педагогическа стая/
ДПС/. Ще продължи превенцията на тютюнопушенето 
и наркоманията в училищата, социалната адаптация. 
Свое място ще има и  съвместната дейност с Центъра 
за обществена подкрепа/ЦОП/. 

Съгласно приетият годишен план  социално-пре-
вантивната дейност на комисията и Консултативния 
кабинет ще бъде насочена към организиране на меро-
приятия съвместно с ДПС, отдел „Закрила на детето”, 
ЦОП, НПО на територията на общината, свързани с 
престъпления и противообществени прояви, превенция 
на наркомании, проституция, сексуална експлоатация на 
деца и трафик, безнадзорност, скитничество и просия, 
превенция на застрашените от отпадане от училище. 
Конкретните мерки се състоят във водене на регистър 
на всички неучещи и неработещи, непълнолетни в об-
щината, освободени от СПИ, ВУИ както и на условно 
осъдени. Предприемане на инициативи за повишаване 
тяхната квалификация, професионално обучение, 
подпомагане за намиране на работа. Предстои акту-
ализацията и на регистър за застрашените от отпадане 
от училище деца и оказване съдействие на учебните 
заведения, на отдел „Образование” при общината за об-
хващане на подлежащите на задължително образование 
деца, както и подпомагане на родителите които срещат 
затруднения при възпитанието на децата си.

Äà ñïå÷åëèø óâàæåíèå è îáè÷
Младият стоматолог д-р Христо Костадинов, който работи 

във Войника, успя бързо да спечели обичта и уважението на 
местните хора. Спокоен, ведър и усмихнат, той посреща всеки 
от пациентите си с непринудена сърдечност. Професионалните 
умения докторът комбинира с една привлекателна човечност, 
което кара хората да се чувстват спокойни при него, да му вярват 
и да посещават кабинета  с удоволствие. 

Поздравления д-р Костадинов! Един наистина вече рядко 
срещан у нас специалист, ценен от пациенти и колеги.

Ñëåäêîíãðåñíî
Делегатите на  заседанието  на 48-я конгрес на БСП  - Митко 

Андонов, кмет на общината,  Мария Толева, председател на 
ОбС на БСП и зам. кмет, Иван Георгиев, зам кмет:

„БСП има своята богата и сложна история. През различ-
ните години сме минавали през какви ли не изпитания. Ще 
преодолеем всяка нова трудност застанала пред нас. И ще 
намерим сили на изборите за ЕП да сме единни, обединени 
около листата на партията в подкрепа на нашите кандидати. 
И с увереността, че БСП има своето бъдеще! Защото има и 
своите достойни лидери!”

Ученици от СОУ ”П. 
Яворов” Стралджа взеха 
участие в зимния кръг на 
турнира „Математика без 
граници” 2014. Децата, 
чийто ръководител е Бин-
ка Караколева, достойно 
премериха сили в състе-

занието, което обедини 
5170 участници- ученици 
от България, Русия и Ук-
райна. 
Всички участници в тур-

нира  от СОУ ”П.Яворов”  
получиха Сертификати и 
поздравления от дирек-

тора Валентина Марино-
ва. Предстои пролетното 
издание на състезанието 
през април, когато отново 
стралджанските матема-
тици ще докажат възмож-
ностите си. „Математиката  
е трудна за тези, които не 

я познават и не я обичат. 
Тя е предизвикателство 
за учениците от нашето 
училище и аз се гордея с 
това!”, подчерта г-жа Ма-
ринова, която е уверена, че 
новите успехи на младите 
математици предстоят.

Èíòåðåñ êúì 
ïëóâàíåòî
От 11 февруари в СОУ"П.Яворов" са пуснати 

в действие  плувните басейни. До края на м.март 
учениците от ІІ до ХІІ клас ще имат възможност в 
часовете по физкултура да плуват, да се обучават в 
различни стилове, да се подготвят за състезанията, 
които традиционно се провеждат в училището. Во-
дата в басейните се поддържа безупречно чиста и с 
нормална температура. Осигурен е спасител, който 
държи под контрол децата по време на плуването. 
Според директора Валентина Маринова "плуването 
е спорт, който осигурява на подрастващите по-добро 
здраве, укрепване на имунната система и желание 
за спортуване и училищното ръководство няма да 
пести средства за поддържането на този интерес".

Â ïëåí íà 
ìàòåìàòè÷åñêàòà ìàãèÿ
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Çà åäèí ïàìåòíèê â Ñòðàëäæà Çà åäèí ïàìåòíèê â Ñòðàëäæà 
èëè
Äîñòàòú÷íè 
ëè ñà ïåñíèòå 
è ëåãåíäèòå?

 „ ÒÐÈÔÎÍ ÍÀ ÄÎÁÐÈ ÄÓÌÀØÅ” 
ÑÚÑÒÀÂÅÍÀ Â ÑÒÐÀËÄÆÀ?

 „ Всички знаем за майсторството, с което Вълкана пееше песента  
за Алтънлъ Стоян войвода. Аз знам, че  на дядо  Митю – Митиш-
ката сестра му Стойка била много близка с леля Вълкана, която 
идва в Стралджа при брат си  едва на 17-18 г. И от тогава датира 
запознанството й със Стойка, която пък била голяма песнопойка и 
красавица. /Историята на тази жена  е доста тъжна – оженила се за 
един богат мъж от Тополчане, който бил и голям каскънджия. Кой 
знае от какво Стойка умира твърде млада./ И двете с кака Вълка-
на,  много често били заедно, пеели песни нагиздени в красивите 
стралджански народни носии. Лично Вълкана ми потвърди, още 
при първото си идване тук през 90-те, че тази песен и още не малко 
други е научила от Стойка, а това ме навежда на мисълта, че текста 
е съставен именно в Стралджа и то от тази песнопойка – страл-
джанката Стойка”.

Стралджанската община е 
една от малкото / ако не и 
единствена у нас/, в  която през 
последните години  са изграде-
ни и открити най-много нови 
паметници. Това бе подчертано 
на областна комисия по паметни-
ците    в Ямбол. И е неоспорим 
факт. Идеите за нови паметници 
в града продължават. 

Във връзка с предложение на 
съветника Гроздан Иванов  за  
поставяне мемориална плоча на 
хайдутите Трифон и Добри, след 
обсъждане в ОбС кметът на об-
щината Митко Андонов, назначи 
комисия, която да направи нуж-
ните проучвания, консултации 
за доказване необходимостта от 
такъв паметник на територията 
на общинския център с пред-
ложение за конкретно решение 
. В нея участваха  гл.експерт 
„Култура” Кольо Пехливанов, 
Добрина Берова, историк и автор 
на книгата  „Стралджа – ис-
тория, традиции, духовност”, 
Стефан Бакърджиев, директор 
на Регионален исторически му-
зей - Ямбол, Снежана Вълкова, 
директор на Исторически музей 
– Стралджа, Цветелина Тончева, 
съветник и историк по образова-
телен ценз. На своето първо за-
седание, комисията, ръководена 
от председателя Мария Толева, 
зам.кмет на общината, в при-
съствието на вносителя Гроздан 
Иванов , обсъди както доводите в 
направеното предложение , така 
и становището на кмета Митко 
Андонов. 

Присъстващите се отнесоха 
с необходимата сериозност към 
идеята за такава плоча, което 
да бъде израз на почит и при-
знателност към участниците в 
националноосвободителните 
борби , да спомага за запазване 
на историческата памет и въз-
питание в родолюбие. В същото 
време специалистите- историци 
се произнесоха, че издигането на 
такъв паметник „трябва да почи-

ва на достоверни и проверени 
исторически факти”. Още преди 
началото на дебатите вносителят, 
Гроздан Иванов, позовавайки се 
на обичаната от стралджанци 
народна песен „Трифон на До-
бри думаше”,  изрази мнение, 
че „комисията не е необходима  
и издигането на  такъв паметник 
не е нужно да  стане непременно 
в  родното   или лобно място на 
историческата личност.” 

Според Добрина Берова, която 
е изследвала  цитираната песен, 
„има известни шест нейни  ва-
рианти – от историята на Едрьо 
Шедерски, от Атанас Пеев в кни-
гата „Сивковия род”, от книгата 
на Васил Дечев/най-добрия по-
знавач на хайдушкото движение/ 
„Дорде е Стара планина” и др…” 
Данни за двамата хайдути има 
предимно във фолклора. Така 
за Трифон се знае, че е роден 
в Г.Александрово, а Добри е от 
Сливен. Трифон става байрактар 
на Кара Съби, а по-късно събира 
дружина , която действа в района  
на Марашкия Балкан и Бакаджи-
ка. Добри  бил знаменосец в дру-
жината. Хайдутите се сражавали 
с турци, татари и черкези. Три-
фон загива, а Добри, след бой, 
заминава в Твърдишкия Балкан. 
По фамилни предания на имена-
та на двамата хайдути кръщава 
близнаците си  Паруш Панайотов 
от с. Мараш. Тези близнаци, 
както поясни г-жа Берова, „не 
са били хайдути ,  а хайдуци / 
разбойници/ и пакостели и на 
българи. Убити са от Кара Мано 
от Г.Александрово.” след което 
беше категорична: „Аз също съм 
голям патриот, България има 
много герои, но не можем на 
всички да направим паметници, 
както не може да има навсякъде 
такива на Ботев и на Левски. За 
изграждането на един паметник, 
който ще остане в историята, не 
е достатъчно да сме само местни 
патриоти, трябва да вземем под 
внимание историческите факти.”

Това стана повод за видимо 
раздразнение на г-н Иванов, 
който напусна заседанието.

ßÐÊÀÒÀ ÑËÅÄÀ ÍÀ 
ÏÀÍÀÉÎÒ ÕÈÒÎÂ
Според историците най-ярка 

диря като хайдутин-народен 
закрилник в този край е оставил 
Панайот Хитов. На него е по-
строеният паметник в местността 
„Орешака” в Мараша.

Добрина Берова: „ За първи 
път войводата идва в Страл-
джа  през 1859 г. където четата 
му е посрещната от кмета на 
селото Иван. От тук войводата 
си провежда наказателна акция 
срещу черкезите от с.Могила. 
Участник в това сражение бил 
и стралджанеца Иван Железчев. 
Многократни  били посещенията 
на Панайот Хитов в Стралджа. 
Това става повод край селището 
в Подбалкана да бъде издигнат 
паметник на войводата, като и 
преди това не липсвал спор кои 
имена да бъдат изписани на него. 
Надделява мнението  паметникът 
да бъде единствено с посвещение 
на П.Хитов.”

Стефан Бакърджиев: „ Чест 
прави на община Стралджа и 
на кмета Митко Андонов, че 
се тръгва по правилния ред за 
изграждане на един паметник. За-
щото познаваме не малко  случаи 
при които се допускат грешки. 
В историята фактите имат го-
лямо значение. Поставянето на 
една мемориална плоча трябва 
сериозно да се обмисля. Да, от 
фолклора черпим много хайдуш-
ки имена, но реално някой от тях 
не съществуват. Дейността на 
Трифон и Добри  е оспорвана, 
това е факт.”

В хода на разговора като ва-
рианти за паметник, който да се 
свързва с освободителната война, 
беше обсъдено присъствието в 
Стралджа на един поборник-оп-
ълченец Захария Господинов, не 
беше подминат факта, че в Лозе-
нец е посрещнат лично ген.Тотле-
бен/фактът е документиран/, при-
помнени бяха легенди за Индже 
войвода и Паисий. Прокрадна се 
идеята и за преместване на па-
метника на П.Хитов в Стралджа. 
В крайна сметка комисията все 
пак се обедини около това, че в 
Стралджа трябва да се направи 
паметна плоча с посвещение на 
Националноосвободителната 
борба. Не е подминато  и пред-
ложението  за поставяне такава 
плоча на църквата „Св.Архангел 
Михаил” в Стралджа по повод 
на това, че на 10 октомври 1942 
г.  в тази църква пренощуват 
костите на Георги Сава Раковски 

при пренасянето им  от София за 
Пантеона в Котел. Според исто-
риците все пак най-подходящото 
събитие за поставяне на паметна 
плоча остава Освобождението  на 
Стралджа и съседните селища от 
турското робство, което е доку-
ментирано в книгата на Добрина 
Берова.

   
ÏÎ  äèðÿòà íà 
ñïîìåíèòå
В очакване  мнения на граж-

дани  по темата  сподели спо-

мени Пенка Трифонова:  
„ Аз ще се опитам да пре-

разкажа бащините си спомени 
от това, което е разказвал дядо 
ми Атанас Вълев Атанасов. Той 
пък запомнил това от своя дядо 
Танас – кръчмар в Стралджа. 
В неговото кафене, на път за 
Гьоля, където режели шавар, 
турците спирали да пият кафе. 
Там се отбивали и бащата на 
Съби Добрев заедно със своя 
приятел дядо Атанас- Брадата 
както и негов приятел Гани 
от Балкана. Тъкмо за него, 
за Гани,  се твърдяло, че има 
връзка с Трифон и Добри, 
носел им хабер за турците, 

помагал им. Само, че в един 
период от време спрял да по-
сещава кафенето и кръчмаря 
забелязал това, дори изразил 
съмнение, че може Гани да 
е убит. Като допълнение за 
това дошли разпитите на дядо 
Танас от турците. Достойният 
българин отрекъл каквото и да 
е за Гани и за хайдутите, но 
това дало на всички да разбе-
рат, че те наистина са шетали 
из стралджанско. Дали е само 
съмнение или случайност,  но 
малко по-късно турци отново 
гостували в кръчмата на дядо 
Танас, поръчали кафе и поже-
лала той да направи и за себе 
си, да пият заедно. Послушал 
ги добрия домакин, изпил 
кафето, в което  турците неза-
белязано сложили отрова, и … 
починал. Тогава синът му поел 
дюкянчето, но много скоро го 
затворил от страх, че може още 
беди да се случат. Междувре-
менно слуховете за Трифон и 
Добри не спрели. Чуло се, че 
били в някаква мелница между 
Пъдарево и Стралджа, където 

редовно се срещали с Гани, и 
ги убили заедно с мелничаря. 
Много по-късно  по време на 

първите ТКЗС-арски години, 
започва градежа на къщи в 
махалата. Тати пожелал целия 
джинс Въльоолар да се съберат 
и да помогнат за издигане дом 
на  Дани, сирака. Разваляйки 
старите салми с плетни, на-
мират скелет, което сериозно 
ги стреснало. Допитват се до 
най-възрастния дядо Йорги 
Михалеолу и тогава дошло 
предположението, че може би 
ранения от турците Гани да се 
е скрил там, а след това да е 
починал от раните си.   



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

141 години ни делят от онзи 
сив и студен 18 февруари 1873 
година, когато в околностите на 
София е обесен най – достойния 
син на България – Васил Ива-
нов Кунчев.  Левски, Дяконът, 
Джингиби /Неуловимият/ или 
Апостолът на свободата – малка 
част от псевдонимите под които е 
известен.   Роден на 18 юли 1837 
година в тежко и размирно вре-
ме, време на вековна гнет. Но и 
време на пробуждащ се стремеж 
за освобождение.

Левски – идеолог и органи-
затор на българската нацио-
нална революция, основател 
на Вътрешната революционна 
организация и на Българския ре-
волюционен централен комитет. 

Дяконът, който най – добре от 
всичките си съвременници раз-
бира, че в национално освободи-
телното движение е необходимо 
да бъде въвлечена цялата нация, 
всички национални слоеве – и 
буржоазията, и селяните, и за-
наятчиите, и интелигенцията, 
всички до един, които искат да 
отхвърлят чуждото господство.

Апостолът на свободата, за 
който революцията е средство 
за постигане на „Чиста и свята 
република”, в която всички хора 
да бъдат равни, без значение 
раса, народност и вяра.

Неуловимият – човека, който 
запалва революционния огън 
и в най – затънтените краища 
на изстрадалото ни Отечество. 

Този който народа ни превърна 
в легенда!

Без значение с кое от мно-
гобройните му имена ще го 
наречем, той си остава човека 
обрекъл живота си за свободата 
на България. Най – светлият об-
раз в нашата история. Каквото и 
колкото да кажем винаги ще бъде 
малко и недостатъчно, за герои-
зма и саможертвата на Апостола 
на свободата. 

   Всяка година на тази дата 
свеждаме глави и се прекланяме 
пред подвига на Левски, но ся-
каш все по – често започнахме 
да забравя ме какво ни завеща 
и за какво даде живота си той!

Исторически музей

141 ãîäèíè áåçñìúðòèå!141 ãîäèíè áåçñìúðòèå!

Íàñúð÷åíèå  â áóäèòåëíîñò
Община Страл-

джа ревниво пази 
своите читалища. В 
21 от селата тяхна-
та дейност се под-
държа, обогатява и 
разнообразява. Ос-
новно развитието на 
дейността е насоче-
на  към обогатяване 
на културния живот 
по места, задоволя-
ване потребностите 
на гражданите чрез 
дейностите – биб-
лиотека, любител-
ско художествено  
творчество, участие 
във фестивали и кон-
курси, подобряване 
капацитета на чи-
талищните дейци, 
чествания на праз-
ници и годишнини, 

работа по проекти.
Общината, която разпределя субсидиите, осигурява и оземляване на всяко от читалищата с по 50 дка 

земеделска земя, която се отдава под наем, а средствата покриват разходи свързани с културно-масови 
инициативи. Проблемите, които влияят на читалищата са най-вече негативните демографски промени, 
обезлюдяването на селата и застаряване на населението, сериозно е влиянието на компютрите и теле-
визията, ограничените финансови възможности за обогатяване на библиотечния фонд,  недостатъчното 
въвеждане на информационни технологии, липсата на новаторство и предприемчивост, отсъствието на 
млади хора в читалищните структури, недостатъчната работа по проекти. В тази връзка местните кул-
турни институти , изпълнявайки своята годишна програма, обръщат внимание на запазване културното 
наследство, развитие на художествено-творческата дейност, ускорено въвеждане на информационни 
технологии, През годината ще се обръща по-сериозно внимание на библиотечната дейност и привличане 
интереса към книгата, ще продължи обогатяването на местните етнографски сбирки и извършване на 
краеведческа дейност. Ще се насърчават инициативи за сформиране на школи и кръжоци за работа с 
децата, певчески групи, танцови състави и театрални форми, както и изявите им в различни фестивали 
и събори. Ще се разширява и обогатява дейността на читалищата по програмата „Глобални библиотеки”

„Îáè÷àì òå” çâó÷è 
ïðåêðàñíî è íà …80
Колко  мно го 

обичат  прекрас-
ната поезия на П. 
Кр. Яворов пока-
заха членовете на 
клуб „Дълголетие” 
в  Стралджа .  На 
среща, посветена 
на 136-та годишни-
на от рождението 
на поета, отдавна 
прехвърлилите въз-
растта на любовта 
побелели мъже и 
жени дадоха при-
мер как се рецитира любовна и харамийска поезия. Нежната  ма-
кедонска душа на Любка Александрова  буквално разцъфтя докато 
рецитираше  „Две хубави очи” и „Мяра според мяра”.  Сълзи и 
огън  блестяха в очите й докато рецитираше вдъхновено „С враг 
врагувам- мяра според мяра, с благ благувам- вяра зарад вяра…” 
Заразителният патос тя „оправда” с красивите спомени от младост-
та когато в гр.Гоце Делчев всеки ден минавала край паметника на  
войводата и той се превърнал в символ на нейните патриотични 
чувства. Маринка Колева беше тази, която развълнува всички с из-
пълнението на стихотворението „На нивата”. Емоциите взеха връх  
след стихотворението „Градушка” изпълнено от Динка Пачова. 
Присъстващите останаха дълбоко впечатлени и от изпълнението 
на „Арменци” от Желязка Михалчева. Преходът към любовната 
поезия сполучливо направи Николинка Стойчева, която декламира 
„Обичам те”, за да последват още стихотворения от този цикъл. 
Развълнувани и горди от това, че са българи, наследници на Яво-
ровото прекрасно поетично творчество  жени и мъже без покана 
запяха „Мяра според мяра”, за да продължат със „Заточеници” и 
други патриотични песни. „Това е нашият начин да почетем един 
велик български творец!”, подчерта Донка Атанасова, председател 
на клуба. Тя благодари и на Петранка Рахнева, която припомни на 
присъстващите основните моменти от  живота и творчеството на 
великия  Яворов.

Ñòðàëäæà ñ ó÷àñòèå íà ìåæäóíàðîäíà áîðñà
Народна  носия  от 

стралджанско и кукерска 
маска както и рекламни 
материали ще предста-
вят община Стралджа на  
Международната турис-
тическа борса ВАКАН-

ЦИЯ & СПА ЕКСПО , която се проведе от 13 до 15 февруари 
в Интер Експо Център София. В  изложението, което е 31-во 
по ред и  се организира от Министерство на икономиката и 
енергетиката, вземат участие национални туристически орга-
низации, туроператори, общини, хотели, фирми от България 
и още 20 страни от целия свят. Програмата е била наситена с 
пресконференции, презентации, дискусии, кръгли маси както 
и демонстрация на местни обичаи и традиции, дегустации, 
атрактивни развлечения. 

Участието на  община Стралджа е във връзка с изпълнение 
на проекта „Тонзос-Магията на Тунджа”- маркетинг на турис-
тическа дестинация „Тунджа-Ямбол-Стралджа-Болярово”.

Кметът на община Стралджа Митко Андонов присъства 
на официалното откриване на туристическата борса и пре-
зентацията на община Стралджа.

Археологически разкопки предстоят в 
района на Стралджа тази година.   Според     
Стефан Бакърджиев, директор на Регионален  
исторически музей Ямбол , който гостува в 
общината заедно с Добрина Берова, автор на 
книгата за историята на общинския център,   
най-сериозните проучвания   за периода са 
планирани  тук като  търсенето на арте факти 
ще бъде най-масирано по трасето на  газопро-
вода Недялско-Лозенец. Точно там  попадат 
три от интересните от историческа гледна 
точка тракийски могили. Очаква се новоот-
критите експонати  да бъдат предоставени 
на Исторически музей Стралджа.

Финансирането ще бъде във връзка с 
Газопровода , но не е изключено да се при-
влекат и спонсори. Стралджанският район е 
един от малко изследваните от археолозите 

Àðõåîëîãè÷åñêè 
èíòåðåñ â 
Ñòðàëäæàíñêî

и планираните разкопки ще дадат 
още яснота за богатото минало на 
този край.

При предишни разкопки от тра-
кийските могили 
край Стралджа , 
както и по трасе-
то на АМ „Тра-
кия” , са открити 
и  запазени  не 
малко уникални 
древни съдове, 
оръдия на труда и 

други предмети, които се съхраняват 
в Исторически музей Стралджа  и  
представляват интерес  за посети-
телите.



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

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

818 февруари 2014 г.

Íîâî ñïîðòíî îáóðóäâàíå
Баскетболни кошове, маси за тенис, футболни врати, 

топки, джаги - това е част от новото спортно оборуд-
ване в СОУ"П.Яворов". Доставката е в изпълнение на 
проект " BG 051РО001-3.1.06 "Подобряване качеството 
на образованието в средищните училища чрез въвеж-
дане на целодневна организация на учебния процес" с 
финансовата подкрепа на ОП"Развитие на човешките 
ресурси", съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

Êóêåðñêèòå èãðè â ñòðàëäæàíñêî 
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Êðàñèâà òðàäèöèÿ 
ïî-ñèëíà îò çàêîí

Влезе ли месец февруари 
и в стралджанския край за-
почва  подготовка за един от 
най-красивите, най-шумни и 
най-мъжки празници – кукеров-
ден. За него се подготвят както 
участниците в игрите, така 
и тези, от чието майсторство 
зависи богатството и красота-
та на костюмите. За да може 
в деня на игрите театърът на 
открито да се превърне в  едно 
незабравимо зрелище. До днес 
в Стралджа се твърди, че който 
обича кукерите – почита тради-
циите, който почита традициите 
значи обича Стралджа , а който 

обича Стралджа – обича и Бъл-
гария. През всичките години от 
историята на Стралджа няма 
случай на пренебрегване на 
кукерските игри. Надеждата 
звънът на хлопките да прогони 
злото е наложила  традицията 
като закон. Всички в сърцето 
на Кукерландия, както наричат 
Стралджа , подкрепят този 
празник.

Тази година читалище ”Про-
света-1892” изведе една осо-
бено красива кукерска група 
в която се включиха млади и 
по-възрастни мъже с много  
красиви и оригинални  маски. 

Жълто, оранжево, червено, 
зелено са основните цветове 
които греят по  гугли и капа-
шони, безброй кордели се реят 
от върха на маската, различни  
по форма огледала отразяват 
слънчевите лъчи. Всеки  
уважаващ себе си кукер 
слага на кръста по над 
100 хлопки, които се при-

държат от красиво изработени 
ремъци, в костюма непременно 
присъства т.н. завеска, на кра-
ката са красивите шарени като 
дъгата гети, многоцветни са и  
ръкавиците. Костюмът завърш-
ва непременно с гега или помет. 
Всяка кукерска група си има и 
други персонажи – доктор, меч-
ка и мечкадарин, котка, поп…
Най-важни  обаче са кукерската 
булка и годеник. При обхода 
по домовете те благославят за 
здраве и берекет. Това са ос-
новните герои които участват 
и в ритуала по заораването и 

засяването.
Тази година кукерите, които 

гониха злото в Стралджа, бяха 
над 50. Хубавото е, че между тях 
имаше и не малко деца. В не-
делния ден лично кмета Митко 
Андонов поздрави участниците 
и заедно с Мария Толева, зам.
кмет и председател на читали-
щето, връчиха грамоти на всеки 
участник.

Не по-малко интересни и 
пищни бяха кукерските игри във 
Воденичане, където изпълниха 
всички ритуали. Да се насладят 
на народното изкуство в селото 
пристигнаха хора от близо и 
далеч. Групата и тук беше над 
50 маскирани, прелестни бяха 
най-малките участници, деца 
на по 3-4 годинки, които доста-
тъчно ясно доказват, че тради-
цията е жива и ще продължава. 
Многобройни и интересни бяха 
кукерските групи на Джинот и 
Каменец. Отново читалищата, в 

ролята на организатори, успяха 
да обединят различните поколе-
ния, да накарат местните хора 
да излязат и да се радват на 
шествието. С надеждата за нова 
по-добра , щедра и плодородна 
година и с пожеланието „Да иде 
в дън земята злото, да бъде цар 

доброто!”
В предстоящите събота и 

неделя кукерски игри предстоят 
и с.Иречеково. Всички групи за-
явяват участие и в предстоящия 
Общински кукерски празник, 
който е насрочен за 1 март в 
Стралджа. 

Старият бряст в Сливен 
участва в конкурса "Европей-
ско дърво на годината 2014" 
Можем да помогнем като гла-
суваме за дървото, което и 
ние обичаме. Правилата за 
гласуването са публикувани 
на официалната страница на 
конкурса www.treeoftheyear.
org. Можете да давате своя глас 
до 28 февруари. Старият бряст 

в Сливен убедително спечели 
с 6 097 гласа националния 
конкурс "Дърво с корен 2013". 
Легендарното дърво се намира 
в центъра на Сливен и е повече 
от природна забележителност. 
То се приема като красив 
символ както на Сливен, така 
и на областта, и на съседните 
селища. Дървото е от вида пол-
ски бряст /Ulmus minor Mill/, 

обявен е за вековно дърво още 
през 1949г. и е на възраст 1100 
г. с височина 10 м. и обиколка 
5,65 м. В четвъртото издание 
на конкурса "Европейско дър-
во на годината 2014" участват 
10 дървета - от България, 
Унгария, Чехия, Словакия, 
Полша, Уелс, Франция, Ита-
лия, Ирландия, Шотландия. 
Състезанието се провежда 

под надслов: " Ние не търсим 
най-старото, най-високото, 
най-дебелото, най-красивото 
или най-редкия вид дърво. 
Търсим НАЙ-ОБИЧАНОТО 
дърво, запечатало се в сърцата 
и умовете на хората и тяхната 
общност". Да гласуваме за 
Стария бряст, който и ние 
обичаме! Той очаква нашата 
подкрепа!

È Ñòðàëäæà îáè÷à Ñòàðèÿ áðÿñò! Äà ãëàñóâàìå!


