
С настъпването на новия сезон 
в общината започват активни ре-
монтни дейности. Обновяването 
на пътя Зимница – Чарда  ще 
зарадва не само жителите на 
двете села, но и всички, които 
пътуват по отсечката. През м.май 
ще бъде ремонтирана  част от 
пътя Стралджа – Маленово, както 
и част от пътна отсечка  раз-
клон Иречеково – Воденичане. 
Ремонтът на пътя Саранско- 
Тамарино, който започна  още 
в началото на мандата, сега, в 
края предстои довършване на 
последната част. 

Точно тези пътища бяха в 
окаяно състояние от години. 
Имайки предвид това общината 
кандидатства с проекти, които 
бяха  одобрени,  финансирането 
ще осигури така желаните ре-
монти на пътищата, а това ще  
зарадва и жителите на тези села. 
Допълнително по зимното под-
държане  ще бъде осъществена 
рехабилитация на път Първенец-

Правдино, първи етап.
Веднага след това започва 

пълно преасфалтиране на ули-
ците в Стралджа „Н.Петков“, 
„Марица“, „Стара планина“, „Ив.
Вазов“, както и улици в селата 
Лозенец, Каменец и Войника. 
Паралелно се осъществяват 
кърпежи на улици в Стралджа, 
Недялско, Каменец и останалите 
села на общината.

За радост на зимничани пред-
стои пълна подмяна на 30 км. 
водопровод в селото плюс пълно 
преасфалтиране на 11 улици. В 
Иречеково  очакват довършване 
на втори етап по изграждане на 
водопровод. 

През м.април  започва изпълне-
нието на обекти по капиталовия 
списък. Така на дневен ред са 
ремонтите на ул. „Д.Благоев“ 
и ул.“Ст.Караджа“ Стралджа, 
които подлежат на пълно преас-
фалтиране. Същото е предвидено 
и за района на кооперативен 
пазар в Зимница. Осъществено 

е чакълиране на две улици в 
Маленово.  Чакълират се улици 
в Палаузово, Чарда, Недялско, 
Джинот,  Люлин.  В селата 
Тамарино, Саранско, Поляна, 
Иречеково, Богорово също са 
определени конкретни улици за 
чакълиране. В Лозенец предстои 
ремонт на мост към гробищен 
парк и ремонт на водостоци с цел 
предотвратяване на наводнения 
в селото.

Не остават без внимание 
грижите за общински сгради 
по селата. Предстои ремонт на 
кухненски блок  ДГ“Здравец“, 
ремонт филиал ДГ Първенец, 
обновяване на покрив кмет-
ство Недялско, ремонт Здравна 
служба , обособяване и ремонт 
пенсионерски клуб с.Правдино. 
Жителите на селата се радват и на 
стартиралия поетапен ремонт на 
уличното осветление във всички 
села на общината.

Блиц интервю 
с Атанас Киров, кмет 
на Община Стралджа

- Г-н Киров, преди време в 
общината се появи политиче-
ска брошура,  дегизирана като 
вестник, в която имаше опреде-
лени обвинения за финансовата 
политика на общината  . Как 
приемате това?

- Знам за тази брошура. И това 
не ме изненадва. Все пак в година 
на предстоящи избори сме. Но 
по-важното е, че издателите  и 
създателите на въпроснота бро-
шурка се опитват да внушат  по-
грешна представа за политиката 
на общината по отношение на 
изразходваните средства. Това е 
недостойно и нечестно! Аз не се 
притеснявам от това, че целят да 

очернят името ми като кмет, защото няма нищо от което да се срамувам 
или да се страхувам! Всъщност най-добрия отговор на обвиненията за 
финансовата политика ги дава Радка Русева, нач.отдел „Финансово-
счетоводна дейност“.

Лично аз за първи и последен път обръщам внимание на брошурата. 
Имам достатъчно друга работа, свързана с настоящето и бъдещето на 
Стралджа и общината, за да се занимавам с неточни трактовки на фи-
нансовите отчети с цел привличане на вниманието. Трезвомислещите 
граждани веднага ще разберат каква е целта. Само ще допълня, че 
мъдрият български народ има  поговорка: Пилците се броят на есен!

- Бяхте обвинен, че проявявате политическа принадлежност 
към определена партия?

- Аз не съм член на нито една политческа партия и няма и да бъда, 
така че на смешните обвинения , че съм клякал на някоя партия, ще 
отговоря така, както отговорих и в личната си страница във социал-
ната мрежа:  Единствените хора, за които съм клякал и ще клякам са: 
моята съпруга, моите прекрасни деца Мария и Кирил, моите мъдри 
родители и всички ЧЕСТНИ хора в община Стралджа. Останалото е 
евтина спекулация от евтини имитации. 
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СТАРТ НА ПРОЛЕТНИ 
РЕМОНТИ В 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ДОБРАТА 
ИНФОРМАЦИЯ 
Е ВЯРНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ!

Два проекта на обща стойност 1 072 841 лв. спе-
чели община Стралджа  по ПРСР.   

„Реконструкция и ремонт на Средно училище 
„П.Кр.Яворов“ гр.Стралджа“ има за цел устойчиво 
подобряване и модернизация на инфраструктурата, 
осигуряваща по-добро качество за живот и развитие 
на интелектуалното ниво и физическо възпитание на 
подрастващото поколение. Той  предвижда подмяна 
на осветителни тела с енергоспестяващи такива, 
подмяна на отоплителна тръбна мрежа, външна 
декоративна мазилка, обшивки от поцинкована 
ламарина, подмяна външни подпрозоречни  перва-

зи, цялостен ремонт на общите части на сградата/
коридори, фоайета, стълбищни клетки/, подмяна 
на всички вътрешни дървени врати. Проекта е на 
стойност 975 061 лв.

Проект „Изграждане на комбинирано спортно 
игрище за футбол и хандбал на територията на гр. 
Стралджа“ ще осигури   изграждането на игрище с 
размери 40/20 м., комбинирано за хандбал и футбол 
на малки врати.  Игралното поле ще се огради с мрежа 
от полиестер, с височина 3,7 м. Настилката е пред-
видена от многофункционална изкуствена трева. 

Общата стойност на проекта е  97 780,00 лв.

интервю с Радка Русева, нач. отдел 
"Финансово-счетоводни дейности"

СБоГом, матьо!
/24.04.1957 г. - 08.04.2019 г./ 
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Празник на българското тан-
цово и песенно изкуство, така 
може да се определи концерта на 
самодейни колективи от читалища-
та „Възраждане 1926“- Зимница, 
„Изгрев 1958“- Джинот, Пробуда 
1934“ -Чарда и Стралджа 2016“ 
Стралджа. Организиран от областна 
администрация Ямбол с подкрепата 
на община Стралджа  концертът под 
мотото „Европа и ние“ бе реализиран 

в изпълнение на Комуникационната 
стратегия на България за ЕС „Живото 
наследство на Европа“. Пазителите 
на традициите от община Стралджа 
показаха богатството на народни-
те традиции, бит и самобитност, 
характерните народни  песни и 
танци, многообразието и красотата 
на костюмите.  Не напразно в поз-
дравлението си към участниците 
в концерта областният управител 
Димитър Иванов обърна внимание 
именно върху факта, че народния дух  
живее, фолклорът в стралджанско 
се поддържа и предава напред във 
времето. Чрез нашите песни, хора и 
ръченици ние не само  показваме на 
Европа  културното многообразие на 
България, но и доказваме гордостта 
си от това. Г-н Иванов изрази увере-
ността си, че такива изяви ще има и 
занапред.

Гости на концерта бяха още  Атанас 
Киров, кмет на община Стралджа, 
Гроздан Иванов, зам.кмет  и Милен 
Стамов, кмет на с.Зимница.

 И писна българската гайда…Това 
е сигналът, магията на началото. 
Гайдата, без която нито една песен 
не може и нито едно хоро не е тъй 
истинско, гайдата, която крила ни 
дава и сила българска, докосва най-
тънките струни в душите ни!  Първи 
на сцената се изявиха танцьорите от   
ансамбъл „Златен клас“. Зимничани 
изпълниха великолепно  „Тракийска 
сюита“ и „Сватба“ по хореография 
на Тончо Тончев.  Джинотци отново 
бяха много добри в представянето 
на  „Еньова буля“, самодейците от 
Чарда танцуваха и пяха, а на финала 
„Въжички“ от НЧ“Стралджа 2016“ 
очароваха публиката с „Копаница“ 
и „Северняшки танц“.

След подобни изпълнения ду-
шата се изпълва с радост и гордост. 
Благодарност към всички участници 
и поклон за майсторството. Браво 
пазители на народното изкуство!

Великолепен 
концерт 

на четири 
стралджански 

читалища 
в Зимница

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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По Методика, 
утвърдена от 

Главна дирекция  

В ДГ“Здравец“ Стралджа се прове-
де открита педагогическа практика с 
деца от Подготвителна група, 6 г., със 
старши учител  Зоя Вълчева. Темата 
на ситуацията по околен свят  „Детето 
и велосипедът“ имаше за  цел децата 
да придобият обобщени представи 
за безопасно поведение на пътя, да 

усвоят модели за безопасно използ-
ване на велосипед и възпитаване на 
толерантно отношение към учас-
тниците в движението. Използвайки 
мултимедия, дидактични материали 
и игри учителката въведе интересно 
и непринудено малките в темата. Тя 
мотивира децата от позицията на 

всекидневни участници в движение-
то да споделят натрупан опит: какви 
са сигналите на светофара, как се 
пресича уличното платно, кои пътни 
знаци разпознават, с кои правила 
за движение се съобразяват, какво 
е необходимо за безопасността на 
велосипедиста.

„Противопожарна безопасност 
и защита на населението“ /ПБЗН/ 
в Община Стралджа днес започна 
обучение на участниците в общински 
спасителен доброволчески отряд. 
Лектори от Областната дирекция 
на ПБЗН в продължение на няколко 
дни ще изнесат лекции след което 
ще последват и практически занятия, 
свързани със защита при бедствия: 
гасене на пожари, работа в усложнени 
зимни условия, промишлени отрови 

и др. Темите ще завършат с тест и 
издаване на удостоверение за работа 
като спасител. 

Общинският спасителен добровол-
чески отряд, в който участват само 
млади  хора, физически и психически 
здрави, ще работи под управлението 
на кмета на общината при овладяване 

на бедствени ситуации в комбинация 
с други служби и организации имащи 
отношение за защита на гражданите. 
Съгласно Наредбата за тези форми-
рования всички обучени ще имат 
специално защитна екипировка, за да 
отговарят на изискванията при участие 
в овладяване на пожари и др.бедствия.

Уведомление за 
инвеСтиционно намерение 

Уведомяваме ви, че Димитър Антонов Андонов има инвестиционно на-
мерение, касаещо монтирането на Вятърен генератор и присъединяването 
му към електроразпределителната мрежа. Височината на генератора е 45 
метра, а диаметърът на перките – 44 метра. Мощността на предвиденото 
съоръжение е 600 кW. Площта на имота, в който ще се реализира инвес-
тиционното  предложение е  4,200 дка. Използваната площ е 100 кв.м. / 
фундамент /10 м х 10 м / и  БКТП с трафостанция върху него.

Обектът няма да има връзка с други съществуващи дейности.
 Площадката за вятърния генератор се намира в местността „Големия герен”, 

в землището на град Стралджа, Община Стралджа, ПИ № 69660.220.38. 
Имотът е собственост на инвеститора. Реализирането на проекта не засяга 
защитени територии и паметници на  културата, както и зони със специ-
фичен санитарен статут. Няма да има трансгранично въздействие върху 
компонентите на околната среда. Не се предвижда изграждане на нова или 
промяна на съществуващата инфраструктура.

Не се използват природни ресурси по време на строителството.
По време на експлоатация на обекта няма да се генерират отпадъци.

оБЩеСтвено 
Порицание 

С наказателно постановление 
№Н-27/14.03.2019г. кметът на общи-
ната Атанас Киров налага наказание 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на 
Исус Янков Христов от гр.Стралджа 
за нарушение на чл.25 ал.1 т.13 от 
Наредба №1 на общината за това, 
че на 15.02.2019г. около 13,30ч. в 
м.“Поясите“ край Воденичане из-
вършва сеч на дървета.

Издадено е наказателно поста-
новление № Н-21/14.03.2019г. за 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на 
Ангел Донков Илиев от Стралджа 
за нарушение на чл.25 ал.1 т.13 от 
Наредба № 1 на общината за това, 
че на 02.02.2019г. около 18,15ч. в 
Стралджа на ул. „Младост“ Ангел 
Илиев сече дървесни видове и кло-
ните им без разрешение.

Само в рамките на няколко 
дни ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа  имаше няколко повода 
за радост и гордост. С диплом и 
поощрителна награда от Български 
национален младежки фолклорен 
съюз - „Орфееви таланти“ беше удос-
тоена танцовата група „Тракийче“ с 
ръководители Мария Димитрова и 
Женя Петрова. Децата се справиха 

отлично , танцуваха с огромно жела-
ние и радостта им е заслужена.

Малката и талантлива Марияна 
Христова от ІІІ клас, смело се яви на   
конкурса за есе в Ямбол „Майчице 
свята“ и спечели поощрителна на-
града, което при всички случаи ще 
мотивира малката да покаже какво 
може и на други подобни конкур-
си. Разбира се, принос за добрата 

подготовка на Марияна има нейната 
учителка Елена Стоянова.

И футболния отбор при учили-
щето има повод за радост и гордост. 
Момчетата, подготвяни от Димка 
Лужецка и Добрин Вълков, буквално 
се раздадоха на терена в Болярово, 
спечелиха симпатиите на публиката и 
се наредиха на достойното трето мяс-
то в Ученическия турнир по футбол.

ДЕТЕТО И ВЕЛОСИПЕДЪТ - СИТУАЦИЯ 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ В ДГ“ЗДРАВЕЦ“

ЕВРОПА И НИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ 
ОТ ОБЩИНСКИ СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД

ДОБРАТА РАБОТА РАЖДА 
И ДОБРИТЕ УСПЕХИ

Община Стралджа осигури нови компютри за здравните кабинети 
на детските градини в селата Зимница и Войника и за СУ“П.Яворов“ 
Стралджа. Попълненията са особено необходими за детските заведе-
ния в двете села,  чиито здравни  кабинети до момента  не разполагаха 
с така необходимата техника. Според здравните работници по места 
компютрите ще облекчат видимо работата и ще подпомогнат здрав-
ното обслужване на децата. Инвестицията от общинския бюджет е 
на стойност 1500 лв. 

Общинското ръководство продължава  грижата и вниманието за 
поддържане и адекватно оборудване на здравните кабинети по всички 
учебни заведения в община Стралджа. 

КОМПЮТРИ 
ЗА ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ 
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Ра д ка  РУ С Е ВА  н ач . о тд ел 
„Финансово-счетоводни дейности“ 
при Община Стралджа

В предизборната брошура, изда-
вана и разпространявана от ГЕРБ 
Стралджа, обяснимо е отделено доста 
място за компрометиране  финансовата 
политика на община Стралджа. За 
съжаление председателят на ПП ГЕРБ 
Стралджа Росица Стоева е общински 
съветник и не би трябвало да изпада 
в информационно затъмнение, а от 
там да заблуждава и съгражданите си 
с непроверени факти, особено когато 
източникът на достоверна информация 
е буквално на една ръка разстояние. Всички финансови отчети на общината 
са публично обявени на сайта на община Стралджа и всеки грамотен човек 
може да получи максимум информация за изразходването на средствата без 
да прави излишни и неправилни трактовки.

Нека бъда конкретна:
- Разходите за издръжка на администрацията  с местни приходи   са 650 

000 лв. плюс още 94 000 лв. за издръжка на ОбС. В рамката на тези разходи 
влизат 125 273 лв. приходен остатък от 2018г. От сумата 650 000 лв. за ка-
питалови разходи са предвидени  187 000 лв., т.е. за издръжка на общинска 
администрация/ОА/ остават  463 000 лв. и като извадим  преходния остатък  
заделените средства за общинска администрация вече са  337 727 лв. 

- За възнагражденията в ОА – Всяка година МС приема стандарти  за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 
за следващата година, в случая 2019г. Със Закона за ДБРБ се приема размера 
на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите 
на общините. За община Стралджа функция „Общи държавни служби, която 
включва Общинска администрация, разходи за РЗ, други възнаграждения, 
осигуровки по трудови, извънтрудови и служебни правомощия, са опре-
делени по стандарт 850 800 лв. Тук се включват и възнагражденията на 
кметове и км.наместници освен на ОА. Към тази сума е добавен и преходен 
остатък 101 469 лв.

- Съгласно чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси в частта за 
делегираните от държавата дейности могат да се извършват компенсирани 
промени в рамките на една дейност без да се нарушават стандартите за нея. 
Средствата не могат да се използват в други дейности! 

- По план на база предоставените средства действително средната работна 
заплата/СРЗ/ се получава 1004 лв., но по отчетни данни към м.февруари  т.г. 
в държавни дейности на ОА СРЗ е в много по-ниски размери от плануваното 
и това може да се провери.

- Що се отнася до финансирането на щатна численост и издръжка на 
ОА и ОбС общината получава изравнителна субсидия за местни дейности 
в размер на 1 040 000 лв. за 2019г. и не харчи от собствени приходи за 
заплати и издръжка.

- Несъпоставими са собствените приходи с разходите за РЗ и издръжка 
на ОА и ОбС! От собствени приходи се финансират местни дейности свър-
зани с чистота, озеленяване, осветление, благоустрояване и др. както и за 
реализиране на капиталовата програма , т.е. 25 %  от собствените приходи 
не отиват за заплати на администрацията!

С извинение за обясненията  към тези, които добре разбират общинската 
финансова политика, съм готова да дам още по-подробни разяснения на 
авторите на въпросната статия в споменатата брошура  с един добронаме-
рен съвет: питайте, ще научите! Защото тук незнанието не е оправдание за 
допуснати грешки, а явно желание за съзнателна дезинформация.  

„Прави нещата както трябва!“  е заветът на незабрави-
мия хореограф Тончо Тончев към неговата дъщеря Нели 
Тончева Кавалджиева. Тя  го припомни пред членовете 
на читалище „Стралджа 2016“ преди да започне отчета 
за изминалата 2018г. и предизвика ръкопляскания – по-
клон пред  таланта на Тончев.

Като динамична , наситена с изяви, постижения и 
успехи  бе определена 2018г. за младото читалище.  В 
изпълнение на календарния план са организирани про-
яви свързани с годишнини на П.Кр.Яворов и Левски, 
реализирано е участие на читалището в честване 140-го-
дишнината от Освобождението на България от турско 
робство, Деня на Ботев и загиналите за свободата на 
България, празника на Стралджа и др. Не са пропуснати 
народни празници като Кукеровден, Трифон Зарезан 
Сирни Заговезни, Великден и др. Годината се оказа 
щедра на награди за кукерския състав под ръководството 
на Васил Пенев, който получи отличия  на фестивалите 
в  Карлово, Раковски, Попово, Ямбол, Стралджа и др. 
Много са наградите и за ФА“Въжички“. Зрителите на 
фолклорни прояви в  Елхово, Китен, Карнобат и др. 
аплодираха изкуството на стралджанските танцьорки. 
А в Охрид, Македония с брилянтното си представяне 
момичетата  показаха красота на костюмите, майсторство 
в танците и заслужиха поздравленията и наградата за 
най-професионално изпълнение. Съставите към чита-
лището бяха гости и на селата в общината. Читалището 
се включи в благотворителни инициативи. По време на 
народния събор „Мараш пее“ домакини и гости станаха 
свидетели на един уникален концерт с участието на над 
100 изпълнители.  „Въжички“ се разраства, обогатява 
и подмладява, констатирано беше в отчета. Три въз-

растови групи репетират упорито  с хореографа Каньо 
Канев. Затова и оценката за този танцов колектив е 
висока. Отчетена беше активна работа и на групата за 
художествено слово с ръководител Димитър Стоянов.

На отчетното събрание Нели Тончева Кавалджиева 
запозна присъстващите и с новия календарен план в 
който са включени не малко интересни и разнообразни 
мероприятия. Голяма част от тях са посветени на пред-
стоящото отбелязване 50г. от обявяване на Стралджа за 
град. Направен беше и финансов отчет за приходите и 
разходите на читалището. Годишната субсидия в раз-
мер на 33 600 лв. се допълва с приходи от участие на 
съставите в различни прояви, дарения и членски внос, 
а разходите са свързани с дейността на читалището, 
възнаграждения на хореограф и оркестър, средства за 
нови носии и др. 

„Нека е все така успешно 
НЧ“Стралджа 2016“, продъл-
жавайте да ни правите горди 
с вашите изяви!“поздрави 
присъстващите на събра-
нието Гроздан Иванов, зам.
кмет на общината и член на 
читалището. От свое име и от 
името на кмета Атанас Киров 
той поднесе благодарности 
към всеки от членовете на 
настоятелството и лично към 
председателя Нели Тончева 
Кавалджиева за всеотдай-
ността, професионализма  и 
желанието самодейците  да 
доказват своята голяма любов 
към народното творчество и 
поддържането на традициите. 
Той припомни, че през година-
та предстоят важни събития в 
които се очаква поредна изява 
на танцовите колективи.

Голяма част от предприе-
тите ремонти са заложени в  
предизборната програма на 
кмета Атанас Киров. Още в 
началото на мандата общи-
ната кандидатства с проекти, 
които получиха одобрение и 
сега  е ред на изпълнението. 

На вниманието на г-н 
Киров са всичко предложе-
ния от  жителите на Стралджа 
и общината, колкото и дребни 
да са те. По тяхното изпъл-
нение се работи последова-
телно и целенасочено. В тази 
връзка  предстои изпълнение 
на проекти по ВОМР – МИГ 
Стралджа 2016, които ще 
осигурят обновление на  ули-
ци във Воденичане, Войника, 
Джинот, Лозенец, Люлин, 
Палаузово, Първенец, , 
Чарда и в Стралджа  ули-
ците „Ал.Стамболийски“, 
„Цар Калоян“, „Шипка“, 
„Хр.Ботев“,  „Мо сква“, 
„Г.Станчев“.    

БОГАТА ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ, 
ЗАСЛУЖЕНИ НАГРАДИ
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ДА ЗАБЛУЖДАВАШ Е ЛЕСНО, 
НО НЕ Е МОРАЛНО!

СТАРТ НА ПРОЛЕТНИ 
РЕМОНТИ В ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА

НОВ ОБЛИК 
НА УЛ. “ХЕМУС“ 

В СТРАЛДЖА
Знамена на България и на община Стралджа украсиха стълбовете 

с фотоволтаично осветление  по главната улица „Хемус“ в Стралджа 
от подлеза към централното кръстовище. Новият облик, който е по 
идея на общинското ръководство, не само ще зарадва гости и жители 
на града, той създава празничност и самочувствие. 

Инициативата е част от проявите, които общината организира за  
предстоящото отбелязване 50 години от обявяването на Стралджа 
за град. Тепърва предстоят нови приятни изненади!



Казват, че има хора, които се раж-
дат на сто години веднъж. Казват , 
че Господ им подарява талант, който 
дори самите те не осъзнават. Казват, че 
такива хора се превръщат в легенди.

Днес, когато Стралджа  и България 
загубихме Матьо Добрев, изведнъж 
всички осъзнахме  какво богатство 
сме имали и колко много ще ни 
липсва.

Да, обедняхме, оглушахме. Няма 
го оня вълшебен глас на кавала, 
който Матьо с лекота изтръгваше, 
няма ги неговите тъжни и игриви 
мелодии, няма я неговата покана за 
хорото. Вероятно майсторството се 
е раждало още в детските години 
когато слуша медения кавал на баща 

си Добри Милев и по-късно  когато 
тръгва с него по събори, фестивали, 
сватби и други фолклорни събития. 
Сигурно за успехите му има дял и 
упоритостта с която се самоусъвър-
шенства, желанието да покаже какво 
може. Достига неподозирани висоти 
на майсторството. За да кажат за него, 
че може да изсвири всичко с кавала. 

Матьо не беше професор, нямаше 
музикално образование, но майстор-
ството му беше божествено и поко-
ряваше слушателите. В музикалните 
среди го боготворяха, почитателите 
на народната музика следяха като 
омагьосани пръстите му, за изпълни-
телите на народни песни беше чест да 
излизат на сцената с Матьо... А за него 

най-голямата награда беше обичта на 
публиката. На сцената той просто се 
раздаваше. Въпреки огромната си 
известност стралджанския кавал-
джия  запази скромността си, благия 
характер и добротата. Стараеше се да 
не   отказва покани, с особена любов 
помагаше на малките, на младите, 
които искат да усвоят занаята, даваше 
им безценни съвети по бащински то-
пло и се радваше искрено на първите 
им успехи, насърчаваше ги за още.

Матьо вече го няма сред нас. Но 
неговата музика ще живее , ще ни 
топли,  ще ни вдъхновява. Стралджа 
ще даде своя принос споменът за 
Матьо да се пренесе във времето. И 
да пребъде! 

Община Стралджа започва подготовка за организацията на Национален 
конкурс за майсторско изпълнение на кавал в памет на Матьо Добрев. Той 
ще се проведе през мeсец ноември с идеята да даде изява на най-големите 
майстори на кавала и на млади дарования, да поддържа жив спомена за 
фантастичния изпълнител на кавала Матьо Добрев, роден в Стралджа и 
дал своя принос за развитието, разпространението и обогатяването на 
българската народна музика.

Събитието ще бъде съпътствано и от други прояви като изложба на 
майстори на народни инструменти, откриване кът на Матьо Добрев в музея 
на града, среща-разговор за богатото фолклорно наследство на стралджан-
ския район и др. 

На 8 април т.г. внезапно ни напусна Матю Добрев, великолепния изпълнител на кавал, добря-
ка – музикант, който е веселил със своята магическа музика милиони почитатели.“Последно 
сбогом, Матьо! Без тебе Стралджа няма да е същата.Тихо ще е без звуците на твоя кавал. 
Не само Стралджа губи от твоята смърт, а цяла България, защото ти бе символ!“, скръбните 
думи на Атанас Киров, кмет на Община Стралджа, всъщност изразяват дълбоката тъга на 
всички хора от града и общината.

Матьо Добрев е роден на 24 април 1957г. в Стралджа. Наследява дарбата си от своя баща 
Добри Милев, един от най-добрите кавалджии в Стралджа.  Не само това – развива тази 
дарба до съвършенство, за да го нарекат „явление в българската музика“. На 12 г. прави пър-
вите си записи в радиото. След началото в оркестър „Стралджа“ за Матьо следват богати на 
изяви, отличия и успехи години. Става участник и в интересната формация „Виртуозите на 
Тракия“. Свързан органично с народните традиции, притежаващ фина слухова чувствителност,  
той въвежда своите новаторски идеи, което го прави необикновен, фантастичен музикант. 
Изпод пръстите му  се раждат такива мелодии, които са в състояние да те разплачат или да 
те възвисят до небесата, да предизвикат висше щастие и радост, да те накарат да се гордееш 
неистово, че си българин. Матьо е невероятен в бавните и в бързите  мелодии. Неговият ка-
вал наистина „свири и говори“ – за широтата на тракийското поле, за хайдушкия балкан, за 
красотата на природата, за силата на живота, за пъстротата на хорото… Постепенно Матьо 
усъвършенства техники, с които предизвиква и други музиканти, така „създава традиции, 
стилове и музикални диалекти“. Абсолютен авторитет сред музикантите когото всички се 
опитват да следват. Световноизвестният кавалджия Теодосий Спасов сам признава, че Матьо 
има сериозно влияние над него.

Музиката на Матьо вдига на крака публиката в България и зад границата. Обичат го, бо-
готворят го, радват му се. Защото Матьо има не само талант , но и добро сърце.

Днес кавалът на Матьо замлъкна, сърцето му спря. И тъгата ни е огромна. Мелодията ще 
звучи в  райските градини. А Матьо ще живее в нашите спомени.

ПоКлон Пред Светлата мУ Памет!
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В подкрепа на конкурса:

В ПАМЕТ 
НА МАТЬО ДОБРЕВ 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
ПОДГОТВЯ НОВ КОНКУРС

НЕЛИ ТОНЧЕВА 
КАВАЛДЖИЕВА:

ОРКЕСТЪР "ТРАКИЯ":

ЗА МАТьО 
И НЕгОВИЯ 

ВъЛшЕБЕН КАВАЛ

ДАРИНА СЛАВЧЕВА, 
преподавател в Музикална 

академия, Пловдив , носител на 
Голямата награда от конкурса-
надпяване „С песните на Вълкана“:

„Много се радвам , че общината 
реагира бързо и адекватно с пред-
ложението за  конкурс  в памет на 
големия кавалджия Матьо Добрев! 
Това е заслужено признание!  Така 
Стралджа ще стане домакин на 
три сериозни фолклорни съби-
тия  - за танцова самодейност, 
за тракийската песен , а сега и за 
майсторско свирене. Браво! Имате 
пълната ми подкрепа и готовност 
за помощ!“

РАДОСТИНА ЙОВКОВА, 
солист на ДА“Филип Кутев“, 

водещ на предаването „Затупале 
тъпане“:

„Голяма е тъгата ни за Матьо! 
Браво на общинското ръководство 
за вниманието към този невероя-
тен майстор на кавала. Обещавам 
съдействие!“

СТОЯН ВАРНАЛИЕВ: 
„Идеята за конкурс на името на 

Матьо Добрев е прекрасна. 
Идва точно  на място и навреме. 

Матьо винаги е бил актуален кавал-
джия, изключително талантлив. 

Работил съм с много майстори 
на кавала, но Матьо е своеобразен 
гений. Благодарности към общи-
ната за организацията на този 
конкурс!“

За мен Матьо 
Добрев не е само 
талантливи-
ят музикант, 
фантастични-
ят кавалджия, 
той е и чове-
кът, работил 
години наред с 
баща ми, хорео-

графът Тончо Тончев. Те заедно пости-
гаха успехите, заедно коментираха му-
зиката за танците, заедно прославиха 
Стралджа като фолклорна област с 
богати музикално-танцови традиции. 
Титани! Хора, които оставят огромна 
следа след себе си, дават ни примера 
как да работим, да живеем, да обичаме 
българското!

Прекланям се дълбоко! Вярвам, че 
там, горе, те ще бъдат заедно!

Ти си отиде,но винаги ще живееш 
в нашите сърца! Оставяш диря про-
пита с доброта, човечност, профе-
сионализъм, оставяш весели спомени 
с които ще те споменаване с години 
напред , оставяш МУЗИКА която 
докосва сърцата на всеки българин и 
тя ще живее вечно ! Почивай в мир!

Поклон пред теб, приятелю! 

И СВИРИ В РАЙСКИТЕ ГРАДИНИ...



- Г-н Шидерски, историята на 
х. „люляк“ започва през 60-те 
години на миналия век. вие сте 
човекът, който следи летописа на 
легендарната х.“люляк“, не само 
това – подготвяте за издаване тази 
прелюбопитна история. така ли е?

- Да, наистина  има много интерес-
ни факти  в историята на х.“Люляк“ и 
ще бъде хубаво да ги припомним, за да 
не потънат във времето.  Свързан съм с 

туристическото движение в Стралджа  
още от 1962г. За организиран тури-
зъм тук може да се говори  още от 
далечните 1936-37г., когато се създава 
Туристическа чета „Кале“ – клон на 
ЮТС /Юношески туристически съюз/ 
гр.Ямбол. Заслуга за това има Любен 
Брънеков, председател на клона в 
Ямбол. За ръководство на четата са 
избрани  Владимир поп Томов, Добри 
Парушев, Любен Томов, Руско Динев, 

Атанас Чобанов, Васил Хайдутов 
и Ненко Бъчваров. След 9.09.1944г. 
дейността на дружеството е възста-
новена през 1958г. Георги Мечков 
създава  и туристическа секция  
към гимназията. Има сведения за 
Георги Мечков и ученика Николай 
Бошков за тяхно участие в състава 
на Ямболска група в изкачването 
на вр.Вихрен. Техен водач е Петко 
Карабаджаков, известен турист и пе-
щерняк. Членовете на Туристическата 
чета са участвали  в много излети, екс-
курзии, походи в Пирин, Ст.планина, 
Витоша. Известно е за изкачването 
на вр.Вихрен. В групата са били 
Иван Колев, Георги Каравичев 
от Стралджа, Марин Атанасов от 
Зимница. Ръководител е бил Георги 
Мечков., подпомаган от още двама 
учители.  След завършване на гим-
назията Михаил Ватраков и Стоян 
Енев предприемат едномесечна оби-
колка  на България. Всъщност Георги 
Мечков е бил основния двигател за 
развитието на туризма в гимназията и 
новосъздадения ССТ. Той е подкрепян 
от Петър Ковачев, директор на техни-
кума и Георги Андонов, счетоводител. 
Всички те заедно с работещите там 
служители, работници и ученици 
имат заслуга за построяването на 
туристическия заслон „Люляк“. На 
негово място през 1972г. ТД“Кале“ 
построи х.“Люляк“. Георги Мечков е 
инициатор и на строителството на па-
метника на Панайот Хитов. Майстор 
в изграждането му е Тодор Стойков.               

- Стопанин на тази хижа  до скоро 
беше тд“Кале“. защо решихте да 
я подарите на община Стралджа?  
задавам въпроса защото на едно 
от заседанията на обС съветник 
росица Стоева от ГерБ, която не 
подкрепи решението за смяната на 
собствеността в полза на общината 
, предложи хижата да бъде дадена 
на частници. 

- Нека отново се върнем малко 
назад във времето. След 1989г. всички 
субсидии от БТС бяха преустановени. 
Хижата остана на стопанска сметка. 
Най-жалкото е , че  по време на упра-
влението на д-р Василев  съветниците  
взеха решение  хижата да бъде лишена 
от годишната  субсидия от 3000 лв. на 
МФ по действащото тогава ПМС за 
поддържане на спортната и туристи-
ческа база. Попарени бяха всичките 
надежди за бъдещето. От тогава за-
почна и ликдивацията на активната 
дейност. Трябваше да се търсят сред-
ства, за да запазим базата… Труден 
момент. По онова време собственици-
те на къщата, където се помещаваше 

ТД“Кале“ в Стралджа беше върната 
на собствениците. И така постепенно 
узря решението  за предоставяне на 
х.“Люляк“ безвъзмездно на Община 
Стралджа. Всъщност имаше и други 
две възможности – да я дадем под 
наем или да продаваме, но и в двата 
случая  тя щеше да бъде загубена за 
стралджанци. А що се отнася до гла-
суването от страна на Росица Стоева, 
това е несериозно!

- Сега , под крилото на община-
та, хижата всъщност тръгва към 
своето ново бъдеще. Хубавото е, 
че освен отпуснатите субсидии за 
поддържане на базата,  общината  
предостави клубно помещение на 
тд“Кале“, използвате ли го пъл-
ноценно вече?

- Първо, от името на членовете 
на дружеството,  нека благодаря за 
пореден път на общинското ръковод-
ство, което пое ангажимента за под-
държането на хижата, не само това, 
вече виждаме добри резултати, има 
грижа, внимание, има добри планове, 
а и стралджанци могат активно да 
ползват хижата. Знаем, че общината 
има планове за довършване на водо-
снабдяването там. Така се продъл-

жава традицията грижата за хижата 
да бъде обща. Ще припомня, че за 
строителството, електрифицирането, 
водоснабдяването й и изграждане  
пътя за хижата  са участвали над 400 
души на различна възраст, има дадени 
над 1000 безвъзмездни трудови дни на 
стралджанци. Сигурен съм, че ако и 
сега се наложи пак ще има хора, които 
да тръгнат в помощ на хижата. Две 
думи и за новата база на ТД“Кале“, 
предоставена ни от общината.  Да, 
вече я ползваме активно, там се съ-
бират туристите, обсъждат се нови 
идеи, походи. 

- С какви туристически прояви 
обогатявате дейността на друже-
ството сега?

- Не са малко участниците в по-
следните туристически походи които 
могат да кажат, че ТД“Кале“ живее, 
работи, има своите изяви. Радвам 
се, че сред участниците в походите 
има много млади хора, които редом 
с ветерани посвещават свободното си 
време на прекрасни излети сред пла-
нината и се връщат у дома освежени, 
вдъхновени. Мога да гарантирам, че 
занапред ще има още много интерес-
ни предложения!
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На 24 март ТД "Кале"отбеляза настъпването на 
пролетта с туристически поход, който се проведе им-
провизирано без специална предварителна подготовка. 
Идеята дойде още от Марков камък – гр. Елена. Бяхме 
30 туристи: ветерани, средна възраст и ученици. За наша 
радост младите бяха повече и имаха желание да опознаят 
Терзийски баир - планински рид, дял от Източна Стара 
планина. Минахме по стар път, който е много добре по-
знат на ловните дружинки, но не и на туристите. Едни 
го наричат "Катърджийския път", други са на мнение, че 
това е пътя над Газо-компресорната станция. Но и двата 
водят до с. Терзийско. 

Пътят е плавно изкачващ се и това не затрудни най-
неопитните. Стигнахме до вр. Кръста /472,3 м.н.в./ 2 км 
западно от селото. От върха тръгнахме към Залъмова 
чешма, за която повечето не са и чували. Пътеката 
се спуска край крепостта Лардея или Голямото кале, 

което е било важно в стратегическо отношение през 
средновековието. Спряхме за официален обяд точно на 
отклонението за крепостта, обработена от иманярите. 
Краткото спускане към Залъмова чешма беше изпълнено 
с емоции, но при перфектна маркировка човек няма как 
да се отклони. Водата от извора е изследвана и нейните 
питейни качества са превъзходни. Единствената трудност 
е достъпа до нея. От тук по пътеката за Газо-компресорна 
станция с. Лозенец с отбиване до малък красив водопад, 
който бяхме кръстили десетина дни преди това "водопад 
Лардея". Повечето от групата се спусна по стръмнината, 
за да се полюбува на двете струи вода, които поради 
сушата бавно изтъняват. 

Беше истински пролетен ден, слънчево-топъл и петча-
совото вървене се отрази на всички в най-благоприятна 
посока - желание отново да участват в поход.

Атанас БАЛЪКЧИЕВ

ДО ЗАЛЪМОВА ЧЕШМА И ВОДОПАД ЛАРДЕЯ

заслон „Люляк“- курсисти от ССТ“П.Кабаков“ на бригада по 
покриването

група туристи от Стралджа на заслон „Люляк“ с Георги 
Мечков и Йордан Крумов, 1976г.

С ПОДКРЕПАТА 
НА ОБЩИНАТА ЕНТУСИАСТИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАТ ТД“КАЛЕ“

Интервю с Едрьо Шидерски, председател 
на ТД“Кале“Стралджа

Роден на 27 юни 1944г. в Стралджа. Завършил 
е ССТ“П.Кабаков“ в Стралджа. Работи в систе-
мата на БТС от април 1971г. Има личен принос 
в изграждането и благоустрояването на хижа 
„Люляк“, ски база в района на вр.“Чумерна“, 

водна база на яз.“Скала“ и яхта на стралджанските туристи. С особени 
заслуги  за обособяване и утвърждаване на местността „Мараш“ като 
желано място за отдих на населението от общината и областта. Автор 
на безброй туристически инициативи, организатор на множество  прояви 
на ТД“Кале“. Има отлична туристическа квалификация, завършил е курс за 
инструктори по туризъм в ЦТШ“Христо Проданов“ и за капитани в гр.Видин.

Незаменим председател на ТД“Кале“ с огромен авторитет сред люби-
телите на туризма. 

Баща на дъщеря и син, дядо на внуче. 

Туристическо дружество „Кале“ организира  на хижа "Люляк"  среща на 
активните туристи, участвали  в изкачването на връх „Голяма Махиада“ в 
Турция - Странджа планина, с големият български алпинист Сандю Бешев. 
Поводът беше  излязлата от печат негова книга "България на крачка от 
Хималайската корона", като допълнение към 20 -те други книги посветени 
на българския алпинизъм. 

Срещата с този великолепен човек и отличен разказвач - доц. Сандю 
Бешев, премина с прикован интерес към увлекателния му разказ. 50- 
годишните  научни изследвания за историята на българския и световен 
алпинизъм прибавиха и тази рядка книга, която голяма част от присъст-
ващите получиха с автограф.  Заслужилият майстор на спорта Сандю 
Бешев е ръководил много групи и има изкачвания на 15 девствени върхове 
в Кавказ, Памир, Алтай, Монголски Алтай и Андите. Неколкократно е 
посещавал Татрите, Кавказ, Алпите и Памир. Можехме и да осъмнем, но 
заради неговата впечатляваща възраст, която не го спира да продължава 
да изкачва върхове, /някой за 50 -ти път!/, ни накара да се "смилим" над 
него и да не го задържаме и след полунощ. 

Беше наистина една незабравима среща за която трябва да благодарим 
на организаторите – ТД“Кале“ Стралджа!

Атанас БАЛЪКЧИЕВ

СРЕЩА С ЕДИН 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН 

АЛПИНИСТ И РАЗКАЗВАЧ



01 - 08 април 2019 г.     репортер        6

OБЯвление за ПровеЖдане на КонКУрС 

На основание  чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), 
във вр. с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане 
на Класификатора на длъжностите в администрацията  и 
заповед №З-231/08.04.2019г. на кмета на Община Стралджа

оБЯвЯва КонКУрС:

за заемане по трудово правоотношение на длъжността

Главен арХитеКт
по длъжностното разписание и структурата на общинска 

администрация Община Стралджа, дефинирана в чл. 7, ал. 
12 от НПКДА, на ред 132 от класификатора на длъжностите в 
администрацията, ниво 6, ръководно ниво 6Б, с наименование 
„Главен архитект в общинска администрация с население до 
50 000", при следните условия:

І. изисквания към кандидатите за заемане на длъж-
ността

1. основни:
- Да отговарят на изискванията на чл. 107а, ал. 1 КТ;
- Да притежават диплома от акредитирано висше училище 

с професионална квалификация „архитект” и образователно-
квалификационна степен "магистър";

-   Да имат придобита пълна проектантска правоспособност 
или да отговарят на изискванията за стаж придобиването й 
съгласно ЗУТ и Закона за камарите на архитектите и инжене-
рите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП);

 - минимални изисквания за професионален опит – 3 години
2. Предимства:
- Професионален опит като главен архитект в общинска 

администрация.
ІІ. Кратко описание на длъжността: свързана е с осъ-

ществяването на функции по ръководство, координиране и 
контролиране на дейностите по устройственото планиране, 
проектирането и строителството на територията на община-
та, координиране и контролиране на дейността на звеното, 
създадено в общинската администрация за изпълнение на 
функциите и задачите по устройството на територията; из-
даване на административни актове съобразно правомощията 
главния архитект, предоставени от ЗУТ. 

ІІІ. необходими документи
1. Писмено заявление за участие в конкурса (свободен 

текст);
2.  Автобиография, съдържаща минимум следните данни: 

лични данни на кандидата, средно образование, вид и степен 
на завършено висше образование, допълнителна квалифика-
ция, ако е налице такава, професионален опит, компютърни 
и други технически умения, чужди езици;

3.  Документ за самоличност /само за идентификация/;
4.  Диплома за завършено висше образование и удостове-

рение за проектантска правоспособност, заверени за вярност 
с оригинала от кандидата;

5.  Документи за допълнителна квалификация, заверени 
за вярност с оригинала от кандидата;

6. Документи за трудов/служебен/осигурителен стаж, 
заверени за вярност с оригинала от кандидата;

7.  Медицинско свидетелство;
8.  Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ - по 

образец;
9. Други документи, удостоверяващи изискванията за 

заемане на длъжността – по преценка на кандидата. 
ІV. място и срок на подаване на документите
Кандидатите за участие в конкурса подават документите 

си лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пъл-
номощно - оригинал в Центъра за услуги и информация на 
гражданите в административната сграда на Община Стралджа, 
намираща се в гр. Стралджа, ул. Хемус”№12, всеки работен 
ден от 8,30 часа до 17,00 часа, в едномесечен срок от публи-
куване на настоящата обява. 

V. начин на провеждане на конкурса и етапи
1. начин на провеждане – тест и интервю
2. етапи: 
I етап – по допускане на кандидатите до конкурс
След изтичане на срока за подаване на документи от канди-

датите, комисия по чл. 93 и 94 КТ (по-нататък – „Конкурсната 
комисия”) , чийто членове се определят със заповед на кмета 
на общината, в 10- дневен срок от изтичане на срока за кан-
дидатстване, се запознава с всяко постъпило заявление и с 
приложенията към него и преценява дали са налице всички 
необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението 
на всички изисквания по тази заповед. До участие в конкурса не 
се допускат лица, които не са представили всички необходими 
документи или представените документи не удостоверяват 
изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. 
Когато няма допуснати кандидати, конкурсната процедура 
се прекратява.

Конкурсната комисия взема мотивирано писмено решение 
(с протокол от заседание) за допускане и недопускане на 
кандидатите, за което ги уведомява писмено. За всеки недо-
пуснат кандидат се посочват и основанията за недопускане. 
На допуснатите кандидати се съобщават денят и часът за 
провеждане на конкурса, а на недопуснатите - възможността да 
подадат възражение пред кмета на общината. Заседанията на 
конкурсната комисия се свикват от председателя й. Комисията 
заседава при наличие на кворум 75 % от членовете й и взема 
решения с обикновено мнозинство. Решенията се отразяват 
в протокол, който следва да бъде подписан от всички при-
съствали членове. В протокола се отразява решението на 
Конкурсната комисия за датата на провеждане на конкурса, 
която не може да бъда по-рано от 7 дни от публикуването 
на решението за допуснатите и недопуснатите кандидати. 
Протоколът в частта му със списъците на допуснатите и 
недопуснатите кандидати и насрочената дата за конкурса се 
поставя на таблото за съобщения в сградата на общината и се 

публикува на интернет страницата на общината. Кандидатите 
се считат за уведомени от деня на публикуване на решението 
на интернет страницата на общината. 

II етап – по провеждане на конкурса
Конкурсната комисия провежда в административната 

сграда на Община Стралджа тест общо за всички кандидати 
и интервю (събеседване) за преценка на знанията, уменията 
и необходимите лични и професионални качества с всеки от 
тях поотделно

А) Тест
Тестът се разработва от и приема Конкурсната комисия в три 

варианта включва въпроси, насочени основно към проверка 
на професионалната компетентност на кандидата, както и 
компетентността му, свързана с устройството и функциони-
рането на общинската администрация. Тестът се състои от 
20 затворени въпроса с възможен само един верен отговор. 
Всеки верен отговор носи една точка. Време за решаване на 
теста - 30 минути. Не се разрешава ползването на източници 
(нормативни актове и др.)

След обявяване на началото на провеждането на конкурса 
един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите 
на тест и го обявява на всички кандидати. Конкурсната ко-
мисия осигурява листове, подпечатани с печата на Община 
Стралджа, за решаването на теста. Писмените работи се 
поставят в плик - голям формат, а в плик - малък формат, 
всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име. 
Отварянето на плика - малък формат, става след като тестът 
е оценен от комисията, за да се отбележи резултатът срещу 
името на кандидата.

Б) Интервю
Интервюто се провежда от Конкурсната комисия, която 

поставя на кандидатите въпроси от списък, предварително 
изготвен от нея. Всеки един от членовете на комисията 
оценява интервюирания кандидат с оценки от 1 до 5 по пет 
показателя – стратегическа компетентност, управленска 
компетентност, работа в екип, комуникационна компетент-
ност, ориентация към резултати, като оценките си отразява 
във формуляр. Окончателната оценка на кандидата, дадена 
от член на конкурсната комисия, е сборът от оценките по 
петте показателя. Окончателната оценка на всеки кандидат 
от интервюто е осреднената оценка от окончателните оценки, 
дадени от членовете на Конкурсната комисия. 

В) Резултатът на всеки от кандидатите от теста се умножава 
по три, а окончателната му оценка от интервюто – по две. 
Сборът от получените произведения съставлява окончател-
ният резултат на кандидата от конкурса. 

Г) Окончателно класиране, възникване на трудовото пра-
воотношение и постъпване на работа

Въз основа на получените резултати Конкурсната комисия 
извършва класиране на кандидатите, което отразява протокола 
за проведения конкурс. Протоколът се представя на кмета за 
утвърждаване на класирането и в случай на утвърждаването 
му резултатите и класирането се оповестяват на информацион-
ното табло на Община Стралджа и на интернет страницата 
й, от който момент кандидатите се считат за уведомени. На 
класирания на първо място кандидат се изпраща съобщение 
за резултата и от деня на получаването му се счита за въз-
никнало трудовото правоотношение с него. Кандидатът се 
уведомява, че следва да постъпи на работа в двуседмичен срок 
от получаването на съобщението. Ако кандидатът не постъпи 
на работа в упоменатия срок, трудовото правоотношение се 
смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоот-
ношение възниква със следващия в класирането участник в 
конкурса, за което той се уведомява писмено. Изпълнението 
на задълженията по трудовото правоотношение започва с 
постъпването на работа. В същия ден (на постъпването) се 
подписва споразумението между работодателя и служителя 
по чл. 107 КТ.

ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Ул. „Хемус” №12  тел. 04761/64-64

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65

e-mail:straldjainf@yahoo.com

Валидно: до 08.05.2019г. вкл.

БЛАГОДАРНОСТ
На 2 март т.г. мои близки пътуват от Варна за 

Стралджа с бърз влак пристигащ в Стралджа  в 10,50ч. 
Няколко часа след това /около 14,00ч./ разбират, че са заб-
равили във влака една от чантите, в която имало скъпи 
дрехи. Веднага отидохме при билетния касиер на гарата 
в Стралджа с молба да направи нещо, ако е възможно. 
Посрещна ни дежурната ДОБРИНКА АПОСТОЛОВА. След 
като представихме билетите със запазени места, само с 
няколко телефонни разговора с колегите си от Ямбол, ди-
спечера в Пловдив и началника на влака, Добринка, чието 
име вероятно значи „добрина“, ни съобщи, че чантата 
ще бъде върната в Стралджа с влака в 19,10ч. В този час 
това вече беше факт!

Благодаря за честността и отговорността на тази 
млада жена и на нейните колеги за съдействието!

Добротата на ДОБРИНКА никога няма да забравя! Не 
заради стойността на багажа в чантата, а заради же-
ланието да помогне.

Благодаря! Бъди все така упорита и честна!

Петър ЙОВЧЕВ , гр.Стралджа
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МИГ – Стралджа 2016г, кани желаещите да представят проектни 
предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструк-
тура“ от  стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на 
проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.088 
- МИГ – Стралджа 2016, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, по-
добряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа 2016г“

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“.

цели на процедурата:
- Насърчаване на интегрирано териториално развитие и социална 

инфраструктура, съхраняване и развитие на местната идентичност и 
териториална значимост

- Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот 
на местното население чрез инвестиции в малка по мащаби инфра-
структура

І. наименование на мярката от Стратегията за вомр: мярка 
7.2 „инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

ІІ. допустими кандидати:
1. Община Стралджа  за всички допустими дейности; 
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани 

със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със 
седалище на територията на МИГ;

3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище 
на територията на МИГ.

ІІІ. допустими дейности:
Дейност 1 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 

на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и 
съоръженията и принадлежностите към тях“;

Дейност 2 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 
обществените потребности от общинско значение“;

Дейност 3 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/
или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на 
услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на 
деца и възрастни, включително транспортни средства“;

Дейност 4 „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в 
които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 
енергийна ефективност;

Дейност 5 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна инфраструктура“;

Дейност 6 „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, 
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с 
културния живот, включително мобилни такива, включително и дей-
ности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 
пространства“;

Дейност 7 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавежда-
не на общинска образователна инфраструктура с местно значение в 
селските райони“.

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на терито-
рията на МИГ-Стралджа 2016

Допустими разходи:
1. За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, 

обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения 
и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за под-
помагане дейности 

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-мон-
тажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на 
одобрените разходи по т.1;

2. За закупуване на нови транспортни средства, оборудване и 
обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов 
лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности 

3. Нематериални инвестиции - за придобиване на компютърен соф-
туер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски 
марки, до пазарната им стойност;

4. Общи разходи свързани с проекта, в това число разходи за 
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 
икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както 
в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното 
предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не да 
надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по 
проекта,  включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3. 

ІV. Период на прием и място за подаване на проектни пред-
ложения:

Начална дата за прием на проектни предложения: 08.03.2019 г.
Краен срок за представяне на предложенията: 30.04.2019 г., 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 проце-
дурата /Бюджет на приема/:

Индикативният бюджет на приема е: 800 000,00 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 4 889,50 лева 
• Максимален размер на общите допустими разходи: 391 166,00 лева 
- Интензитетът на помощта e както следва:
- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които 
след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на 
допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които 
след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но 
размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта 
не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.

- Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извърш-
ване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз 
основа на анализ „разходи-ползи” 

VІІ. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната 
тежест*:

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв 
общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов 
ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително 
приоритизирани/класирани по следния начин:

- по-високи показатели за критерий 10: Проектът създава нови 
работни места

- по-високи показатели за критерий 8: Проектът включва дейности 
с позитивен принос към околната среда

- по-високи показатели за критерий 2: Проектът предлага нови 
инициативи за повишаване на качеството на живот в района

- по-високи показатели за критерий 6: Дейностите по проекта са 
за облагородяване на градска среда за уязвими групи от населението

VІІІ. лице/а за контакт и място за достъп до подробна ин-
формация:

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 инвести-
ционни 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 елек-
тронен подпис (КЕП).

„МИГ- СТРАЛДЖА-2016г“, кани желаещите да представят 
проектни предложения по мярка 1.6. „„Подобряване качеството 
на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на 
труда“” от стратегията за вомр на „миГ-- СтралдЖа-
2016г“,  посредством процедура на подбор на проекти за 
безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.062 
„миГ - СтралдЖа 2016 г.“ -„Подобряване качеството на 
работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите 
лица - /наети и самостоятелно заети лица, на възраст над 54 г. и 
наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-ниско образо-
вание/ да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на 
труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, тех-
нологичните промени, застаряването на населението. В отговор 
на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата 
ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, 
малки, средни и големи предприятия.  В резултат ще се повиши 
адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди 
на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще 
се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на 
по-качествени работни места.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира 
с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез 
приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на специфичните 
цели на ИП 6 „Подобряване на равния достъп до възможност-
ите за учене през целия живот за всички възрастови групи във 
формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на 
познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както 
и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез 
професионална ориентация и валидиране на придобитите компе-
тенции“  от ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА 
ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА“

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ-
- СТРАЛДЖА-2016Г“, обхващаща територията на община 
Стралджа

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация на заети лица
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови 

компетентности
3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през 

целия живот като:
въвеждане на интерактивни методи за обучение;
оценка на знанията, свързани с повишаването на професионал-

ната компетентност и придобиването на нови знания и умения.
4. Разработването и внедряване в предприятията на системи 

за обучение на заети, като напр.:
- въвеждане на системи за самообучение;
- въвеждане на собствени системи за вътрешно - фирмено 

обучение и др.
5. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел 

по-добра професионална реализация и повишена професионална 
подготовка на кадрите.

общ бюджет на процедурата: 100 000 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван 

на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и 
http://www.mig-straldzha.com/ към документите по процедурата.

Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 
14.06.2019 г., 17:00 часа

Втори краен срок за представяне на проектни предложения /
при неусвоен бюджет след първия прием/: 09.09.2019 г.,17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за 
подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по елек-
тронен път като се използва информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от еС в България 
(иСУн 2020) - https://eumis2020.government.bg

О Б Я В А

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОгРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕшКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020

- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират 
нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за 
проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. 

- Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще 
генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи”  

 
 
VІІ. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест*: 

Критерии за избор на проекти Максимален 
брой точки 

 
1. 

Дейностите по проекта се осъществяват в: 
- в границите на селата – 20 т. 
- в границите на гр.Стралджа – 10 т. 

 
20 

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в 
района 

15 

3. Интервенциите по проекта са за обект с голяма обществена значимост за 
територията 

15 

4. Вид на кандидата: 
- кандидата е община – 5 т. 
- кандедата е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище – 3 т. 

 
5 

5. Кандидата не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по други 
програми 

10 

6. Дейностите по проекта са за облагородяване на градска среда за уязвими групи 
от населението 

10 

7. Дейностите по проекта включват изграждане на достъпна инфраструктура за 
уязвими групи от населението 

10 

8. 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 

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

5 

10. Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите 
дейности/ще бъде наемана местна работна ръка: 
- до 2 души – 2т. 
- над 2 души – 5 т. 

 
 
5 

               ОБЩО: 100 
Праг на преминаване 15 

 
В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по 
критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще 
бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

- по-високи показатели за критерий 10: Проектът създава нови работни места 
- по-високи показатели за критерий 8: Проектът включва дейности с позитивен принос 

към околната среда 
- по-високи показатели за критерий 2: Проектът предлага нови инициативи за 

повишаване на качеството на живот в района 
- по-високи показатели за критерий 6: Дейностите по проекта са за облагородяване на 

градска среда за уязвими групи от населението 

VІІІ.  Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: 
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Всеки нов учебен ден в ОУ“Св.

Св.Кирил и Методий“ Стралджа  
започва бодро, с настроение, закачки 
и усмивки. По инициатива на учител-
ския колектив всяка сутрин барабанен 
звук призовава класовете да се подреж-
дат на двора , включва се и духовия 
оркестър към училището. Децата  
маршируват и бодро запяват „Стани 
,стани ,юнак балкански“. Минутка по-
късно следва утринната гимнастика. 
Упражненията,  задавани от дежурния 
учител, се изпълняват старателно. 
Учениците знаят, че това помага за 
добрия тонус, за настроение, пречи 
на затлъстяването, създава навици и 
укрепва дисциплината. На всички им 
е забавно и приятно. И когато влязат 
в клас вече са напълно готови да ус-
вояват знанията. 

Постановка на унгарски танц 
„Чардаш“ в Стралджа през 1945г. 
Участниците в групата , които раз-
познаваме са:

На първия ред:
Мария Стайкова
непознат
Василка…
Ганка Манчева
Стефко….
Петранка…
Фанчето Сандева
Златка…
 Мария…
Янулка
Денка Сотирова

На втория ред:
Андрей
Сашо
Дена Гаджева
Фанчето Славчева

ако разпознавате някой от сним-
ката, моля обадете се в редакцията 
на тел. 0885222006.

С благодарност към Едрьо Шидерски 
за снимката, която е предоставена 
от домашния архив на г-жа Денка 
Сотирова.

С УТРИННА 
ГИМНАСТИКА И 
"СТАНИ, СТАНИ, 

ЮНАК БАЛКАНСКИ" 
ЗАПОЧВАТ УЧЕБНИТЕ 

ЗАНЯТИЯ 
В ОУ“СВ.СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ“ СТРАЛДЖА

Кметът на Общината 
Атанас Киров лично поздра-
ви Елиза Пидес, ученичка от 
VІІ клас на СУ“П.Яворов“, 
за постигнатия успех на  
Националния конкурс за мул-
тимедийни проекти, есе, сти-
хотворение и рисунка „По пътя 
на Бедредлин“, инициатива 
на КПД „Родно Лудогорие“ 
София и клуб „Родолюбие“ при 
ОУ“Св.Климент Охридски“ 
гр.Попово с подкрепата на 
МОН. „Достойното трето 
място, което печелиш  за 
пореден път показва, че страл-
джанските ученици имат 
силите, възможностите и 
желанието да бъдат  сред 
най-добрите. И това се дължи  
на сериозната подготовка 

в училище, на ученическия  
стремеж към знания, енергия, 
борбеност и воля за победа.“ се 
казва в поздравителния адрес, 
който Елиза получи от г-н 
Киров в добавка с пожелания за 
нови успехи, нови идеи, които 
да  разработва и да защитава. 

поЗдраВлениЯ 
За елиЗаСНИМКА ЗА РАЗМИСЪЛ

ФОТОАРХИВ 

Малко са нещата в този свят, които предизвикват такова страхопочитание, 
както първото зърване на Гранд Каньон (Големия каньон), в щата Аризона, 
САЩ.  Обявен за Национален парк още през 1919г. той се посещава годишно 
от 5 млн. души/през 2018г. техния брой достига 6,4 млн. души/ и се счита 
за едно от новите 7 чудеса на света. Изсечен от р.Колорадо Гранд каньон 
е с дължина 445 км и дълбочина 1800 м. поради което  се счита за една от 
най-дълбоките пропасти в света. Това е   един от най-необичайните геоло-
гически обекти на планетата.  Всеки, който има щастието да разгледа тази 
поразителна природна забележителност остава пленен от нейната  красота 
и величие.  При първата си среща с Гранд каньон хипнотизираният Джон 
Мюр пише: „Той ще ви изглежда толкова нов, толкова неземен по отноше-
ние на цвят, величественост и качество на своята архитектура, сякаш сте го 
открили след смъртта си на някоя друга звезда“. 2 милиарда години са били 
необходими на природата да създаде огромната бездна – на някои места 27 км 
широка – чрез съчетание от разместващо повдигане, ерозия и неумолимата 
сила на бучащата река Колорадо, която тече 445 км по неговата дължина, 
километър и половина под неговите извисяващи се ръбове. 

Щастието да се наслаждава на това чудо на природата  е имал и Атанас 
Симеонов, който днес се връща към спомените си. „Никога няма да забравя 
това , което преживях!“ Разказва за дълго чакания отпуск, за емоцията по 
пътуването с пощенска кола / дилижанс/ и 4 коня, за богатството на пейзажа 
с лъкатушенето на р.Колорадо през прерията, за  тайнствеността на „Земята 
на индианците“… „Пожелавам на всеки  да има възможността да посети 
този  шедьовър  – „музей на открито“, да напълни очите си с красота , да 
прогледне за величието на природата!“, допълва ветеранът – пътешественик.

ЗА ЕДИН ПРИРОДЕН 
ШЕДЬОВЪР - МЕЧТА НА 

ВСЕКИ ПЪТЕШЕСТВЕНИК

"С децата 
на Стралджа 


