
В дните преди Коледа възрастни 
самотни хора от Стралджа и селата 
Зимница, Недялско, Чарда, Лозенец, 
Маленово бяха зарадвани с пакети 
хранителни продукти. Даренията са 
от лични средства на кмета на общи-
ната Атанас Киров, зам.кмета Гроздан 
Иванов както и от съветниците от 
група „Промяна“ с идеята хората 
да посрещнат спокойно коледните 
празници. 

…Поемайки пакета 92-годишната 
баба Маринка от Стралджа топло 
се усмихва пред гостите си, без да 
пести щедрите благодарности Гинка 
Велчева   бърза да почерпи за здраве, 
бай Петър е  изненадан, че някой е 
помислил за него, Стоимен реши, че 
още довечера ще използва продуктите, 

бай Митю се опитва да разведри об-
становката с народна приказка,  Митка 
Славова благословя благодетелите си 
с „Господ здраве да ви дава!“…

Дарения достигнаха  до майки и 
деца от Маленово, до инвалиди, до 
самотници, които отдавна са загуби-
ли надеждата, че някой ще помисли 
и за тях. 

Димчо Стойков, общински съвет-
ник от коалиция „Промяна“:

„Решението на групата съветници 
от коалиция „Промяна“ за личните 
дарения преди Коледа дойде спон-
танно. Отделихме от собствените си 
средства с идеята да помогнем, да 
направим добро за хора от града и се-
лата. Дълбоко се надяваме и вярваме, 
че колегите ще последват примера, ще 

отделят от възнагражденията си, за да 
направим щастливи повече самотни 
възрастни хора!“ 

Йовчо Христов, общински съветник 
коалиция „Промяна“:

„Милосърдието, взаимопомощта не 
са чужди на българите. А Коледа е най-
подходящия празник, за да зарадваме 
хора в нужда. Приятно е да видиш, че 
предизвикваш радост и надежда, че 
правиш деня на тези хора по-различен, 
по-спокоен. Това всъщност са само 
част от периодичните ни дарения и 
те ще продължават!“ 

В Недялско съветникът Ангел 
Ангелов посети домовете на свои 
съселяни, за да ги зарадва и добра 
дума да им каже. 

Чрез съветници от коалиция 
„Промяна“ и кметовете на селата 
хранителни пакети  достигнаха  
до  Зимница, Лозенец, Чарда… 
Навсякъде хората се    вълнуваха , ня-
кой не успяваха да сдържат сълзите си, 
а благодарностите идваха от сърцето.

Паметникът на загиналите във 
Втората световна война в Джинот 
предстои да бъде ремонтиран. С 
решение на Министерски съвет 
са отпуснати и разпределени 
средства за възстановяване на 
четири войнишки паметници в 
област Ямбол и единият от тях 
е в Джинот.  Средствата, които 

са на обща стойност 19 000 лв.,  
са поискани от Областната ко-
мисия войнишки паметници, от 
Министерство на отбраната.

За ремонт на паметника на 
загиналите във Втората световна 
война в с. Джинот 1944-1945г., 
чието състояние е много лошо 
/ изтрити  от времето са всички 
надписи/ , са отпуснати   5 000 
лв., с които светинята, съградена 
в началото на  50-те години на 
миналия век,  ще бъде обновена, 
за да придобие видът при постро-
яването му. 
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СЪВЕТНИЦИ ОТ 
КОАЛИЦИЯ“ПРОМЯНА“ 

ДЪРЖАВНИ 
СРЕДСТВА 
ЗА РЕМОНТ 

НА ПАМЕТНИКА 
В ДЖИНОТ

Поредно състезание за ученици 
между 16 и 18 години "Евроскола", за 
региона на Сливен и Ямбол.

На 12 януари 2019 г. екип на  СУ 
"П.К.Яворов"- Стралджа се конкурира 
в своите знания за ЕС и мястото ни 
в него с отбори от Сливен и Ямбол. 
В състезанието участваха представи-
тели на   ППМГ "Добри Чинтулов", 
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", 5-то СУ 
"Пейо Яворов" и Професионална 
гимназия по икономика "Д-р Димитър 
Табаков" Сливен , още 4-ри отбора  
от Ямбол - ПМГ "Атанас Радев", ЕГ 
"Васил Карагьозов", ПГХТТ, ПГИ 
"Г.С.Раковски" и екипа на СУ“П.
Яворов“ Стралджа.

Жури в състав Теодор Стойчев - 
председател на журито, ръководител 
на Бюро на ЕП в България; Владимир 
Уручев - член на ЕП, група на ЕНП 
и Нено Ненов - акредитиран парл.
сътрудник на Ева Майдел (ЕНП). На 
откриването присъства и заместник-
кмета на Община Сливен г-н Стоян 
Марков.

Петимата състезатели  от нашия 
град  смело  и самоуверено убедиха 
журито и публиката в това, че въпре-
ки, че са единствен отбор от малък 

общински град имат знания , могат 
да защитят   мнение. Ивайло Русев 
изтегли темата „Награди връчвани 
от Европейския парламент- ЛУКС, 
„Карл Велики“ и награда за евро-
пейски гражданин“. Журито бе впе-
чатлено от факта , че знаеха всички 
лауреати и постигнатите отличия. 
Не ги изненада и въпроса кой или 
кого биха номинирали за европейски 
гражданин. Според стралджанските 
ученици най-много това   заслужават 

майките от „Системата ни убива“, след 
като същите взеха наградата за „граж-
данин на България“. Изложението на 
български език бе в ръцете на Петър 
Райнов, Калоян Йорданов и Ивайло 
Русев.  Резюмето на английски бе 
представено от Силвия Йорданова и 
Мая Дичева. По-нежната част на от-
бора се представи силно и убедително. 
Умението да говориш на чужд език и 
да гледаш уверено журито пред себе 
си-това направи отбора победител.

В последната фаза бяха въпросите 
върху всички теми. В диалог  журито  
отговорите  на екипа от СУ“П.Яворов“ 
Стралджа отново бяха блестящи.

Най-хубавото на цялото състезание 
беше увереността, която придобиха 
тези ученици. Преди да обявят резул-
татите, те бяха щастливи от предста-
вянето си. Отборите, които печелят 
пътуване до Страсбург, бе обявено в 
следната последователност:

1. ППМГ "Добри Чинтулов" гр. 
Сливен

2. СУ „П. К. Яворов“ гр. Стралджа
3. ПГИ "Г.С.Раковски" гр. Ямбол
4. ПМГ "Атанас Радев" гр. Ямбол
5. ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" гр. 

Сливен
Представянето на учениците е 

повод за особена гордост и за техните 
учители -  Татяна Захариева и  Галя 
Райнова.

По време на своя парламентарен 
ден в Страсбург около 500 европейски 
ученици участват в „заседания на ко-
мисиите“ и в „пленарни заседания“, 
разискват и гласуват резолюции, като 
разискванията се водят основно на 
френски и английски език. От мига, 
в който пристигнат в ЕП в Страсбург, 
учениците престават да представляват 
своето училище, а стават част от мно-
гоезичните работни групи, сблъскват 
се с многообразието на различните ет-
нически и лингвистични особености. 
Чрез необикновения урок на този ден 
се подкрепя европейското гражданско 
образование и с дължимото уважение 
към културните и езиковите различия 
между държавите членки, се допри-
нася за развитието на европейско 
съзнание.

В първия ден на Новата 
година малки усмихнати 
момичета и момчета със сур-
вакници влязоха във всеки дом 
на с.Джинот, за да сурвакат 
и благославят за здраве и бере-
кет. Децата бяха чаканите и 
добри гости при възрастните 
хора, които  подлагаха гръб, 
за да усетят потупването с 
дряновите клонки, да чуят 
щедрите пожелания и да 
добавят: Да бъде! Всяка от 
сурвакниците, една от друга 
по-красиви, по-богати,  е из-
работена от сръчните ръце 
на малките под грижливите 
наставления на читалищни 
активисти. 

Когато традицията се 
спазва и се предава напред 
във времето, тя е жива, 
тя  говори, дава сили. А в 
Джинот знаят как да пазят 
българския дух. Активен ор-
ганизатор остава местното 
читалище, което съвместно 
с пенсионерския клуб,  поддър-
жат жив огъня на българщи-
ната. Възрастните обучават 
младите в красивите народни 
песни и танци, предават им 
обичаите, показват им носи-
ите… И истински се радват 
като виждат с какво стара-
ние и с колко радост децата 
усвояват народното твор-
чество, което е най-добрата 
гаранция, че наследеното от 
дедите няма да се забрави.  

ЗНАНИЯ И АМБИЦИИ В ЕДНО
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СУРВА , СУРВА 
ГОДИНА, 

ДО ГОДИНА, 
ДО АМИНА…

С ЛИЧНИ ДАРЕНИЯ ЗА 
ВЪЗРАСТНИ САМОТНИ ХОРА 
ОТ СТРАЛДЖА И ОБЩИНАТА

ЗАСЛужЕНА ПОбЕдА НА учЕНИЦИТЕ 
ОТ Су "П.К.ЯВОРОВ" - СТРАЛджА В 

РЕгИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОСКОЛА"



  14.01.2019 г.      РЕПОРТЕР        2

Съветниците от Стралджа утвърдиха План-сметката 
за дейност „Чистота“ за 2019г. Очакваните приходи и 
трансфери са 1 107 358 лв. П.Според сметката планираната 
събираемост по текущия облог е 510 000 лв., от недобор 
по отминали години приходите може да се увеличат с 
90 000 лв. 

Средствата ще се изразходват за събиране /вкл.раз-
делно/ на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата, почист-

ване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 
други територии, предназначени за обществено ползване, 
осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци. 

ОбС одобри  компенсирани промени в списъка за ка-
питаловите разходи за 2018г., без да променя общата сума 
на целевите средства и общата сума в поименния списък. 
Със свое решение съветниците възлагат на кмета да из-
даде на ИЗИДА АГРО ЕООД разрешително за ползване 
на воден обект. Предколедно бяха утвърдени еднократни 
финансови помощи на нуждаещи се граждани.

Когато стралджанци коледуват, земята трепери.А когато обича-
ните коледарски песни се изпълняват от децата при ДГ“Здравец“ 
с ръководител Нели Тончева Кавалджиева, всеки, който ги гледа и 
слуша, преживява приятното вълнение и гордост за принадлежност 
към България.

„Събрали се сабор момци, сабор момци коледари…“, пяха и нари-
чаха децата-коледари при кмета на общината Атанас Киров, тропаха 
енергично, коледен кравай с пожелания поднесоха в добавка с тра-
диционното „Да бъде!“ Служителите от общинска администрация им 
ръкопляскаха от сърце, поздравления заслужиха както децата, така и 
учителите им за всеотдайността, старанието, обичта към българското. 
Браво!

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА ПРИ КМЕТА НА ОБЩИНАТА

На среща с кметове и кметски 
наместници, в присъствието на пред-
ставители на РУ, ПБЗН както и фирма 
ТРЕЙС Пътно строителство АД, която 
по договор има задължението за снего-
почистването на цялата пътна мрежа в 
общината, беше обсъдена готовността 
за зимата, ангажиментите на отговор-
ните институции, наличие на техника 
и специалисти. Кметът на общината 
Атанас Киров припомни мерките, 
които трябва да се предприемат като 
наблегна на проблемните участъци, 
обърна внимание на строгия контрол, 
комуникативността от които зависят 
и добрите навременни резултати. Той 
изрази увереността си, че фирмата  
по снегопочистването ще изпълни 
коректно и отговорно своите задъл-
жения, призова и кметовете да бъдат 
взискателни.

Община Стралджа е в готовност 
да посрещне зимата, има опита да се 
справи  с  тежки зимни ситуации, има 
ресурса и техническата обезпеченост, 
това е основния извод от съвещанието 
днес.

С огромно старание, позна-
ване на традицията и любов към 
всичко родно деца и възрастни се 
включиха в поредния конкурс на 
НЧ“Стралджа 2016“ „Духът на 
Коледа“. Представените сурва-
чки и коледни картички  впечат-
лиха с майсторство, богатство, 
красота. Топло приветствани 
от Нели Тончева Кавалджиева 
всички участници получиха 
благодарности за старанието и 
шоколад за усърдието. Преди 
обявяване на резултатите  тя 
обърна внимание на  подробно-
стите по украсата на автентич-
ната народна сурвакница. Много 
приятно прозвучаха и специално 
подготвените празнични стих-
чета от Виктор, Елиза, Мартин 
и Веселин, които декламираха 
възторжено за тихата, свята нощ 
когато „… с надежда, обич, то-
плина е огряно всяко сърчице.“

Поздравления за майстор-
ството поднесе и зам.кмета Иван 
Иванов, който връчи наградите. 
Първото място за сурвакница 
спечелиха Виктор Величков 
от ДГ“Здравец“, Александър 
Веселинов и Анатолий Рибаров. 
На второ място се класираха 
децата от ДГ Лозенец, Ивайла 
Иванова от Войника и Веселин 

Гочев от ДГ“Здравец“. С отличия за трето място си тръгнаха Даниела Миткова, 
Елиза Гочева, Габи Генова. При картичките най-добре се представиха Андрей 
Величков от ДГ Лозенец, Велимира Русева от ДГ“Здравец“, Станислав Тонков.

Веднага след тържеството започна благотворителната разпродажба на  сур-
вачките и картичките като средствата ще бъдат добавени към сумата, събрана 
по време на благотворителния концерт „Добротата е сила!“.

Тези мачугани ще знаят как да 
коледуват и като пораснат. Ще бъдат 
достойни продължители на традиция-
та. Защото още в детската градина са 
научили и песните, и богословките.

„Добра среща, домакини, ний ви 
носим блага вест!...“

Пяха и наричаха за здраве и бе-
рекет децата от ДГ“Мати Рубенова“ 

при кмета на общината Атанас Киров 
в навечерието на светлия празник. 
Доставиха истинско удоволствие на 
всички с настроението и радостта от 
коледуването. Горди от одобрението 
на г-н Киров малките продължиха 
обиколката си в центъра на града по 
заведения и институции, където също 
ги очакваха.

ПРИЕМНИЦИ НА ТРАДИЦИЯТА 
ОТ ДГ “МАТИ РУБЕНОВА“

уТВЪРдЕНА Е НОВАТА 
ПЛАН-СМЕТКА“чИСТОТА“

„ДУХЪТ НА КОЛЕДА“ 
С НАГРАДИ ЗА НАЙ-
КРАСИВИТЕ СУРВАЧКИ 
И КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ

ОбЩИНА СТРАЛджА 
В гОТОВНОСТ ЗА ЗИМАТА
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В изпълнение на Оперативната програма за храни и/
или основно материално подпомагане на най-нуждаещи 
се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст  
поетапно раздава  индивидуални пакети с хранителни 
продукти на  уязвими български граждани от общината. 

Раздаването се извършва от  доброволци на БЧК със 
съдействието и подкрепата на община Стралджа и ще 
продължи до 28 февруари. Всеки правоимащ  получава 
съответните продукти срещу документ за самоличност 
и подпис. 

Дарение от Българска асоциа-
ция диабет зарадва членовете на 
Сдружение „Диабет“ в Стралджа 
дни преди настъпването на новата 
година. Безплатните хранителни 
продукти са осигурени чрез про-
грама  „Здравословно хранене в 
условията на живот с диабет“.  В 
клуба на  диабетика Стралджа 
бяха разпределени всички пакети  
с хранителни продукти от БАД – 
София. Продуктите са на стойност 
по  60.00 лв. Те съдържат  по 3 бр. 
пилешко филе, риба консерва, по 2 
пакета ориз, леща, макарони, 500 
гр.маслини и по 2 бутилки зехтин – 
всичко   съобразено с хранителния 
режим на диабетиците. Членовете 
на Сдружение „Диабет“  - Стралджа 
изказват благодарностите си и ува-
жението към БАД София за добрата 
инициатива с очакване за още по-
активна съвместна дейност през 
новата година.

- Г-н Станчев, кои са най-ярките 
Ви спомени от времето  когато бяхте 
кмет на община Стралджа?

- Времето не може да изтрие споме-
ни, които са свързани с много  отговор-
ности и трудни решения. В началото 
трябваше да осигурим Общинския 
съвет с необходимите кадри, тъй като 
по това време бяха извършени струк-
турни промени в териториалното 
делене на страната. Заедно с това ние 
се намирахме в един преходен период, 
период на преустройство и промяна в 
мисленето, действието и поведението 
на всеки един от нас. 

- Да, наистина периодът се харак-
теризира с  промяна на управление-
то в страната. Това как повлия на 
Стралджа и местното управление?

- Неизбежно всичко каквото праве-
хме беше под знака на промените. В 
навечерието на 10 ноември 1989г. все 
още  политически гарант на обновле-
нието си оставаше ОбК на партията. 
Помня, че в началото на тази преломна 
година проведохме едно съвместно 
съвещание на партийния, държавен 
и стопански актив на тогавашното 
АПК/Аграрно-промишлен комплекс/ 
където беше изслушан доклад за 

социално-икономическото и научно-
техническо развитие на комплекса и 
задачите в селското стопанство с всич-
ки икономически показатели , с мерки 
за интензификация на отрасъла чрез 
въвеждане на акордна организация 
на труда и арендата. По същата тема 
ОбНС проведе своя сесия. Достатъчно 
добър пример за многостранно обсъж-
дане на най-важните проблеми  на 
ниво община. Това беше задължаващо 
и много отговорно. Тенденцията беше 
за въвеждане на колективността като 
основна проява на демокрацията и 
основен стил на работа . 

- Кои са основните задачи, които  
трябваше да изпълнявате по това 
време?

- За да отговоря на този въпрос ще 
цитирам съдържанието на моя доклад 
на това заседание. По това време в 
общината се извършваха над 250 вида  
административно-правни, финансови 
и технически услуги. По това време 
броят на заетите в промишлеността и 
селското стопанство почти се израв-
няват/989 към 840/, произведената 
обща продукция е за около 26 млн.лв. 

Основните предприятия са 
ДФ“Стралджа керамика“, ЗПТ“Ап.

Христов“ с  обем 
на ОПП над 10 млн.
лв. , ОбФ“Емил“, 
винарска изба с го-
дишна продукция 
за около 3 млн.лв., 
ЦНСМ“Албена“, 
ПП“Недялко 
Царев“  и  др . 
Своята дейност 
започна и БКС – 
Стралджа като за 
целта бяха осигу-
рени необходими-
те материални и 
трудови ресурси. 
Довършени бяха 
и се асфалтираха 
пътя Стралджа – 
Джинот, пътя за 
хижа „Люляк“. 
Извършихме ре-
монти и асфал-
тиране на улици 

в повечето от селата на общината. 
През този период в Стралджа бяха 
ремонтирани  и асфалтирани  всички 
улици, намиращи се  в посока изток 
от ул.“П.Кабаков“. С въвеждането в 
действие на новата помпена станция 
с необходимите сондажи към нея и 
двата водоема за 3000 куб. м. вода бе 
решен един от най-важните  проблеми 
на стралджанци. Преустройството на 
първия етаж на АПК в поликлиника 
създаде  добри условия за работа на 
здравните работници и решаване 
проблемите на здравеопазването на 
населението от града и общината. 
Основно бе реконструирано читалище 
„Просвета“. Много широко развитие 
имаше при  пощенските услуги. 
Разкрити бяха  1370 домашни и още 
400 обществени телефони, в действие 
влязоха   нови 110 радиоточки,  над 
2000 ежедневници  и около 500 писма  
се разнасяха на абонатите всеки ден 
от пощальоните. Всеки ден по мест-
ното радио имаше  половинчасово 
предаване с новини, над 800 бяха 
абонатите на вестник „Стралджанска 
трибуна“. Не случайно по това време 
девизът на пощенския колектив беше: 
„Във всеки дом радиоточка, вестник 
и телефон!“ На територията на града 
вече  имаше 20 магазина, 2 книжар-
ници, три павильона, 2 магазина за 
плодове и зеленчуци. 

Нека подчертая и това, че около 
1600 младежи бяха включени  в ма-
совия спорт с основен организатор 
ДФС Стралджа с изградени секции по 
конен спорт, лека атлетика, волейбол, 
футбол, шахмат, плуване. Голям ръст 
бе отчетен в развитието на худо-
жествената самодейност. Изградени 
бяха 3 танцови, 2 коледарски, един 
кукерски състави с участие на близо 
200 самодейци.

В такава обстановка отбелязахме 
и 20-годишнината от обявяването на 
Стралджа за град.

- Каква е Вашата оценка за екипа, 
с който работехте?

- Моята оценка за работата на 
екипа винаги е била висока, защото 
тези хора даваха всичко от себе си. 
Колегите, с които работех бяха не 
само служители, а съмишленици и 
съратници в решаване на задачите и 
проблемите на общината.  

- Ако трябва да направите срав-
нение „преди и сега“ накъде ще 
наклонят везните?

- Времената са много различни. 
Сега администрацията разполага с 
компютри, обмена на информация е 
много по-сериозен, бърз и ефективен, 
това предполага и по-качествено об-
служване на гражданите.

- Каква е формулата според Вас 

за успешно управление на община 
като Стралджа?

- На първо място себеотдаденост, 
преданост на хората, които очакват 
решение на проблемите. Ако има нещо 
за което съжалявам то това е ,че не 
успяхме да изградим канализация на 
Стралджа с градска пречиствателна 
станция. И този проблем все още 
виси като воденичен камък на шията 
на всяко управление. От онова време 
датира и миграцията на населението. 
Тя продължава да бъде всеобща бол-
ка. Дано да дойдат други, по-добри 
времена и нашия град да привлича 
младите. Защото в тях е надеждата!

- Имате ли препоръки към 
днешното общинско ръководство 
и как виждате в бъдеще Стралджа 
и общината?

- Всяко общинско ръководство има 
свой стил и метод на работа, но всяко  
има една цел – града и общината да 
вървят напред, да се развиват. В този 
смисъл всяка препоръка  е неуместна. 
Аз приветствам добрите идеи, прозор-
ливостта, дори премерения риск щом 
е в името на доброто на Стралджа. И 
съм убеден, че този наш прекрасен  
роден край  има своето бъдеще!

Пред 50-годишнината от обявяването на Стралджа за град
Александър СТАНчЕВ /кмет на общината в периода 1988-1990г./

Всички правоимащи, включени в списъците на 
Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 
24,070 кг от 16 вида хранителни продукти – спагети 
– 1,5 кг; говеждо в собствен сос - 0,300 кг; леща – 3 
кг; захар – 3 кг; гювеч – 1,6 кг; зелен фасул – 2,4 кг; 

лютеница – 0,500 кг; грах – 1,6 кг; домати стерили-
зирани – 1,6 кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 
кг; риба херинга – 0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 
кг; зрял боб – 2 кг; конфитюр – 0,500 кг; ориз – 2 
кг; олио – 3 л.

УПРАВЛЕНИЕ ПОД ЗНАКА НА ПРОМЕНИТЕ
Александър Станчев е роден на 8 септември 1951г. в 
Стралджа. Завършил средно образование в ССТ“П.
Кабаков“ в родния град,  а висше в АОНСУ при ЦК 
на БКП, доктор по икономическите науки Работил е в 
Окръжен и Общински комитет на БКП, директор на 
ДКЗ – Стралджа. За кмет на общината е избран през 
1988г. В момента се занимава с частен бизнес.

Женен. Баща на двама синове и дядо на 4 внуци.

БЧК В СТРАЛДЖА 

РАЗДАВА 

ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ НА 

УЯЗВИМИ ГРАЖДАНИ 



В навечерието на най-светлия и 
най-очакван зимен празник, запазил 
своята самобитност и до днес, община 
Стралджа организира Общински ко-
леден концерт „Коладе,ле!“ Този път 
традицията беше разчупена и в ролята 
на  домакин беше НЧ“Възраждане“ 

– Зимница. При откриването Атанас 
Киров, кмет на общината, привет-
ства всички присъстващи в залата  и 
заедно с пожеланията не пропусна 
да обещае за следващата година да 
съдейства за осигуряване отопление 
на голямата зала,което бе посрещнато 

с ръкопляскания. 
Деца от Зимница, възпитаници на 

детската градина в селото, откриха 
концерта с възторжени стихове и 
песен за Коледа. 

„Да сте живи, да сте здрави, до-
година, до амина! Колко здравец по 
планина, толкоз здраве в тая къща!“

Благопожеланията присъстваха до 
края на концерта, гарнирани с велико-
лепното участие на самодейците от чи-
талището в селото, които представиха 
обичая по Бъдни вечер с посрещането 
на коледарите. Мелодични, красиви 
бяха песните, в изпълнение на мъжете 
от Зимница. Настроението обогатиха 
и участниците във фолклорната група 
при клуб“Дълголетие“ Стралджа. 
Танцовия състав „Въжички“ при 
НЧ“Стралджа 2016“ грабна внима-
нието с усмивките и красотата на 
момичетата, с майсторството в из-
пълнение на танците. Аплодисменти 
заслужиха участниците в детския 
танцов състав на Зимница.

Да, Коледа е празник на доброто, 
на светлината, на уюта и топлината 
в семейството. Доказаха го и коле-
дарите от групата на Воденичане. 
Прекрасни в своите народни носии  
изпяха стари  коледарски песни. След 
тях на сцената излязоха гостите от 
с.Драгоданово. Наметнати с тежки 
ямурлуци потропаха с гегите, прозвъ-
ниха със звънчето, наричаха за здраве, 
пяха от сърце. На финала сцената се 
изпълни още веднъж с танцьорите от 
„Въжички“ и „Златен клас“- Зимница, 
които предизвикаха радост и гордост. 
Майсторите на танците за пореден път 
доказаха богатството на фолклора и 
желанието да го показват пред публи-
ката в пълната му прелест.  

Три семейни двойки от Стралджа 
отбелязаха своята Златна сватба 
в компанията на още една, която 
празнува щастливата Диамантена 
сватба. Домакин и организатор на 
събитието беше клуб“Дълголетие“, 
който превърна денят на участниците 
в незабравим. Основните „виновници“ 
за празника се оказаха семействата 
Даневи, Иванови и Рандеви, които 
в приятна компания отбелязаха своя 
50-годишен съвместен семеен живот. 

Редом с тях бяха и сем. Кондови, които 
дадоха пример за семейно разбирател-
ство със своите съвместни 60 години. 
След  десетилетия семейно щастие, 
успехи и радости те изслушаха отно-
во Менделсоновия марш, повториха 
сватбената клетва за вярност, опитаха 
от медената питка, пиха от шампан-
ското. Радваха се на поздравленията 

и подаръците от клуб „Дълголетие“ 
и лично от кмета на общината г-н 
Атанас Киров. Особено вълнуващо 
се оказа размяната на пръстени, а 
после и празничните торти от които 
опитаха всички. Празникът продължи 
с отбелязване рождените дни на 12 чле-
нове на организацията за които бяха 
коледните песни, изявите на местни 
таланти, размяната на ръкоделни пода-
ръци. Стефан Боянов, Йордан Данев, 
Стефан Узунов, Веселин Андонов, 
Димка Каравичева, Събка Радева, 
Недка Кремъкова, Тодорка Тодорова, 
Маринка Колева, Йорданка Пачова, 
Веско Жеков, Кута Тенева задълго ще 
съхранят изживяното вълнение, ще си 
спомнят да топлината и вниманието 
оказано им от клуб „Дълголетие“. И 
ще се чувстват щастливи. 

„Може да не е кой знае какво , но 
такива празници наистина осмислят 
живота, дават вярата, че в колектива 
всеки има своето достойно място, че е 
оценен правилно, че има признание за 
онова, което е дал и продължава да дава 
за обществото“. Ще продължаваме да 
работим, да се веселим, да поддържаме 
традициите, да даваме добър пример 
на младите, категорични са пенсио-
нерите и вече подготвят следващите 
празници, свързани с отбелязване на 
кръгли годишнини през новата 2019г. 

д-р Трифон Стоянов 
Пред мен е книгата, на Атанас 

Димов, която излезе през м. септем-
ври, тази година. Ако трябва да обоб-
щя, накратко, ще кажа: Богато минало, 
интересна книга, сериозен автор!

В нея се представя информация за 
с. Зимница, Ямболско,  от древността 
до наши дни. Такава, каквато я открива 
авторът в достъпните му извори и 
допълнена с устните предания за ми-
налото на селото. Грижливо събирани 
в продължение на много години.

Книгата ми хареса.
Както всеки читател, така и аз, по-

търсих  между нейните корици изцяло 
нова, непозната за мен,  информация за 
нашия край (община Стралджа, област 
Ямбол) или нови неща, които допълват 
вече известна за мен информация.  В 
книгата има и двата вида. 

В първата глава: „Зимница –крат-
ка историко-географска справка“, 
авторът представя географската ха-
рактеристика на Зимница – природни 
компоненти, пътища, близост до по-
големи селища и др.    

Нова (за мен) е информацията, 
че селото първо е било в полите на 
Гребенец, близо до Марашкия проход.  
В последствие, под въздействието на 
различни фактори, започнало  да се 
премества в южна посока  и накрая 
трайно се  установило  върху  ши-
роко разстланите тучни ливади край 
река Мочурица (Азмака), недалеч от 
Ямбол.

Учудих се, че в тази равнина е има-
ло природни извори с чудесна   вода 
за пиене, които  спасили селото от 
разпространението на чума (1812 г.). 
Останалите околни села пострадали 
от епидемията,  защото ползвали вода 
от реката. 

В описанието на миналото е вплете-
на информация за важни международ-
ни събития, които са дали отражение 

върху  живота  на селото (Например 
заселването на Кримски татари в този 
край, по времето на Екатерина II). 

Голямо внимание е отделено на 
събитията свързани с похода на Дибич 
Забалкански през този край, по време 
на Руско-турската война (1829-1830) и 
свързаното с това събитие - преселване 
на българи в Бесарабия. Описани са   
любопитни подробности. Авторът се  
връща към  темата за преселването на 
българите в Бесарабия още няколко 
пъти в изложението, поради обсто-
ятелството, че голяма част от пре-
селниците са от Тракия – Сливенско 
и Ямболско, а в селото Еникьой 
край Тулча, преселниците били от с. 
Кашлакьой (днес Зимница).

Интересна ми беше информаци-
ята, която се отнася за Априлското 
въстание през 1876 г., в нашия край. 
Благодарение на учебниците по исто-
рия и описания на автори – колоси на 
българската литература като Захари 
Стоянов и  Иван Вазов, всеки бълга-
рин  знае за събитията в Копрвщица, 
Панагюрище, Батак, Перущица.  
Но малко е писано  за въстанието в 
Сливенския революционен окръг. 

Авторът е положил благородни 
усилия да издири информация за 
Априлското въстание в нашия край.  
Оказва се, че събитията са били също 
така кървави и нечовешки, както в 

Средногорието!  Във фокуса на нашето 
внимание е  поставено село  Бояджик!  
Посочени са данни и за събитията 
в Зимница. Тази тема е развита при 
описанието на миналото на църквата 
„Свети Димитър“. 

Представена е  информация и за 
едно друго важно за страната съби-
тие – Съединението на княжество 
България с Източна Румелия.  От 
книгата научавам, че през 1884 г., в 
Стралджа се е състоял митинг в под-
крепа на Съединението. 

И още нещо! Целият българ-
ски народ се гордее с героизма на 
българските войници, по време на 
Сръбско-българската война през 1885 
г., които изминали разстоянието от 
Източната до Западната българска гра-
ница, пеша, за рекордно кратко време. 
Любопитното е, че (по данни с които 
разполага авторът), тази българска 
войска  минала през нашия край! Осми 
пехотен приморски варненски полк 
тръгнал от Варна и преминавайки през 
Бургас, Айтос, Карнобат, Стралджа, 
Ямбол… достигнал до Сливница! За 
рекордно кратко време и със запазена 
боеспособност!

Съвсем естествено и очаква-
но, авторът отделя внимание и на 
Балканската война, която се развива 
в Източна Тракия… Представен е ген. 
Радко Димитриев, командващ Трета 
армия, родом от с. Градец, Котленско.  
В началния период на войната, щабът 
на армията бил разположен в гр. 
Стралджа. В хода на войната тази 
армия изиграла  основна роля при пре-
вземането на крепостта  Лозенград… 

Отбелязано е, че през 1912 г. било  
построено шосето, което свързало 
градовете Шумен и Ямбол, през 
Марашкия и Върбишкия проходи. С 
това се оживил  стопанския живот в 
селото.

/Продължението – в следващия брой/
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ЗЛАТНА 
И ДИАМАНТЕНА 

СВАТБИ В СТРАЛДЖА

бОгАТО МИНАЛО, ИНТЕРЕСНА КНИгА, 
СЕРИОЗЕН АВТОР

(Отзив за книгата на Атанас Димов „Краеведски записки, спомени и публикации 
за село Зимница“, издадена от ИК „Жажда“, Сливен, 2018 г.)

КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ И БЛАГОСЛОВКИ 

НА КОЛЕДНИЯ КОНЦЕРТ В ЗИМНИЦА



Още в първите дни на 2018г. стана 
ясно, че в общината ще влязат нови 
3 млн.лв. по одобрена стратегия 
на МИГ. Това се оказа началото на 
една силна година за общинското 
управление през която наистина се 
случиха още не малко добри дела. 
Над 17 млн.лв. бяха вложени за 
ремонт на пътища , улици и водо-
проводи. Приключи санирането на 
жилищните блокове в града. Приета 
беше и въведена в действие Наредба 
за стипендии на студенти. Продължи 
целенасочената и последователна 
социална политика в помощ на 
възрастните болни и самотни хора 
от общината. Обновена беше базата 
на ДСП в Стралджа. От общинския 
горски фонд дърва за огрев бяха оси-
гурени за детски градини, училища, 
читалища, социално слаби граждани.  
С държавна помощ бе ремонтиран 
храма в Джинот. В Иречеково при-
ключи ремонта на водопроводната 
мрежа. Обновена беше пътната 
отсечка Саранско – Тамарино. Чрез 
бюджета на общината в Зимница 
бяха ремонтирани улици, осигурени 
бяха  средства за реконструиране и 
рехабилитация на ВиК мрежата на 
стойност над 7 млн.лв. Обновен беше 
площад в с. Джинот. Обновени бяха 
улици в селата Воденичане, Джинот. 
По екопроекти в Лозенец бе създаден 
приятен кът за отдих с ремонтирана 
площадката до селска чешма, а във 
Воденичане възстановиха своя сел-
ски парк. В Стралджа беше открита  
площадка за стрийтфитнес. С реше-
ние на ОбС от такса бяха освободени 
родителите на деца от Детска ясла. 
Приоритетно общината осигури ра-
ботни места за млади специалисти. 
В Зимница дадоха заявка за отглеж-
дане на рози. Емблематичната хижа 
„Люляк“ стана общинска собстве-
ност с решение на ОбС. Опазването 
на личната и общинска собственост 
чрез звеното „Общинска охрана“ 
получи одобрението на гражданите. 
Нарушителите на Наредба № 1 ста-
наха много по-малко. Периодични 
съвместни акции на Жандармерия, 
полиция и общинска охрана поддър-
жаха реда и спокойствието в града и 
района. Заловените крадци на дърва 
от общинския горски фонд бяха 
глобявани ,  конфискуваните дърва 
бяха разпределяни на възрастни 
хора от общината , които живеят под 
социалния минимум.

Поредица от дарителски инициа-
тиви беляза годината. Инициативен 
комитет в Зимница организира 
кампания за набиране на средства 
за ремонт на храма „Св.Димитър“. 
По същото време родолюбци в 
Стралджа дадоха своята лепта 
за обновление на църквата „Св.
Архангел Михаил“. Организирания 
концерт „С вяра в доброто“ даде 
възможност стралджанци да внесат 
своята лепта  за родния храм. В из-
раз на милосърдие за пореден път 
кмета на общината направи лично 
дарение – дърва за огрев на социално 
слаби граждани. Народният събор 
„Мараш пее“ отново бе подкрепен 
от дарители. Множество бяха спон-
сорите и за Празника на Стралджа, 
8 ноември. В края на годината про-
ведения Благотворителен концерт 
„Добротата е сила!“ отново доказа 
милосърдието на стралджанци, 
които  осигуриха закупуването на 
проходилка за дете с Детска цере-
брална парализа. Благотворителни 
акции по традиция организираха до-
броволците от БМЧК. НЧ“Стралджа 
2016“ за пореден път организира 
конкурс за сурвакници и картички 
„Духът на Коледа“ като средствата от 
разпродажбата отново бяха дарение 
за нуждаещи се деца от общината.

Незабравим ще остане за стралджанци 3 март 2018 когато  гост на града 
беше Големия Васил Михайлов. Празникът се превърна в показ на родо-
любието, в доказателство за българщина. Шествието „Бдим над всичко 
свято!“ със знамена и звук на 20 каба гайди  разчувства мнозина. Джинотци 
се присъединиха към инициативата с огромно българско знаме. Сбъдна 
се мечтата на стралджанци за откриване паметник на Васил Левски. Във 
Войника отбелязаха подобаващо 90-годишнината на местното читалище и 
160 г. от основаването на селото. ТС“Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016“ се 
представи брилянтно в Охрид, Македония. Слънчева Добруджа аплодира 
топло палаузовските самодейци. Кукерите на Джинот увеличиха  награ-
дите си. Стралджански творци влязоха в първия Алманах  „Думите“ на 
КБП. Култовата група „Диана експрес“ гостува на Стралджа. Последва и 
гостуване на невероятната Силвия Кацарова. „Тракийска сватба“ осигури 
първо място на ТА„Златен клас“Зимница. Ансамбълът отбеляза с концерт 
своите 10 г. Празник на традициите събра гости в Джинот.  Адмиралът на 
думите Христо Стоянов гостува в града. Свои успехи записаха „Загарки“-те 
на Маленово, самодейците от Джинот и Поляна, кукерите от НЧ“Стралджа 
2016“. Краеведческа книга издаде Атанас Димов от Зимница. Поетесата 
Ники Комедвенска зарадва литературната общност на Стралджа. ІV-я ли-
тературен конкурс „Дървото на живота“ излъчи първенците. Продължиха 
кинопрожекциите в града.  

Многократно през годината  ученици от СУ“П.Яворов“ завоюваха призови 
места в различни Национални конкурси и доказаха талант в подготовка на 
презентации, есета, рисунки, награди. В края на годината за първи път в 
областта общината организира Вечер на успеха „Бъдеще, здравей!“ с иде-
ята проявата да стане ежегодна. Най-голямото общинско училище изпрати 
поредния випуск, голяма част от които постъпиха във ВУЗ. През годината 
един млад човек даде сигурна заявка за изгряващ литературен талант – 
Димитър Драганов записа името си  като носител на престижни награди за 
млади автори и привлече вниманието на почитателите на поетичното слово. 

Месец март се разписа с обилни валежи.  Близо 500л/кв.м. за периода 
от октомври до март отчетоха синоптиците. Дъждовните води напакостиха 
на Лозенец, Стралджа, Воденичане, Зимница, Каменец, Поляна, Маленово 
и др. и общината потърси финансова помощ от фонд“Стихийни бедствия“. 
Тежка майска градушка връхлетя града и направи своите поражения. Все пак, 
благодарение труда на стопаните, гроздовата реколта се отчете много добре. 
За благодарност Празник на винопроизводителите спретнаха в Лозенец. С 
Вечер на гроздето им отговориха от клуб „Дълголетие в Стралджа. 

За иновативно мислене в праве-
нето  и създаването на устойчиви 
политики Стралджа и кметът Атанас 
Киров  бяха обявени за финалисти за 
наградите  „Иновации в политиката“ 
на ИИП Австрия. Детска полицейска 
академия беше учредена към СУ“П.
Яворов“, а училището се присъедини 
към инициативата „Европейска сед-
мица на програмирането“. Зарафка 
от Зимница, една яка българка, от-
беляза своите 100 г. и се превърна 
в символ на здравия български дух. 
Представители на общината участва-
ха в  Национална среща на радиолю-
бителите. Група планинари изкачиха 
върховете Вихрен и Мусала, малко 
по-късно станаха покорители и на 
вр.Махиада в Турция. През 2018г. от 
този свят си отида Пеньо Маринов, 
почетен гражданин на Стралджа, 
активен общественик.
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Годината, която изпратихме

Като цяло Община Стралджа отчете, че 2018 г. е една добра финансова година. 
Много от поставените цели са постигнати, което определя 2018 

като успешна за управленческия екип на г-н Киров. 

РАДВАЩИ РЕЗУЛТАТИ, ДОБРИ НОВИНИ

РЕМОНТИ 
И ОБНОВЛЕНИЯ

ДАРИТЕЛСТВО И 
ВЗАИМОПОМОЩ

БОГАТА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

САМОЧУВСТВИЕ 
ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ

ПРИРОДАТА КАЗА СВОЯТА ДУМА

ИМАШЕ 
И ДРУГИ 
СЪБИТИЯ



„МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни 
предложения по Мярка
6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията 

за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна 
финансова помощ: № BG06RDNP001-19.187 - „МИГ – Стралджа 2016г.”, 
Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от 
Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с няколко крайни срока 
за кандидатстване
Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г.
Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено 

от общностите местно развитие)“.
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено 

от общностите местно развитие“.
І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
ІІ. Допустими кандидати:
1. Земеделски стопани с икономически размер на стопанството над 8000 

евро стандартен производствен обем
2. микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юри-

дически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона 
за вероизповеданията
3. Физически лица регистрирани по Закона за занаятите
ІІІ. Допустими дейности:
Дейност 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристи-

чески обекти и развитие на туристически услуги);
Дейност 2. Производство или продажба на продукти, които не са включе-

ни в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз 
(независимо от вложените продукти и материали);
Дейност 3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за 

деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и 
одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
Дейност 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източ-

ници за собствено потребление;
Дейност 5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, 

свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други 
неземеделски дейности
Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на 

„МИГ-Стралджа 2016г.”
Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество 

– строително- монтажни и строително-ремонтни дейности.
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, 

до пазарната стойност на активите;
3. Общи разходи:
а) свързани с консултации;
б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери
Консултациите, по буква „а“ се състоят от разработване на бизнес план, 

включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или 
извършване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на 
предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи, и 
консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите 
по проекта до изплащане на помощта, и не следва да надхвърлят 5 на сто 
от стойността на допустимите разходи
Разходите по т.“3“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите 

по т. „1“, „2“ и „4“.
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен 

софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
ІV. Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Процедурата е с няколко крайни срока на кандидатстване Начална дата 

за прием на проектни предложения: 10.01.2019 г.
Краен срок за представяне на предложенията: 10.04.2019 г., 17.00 часа.
Втори и трети прием – при наличие на остатъчни средства след първи и 

втори прием Начален срок: 60 дни след приключване оценителния про-
цес по предходния прием. Краен срок: последния ден на третия месец от 
началото на приема до 17:00 часа
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло 

електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния 

интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
V. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /

Бюджет на приема/ е 360 000,00 лева
VІ. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предос-

тавяна на проект: Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ като изготвения от него проект, трябва да се вмества в 
следните минимални и максимални граници:
- Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 9 779,00 

лева /5 000 евро/.
- Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 156 

464,00 лева /80 000 евро/.
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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016г." 
 
 

О Б Я В А 
 

„МИГ – Стралджа 2016г.”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 
6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности““ от стратегията за ВОМР 
посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № 
BG06RDNP001-19.187 - „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с 
няколко крайни срока за кандидатстване 
Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно 
развитие)“. 
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 
местно развитие“. 

 
І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: Мярка 6.4.1 „Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски дейности“ 

 
ІІ. Допустими кандидати: 

1. Земеделски стопани с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен 
производствен обем 

2. микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 
Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията 

3. Физически лица регистрирани по Закона за занаятите 
 

ІІІ. Допустими дейности: 
Дейност 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие 
на туристически услуги); 
Дейност 2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и 
материали); 
Дейност 3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и 
услуги базирани на ИТ и др.; 
Дейност 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 
потребление; 
Дейност 5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности 
Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на „МИГ-Стралджа 
2016г.” 
Допустими разходи: 
1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество – строително- 

монтажни и строително-ремонтни дейности. 
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната стойност 

на активите; 

3. Общи разходи: 
а) свързани с консултации;  

       б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери 
Консултациите, по буква „а“ се състоят от разработване на бизнес план, включващ 

предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или извършване на анализ разходи-ползи 
(финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от 
документи, и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по 
проекта до изплащане на помощта, и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на 
допустимите разходи 

 Разходите по т.“3“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“. 
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 
 

ІV. Период на прием и място за подаване на проектни предложения: 
Процедурата е с няколко крайни срока на кандидатстване 
Начална дата за прием на проектни предложения: 10.01.2019 г. 
Краен срок за представяне на предложенията: 10.04.2019 г., 17.00 часа. 
Втори и трети прием – при наличие на остатъчни средства след първи и втори прием 
Начален срок: 60 дни след приключване оценителния процес по предходния прием. 
Краен срок: последния ден на третия месец от началото на приема до 17:00 часа 
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло електронен път чрез 
информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg 

 
V. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /Бюджет на приема/ е 
360 000,00 лева 

 
VІ. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна на проект: 
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвения от 
него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 
- Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 9 779,00 лева /5 000 евро/. 

- Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 156 464,00 лева /80 000 евро/. 

 
 

VІІ. Критерии за подбор на проектни предложения: 
Критерии за избор на проекти Макс. брой 

точки 
 
1. 

Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните 
услуги и/или производството на стоки 

 
15 

2. Проекти, представени от физически лица – млади фермели /земеделски 
производители до 40 г., включително / (за ЕТ) 

 
5 

3. Кандидата не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5 

4. Проектът създава нови работни места: 
- до 3 работни места – 5 точки 
- над 3 работни места – 10 точки 

 
10 

5. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга, 
и/или продукт в предприятието 

 
5 

6. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда: 
-над 30% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната 

среда – 3 т. 
-над 50% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната 
среда – 5 т. 

 
 

5 

7. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за 
идентичността на територията 

 
10 

8. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или 
услуги 

 
5 

Максималният интензитет на помощта от общата стойност на допустимите разходи по 
проекта е в размер на 75% от общите допустими разходи по проекта 

9. Проекти подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в 
сектора за който кандидатстват 

 
5 

10. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 5 
11. Проекти представени от жени /за физически лица и ЕТ/ 5 
12. Оценка на Бизнес план – реалистичност, обоснованост, изпълнимост и 

качество 
 

0 - 25 
ОБЩО: 100 

 
VІІІ. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: 
Изпълнителен директор – Щерьо Черногоров, 0887 102 672; 
Консултации на място: гр. Стралджа, ул. Хемус № 10, всеки работен ден от 13.00 – 16,00 часа. 
Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: 
- интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно 
кандидатстване: https://eumis2020.government.bg; 
- интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“: http:www.mig-straldzha.com. 
На електронна поща mig-straldzha_2016g@abv.bg могат да се задават въпроси и да се искат 
допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване. Писмени разяснения ще бъдат давани в срок до две седмици преди 
изтичането на срока за кандидатстване. 
С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, 
които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. 
Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички 
кандидати. 
Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: 
http:www.mig-straldzha.com и https://eumis2020.government.bg към документите по 
процедурата. 

 
ІХ. Начин за подаване на проекти предложения: 
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат 
подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, 
единствено с използването на квалифициран електронен подпис ( КЕП). 

VІІІ. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Изпълнителен директор – Щерьо Черногоров, 0887 102 672;
Консултации на място: гр. Стралджа, ул. Хемус № 10, всеки работен ден 

от 13.00 – 16,00 часа. Пълният комплект документи за кандидатстване е 
публикуван на следните интернет адреси:
- интернет страница на Информационната система за управление и на-

блюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://
eumis2020.government.bg;
- интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“: http:www.mig-

straldzha.com.
На електронна поща mig-straldzha_2016g@abv.bg могат да се задават 

въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици 
преди изтичането на срока за кандидатстване. Писмени разяснения ще 
бъдат давани в срок до две седмици преди изтичането на срока за кан-
дидатстване.
С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ 

няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството 
на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение 
на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.
Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-

страници: http:www.mig-straldzha.com и https://eumis2020.government.bg 
към документите по процедурата.
ІХ. Начин за подаване на проекти предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на про-

екти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 
ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, единствено 
с използването на квалифициран електронен подпис ( КЕП).



Обичайно всеки ден започваме с чаша кафе. Пием го 
набързо, така както задъхано живеем живота си. И въобще 
нямаме време да се замислим, че кафето за жителите на 
нашия край има своето специално място много, много 
отдавна.

Отваряме темата не случайно. По една или друга при-
чина при нас в редакцията „пристигна“ един интересен 
уред, който ще намери място като експонат в музея. Става 
дума за долапче за печене на кафе на вероятна възраст 
около 300 г., а може и повече. Изработено от ламарина 
долапчето е с цилиндрична форма, с отвор и „вратичка“ 
от страни, през средата – с дълга дръжка от дебела тел, 
на края спираловидно завъртяна, вероятно за удобство 

да се поставя на т.н. „кончета“ над огъня за въртеливо 
движение при печенето на зърната.

Уредът „говори“ ясно за това, че българинът много от-
давна познава сладостта на магическото питие, не само 
това, той  е изобретил машинката- прототип на микро-
вълнова печка, с която лесно, но и качествено да подготвя 
кафето за консумация. Знаели са добре майсторите, че  
неправилното изпичане може непоправимо да развали 
вкуса на кафето – да го направи горчиво или безвкусно. 
Големината на уреда /височината на самото долапче е  
16 см/ подсказва, че печенето е предвидено за малки 
количества, което предполага, че е бил притежание на 
семейство, дюкян или кръчма.

Връщам се в годините, когато бях 
ученичка в Икономически техни-
кум – Ямбол и живеех на квартира у 
възрастна дама с аристократично по-
текло. Разбрах всичко това по подред-
бата в дома й , изтънчените тоалети, 
поведението й, начина на общуване. 
Всеки ден тя си устройваше  среща 
с приятелки на която задължително 
се поднасяше кафе. 80-годишната 
домакиня беше наложила стриктен 
ритуал. Приготвяше кафето с финес 
и много търпение, поднасяше го  в 
нежни малки  чашчета , с много стил 

и елегантност.  А то „вървеше“  с бяло 
сладко – в малки кристални чинийки, 
с малки лъжички и непременно с чаша 
вода. Следваше задължителната цере-
мония по „гледане на кафе“. Чашките 
церемониално се захлюпваха на чи-
нийките, добавяше се кръстен знак 
върху им и после търпеливо изчакване 
утайката да приеме магическите си 
форми. И идваше ред на гледачката –
самата домакиня. Спокойна и сигурна 
в движенията си и в познанията си тя 
обръщаше чашката , а наоколо вече 
пълно мълчание и трепетно очакване. 

Пооглеждаше мътеницата, попри-
мижаваше тайнствено и започваше 
гледането. Чудех се каква фантазия 
трябва да има човек, за да „види“ 
такова многообразие в утайката на 
една кафяна чашка. Все интересни 
неща казваше,  виждаше в неразгада-
емите за мен утайки някакви форми, 
образи и ги разчиташе. И все така се 
случваше, че познаваше тая мила жена 
на която не спирах да се възхищавам. 
В такава компания  изпих първата си 
чашка кафе, за да остана ревностен 
почитател за цял живот.

  7       РЕПОРТЕР        

Нов експонат в Общински 
исторически музей

Във връзка с  отбелязването на  75-
та годишнина от Втората световна 
война и спасяването на българските 
евреи от холокоста НЧ“Стралджа 
2016“ подкрепи  инициативата на  
Областна администрация Ямбол за  
организация на  поредица събития, 
част от Комуникационната стратегия 
на МС на Република България. На 
организираната среща в Стралджа  
под наслов „Ние помним! България 

страната на спасените евреи!“ участ-
ваха  ученици от СУ“П.Яворов“ и 
граждани. Урокът за паметта откри 
Христо Колев, зам.областен упра-
вител, който подчерта, че историята 
трябва да се изучава, да се познава 
и да се пази.  Чрез презентацията  
по темата, поднесена достъпно и 
интересно от представители на 
Исторически музей Елхово,  мла-
дите хора от града бяха запознати 

с историческите факти, причини-
те и  последствията от Втората 
световна война, дадените жертви. 
Присъстващите с интерес просле-
диха и информацията за спасяването 
на българските евреи и запомниха 
посланието: Гордеем се с дедите, 
извършили този забележителен ху-
манен акт в нашата и европейската 
история, ще помним  историческата 
истина, ще пазим мира! 

С благодарност за гостуването 
Нели Тончева Кавалджиева , пред-
седател на НЧ“Стралджа 2016“,от-
прави и покана  за нови съвместни 
инициативи.

И сякаш времето е спряло някъде в 
началото на миналия век. Коладници 
в тежки ямурлуци, червени пояси, 
калпаци и геги звучно пеят коледар-
ски песни, редят богословки. 

Във всеки дом ги посрещат като 
скъпи гости, дарят ги с добра дара. 

Пеят мъжете за стопанина, който 
имал хамбар жито,  за юнака над 
юнаците, който посадил по брегом 
дюли и сред море лозе, за мома 
Вивда, която нийде я няма, ни в 
Цариграда, ни в равно поле, за 
слънчева майка, за малък Иванчо…

Една от друга песните са по-красиви 
и мелодични, слушаш и не можеш 
да се наслушаш, душата ти пее с 
тези мъже, щастието прелива… За 
такива гости всяка щедрост  е малко. 
Черпят ги с вино, даряват ги с вит 
превит кравай, с домашни наденици 
и задължително с пара и пожелание 
„Догодина пак да дойдете!“ За да не 
се наруши традицията коледарите 
водят и малки момчета със себе си, 
да се учат, да прихванат от майстор-
ството им, да запомнят, че и тяхното 
коледарско време ще дойде.

Село Джинот живее в свой свят, 
със своите традиции, с наследеното 
от дедите. Там да те изхвърли Господ 
по Коледа, че да се научиш на всичко, 
което се пази  и което се обича по 
български горещо!

НЧ “Стралджа2016“ подкрепя областна инициатива

ДОБРИ ГОСТИ, 
КОЛЕДАРИ 

КОЛЕДУВАХА 
В ДЖИНОТ

300-ГОДИШЕН ПРОТОТИП 
НА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА

НИЕ ПОМНИМ!

МОЯТА ПЪРВА СРЕЩА С КАФЕТО
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ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА 
С ДЕЦАТА НА СТРАЛДЖА! 

сн. Ваня Дучева 

Гошко и Васко

Даяна

Габи и Миша

Пламен и Марина

Елена и Мария

Живко, Мария, Тея

Велимира 
и Иванела

Нанси и АлексИвайло и Александър


