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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

 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!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 9)   7. 4. 2015 ã. 

НЕКА СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРЕОБРАЗЯТ ЗЕМЯТА!
ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай настъпващите Великденски празници.
В очакване на великото  тайнство на Възкресението, нека обичта към ближния, топлотата към непо-

знатия, милосърдието към нуждаещия се и добротата помежду ни изпълнят нашите сърца.
Великият ден за пореден път да озари душите ни,  да усетим победоносната любов, възтържеству-

ващото добро.
Христос Воскресе,  за да вярваме, че бъдещето е по-успешно от миналото и никога да не забравяме 

мечтите си. 
Бъдете живи и здрави! Нека Възкресението Христово изпълни с радост всеки дом!
Пожелавам ви светли празници, здраве и щастие!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ,  ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÐÀÁÎÒÍÈÖÈ!
Приемете моите  най-искрени поздравления по повод вашия про-

фесионален празник и искрените ми пожелания за здраве и успехи 
в призванието  да спасявате живота.

Празникът на най- хуманния човешки труд е повод още веднъж 
да засвидетелстваме нашето уважение и признателност за изключи-
телната ви човещина и съпричастност към болките  на всички нас.

Благодарим ви за надеждата, с която ни дарявате, за грижите за 
здравето и дълголетието ни, за благородството и морала.
Бъдете благословени!
Честит празник!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ 
НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ÄÀ ÆÈÂÅÅÌ Â ÐÀÇÁÈÐÀÒÅËÑÒÂÎ È ÓÂÀÆÅÍÈÅ 
Всяка година на 8 април  ром-

ската общност у нас отбелязва 
своя празник. Ромите са сред 
българските граждани, които в 
днешното трудно време изпитват 
редица несгоди. Ако има желание 
за промяна, тя трябва да започне 
от упоритостта в усвояване на 
знания в училище, завършване 
на основно и стремеж към средно 
образование,  придобиване на 
квалификация, оттам и осигуря-
ване на заетост.  С пожелание за 
здраве, за повече отговорност , 
разбирателство , за  спазване на 
законността, за взаимно уважение  и толерантност 
Честит празник! 

×ÅÑÒÈÒÎ ÂÚÇÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ!×ÅÑÒÈÒÎ ÂÚÇÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ!
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Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ПРОМОЦИЯ
ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß – 

ÑÒÐÀËÄÆÀ!
Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Страл-

джа съобщава на своите абонати, че предлага   
ИЗГОДНА  ПРОМОЦИЯ.

Всички  абонати, които  сключат договор за 2 години, 
ще  ползват НАМАЛЕНИЕ  на  месечната такса:
от  14 лв. на  9,80 лв. 
Възползвайте се от предложението!

Âìåñòî ïðîëåòåí àïåë

Ïîâåäåíèåòî îïðåäåëÿ 
íà÷èíà íà æèâîò 

Млада майка   изля пред 
мен  гнева и болката си от 
това, че някой беше изхвърлил 
на нейната улица… труп на 
животно. Жената с право се 
притесняваше за здравето на 
децата си. Красивото й лице 
беше буквално изкривено от  
тревогата и от невъзможността 
да прекрати  набивалата не-
брежност на стари и млади. В 
центъра на града, зад жилищ-
ните блокове има поставени 
достатъчно контейнери за от-

падъци. Всеки ден обаче роми 
прехвърлят нечистотиите, за 
да намерят нещо за ядене или 
за продажба. И оставят зад 
гърба си ..море от разхвърляни 
боклуци. Ако имате добро въ-
ображение ще си представите  
картината, която съвсем не ми 
е приятно да описвам.

Малкият общински център 
Стралджа е най-красив през 
пролетта. Не само заради зе-
леното и бялото, което залива 
всяка улица и двор, не само 

заради уханието  на свежест, 
но и заради  това, че избуяла-
та  зелена трева прикрива… 
човешкото безхаберие , не-
брежност ,  нежелание за под-
държане на постоянна чистота. 
В Стралджа не е по-различно 
от останалите населени места 
у нас.  Нерегламентираните 
сметища никнат навсякъде, 
изхвърлят се  растителни и 
животински отпадъци, не-
нужна покъщнина, всякакъв 
вид  нечистотии… И всичко 
се затлачва като лавина.

Общината прави възможно-
то за периодично почистване. 
Т.н. 14-дневки, месечно по 
около 200 души,  имат своите 
райони за поддържане, оси-
гуряват им се метли, лопати, 
ръкавици и всичко друго не-

обходимо за работа, насочва 
се техника за извозване на 
тоновете боклуци, налага се 
инициативата за компостиране 
на биологичните отпадъци, 
непрекъснато се организират 
информационни кампании за 
разделно събиране на отпа-
дъците… Отново с грижа за 
чистотата общинското ръко-
водство  работи за изграждане 
на пункт за животински отпа-
дъци, който ще бъде единствен 
в Югоизточна България. Целта 
е да не се допуска безразбор-
ното вредно изхвърляне на жи-
вотински трупове. Разработват 
се и  изпълняват екопроекти в 
които участват и учениците. 
Всичко с цел възпитание и 
изграждане на трайно екопо-
ведение. Резултатите, обаче,  

никога не са  очакваните.     
Продължава да битува мне-
нието, че след като си плащаш 
данъците няма нужда сам да 
полагаш усилия за почиства-
не на района пред дома, пред 
офиса . Отдавна забравени са 
инициативите на колективните 
трудови дни отпреди 20-тина 
години  когато цялото населе-
ние се включваше в акциите и 
градът видимо се променяше 
след почистването. Днес въз-
растните продължават да за-
дават въпроса защо не даваме 
личен пример на децата как да 
опазваме околния свят , за да е 
приятно да живеем, как трябва 
да насаждаме  уважение към 
труда на тези, които почистват. 

Градът е залят от кошчета 
за отпадъци, такива са поста-

вени в двата възстановени 
парка. Стремежът е те да бъдат 
винаги    на една ръка разстоя-
ние  - улеснение за всеки да из-
хвърли непотребна опаковка, 
а не да я запилее по улицата. 
Но не би! Най- постоянни в 
това неприятно поведение са 
жителите на ромските кварта-
ли, макар че и там се  правят 
опити за организиране на ко-
лективни еко акции. Явно, за 
да узреем всички за опазване 
на околната среда ,ще трябва 
първо да преминем през етапа 
на отвращение от това което 
сами си причиняваме. Вместо 
край ми се иска да припомня 
една поговорка – Да живееш в 
бедност не е срамно, но да жи-
вееш в мръсно е позорно. От 
нас зависи какво ще изберем.

Ìàëêè ëàçàðêè òàíöóâàò
Малки лазарки от ЦДГ"Здравец" гостуваха при кмета 

Митко Андонов. Прекрасни в своите народни носии, 
грейнали в пролетни усмивки, децата пяха и танцуваха, 
наричаха за здраве и берекет. Заедно с тях априлското 
слънце грейна в общината и заля всички с пролетно 
настроение. Децата от ЦДГ"Здравец" доказаха колко 
добре познават народните традиции по лазаровден, 
обичат тези пролетни момински танци и ги изпълняват 
с радост. Браво! 

Ïðèêàçíè ôåè
С най-красивите лазарски 

песни, с най-милите детски 
усмивки, с трогателен трепет 
и вълнение децата от ЦДГ 
"М. Рубенова" прекрачиха 
прага на кабинета на кмета 
Митко Андонов. Като че ли 
приказни феи затанцуваха, 
мелодичните песни и краси-
вия танц бяха съпроводени 
от ръкопляскания и поздрав-
ления. Красиви и умни са 
нашите деца, те са продължи-
телите на богатия стралджан-
ски фолклор. Браво!

Äåöà ÷åòàò íà äåöà
В последния учебен ден преди пролетната ваканция във връз-

ка с 2 април – Ден на детската книга и по случай 210 години от 
рождението на един от най-добрите разказвачи на приказки Ханс 
Кристиян Андерсен,  в ОУ”Хр.Ботев” Войника се проведе празник 
под надслов „Деца четат на деца”. Това е едно от мероприятията  
през месеца на книгата, които се изпълняват в училището. Ця-
лостната организация, дело на Живка Пашова, ст. възпитател по 
проект BG 051РО001 , увлече всички ученици от полуинтернатните 
групи. Малки и големи четоха любими приказки, научиха много 
за Андерсен. Не липсваха  и шеги във връзка с Първи април- Ден 
на шегата.

Ñúîáùåíèå
Във връзка с предстоящото честване 70-годишнината от по-

бедата над хитлеро-фашизма Общински исторически музей при 
община Стралджа подготвя фото изложба, свързана със събитието.

Молим гражданите на общината за предоставяне  снимки  на 
участници във втората фаза на Отечествената война.

Краен срок  - 24 април.
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ ÏÎÐÈÖÀÍÈÅ
Ямболският районен съд със свой протокол от 23 

март 2015 г. признава за виновен Исус Йорданов Иванов  
от Стралджа за това, че в периода 1-26 март т.г. като 
пълнолетно лице, без да сключи граждански брак, е за-
живял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 
14 год.възраст, поради, което му се налага  наказание 
лишаване от свобода за срок от осем месеца. На осн. 
Чл.66, ал.1 от НК наказанието се отлага за изпитателен 
срок от три години. Задължителни периодични срещи  
с пробационен служител за срок от шест месеца, както 
и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

Äà îïàçèì ï÷åëèòå!
ППК”Начало 93” Стралджа съобщава, че  на 8 

април 2015г. в часовете от 6,00-10,00 и 17,00-20,00ч. 
ще проведе третиране на пшеница в землището на 
Стралджа по местности:

 Екюзик юг -297 дка, Беджи юрт- 318 дка, 
Балаклийски гьол – 351 дка,  Мерата ДЗС – 348 
дка, Исирлийски път – 400 дка, Гъсти могили -400 
дка, Геника – 472 дка,  Екюзик, север -471 дка, 
Ташино ІV поле – 421 дка, Ташино ІІІ поле – 525 
дка, Атолово- Ташино ІІ поле – 530 дка, Маленово- 
Еледжик – 50 дка.

Карантинният срок е 35 дни. 
 На 8 април от 6,00ч. до 10,00 ч. и от 17,00ч. до 20,00 ч. ППК"Начало 93" ще извърши третиране 

на рапица срещу рапичен цветояд с препарат Агрия 1050. Карантинен срок - 28 дни. Подлежащите 
на третиране терени са в местностите на Стралджа: Кондака- 401 дка, Стралджански лозя- 242 
дка, Мандаджия - 498 дка, Ахъралджа- 646 дка, Каба юг- сев.-831 дка, Балаклийски гьол - 419 дка, 
Атоловски герен - 378 дка. 

ППК"Начало 93" съобщава, че на 8 април 2015г. ще проведе третиране на ечемик с фунгицид 
креда на площи в землището на Стралджа: Мараш юг - 131 дка, Орман арас- сев. 423 дка, Орман 
аръс - юг 200 дка, Мерата изток- 449 дка, Ахър алча- 250 дка, Лозенец Блатото І поле- 222 дка. 
Карантинен срок - 56 дни. 

ЗП Кирил Андонов Киров съобщава, че на 8 април от 6,00ч. до 10,00 ч. ще проведе третиране на 
пшеница и ечемик срещу болести и плевели. Подлежащите на третиране терени са в местностите: 
Каплана Лозенец- 125 дка, Дерменьолу Зимница- 125 дка и още 17 дка, Поляните Маленово- 122 
дка, Башбунар Маленово- 91 дка, Блатото Атолово -139 дка, Армотлук - 50 дка. 

Да се вземат мерки за опазване на пчелите!
ЗП Кирил Андонов Киров съобщава, че на 9 април от 6,00 до 10,00 ч. и от 17,00 до 19,30 ч. ще 

извърши третиране с фунгициди и исектициди в местността Таралежови локви- Стралджа - 142 дка. 
Карантинен срок - 60 дни. В същият ден предстои пръскане на пшеница и в местността Каеджик - 
650 дка. Да се вземат мерки за опазване на пчелите.

В изпълнение на про-
ект „Пункт за управление 
на животински отпадъци 
гр. Стралджа”, финан-
сиран от ПРСР, Митко 
Андонов, кмет на об-
щината и инж.Николай 
Георгиев, управител на 
фирма „АВС инженеринг 
Н” ООД Ямбол подписа-
ха  основния договор за 
изграждане на сградата 

и всички външни кому-
никации. Имотът, в кой-
то ще бъде разположен 
обекта, е с площ 4,2 дка, 
застроената площ – 387 
кв.м., предвидено озеле-
няване – 1,8 дка и ограда.
Целите на дейностите 

в пункта са събиране и 
съхранение в дълбоко-
замразено състояние на 
животински трупове и 

животински отпадъци 
от кланици и ресторанти 
от района на  Югоизточ-
на България. За страна-
та  през тази година  е 
предвидено изграждане-
то само на  два такива  
пункта.
Стойността на СМР по 

проекта, който се изпъл-
нява от община Страл-
джа, е близо 900 хил.лв.

Ïîäïèñàí äîãîâîð çà 
èçãðàæäàíå íà íîâ îáåêò

Изпълнението на Общинска-
та програма за опазване на окол-
ната среда има за цел не само 
опазване и съхранение на при-
родните ресурси, поддържане 
на екологично равновесие, но и 
подобряване на административ-
ния капацитет за управление на 
околната среда и повишаване на 
екокултурата, информираност и 
активно участие на гражданите 
в решаване на екологичните 
проблеми. Изпълнението на 
тази програма  върви заедно с 
Общинска програма за управле-
ние на отпадъците.

През 2014г. община Страл-
джа  предприе редица дейст-
вия, свързани със запазване и 
възстановяване  на зелената 
система в района и намаляване 
последствията  от антропогенни 
въздействия. Изпълнен беше 
проект за почистване на парк 
и обособяване зона за отдих 
в Лозенец, на непрекъснато 
наблюдение са подложени ре-
ките Мараш и Мочурица. При 
проведената последна среща  с 
компетентните институции бе 
взето решение да се продъл-
жава мониторинга и засиления 
контрол на обектите, заустващи 
отпадъчни води в тези реки.  
Подобряване състоянието на 
уличната и пътна мрежа подпо-
мага намаляване запрашеността 
на въздуха. В тази връзка са и 
проектите за подобряване на 

съществуваща улична мрежа, 
„Растеж и устойчиво развитие 
на регионите”, които осигури-
ха  реконструкция на улици в 
Стралджа, Зимница, Иречеково, 
Недялско, Каменец.  Започна 
изпълнението  на проект „Ре-
конструкция на водопроводна 
мрежа в с.Воденичане и реха-
билитация на общински пътища 
Стралджа-Атолово и Воденича-
не- Джинот”.

Повишаване на енергийната 
ефективност е целта на проект 
за използване на геотермалните  
води в отоплителни инсталации 
на обществени сгради  образо-
вателни, здравни, администра-
тивни и др. Вече е приклю-
чена процедурата за промяна 
предназначението на земята 
на отредената площадка със 
сондажа, започна подготовката 
на проектно предложение за 
кандидатстване за финансиране 
от европейското икономическо 
пространство. Част от програ-
мата е и монтирането на солар-
ни колектори за топла вода в 
ДВУИ. Успешно приключи ТГС 
проект „Чиста енергия за ос-
ветление на обществени места 
в Стралджа и Кавакли”, който 
осигури фотоволтаично улично 
осветление в Стралджа, Зим-
ница, Лозенец и Воденичане. 
Финализирани са дейностите  за 
изграждане  корекция дере № 2 
по проект „За по-добър живот”. 

Ïðèðîäíèòå ðåñóðñè 
ïîä êîíòðîë

Министерство на зе-
меделието  и  храните 
разработи насоки във 
връзка с прилагането на 
договорните отношения в 
сектор „Мляко“. Те имат 
за цел да подпомогнат 
фермерите и изкупвачите 
на мляко при сключване-
то договори, предвид на 
отпадането на квотната 
система от 31 март тази 
година.
Министерство на зе-

меделието  и  храните 
разработи насоки във 
връзка с прилагането на 
договорните отношения в 
сектор „Мляко“. Те имат 
за цел да подпомогнат 
фермерите и изкупвачите 
на мляко при сключване-
то договори, предвид на 
отпадането на квотната 
система от 31 март тази 
година. Договорите са 
част от мерките, които се 
предприемат от Минис-
терството за осигуряване 
на по  плавен преход на 
млечния сектор, подо-

На обществено одобрение са 
радва  проект „Първоначално 
залесяване на неземеделски 
земи на територията на община 
Стралджа” , 158 дка в м.Мараш, 
по ПРСР, сключен е договор за 
залесяване на други 260 дка. в 
изоставени ниви на землищата 
на Недялско, Люлин, Алексан-
дрово. В края на миналата годи-
на  беше подписан и договор с 
ДФ ”Земеделие” за изпълнение 
на проект „Интегрирана система 
за ранно известяване на горски 
пожари”.

През 2014г. основен про-
блем, в който обществеността 
взе активно участие, беше пре-
разглеждането на Разрешително  
158/06.12.2010г. по чл.104 от 
ЗООС на предприятие с висок 
рисков потенциал с оператор 
„Берета трейдинг”ЕООД- Про-
изводствено-складова база за 
боеприпаси Стралджа-Мараш. 
През годината на обществе-
но обсъждане бяха подложе-
ни и  доклада по ОВОС за 
инвестиционно предложение  
за разширяване на транзитен 
газопровод за Турция в учас-
тъка  компресорна станция 
„Лозенец”, очистно съоръжение 
„Недялско”, както и някол-
ко по-малки инвестиционни 
предложения. Обществеността 
изигра важна роля и във връзка 
с предотвратяване възникването 
на нерегламентирани сметища. 
Общината взе участие в поред-
ната национална кампания „Да 
изчистим България за един ден” 
като количеството на събраните 
и изхвърлени отпадъци достиг-
на   8,775 тона.

Всичко извършено в изпъл-
нение на общинската програма 
за опазване на околната среда  
се измерва със стремеж за за-
пазване доброто състояние на 
природата в общината и подо-
бряване качеството на живот на 
населението.

Íîâè ðåãëàìåíòè çà 
äîãîâîðèòå â ñåêòîð "Ìëÿêî"

бряване на позициите на 
млекопроизводителите 
при водене на преговори 
за произведената сурови-
на и насърчаване на по-
доброто взаимодействие 
на всички участници по 
веригата.

 Те са обвързани с при-
лагането на Наредба № 
1 от 28 януари 2015 г. за 
договорните отношения 
в сектора на млякото и 
условията и реда за при-
знаване на организации 
на производители, техни 

асоциации и междубра-
ншови организации в 
сектора на млякото и 
млечните продукти.
Договорите трябва да 

не нарушават правилата 
за вътрешнообщностния 
пазар и конкуренцията. 
Не се допускат типови 
договори между произ-
водители и изкупвачи, 
такива договори са до-
пустими само за при-
знати междубраншови 
организации в сектора 
на млякото.
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В  периода  2013-
2014г. община Страл-
джа ,  РБълг ария  в 
партньорство с общи-
на Кавакли, РТурция, 
реализира поредния 
проект по Програмата 
за трансгранично съ-
трудничество Бълга-
рия – Турция на МРРБ 
„За по-добър живот” 
по приоритетна ос „За 
подобряване качеството 
на живота”. Екипът на 
проекта под ръковод-
ството на Мария Толева, 
зам.кмет на община-
та,  успешно реализира 
предвидените дейности 
по проекта – почистване 

Â îáùèíà Ñòðàëäæà ïðèêëþ÷è ïðîåêò   „ÇÀ ÏÎ-ÄÎÁÚÐ ÆÈÂÎÒ”

ÇÀ ÏÎÄÎÁÐßÂÀÍÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÆÈÂÎÒ È 
ÅÊÎ-ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ

коритото 
и  о кол -
н о с т и т е 
на дерето 
в  Страл-
джа, оси-
гуряване 
на контей-
н е ри  з а 
събиране 
на  отпа-
дъци, обу-

чение в областта  опазване 
на околната среда, обмен 
на ученици-природоза-
щитници, информационни 
кампании за опазване на 
околната среда,  уреждане 
на природозащитни къто-
ве, изложби, подготовка на 
визуални и писмени мате-
риали, концерт, конкурси.
Систематично и посто-

янно усилията бяха насо-
чени към постигане целите 
на проекта. Вследствие 
коритото на дерето в града 
е почистено, облицовано 
с бетонна настилка и час-
тично покрито с бетонни 
предмети, почистени са 
околностите на обекта, 
разположени са контей-
нери за отпадъци. Учени-

ци от СОУ”П.Яворов” се 
включиха в кампании за 
разделно събиране на от-
падъци, в литературен кон-
курс за есе на тема „Моята 
зелена идея”. 14 деца са 
обучени за решаване про-
блеми по опазване на окол-
ната среда. Проведени са 
две информационни кам-
пании, подготвени – 1000 
брошури за дейности по 
проекта както и брошури 
за разделно събиране на 
отпадъците. Направено 
е разменно гостуване на 
групи от по 20 ученици 
от Стралджа и Кавакли. 
Представени са концерти 
на екотематика.

 В крайна сметка про-
ект „За по-добър живот” 
допринесе  за подобрява-
не качеството на живот 
в граничните райони на 
България и Турция. Съз-
дадена е атмосфера за 
опазване на околната среда 
и природата. Повишена е 
общата информираност на 
населението. Осигурени 
са предпоставки за при-
вличане на икономически 
инвестиции и осигуряване 

на трудова заетост в райо-
ните, увеличаване на жиз-
нения стандарт и социално 
сближаване на общините.
По време на заключи-

телната пресконференция 
екипът от община Страл-
джа  направи презентация 
по проекта. Присъства-
щите гости Митко Ан-
донов, кмет на община 
Стралджа, Атанаска Каба-
кова, председател на ОбС, 
Иван Георгиев, зам.кмет, 
представители на община 
Кавакли, РТурция, както и  
ученици от СОУ”П.Яво-
ров”- участници в проекта, 
представители на общин-
ска администрация, граж-
дани се запознаха с хода 
по изпълнение на проекта 
и постигнатите цели.
В своето заключително  

слово Мария Толева, ръко-
водител на проекта, изрази 
удоволствието от добре 
свършената работа заедно 
с благодарност за усилията 
на екипа и всички участни-
ци в проекта. Много ласка-
ви думи поднесе и Митко 
Андонов, кмет на община 
Стралджа, който опреде-

ли поредният 
трансграни-
чен  проект 
като успешен 
и  изрази го-
товността на 
общината да 
п р од ъ лж а -
ва да работи 
със  своите 
партньори от 
община Кавакли. Поз-
дравления за добре свър-
шената работа отправиха  
Атанаска Кабакова, пред-
седател на ОбС и Иван Ге-
оргиев, зам.кмет. От името 
на учениците- участници в 
проекта  Силвия Йордано-
ва поднесе благодарности 
към ръководството на об-
щината и екипа работил по 
проекта. „Ние научихме 
много, справихме се с 
поставените задачи, участ-
вахме с огромно желание 
в конкурса, в концерта, 
в изложбите, намерихме 
много нови приятели!”, 
добави тя. Всеки от учас-
тниците в заключителната 
пресконференция получи 
информационни матери-
али, прес - бюлетин и ТВ 

филм за проекта.
Още една страница 

от работата на община 
Стралджа по изпълне-
ние на поредния проект 
е затворена. Още опит е 
натрупан, още добра ра-
бота е свършена. В името 
и за по-добрия живот в 
града и общината.

Общ бюджет на проек-
та – 686 371,90 евро
За община Кавакли – 

439 007,89 евро
За община Стралджа 

– 247 364, 01 евро

Продължителност на 
проекта –  / 19.07.2013 - 
19.04.2015г.

ßâîðîâè äíè
От 15 до 24 април 

най-голямото учебно 
заведение в община 
Стралджа ,  СОУ”П .
Яворов”, провежда 
поредните дни пос-
ветени на патрона. В 
утвърдения от дирек-
тора Валентина Мари-
нова  план са включени 
разнообразни прояви, 
които ще увлекат всич-
ки ученици и учители. 

Празниците стар-
тират с поднасяне на 
венци пред паметника на поета в Стралджа. Щафетни игри   ще амбицират  пър-
волаците да покажат какво могат. „Магията на химията” включва забавни опити, 
които да предизвикат интерес към науката. Майсторството да рисуват на асфалт ще 
демонстрират отново децата от първи клас, учениците от V-VІІІ клас ще участват в 
състезание „Бързи, смели, сръчни”. Състезанието по физика на името на „Лиляна 
Богашева” е трето поред и истинско предизвикателство за тези, които обичат този 
труден  предмет. 

Възстановка по  създаването на поемата „Арменци” подготвят учениците от VІ 
клас. „Яворов в детските очи” е темата, която ще разработят децата от VІІ клас пред 
първокласниците с идеята да представят  твореца и неговото богато творчество. 
Училищната конференция „Ученици и учители заедно за привлекателно училище” 
цели да предизвика чувства на съзидателност, инициативност, творчество и любов 
към родното училище.  Ще последва  празничен концерт с участието на ученици от 
ІІІ и ІV клас. Добра идея е и  подготовката на „Магията на шампионската лига”, дело 
на V-VІІІ клас., както и празникът на приказките за ІІ клас  „Приказен свят”. Любо-
питство има  към изложбата на предмети, изработени в часовете по технологии. Към 
една друга тема обръщат внимание учениците от ХІ клас – „Априлското въстание в 
българската литература” ще разшири знанията, ще покаже неугасимия свободолюбив 
дух на България. Кръглата маса„Денят на Земята” ще бъде дело на учениците от VІІ-
VІІІ клас. „Страници от великата победа” е темата,  която избират петокласниците. На 
финала на Яворовите дни е ученическото самоуправление когато малки и по-големи 
деца умело ще влязат в ролята на своите учители,  ще преподават уроците, ще дават 
доказателства за интерес към учителската професия.

Íà âíèìàíèåòî íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè!

Ñõåìè è ìåðêè çà äèðåêòíè ïëàùàíèÿ

Важна среща със земедел-
ските производители в Страл-
джа проведе  Стоян Кунев, 
директор на Областна служба 
„Земеделие”. Заедно с него 
бяха още гл.секретар  Евгения 
Динева и Тодор Железов, на-
чалник на земеделската служба 
в Стралджа.     В проведения 
разговор присъстващите над 
60 стопани от общината по-
лучиха пълна информация по   
схемите  и мерките за директни 
плащания през новия планов 
период. Вниманието  бе на-
сочено към изискванията   за  
подпомагане на земеделски 
стопани базирани на площ,   за 
селскостопански животни, за 
плодове, зеленчуци и картофи 
и други. Като лайтмотив на 
срещата прозвуча напомнянето, 
че  кандидатстващите за евро-
пейски субсидии задължително 
трябва да бъдат регистрирани 

като земедел-
ски стопани по 
чл.7 от закона.  
Регистрацията 
с е  и звърш -
ва по реда на 
Наредба № 3 
от 29.01.1999г. 
за  създаване 
и поддържане 
на регистър на 
земеделските 
производители  
в областна ди-

рекция „Земеделие” по настоящ 
адрес на физическото лице 
въз основа на анкетни карти с 
анкетни формуляри. На регис-
трация подлежат юридически 
лица, еднолични търговци и фи-
зически лица, навършили 18г., 
които стопанисват земеделска 
земя и / или осъществяват 
производство на земеделска 
продукция. От  кампания 2015 
всички кандидат-бенефициенти 
на директни плащания трябва 
да отговарят на изискването за 
активен фермер. Изискванията 
за активен фермер не се прила-
гат по отношение на земеделски 
стопани, които за предходната 
година са получили директни 
плащания под левовата равно-
стойност на 3000 евро.

ВАЖНО! Очертаването/ 
което е с краен срок 15 май/ и 
заявяването  за подпомагане на 

площи в Интегрираната система 
за администриране и контрол/
ИСАК/ се извършва само след 
предварително  регистриране 
на правните  основания  за 
ползването им в съответните 
общински служби „Земеделие” 
по местонахождение на имо-
тите. Няма да бъде възможно 
очертаването  на площи над 
регистрирания размер правни 
основания.

Наличието на различни кул-
тури и техния дял на полето ще 
бъде проверено в периода 15 
май- 15 юли 2015г. В този пери-
од следва да са налични всички  
култури / или поне ясно разли-
чими остатъци от културите/, с 
които изпълнявате изискването 
за диверсификация. 

Вниманието на земеделски-
те стопани  беше насочено и 
към  схемите за подпомагане 
на азотофиксиращите култури 
. С цел опазване на почвата 
като новост  тази година се  
въвежда изискването  стопаните 
с над 300 дка земя да заложат 
5 % азотофиксиращи култури. 
На срещата задълбочено бяха 
обсъдени и  схемите за млади 
земеделски фермери, за дребни 
земеделски стопани. Високият 
интерес към информацията бе 
доказан с последвалите раз-
лични въпроси от страна на 
земеделските производители.
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Станка Парушева

ÆÅÍÈ
Мисля си за съдбата на майките
в тази мръсна война.
 
Едните скрити
зад черни фереджета,
другите скрити
зад тъмни очила -
те еднакво
оплакват синовете си
и еднакво ровят
напразно пръстта.
 
Като на невидими
стройни колони
все още на тях
се крепи света.

Двоен празник спретнаха за 
бургазлии Съюзът на свободни-
те писатели, независимо женско 
дружество „Самосъзнание” и 
Общински детски комплекс – 
Бургас. На 31 март 2015 год. 
в препълнената зала „Петя 
Дубарова” от бургаското Мор-
ско казино Захари Чернев изпя 
своята нова песен „Концепция 
за картинна рамка”, създадена 
по стихове на Станислав Ма-
рашки и продуцирана от д-р 
Цонка Иванова. Публиката  
извика песента на бис, поради 
което Захари Чернев обеща да 
изпълни песента още веднъж,но 
в края на спектакъла „Проле-
тта рецитира, пее и разказва”, 
последвал веднага след шоуто. 

Веднага  след  промо -
цията  на  песента  започна 
спектакълът„Пролетта реци-
тира, пее и разказва”, напи-
сан от сценариста на шоуто 
и председател на Съюза на 
свободните писатели Станислав 
Марашки. Шоуто, започнало 
със стихотворение на Биляна 
Байчева за пролетта, продължи 
с встъпление на Венета Ташева, 
зам.председател на Съюза на 
свободните писатели, в което 
тя обяви програмата на шоуто и 
призова към весело настроение. 
След нея ролята на основен 
водещ пое Атанасия Петрова, 
художествен ръководител на 
Детската театрална школа при 
Общински детски комплекс 

Äâîéíî ñòðàëäæàíñêî ïðèñúñòâèå â ñïåêòàêúëà 
„Ïðîëåòòà ðåöèòèðà, ïåå è ðàçêàçâà”

СТАНИСЛАВ МАРАШКИ ОТКРИВА ДВОЙНИЯ ПРАЗНИКА 
НА ДУХА В КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО" 

Бургас. . Редувайки хумор и 
лирика, тя покани последо-
вателно младите артисти от 
школата: Ева Диева, Виктория 
Димитрова, Даниел Гроздев, 
Радослав Калчев, Доника То-
дорова, Хюлия Салиева и др. , 
да  прочетат пореден прозаичен 
или белетристичен текст, като 
основен акцент беше поставен 
на непубликувано стихотво-
рение от Недялко Йорданов, 
изпратено от него специално за 
шоуто и прочетено от сценари-
ста  Станислав Марашки. Освен 
млади актьори от Младежката 
театрална школа към ОДК със 
свои артистични интерпретации 
се включиха Стоян Памуков, 
Радослав Калчев, Станислав 
Марашки и Бистра Буржева. 
Сред  представените  автори 
бяха  бургазлиите Самира Ду-

шева, Мила Канджева ,Пепа  
Тороманова, Емилия Николова, 
Кера Янъкова, Георги Георгиев 
, Красимир Димитров, Стефка 
Бакалова, Радка Илчева, Лили 
Ресел, Димитър Георгиев , Ни-
кола Странджански , Мария 
Йосифова и др. Силен момент 
в спектакъла беше рецитацията 
на стихотворението „Жени”, 
от Станка Парушева. След из-
пълнение на стихотворението 
основният водещ Атанасия 
Петрова, главен художествен ръ-
ководител на детската  театрал-
на школа към Общински детски 
комплекс поясни: „…Авторът на 
това вълнуващо стихотворение е 
Станка Парушева. Освен на сил-
на поезия, тя е автор и на един 
художествено-документален 
дневник, отразил ежедневието и 
в нейния роден град Стралджа, в 

което намират място и срещите 
и с нейната  добра приятелка 
поетесата Станка Пенчева…”В 
разгара на шоуто актьорът Сто-
ян Памуков прочете два фейле-
тона от Весел Цанков, с което 
допълнително вдигна градуса 
на настроението. Интригуващ 
елемент от програмата беше и 
отчитането на резултатите от 
викторина с един-единствен 
въпрос :”Кога един художник 
престава да рисува?”, победи-
телите от която получиха диск 

с новата песен на тандема Чер-
нев-Марашки, книга с автограф 
от швейцарската поетеса Катрин 
Емри в превод на Станислав 
Марашки, алманах „Бризове” 
и националната антология на 
Съюза на свободните писатели 
„Светоусещане”.  Преди Захари 
Чернев да изпълни обещанието 
си и да изпълни песента пов-
торно, сценаристът на шоуто 
Станислав Марашки прочете 
текста на песента „Концепция 
за картинна рамка”.

Смутени и развълнувани, 
съсредоточени и амбицирани да 
докажат, че познават буквите и 
могат да четат и пишат, деца-

та от първи клас при ОУ”Св.
св.Кирил и Методий”Зимница 
преживяха  щастливи мигове. 

Пред гостите Митко Андонов, 
кмет на общината, Мария Толе-
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ва, зам.кмет, директорът на учи-
лището Галина Александрова, 
представители на кметството и 
читалището малките рецитираха 

стихове за азбуката, за буквара и 
читанката, изпяха песни, които 

обичат, показаха драматизация 
по приказката „Дядо и ряпа”. 
Нито едно от децата не изпус-
каше от поглед  г-жа Десислава 
Стоилова, учителката, която с 
много търпение и любов през 
учебната година им отвори очи-
те към знанието, изпълняваха  
всяко нейно указание, търсеха 

и помощта на Петра  Митева, 
възпитател, за да се чувстват 
силни и сигурни в знанията. 

На финала  г-жа Александро-
ва отправи своето поздравление 
към първолаците за усърдието, 
за показаните знания. С поже-
лания  книжките да бъдат техен 
постоянен спътник в живота тя 
връчи на всеки малчуган  Гра-
мота и приказна книжка. Учас-
тниците в урока се зарадваха 
и на поздравлението на кмета 
Митко Андонов. Те успешно се 

справиха с изпита на който ги 
подложи. Без грешка отговориха 
на въпроса  кое е родното село, 
как се казва училището, какво е 
делото на братята Кирил и Мето-
дий…И обраха ръкоплясканията  
на присъстващите родители и 
учители. Г-н Андонов подари 
комплект книжки с послание 

към всяко дете.  В обръщение 
към родителите  изрази уве-
реността си, че ще подкрепят 
малките в стремежа им към 
знания, ще дават правилните 
съвети за опазване на училище-
то – втори дом на всяко дете и 
храм на знанията. С покана да 
посещават читалището и библи-
отеката, да участват в танцовия 
детски състав, към  бъдещите 
второкласници се обърна и Елка 
Пейчева, председател на насто-
ятелството. Подаръци имаше и 

от кметството. С възхищение 
за добре проведения празник, 
за постигнатите знания, цветя 
на г-жа Стоилова- за първа 

година учител, с първи випуск  
първокласници и първи празник 

на буквите,  поднесоха колегите 
й от обединението на началните 
учители. Мило прозвучаха и  

песните на петокласниците към 
най-малките ученици. Всичко за-
върши с радостта около тортата 

с буквички. И очакване на една 
незабравима лятна ваканция.
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Êàìáàíàòà, êîÿòî 
áóäè ñúâåñòè
„Членовете на Българ-

ски антифашистки съюз 
са призвани да поддържат  
будна съвестта на хората. 
И ако днес светът не по-
знава лицето на войната, то 
опасността от  възраждане 
на това злокобно деяние е 
напълно реална.”,подчерта 
в своя отчетен доклад Ге-
орги Александров, предсе-
дател на БАС – Стралджа 
на отчетното събрание.  

Пред членовете на съюза 
и гостите Митко Андонов, 
кмет на общината, Мария 
Толева, зам.кмет, Янка  
Джендова, председател на 
Областното ръководство 
на БАС,  Юрко Стоянов, 
зам.председател,  г-н Алек-
сандров направи  преглед 
на световната политика, 
припомни че организация-
та е най-сериозния фактор 
в борбата срещу негатив-

ните прояви в обществото. 
В годината, когато пред-
стои отбелязване 70-го-
дишнината от победата 
над фашизма,  членовете 
на организацията  счи-
тат за особено важно да  
припомнят преживяното 
тревожно минало на вой-
ната, да задават въпроса 
защо и днес има напре-
жение и  студена война, 
защо управляващите света 

делят народите на малки и 
големи, силни и слаби. Не 
бе подминат въпроса за 
изпращане на български 
бойци на мисии, промяната 
в отношението към Русия, 
бедността, безработицата, 
корупцията, миграцията, 
несигурността…”Не ни 
харесва държава, която 
ни държи в безизходи-
ца и проповядва измамна 
перспектива!”, категори-
чен бе г-н Александров, 
за да прикани за правилно 
възпитание и образование 
на децата и младежите, за 
съхраняване на историята, 
за истинска демокрация, 
за почит и уважение към 
героите, паднали за сво-
бодата на България.

Дейността на  БАС –
Стралджа  през изминалата 
отчетна година се измерва 
с  представяне книга на 
Георги Кабаков, отбеляз-
ване 90-годишния юбилей 
на Тяна Толева,  провеж-
дането на срещи между 
ветерани и младежи, отбе-
лязване на празници като 
9 май, 2 юни, 11 април, 
9 септември и др., посе-
щение на паметни плочи, 

отбелязване на годишнини. 
За всяка от проявите съюза 
е подкрепян от общинското 
ръководство за което г-н 
Александров поднесе бла-
годарности към кмета на 
общината Митко Андонов. 
Побелелите  коси  на 

присъстващите бяха най-
яркото доказателство, че 
това са хора, които добре 
познават лицето на война-
та, че те никога няма да до-
пуснат фашизма отново да 
вдигне глава и ще продъл-
жават да се борят за мир. 
Това е поколението, което 
пее с патос революционни 
песни, рецитира Ботев и 
Вазов, более за развитието 
на своя роден край. И не 
се уморява да дава добрия 

пример на младите. След 
приемане на отчетния до-
клад, планът за работа през 
2015г., с ръкопляскания в 
редовете на организацията 
бяха приети Николинка 
Стойчева, Радка Чернева 
,Делка Иванова и Димитър 
Кавалджиев.
С благодарност за ак-

тивната работа на анти-
фашистите кметът Митко 
Андонов поздрави  при-

състващите, изрази очак-
ването си за подготовка и 
реализация на интересни 
прояви по повод 70-го-
дишнината от победата 
над хитлеро-фашизма, за 
пореден път увери , че 
като кмет на общината и 
убеден антифашист ще 
продължава да подпомага 
дейността на организа-
цията. Поздравление към 
присъстващите поднесе 
и Мария Толева, зам.кмет 
на общината. От името на 
областното ръководство 
с най-добри пожелания 
се изказаха гостите г-жа 
Джендова и г-н Стоянов, 
според които организация-
та  в Стралджа не само е 
една от дейните в облас-

тта, но има и подкрепата 
на един кмет с отворено 
сърце към антифашистка-
та дейност.
Събранието направи 

избор на ново ръководство 
в което влязоха Атанас 
Димов, Калчо Кавалджи-
ев, Донка Атанасова, Ди-
митър Кавалджиев. За 
председател единодушно 
бе преизбран Георги Алек-
сандров.

На проведената инфор-
мационна среща в  Страл-
джа екипът на Областен 
информационен център-
Ямбол представи актуална 
информация за оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“ (ОП 
РЧР)  2014-2020 г. Инфор-
мационното събитие беше 
насочено към  представи-
тели на местната власт, 
училища и неправител-
ствени организации.

Станислава Иванова, 
експерт  в  ОИЦ-Ямбол 
презентира основните мо-
менти от ОП „Развитие 
на човешките ресурси“ и 
предстоящите операции за 
кандидатстване, включени 
в Индикативната годишна 
работна програма (ИГРП) 
на ОП РЧР за 2015 г. Част 
от предвидените операции 
са насочени към квалифи-
кационни услуги и обуче-
ния за заети и подобряване 
качеството на живот на 
възрастни болни лица и 
хора с увреждания и инте-
грация на пазара на труда 
на трайно безработни и 
по-възрастни безработни. 
Предвидените 2136 млн.
лв. по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-
2020 г. ще финансират  
мерки за заетост, борба с 
бедността и насърчаване 
на социалното включване. 

Спрямо миналия програ-
мен период  помощта за 
заетост се увеличава с 315 
млн., а средствата за борба 
с бедността и насърчаване 
на социалното включване - 
с 276 млн. лв. Предвидени 
са инвестиции за по-ви-
соко качество на живот 
на децата, семействата с 
деца, възрастните и хора 
с уреждания и интегри-
рани мерки за уязвими 
етнически общности като 
роми, мигранти, лица с 
произход от други държа-
ви. За 2015 г. е планирано 
също фирмите да могат да 
кандидатстват с проекти за 
квалификационни услуги 
и обучения на заети лица, 
обясни още експертът от 
Областен информационен 
център-Ямбол.

През втората част на 
срещата беше представена 
стартиралата национална 
информационна кампа-
ния на Мрежата от 28 
информационни центъра 
за популяризиране на Ко-
хезионната политика на 
Европейския съюз, посве-
тена на новите оперативни 
програми за периода 2014-
2020 г. под надслов „Да 
създадем заедно България 
2020“.

Целта на инициативата 
е да идентифицира нужди-
те на гражданите и да ги 

обвърже с реалните въз-
можности на оперативните 
програми. Инициативата, 
ще премине в два основни 
етапа и ще се проведе в 
периода 16 март – 9 май 
2015 г.

Äà ñúçäà-
äåì çàåäíî 
Áúëãàðèÿ 

2020
Областен информацио-

нен център-Ямбол  проведе 
допитване до жителите на 
петте общини в областта 
относно възможностите за 
подобряване на живота във 
всяка от общините с евро-
пейски средства. Предло-
женията на участниците 
бяха събрани   чрез специ-
ално разработена анкетна 
карта, в която участниците 
накратко да описваха свои-
те виждания за развитие на 
селото, града или региона.

Какви са резултатите? 
Към 25 март 2015г. ОИЦ 
Ямбол има проведени 4 
изнесени приемни. Анкет-
ните карти, които са постъ-
пили са 114. Най-много са 
направени предложения 
за създаване на нови и 
устойчиви работни места, 
благоустрояване, изграж-
дане на детски и спортни 
площадки, обновяване на 

паркове, ремонт на улици и 
площади, тротоари, финан-
сиране на млади ферме-
ри, подпомагане на малки 
стопанства, изграждане на 
общежития към училища, 
създаване на приюти и 
обществени трапезарии за 
бедни, подобряване на ав-
тобусния транспорт и оста-
релия автопарк, по-добро 
здравеопазване, по-добри 
социални услуги, подмяна 
на остарялата ВиК систе-
ма, развитие на туризма, 
подкрепа на самостоя-
телна стопанска дейност, 
по-модерно образование, 
откриване на отделения за 
лежащо болни към домове 
за стари хора, създаване и 
разширяване на производ-
ствени предприятия.

Втората фаза на кампа-
нията ще се състои в края 
на м. април, когато след 
анализиране и обобщаване 
на резултатите от допитва-
нето, най-често срещаните 
предложения за подобре-
ния в съответната общи-
на ще бъдат включени в 
електронна карта, която  
ще бъде представена пред 
широката общественост. 

Ñðåäñòâà è 
âúçìîæíîñ-

òè

Предвидените 2136 млн.
лв. по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-
2020 г. ще финансират 
операции за заетост, борба 
с бедността,  насърчаване 
на социалното включване и 
бизнес предприемачество. 
Предвидени са инвестиции 
за по-високо качество на 
живот на децата, семей-
ствата с деца, възрастните 
и хората с увреждания. 
Предвидено е финансира-
не на интегрирани мерки 
за уязвими етнически общ-
ности като роми, мигранти, 
лица с произход от други 
държави. Операция „Нови 
алтернативи“ с бюджет от 
65 млн. лв. цели намалява-
не на риска от зависимост 
от институционален тип 
грижи и подобряване ка-
чеството на живот на въз-
растни болни хора и хора 
с увреждания. Чрез опера-
ция „Независим живот“, 
насочена към общините 
ще се подобри качеството 
на живот и достъпът до 
услуги за социално включ-
ване за хора с увреждания 
и хора над 65 г., които не 
могат да се самообслужват. 
Бюджетът на операцията е 
150 млн. лв. Предстояща 
операция в сферата на 
социалното включване и 
насърчаване на равните 
възможности и интегра-

ция на пазара на труда 
на хората с увреждания 
е „Активно включване“ с 
бюджет от 15 млн. лв.

За 2015 г. е планирано 
и фирмите да могат да 
кандидатстват с проекти 
за квалификационни ус-
луги и обучения на заети 
лица и за осигуряване на 
безопасни условия на труд 
в предприятията, обясни 
още експертът от Областен 
информационен център-
Ямбол. 

 
ОИЦ – Ямбол е част 

от мрежата от 28 инфор-
мационни  центрове  за 
популяризиране на Кохе-
зионната политика на Ев-
ропейския съюз, създадени 
с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
„Техническа помощ”, съ-
финансирана от Европей-
ския съюз чрез Европей-
ския фонд за регионално 
развитие. 

Èíôîðìàöèîííà ñðåùà íà ÎÈÖ-ßìáîë â Ñòðàëäæà



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ТЕЛ. 0895175430, 0894831628, 04761 99 22
Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” – 

Ñòðàëäæà
Предлага ковчези на цената на общината.

Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за брой  
плюс кръст  - 67 лв.

Ñèëåí ñòàðò íà   
ôóòáîëèñòèòå „Ñòðàëäæà”

Началото на Областно-
то футболно първенство 
достави  много радост на 
привържениците на футбола 
в Стралджа. Отборът, оком-
плектован от новоназначе-
ния треньор  Иван  Лазаров 
показа  сериозната си под-
готовка и висока мотивация 
за победи. Присъствието на 
момчета от Стралджа е 50 
на сто. 

Още на първата среща  
срещу ФК ”Межда” при 
много тежки  условия  и 
труден терен момчетата да-
доха всичко от себе си. Не-

прекъснатия дъжд не спря 
устрема им до победата с 
3:2. Воля, енергия, амби-
ция, добра спортна форма 
показаха футболистите на 
ОФК ”Стралджа”. И дадоха 
поредната заявка за фаворит 
в групата. 

Съ с т а въ т  с  ко й то 
ОФК”Стралджа” се пред-
стави в първата среща: Та-
ньо Петров, Калоян Зла-
тев, Станимир Апостолов, 
Пламен Иванов, Калоян 
Росенов, Стоян Стефанов, 
Стефан Христов, Димо Йов-
чев,  Георги Гончев, Георги 
Бакалов, Генади Георгиев, 
резерви- Кристиан Георги-
ев, Йордан Здравков, Ра-
дослав Младенов, Сашо 
Балездров, Йордан Събев. 
Голмайстори – Калоян Зла-
тев, Калоян Росенов, Генади 
Георгиев.

Втората среща  с ФК”Хр.
Ботев” Г.Инзово  беше още 
по-категорична. „Стралджа” 
показа най-силната си стра-
на. Футболистите играха 
на висота, в много добър 
стил и висока кондиция. 
На терена се представиха 
16 футболисти при 5 сме-
ни. Съперникът, който е 
един много добре подготвен 
отбор, се противопостави 
бойко, но технически по-
силният отбор все пак беше 
„Стралджа”. Категоричната 
победа с 3: 0 осигуриха гол-
майсторите Митко Павлов, 
Тольо Йорданов и Георги 

Гончев. 
Състав на отбора при 

втората  среща :  Таньо 
Петров, Калоян Златев, Ста-
нимир Апостолов, Йордан 
Събев, Калоян Росенов, 
Стоян Стефанов, Стефан 
Христов, Митко Павлов, 

Красимир Маринов, Тольо 
Йорданов, Генади Георгиев 
и резерви- Георги Гончев, 
Сашо Балездров, Йордан 
Здравков, Пламен Иванов, 
Кристиан Георгиев.

В 14 кръг ОФК ”Страл-
джа” почива.

Ïðîãðàìà Îáëàñòíîòî 
ôóòáîëíî ïúðâåíñòâî
„À” Îáëàñòíà ãðóïà – ìúæå
Ôóòáîëíî ïúðâåíñòâî  2014/15 ã. – 
ïðîëåò

Отбори:
ОФК”Стралджа”
ОФК”Елхово”
ФК”Ураган” Бояджик
ФК”Червена звезда” Каменец
ФК”Тракиец” Кукорево
ФК”Межда”
ФК”Хр.Ботев” Г.Инзово
ФК”Бакаджик” Войника
ФК”Ботев” Болярово
ФК”Калчево”
ФК”Бояново-2012”

16 кръг
11 април – 17,00 ч.- ФК”Ботев” – ОФК”Елхово”
ФК”Межда” – ПОЧИВА
11 април – 17,00ч. – ФК”Хр.Ботев” – ФК”Тракиец”
12 април – 17,00ч.- ФК”Бакаджик” – ФК”Калчево”
12 април – 17,00ч. – ОФК”Стралджа” – ФК”Червена 

звезда”
12 април – 14,00 ч. – ФК”Ураган” – ФК”Бояново-2012”

Иван Кирилов Лазаров 
е от Ямбол, бивш футбо-
лист на „Тунджа”  Ям-
бол, „Академик” София и 
за кратко играл в отбора 
на Първомай. Завършва 
кариерата си като фут-
болист в Тополовград.

Като треньор стажу-
ва  в ЦСКА, още студент 
в Националната спорт-
на академия, с настав-
ник Аспарух Никодимов. 
Завършва образование-
то си със специалност 
„Футбол”. Като тре-
ньор работи в Първомай 
и детско-юношеската 
школа на „Тунджа” Ям-
бол.  Дълги години после 
е футболен съдия. Девет 
месеца в периода 2005-06 
г. е председател на Об-
ластния футболен съюз 
Ямбол.
Занимава се със семеен 

бизнес – дистрибуция на 
захарни изделия. Семеен, 
с две деца – син и дъщеря.

- Г-н Лазаров, как се 
озовахте в Стралджа?

- Бих искал да спо-
деля, че съм поласкан 
от поканата на кмета 
Митко Андонов, прези-
дент на ОФК”Стралджа”, 
да работя като треньор 
на стралджанския от-
бор. Благодарен съм и на  
Иван Георгиев, зам.кмет, 

Иван Папукчиев, секре-
тар на ОФК”Стралджа”, 
все хора, които помагат 
много за развитието на 
местния футбол. Базата, 
с която разполагат фут-
болистите тук е една от 
най-добрите. Ръковод-
ството осигурява екипи, 
транспорт за срещите, 
прекрасни условия за 
трениране.  Отборът на 
Стралджа е с добър по-
тенциал.  Имаме 19 на-
лични футболисти с бо-
гата възрастова палитра 
– млади и по-улегнали. 
Разчитам на всеки един 
от тях.Това ме мотивира 
да работя за доразвитие 
на отбора, за надграждане 
на постигнатото, за съз-
даване на една сериозна 
организация и стабилен 
екип с амбиции.

- Имате ли надежди 
за добър футболен сезон 
на отбора?

- Аз съм човек, който 
здраво стои на краката 
си, не обичам фантази-
ите. Факт е, че имаме 

изоставане в точковото 
класиране на есенния 
дял, трудно ще догоним 
пропуснатото, но за дого-
дина гръбнака  на отбора  
ще бъде ясен и силен. 
Мога само да кажа, че 
началото е добро, по-
трудното предстои.  Нор-
мално е срещу един такъв 
отбор с изградено име , с 
постигнати резултати,  ос-
таналите да изострят апе-
титите, дори да проявяват 
завист. Нормално е в едно 
първенство да има победи 
и загуби. От всички нас 
се изисква да работим със 
сърце, да радваме пуб-
ликата. Между другото  
Стралджа има една от 
най-верните  ,емоционал-
ни  и буйни фенове, които 
ние приемаме като 12-я 
играч. Много ни помагат 
с отношението, подкре-
пата, емоциите. Това е 
причината да мислим и за 
изграждането на един фен 
клуб в Стралджа.

- Пожелавам на Вас и 
на момчетата повече ус-
пехи и по-малко загуби!

Êîé å òðåíüîðúò íà ÎÔÊ”Ñòðàëäæà”?



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

87 април 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

ФОТО ОКО

Лазаровден в Tамарино!

Â Öåíòúð çà îáùåñòâåíà ïîäêðåïà - Ñòðàëäæà

Ëàçàðóâàíå è 
ïðåäâåëèêäåíñêî íàñòðîåíèå
Децата от центъра за обществена подкрепа в Страл-

джа преживяха красиви  и незабравими мигове. Под 
ръководството на Марияна Пенева, психолог и Николай 
Николов, социален работник, малките се включиха 
в празника Лазаруване, изпяха песните, танцуваха. 
С голямо старание  момичета изплетоха венчета от 
великденче и глухарче, украсиха косите си  с тях и се 
почувстваха много щастливи.

 По свое желание децата нарисуваха великденски 
картички, които изпратиха на  приятели и съученици. 
Специално за празника „Баба учи внуче” подготвиха 
свой кът. Фактът, че ще имат дял в благотворителната 
кампания в помощ на деца, ги накара да бъдат особено 
изобретателни, за което получиха поздравленията на 
своите ръководители. 

Ïðîëåòíè äîáðè ïðàêòèêèÏðîëåòíè äîáðè ïðàêòèêè
Ñ ëþáîâ êúì íàðîäíèòå òðàäèöèè â ÖÄÃ”Çäðàâåö”

Гости от Регионален 
инспекторат по образо-
ванието, от общината, от 
детски градини в областта  
присъстваха на открита 
педагогическа ситуация 
в ЦДГ”Здравец” Страл-
джа. В рамките на поло-
вин час старши учител 
Нели Тончева, заедно със 
своите 5-годишни въз-
питаници, представиха 
впечатляващо открита пе-
дагогическа ситуация на 
тема:„Лазаровден-празни-
ците през пролетта”. Пред 
взискателната публика се 
роди една истинска при-
казка за това как трябва да 
събудим вниманието и ин-
тереса на малките към бо-
гатите народни традиции, 
как да ги предизвикаме да 
пожелаят да се включат в 
тях. Не само това – да из-
питват радост от участието 
си в една древна и красива 

традиция. Приобщаването 
на децата към фолклорните 
обичаи и обреди паралелно 
предизвикваше и плавно 
овладяване способностите 
за организиране на праз-
нична среда. 

С много любов, тър-
пеливо и спокойно Нели 
Тончева не изпусна нито за 
миг вниманието на децата. 
Тя постигна целите си  и 
малките в края на урока 
показаха, че имат затвър-

дени представи за 
пролетния празник, 
че разпознават сим-
волите на лазару-
ването и проявяват 
видима активност 
и емоционалност 
при участието си в 
танца. Оригинално 
в урока бяха впле-
тени презентация 
и етнографски кът, 
музикална илюстра-
ция с гъдулка, под-
готовка на картони с 
провокация за инди-
видуално участие на 
децата. Показателно 
беше и народното 
облекло на учителя.

Т а т я н а  С л а в о в а , 
гл.експерт „Предучилищно 
възпитание” при РИО, даде 
висока оценка  на предста-
вената педагогическа си-
туация – плод на сериозна 
предварителна подготовка 

и желание за доказване 
на възможности. Тя не 
пропусна да отбележи, че 
децата показаха система от 
знания, което е резултат от 
една целенасочена работа 
с тях. Мария Толева, зам. 
кмет на общината, която 
добре познава работата в 
ЦДГ, изрази удоволствието 
от видяното с благодарност 
към  Нели Тончева , до-
стойна дъщеря на талант-
ливия хореограф Тончо 
Тончев. „Прекрасното из-
живяване  от урока показа 
високия професионализъм, 
съхранения народен дух, 
постоянството в работата 
с децата, новаторството , 
приемствеността.”, добави 
тя определяйки детските 
градини в Стралджа като 
един оазис на българщина-
та, където народните оби-
чаи и традиции се предават 
на децата, за да преминат 

напред във времето еднак-
во силни и ярки. Видимо 
доволна от постигнатия 
резуртат, горда със своя 

колектив благодарност за 
представянето поднесе   и  
директорът на ЦДГ ”Здра-
вец” Живка Илиева.  


