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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

ÌÅÑÀÐÑÊÈ ÌÀÃÀÇÈÍ –
ÅÒ” ÒÎÍÈ 2010” – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Ул.”Хемус” – срещу общината

ПРЕДЛАГА
âèíàãè ïðÿñíî ìåñî ñâèíñêî

è òåëåøêî
çàìðàçåíî è îõëàäåíî

ïèëåøêî
Ðàáîòíî âðåìå: 8,30 ÷. - 12,30 ÷.

14,00 ÷.- 18,00 ÷.

Ул.”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.

ТЕЛ. 0893836303

Ул ”Хемус” 2
"ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ Ñòðàëäæà""ÌÅËËËÈ ÑÒÒ” ÅÎÎÄÄÄÄ ÑÑòòòðððààëëëäääææææààà

ИЗГОДНА  ОФЕРТА!

„ÊÀÁÀÊÎÂ” ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Óë.”Ï.Êàáàêîâ” 2  
 ï ð î ä à â à:

- брикети – 9,00лв./30 кг
- въглища Донбас – 12лв./30 кг
- дърва- нарязани – 60лв.:кубик
- железария
- домашни потреби
- строителни материали

Òðèôîí-Çàðåçàí â Ñòðàëäæà

Äà íÿìà îáèðàíå ãðîçäåòî…

Òðàäèöèîííèÿò ïðàçíèê Òðèôîí-Çàðåçàí - îáùîãðàäñêî òúðæåñòâî çà ëîçàðè è âèíàðè

С щедри пожелания, музи-
ка, танци и наздравици 
отбелязаха в Стралджа 

традиционния празник Трифон-
Зарезан. Настроението започна  с 
музиката на оркестър „Стралджа” 
при читалище”Просвета-1892” и  
очарователните танцьори на ансам-
бъл „Въжички”. Достолепният Цар 
Трифон  /Добрин Енев/и неговият 
подгласник – щедрия виночерпец  
Кольо Пехливанов  се надпревар-
ваха с красноречие и пожелания  
гроздето на няма обиране, виното 
да няма изпиване. Като последица  
наздравиците  в Стралджа, започ-
нали от сутринта,  не свършиха до 
късно вечерта.

Кметът на общината Митко Ан-
донов откри празника пред събра-
лото се множество от местни лоза-

ри и винари, гости от близо и далеч. 
Поздрави всички, които с труд и 
много любов продължават старата 
слава на района като производители 
на мискет, мускат и всички други 
сортове грозде от което се приготвя 
вино, достойно за богове. Той при-
помни, че традициите в общината се 
поддържат от вече наложилите се с 
добро име винопроизводители  от 
района между които собствениците 
на винарски изби  Ивайло Пандов и 
Евгени Тренчев, както и новото по-

пълнение лозари    Христо Стойнов, 
Красимир Манолов, Йордан Мин-
чев, Стоян Узунов, Стоян и Коста 
Йорданови… „Ние почитаме този 
ден силно и дълбоко, защото знаем 
, че във виното  и в трудолюбието е 
истината. Дай, Боже да се радваме 
отново на една плодородна годи-
на!”, пожела г-н Андонов и даде ход 
на конкурса за най-добро домашно 
бяло и червено вино. Стана ясно, 
че поздравления за празника са 
пристигнали лично от Сергей Ста-

нишев, председател на ПЕС и НС 
на БСП и парламентарната група на 
„Коалиция на България”.  

Цар Трифон  поведе множе-
ството  с нагиздени каруци и авто-
мобили към местността „Пясъка”, 

където в лозята  беше извършено 
ритуалното зарязване. Отец Ди-
митър изпълни молебен за здраве 
и берекет. И заиграха ножиците в 
ръцете на гости и майстори лозари. 
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На заседанието на ОбС – Страл-
джа, което председателят Атанаска 
Кабакова насрочи за 21 февруари, 
основните теми  на вниманието на 
съветниците  ще бъдат свързани с 
отчета на бюджета  за 2012 г. и про-

екта за новия. Кметът на общината 
Митко Андонов е вносител  и на до-
кладна записка относно предприемане 
действия по разработване експлоата-
ция на находище на минерална вода 
„Стралджа”. Предстои обсъждане на 

годишните Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост и  Програма 
за развитие на читалищната дейност 
в общината за новата година както 
и план за действие в изпълнение на 

Областната стратегия за интегриране 
на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязви-
мо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация 2012-2020г. 
Мария Толева, зам.кмет, е вносител на 

отчета за дейността на МКБППМН. В 
дневния ред на заседанието е пред-
видено обсъждане предложение за 
отпускане на еднократни финансови 
помощи на нуждаещи се граждани и 
други докладни.  

Ôåâðóàðè – 
ìåñåö íà áþäæåòàáþäæåòà

Ñëåä îáùåñòâåíîòî îáñúæäàíå íà áþäæåò 2013

Â î÷àêâàíå çà åäíà óñïåøíà áþäæåòíà ãîäèíà
Изготвянето, приемането и 

изпълнението на общинския бю-
джет е отговорна задача и по вре-
ме на общественото обсъждане 
в Стралджа кметът на общината 
Митко Андонов  подчерта това  
подкрепяйки го с един анализ 
за изпълнението на бюджета за 
изминалата 2012 г. и представяне 
на основните моменти в новия 
финансов документ на общината.

Чрез общинския бюджет об-
щина Стралджа реализира своята 
политика за постигане на цели-
те – предоставяне на конкретни 
публични услуги на гражданите, 
изграждане и подобряване ус-
ловията на живот в селищата. 
Определянето на най-оптимални 
стойности на ставки и цени на 
услуги, такси и данъци с цел 
създаване на добра бизнес- среда 
за развитие на производства и 
дейности по места, за осигу-
ряване на заетост на активното 
население, от точната оценка и 
вземането на обосновани реше-
ния за техния размер зависят в 
голяма степен събираемостта и 
размера на собствените приходи, 
какви дейности и с какъв обхват 
ще се развиват, определят се 
взаимоотношенията на общината 
с гражданите и юридическите 
лица.

   В проекта за бюджет 2013 
общината предлага приходи и 
разходи в размер на 7 769 121лв. 
Размера им спрямо отчета за 
2012г. е с 2 пункта по-нисък, 
което се дължи на заложените 
по-ниски приходи от продажби и 
в проекта за бюджет не се пред-
вижда размера на трансферите, 
които ще получи Стралджа за 
ПВЗ и др.

Относителният дял на сред-
ствата за делегирани дейности 
е по-висок от този в отчета, а 
за общинските дейности – обра-
тно. В отчета за м.г. делегирани 
държавни – 54%, общински дей-
ности – 46%, в проекта за 2013г. 
делегирани държавни дейности 
– 59%, общински дейности- 41%. 
Тенденцията в отчета е положи-
телна с надежда да се запази и за 
в бъдеще, тъй като този показа-
тел определя независимостта на 
общината от държавния бюджет.

Положително влияние за фор-
миране и изпълнение на бюджета 
оказва ниския размер на просро-
чените вземания и задължения, 
които има общината в началото 
на тези две години. Задълженията 
се ликвидират още в м.януари, а 
вземанията се събират в по-голя-
мата част от годината. Просроче-
ните вземания са 4 % от размера 
на собствените приходи, което е в 

допустимия размер от 5 %.
За осигуряване на финансира-

не на инвестиционните проекти 
се ползват заеми. За 2012г. от 
фонд „ФЛАГ” и от свободни 
собствени бюджетни средства 
общината  финансира проектите 
по ОП ”Човешки ресурси”. И 
през новата бюджетна година ще 
се използват заеми за осъществя-
ване на важни решения.Основен 
принцип в работата е поемане на 
задължения до размера на касо-
вите постъпления в общинския 
бюджет.

Оценката на гражданите за 
свършената работа  от кмета на 
общината и ОбС се определя 
най-вече от размера и качеството 
на изградените инвестиции на 
територията на общината.

През 2012г. реализираните ка-
питалови разходи по бюджетната 
сметка са в размер на 946 574 
лв., а по извънбюджетната – 445 
458 лв. В проекта за бюджет за 
2013г. се предвижда реализаци-
ята на капиталови разходи – 843 
129 лв., техният относителен дял 
в отчета е 12%, а в проекта за 
бюджет – 10,9%.

Òðàéíè òåíäåíöèè 
âëèÿÿò íà 
èçïúëíåíèåòî 
Изпълнението на бюджета за 

2012г. се осъществи в трудни 
икономически условия за страната. 
Икономическата криза продължа-
ва, безработицата на територията 
на общината е много висока, на-
селението обеднява, увеличава се  
дела на възрастните хора, които 
се нуждаят от грижи. Всичко това 
определя действията на общината 
за увеличаване събираемостта на 
собствените приходи, прибягване 
до продажби на земеделски земи, 
кандидатстване и реализиране на 
голям брой проекти, за да се оси-
гури и по-висок размер на собст-
вените приходи и използването 
им за инвестиции и като заемни 
средства за разплащане до меж-
динни плащания от управляващите 
органи по различни проекти. Тези 
решения и действия определят 
доброто финансово състояние на 
община Стралджа през изтеклата  
година и работата по седем про-
екта: четири- по ОП ”Човешки 
ресурси”, два -по ПРСР и един- по 
Програмата за трансгранично съ-
трудничество България – Турция. 
Тяхната реализация продължава и 
през настоящата година.

С проектите по ОП ”Човешки 
ресурси” се осигурява заетост на 
безработните и обгрижване на бо-
лни, възрастни и самотни хора, а по 

останалите проекти се изграждат 
инфраструктурни обекти.

През 2012г. в общинския бю-
джет са постъпили 8 848 823 лв. 
приходи и са извършени разходи в 
размер на 7 904 302 лв. В сравнение 
с 2011г. размера на приходите и 
разходите се увеличава.

Ïðåöèçíîñò ïðè 
ïðîãíîçèðàíå íà 
ïðèõîäèòå
Държавата ще предостави 

на община Стралджа  за 2013 
г. субсидии за делегирани от 
държавата дейности в размер на 
4 102 874 лв., което е с около 90 
хил.лв. повече от м.г..Основно 
увеличението е за функции „Об-
разование”, „Социални грижи” и 
„Култура”. Общата изравнителна 
субсидия, която ще бъде предос-
тавена на общината за местни 
дейности,  е в размер на 978 
500 лв., толкова колкото е и през 
миналата година. Средствата за 
зимно поддържане  са 72 800 лв., 
което е с 19 хил. лв. повече от 
2012г. За капиталови разходи ще  
бъдат предоставени  391 300 лв., 
което е със 120 900 лв. повече от 
предходната година. От тях 194 
800 лв. ще бъдат предоставени  
за основен ремонт на общински 
пътища.

Собствените приходи в бю-
джет 2013 са предвидени в раз-
мер на 1 943 796 лв. от които 
569 100 лв. от патентен данък и 
имуществени данъци, 395 хил.
лв. приходи от собственост, 733 
296 лв. от общински  такси, 120 
хил.лв. от глоби и санкции, 115 
900 лв. от продажби и 100 хил.
лв. от концесии.

Първоначалният бюджет за 
2012г. възлизаше на 7 189 513 
лв., а изпълнението – 7 904 302 
лв. За 2013 г. за проекто-бюджета 
са предвидени приходи  в размер 
на 7 769 121 лв., което е 98 % 
спрямо изпълнението за 2012 г.

През годината общинска ад-
министрация ще предприема 
действия за повишаване  на 
събираемостта, като извършва  
проверки на място, своевременно 
изпращане на покани за добро-
волно изпълнение и предприема  
принудително събиране , анализи 
на изпълнението и тенденциите, 
извършване на текущ и пос-
ледващ контрол на декларира-
ните данни, съвместна работа 
с други институции. Целта е с 
общи усилия да се допринесе 
за осигуряване на заложените 
в проекта собствени приходи, 
независимо от трудностите при 
събирането  и проекто-бюджета 

да стане изпълним.

Ïðèîðèòåòíî âíèìàíèå 
êúì îáðàçîâàíèåòî
Средствата за образованието, 

държавна отговорност, за 2013 г. 
са 2 710 359 лв. Съгласно прило-
жението на делегираните бюджети 
1 757 694 лв. е сумата която учи-
лищата в общината ще получат по 
формули съгласно ЗНП. Тради-
ционно са предвидени добавки за 
ресурсно подпомагане с по 308 лв. 
на ученик – ресурсно подпомагане, 
за подобряване на материалната 
база – по 25 лв. за ученик, добавка 
за подпомагане храненето на децата 
от ПГ и І-ІV клас в размер на 72 
лв./ученик и др. Като защитено 
училище ОУ-Войника  освен сред-
ствата по формулите ще получи  и 
допълнителни средства  в размер на 
34 260 лв. За четирите училища ще 
бъдат разпределени  допълнително  
и средства за пътуващи ученици, и 
учители, за безплатни учебници.

От тази година с делегирани 
бюджети ще работят и ЦДГ в об-
щината. Държавната издръжка ще 
се разпределя по формула, разрабо-
тена от комисия и обсъдена с ди-
ректорите. Размерът на средствата 
за ФРЗ , осигуровки, допълнително 
стимулиране и издръжка е 580 320 
лв. В бюджета ще бъдат заложени и 
добавки за подпомагане храненето 
на децата от ПГ на 5 и 6 г. в размер 
на 72 лв./дете.

 Çà êóëòóðàòà  è 
ñîöèàëíèòå äåéíîñòè
Средствата за култура в общината 

през 2013 г. в бюджета са в размер на 
197 537 лв., което ще рече издръжка 
на 21 читалища с 31,5 бр.численост, 
като стандарта за една бройка е 6 
271 лв. Повишението спрямо мина-
лата година е с 8,6%. Средствата са 
разпределени от комисия.

Стандарта за издръжка на потре-
бителите в социалните дейности, 
държавна отговорност- ДВУИ-Ма-
леново, ЦСРИ и ЦОП-Стралджа, са 
покачени с по 10 % спрямо миналата 
година.

За детска ясла са определени 70 
277 лв. за 31 деца.За ученическо здра-
веопазване – 56 529 лв. За дейност 
„Здравеопазване” – работа на здравни 
медиатори, са планирани 9 460 лв.

Êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè 
èëè êàêâî ùå ãðàäèì
През годината  общината ще 

насочи средства за изграждане 
спортна площадка в ОУ – Страл-
джа. В СОУ”П.Яворов” предстои 
основен ремонт на тоалетни и 
изграждане система за видеонаб-
людение. В ОУ-Зимница  ще се 
финансира  изграждането на 
физкултурния салон.

Ще продължи изпълнението  
на проекта за  пълно обновление 
на парковете „Младост” и Южен 
парк в Стралджа. Предстои фи-
нансирането на работен проект 
за преустройство на сграда в Дом 
за възрастни хора в Стралджа. 
Заложено е завършване ремонта 
в поликлиника Стралджа . 

Общинският бюджет  ще оси-
гури средства за основен ремонт 
на пътища и улици. Става дума 
за отсечки Воденичане-Джинот, 
Воденичане-Иречеково-разклон, 
Първенец-Правдино, Джинот-
Чарда-Зимница, Александрово-
Поляна, разклон Богорово, пътя 
до Маленово и за х.”Инджови из-
вори” както и улици „Х.Димитър” 
и „М.Рубенова” Стралджа- 40 
хил.лв., улици Зимница – 30 хил.
лв., улица „Ив.Кондов”- Лозенец 
– 30 хил. лв.

Капиталови разходи ще бъдат 
направени и за преустройство 
помещението за клуб на пенсио-
нера Каменец, довършване сгра-
дата на Социално предприятие за  
озеленяване и благоустройство 
, преустройство сграда в събле-
калня на стадиона в Стралджа, 
подготовка проект за канализация 
и ПСОВ Стралджа, довършване  
ремонти читалища Зимница, 
Лозенец и извършване на такъв 
в читалища Иречеково, Водени-
чане и Войника. В плановете на 
общината е рехабилитация на 
общински път Стралджа- Атоло-
во и Воденичане-Джинот, рекон-
струкция ВиК мрежа Воденичане, 
работен проект за Общински 
пазар Стралджа, финансиране 
втори трансграничен проект „За 
чиста енергия”- изграждане на 
улично осветление в Стралджа, 
Зимница, Воденичане и Лозенец, 
изграждане на приют за бездомни 
животни и др. 
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- циркуляр
- плания
- бурета
- хладилници
- дървен материал
- циментови колове

ТЕЛ. 04761/62-41 
Стралджа, ул.”Хр.Смирненски” 10 

Георги Атанасов - Кочая,  
ÏÐÎÄÀÂÀ  

ËÎÇÅ , 1 äêà- ìèñêåò. 
Öåíà - ïî ñïîðàçóìåíèå.

Åêèïíîñò  è  ïðîôåñèîíàëèçúì  Åêèïíîñò  è  ïðîôåñèîíàëèçúì  
áåëåæàò ðàáîòàòà  íà  áåëåæàò ðàáîòàòà  íà  
ÐÓ”Ïîëèöèÿ” -  ÑòðàëäæàÐÓ”Ïîëèöèÿ” -  Ñòðàëäæà
Çà âòîðà ïîðåäíà ãîäèíà ðåçóëòàòèòå îò äåéíîñòòà íà ÐÓ ”Ïîëèöèÿ” –Ñòðàëäæà çàòâúðæäàâàò 
òåíäåíöèÿòà çà ñïàä íà ðåãèñòðèðàíàòà ïðåñòúïíîñò è ïîâèøàâàíå ïðîöåíòà íà ðàçêðèâàåìîñò

Разкриваемостта на престъпле-
ността през 2012г. в община Страл-
джа достигна 67,07%. Показателят  е 
определящ за работата на полицаите 
в общинския център и в своя отчет 
гл.инспектор   Божидар Нихорлиев, 
началник на РУ”Полиция” Страл-
джа,  не без гордост обърна внима-
ние на  това пред гостите  комисар 
Генчо Иванов, директор на ОД на 
МВР Ямбол и Митко Андонов, кмет 
на община Стралджа.

2012г. ще остане в историята на 
РУ”Полиция” Стралджа като една  
от тежките. Първо, заради взриво-
вете в района на „Берета трейдинг” 
и второ, заради усложнената пътна 
обстановка  по главните пътни 
артерии преминаващи през района. 
С отговорност и професионализъм 
екипът  се справи със задълженията 
си  без допускане на хаос или тежки 
ПТП.  Динамиката на престъпността 
показва намаление с 33,92% в срав-
нение с 2011г.  Факт е , че  ръстът 
при разкриваемостта е с 12,25%. В 
сравнение с предходната година на 
територията на общината са прове-
дени 39 специализирани полицей-
ски операции срещу 17 през 2011г. 
Извършени са проверки по 3 599 
преписки, съставени са 1451 акта, 
наложени са 2 316 глоби с фиш.

Престъпленията с неизвестен 
извършител са 112 от които 61 
разкрити. Тежките престъпления 
срещу личността са 10 , от тях 
7 са разкрити., включително и 
умишленото убийство в Правдино. 
Регистрирани са 3 посегателства 
на МПС, няма засечени кражби на 
части от МПС. В общината продъл-
жават да доминират кражбите , те 

са 54,67% от всички регистрирани 
престъпления.  58 на сто от извър-
шените 82 кражби са разкрити. В 
по-голямата си част/30 бр./ това 
са домови кражби, срещу 58 за 
предходната година. Извършените 
5 кражби от магазини са разкрити 
на 100 процента. Като общоопас-
ни се водят 39 престъпления  от 
които 29 разкрити. РУ”Полиция” 
успя своевременно да разкрие 
извършителите на умишлено убий-
ство в Правдино, притежание на 
боеприпаси и наркотици в същото 
село, разкрити са притежатели на 
наркотици в Стралджа и Зимница,  
група с криминални прояви от Гра-
дец извършила кражби в Зимница 
и Стралджа както и извършителите 
на домови кражби в Недялско. 

През периода са извършени 270 
проверки на  заведения. Съставени-
те актове за административни нару-
шения са общо 1451. По Наредбите 
на общината са съставени още 174 
акта. Подготвени са три работни 
карти  в Обществения договор с 
общината. Сериозният анализ на 
престъпността в общината даде 
основание  гл.инсп. Нихорлиев да 
посочи като  тенденции  очакване 
да продължат престъпленията сре-
щу собствеността на гражданите, 
увеличение ще бележат и ромските 
посегателства. Вниманието ще 
продължи да се концентрира и 
върху имотите без стопани, които 
продължават да бъдат обект за по-
сегателства. Регистрираният спад 
на престъпленията   извършени от 
непълнолетни  може да продължи 
и през тази година.

Висока оценка за работата 

си получават криминалистите, 
охранителната полиция , пътна 
полиция. „През отчетния пери-
од  РУ”Полиция” Стралджа има 
постигнати успехи   и този темп 
трябва да се запази  и подобри”, 
каза в заключение гл.инсп. Ни-
хорлиев  като добави благодар-
ност за подкрепата от страна на 
кмета Митко Андонов и добрата 
съвместна работа с общината. В 
изказванията полицаите поставиха 
допълнителни въпроси свързани с 
организацията на работата, някой 
от предложенията бяха  свързани 
с осигуряване на допълнителни 
указателни табели на територията 
на града, други за  осигуряване 
на управлението с още уреди за 
проверка на алкохол  и  скорост на 
автомобилите. Г-н Андонов , който 
благодари за съвестната работа на 
представителите от ПУ”Полиция”, 
изрази готовността си за продъл-
жение на активна съвместна дей-
ност и подкрепа на всяка полезна 
инициатива за осигуряване реда и 
спокойствието в общината. Спо-
ред комисар Иванов полицията в 
Стралджа  изпълнява своите задачи 
отговорно за което най-добрия по-
казател са фактите от отчета. „Има-
те трайни и много добри резултати, 
което е сериозен възпиращ фактор 
за престъпниците. Очаквам с добра 
организация, безкомпромистност 
,гъвкавост в работата  и присъща 
всеотдайност да задържите този 
темп.”  В заключение той даде до-
бра оценка за цялостната работа на 
РУ ”Полиция”-Стралджа и много 
добра - на гл.инсп. Нихорлиев като 
началник. 

"Ïîãðåáåíèå" íà Òðàêèÿ
Собственици на строителни 

фирми, наети като подизпъл-
нители за изграждането на Лот 
4 на автомагистрала "Тракия" и 
Лот 2 на автомагистрала "Мари-
ца", протестираха за неизплате-
ни средства в продължение на 
близо година.

В протеста се включиха око-
ло 70 собственици и представи-
тели на фирми. Те символично 
погребаха своите дружества в 
изграждащото се трасе на Авто-
магистрала "Тракия". Един от организаторите на протеста Айдън 
Даил, заяви че техните фирми отдавна са погребани и допълни: 
Реалността е, че тези магистрали минават през труповете на де-
сетки фамилии, като заравят тяхното минало настояще и бъдеще на 
техните деца. Всички тези фирми са от малък до среден бизнес – в 
графата семеен бизнес. В лицето на държавата, подкрепено доку-
ментално, показва, че всичко е разплатено и те нямат отношение 
към този проблем т.е. това било междуфирмен проблем. Аз обаче 
припомням, с най – голямо уважение, че основния изпълнител не 
е паднал от небето. Той е избран по строги правила, със знанието 
на държавата, в определена процедура. Държавата е задължена да 
упражнява прозрачност и мониторингов процес, както от избирането 
до завършването на обекта. Тук става въпрос за едни скачени съдове, 
като най-големият съд е държавата, посочи Айдън Даил. Протес-
тиращите са изпратили уведомителни писма до Агенция „Пътна 
инфраструктура” и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, подадени са документи и Министерството на 
транспорта, уведомени са и парламентарни комисии, Министерски 
съвет и Президентството.

Според протестиращите техните фирми са жертва на добре орга-
низирана схема, заяви Сергей Козарев, чиято фирма работи на Лот 
2 на автомагистрала "Марица". 

Договора, както нашия, така и на повечето фирми,   е с фирма 
"Пътища" Стара Загора ЕООД. Така ни наложиха в самото начало 
да сключим договори с тая фирма. Може би е умишлено направено, 
за да може тази фирма да фалира  и ние да изгорим.

Същевременно от изпълнителя на обекта ”Сдружение Тракия 
IV” в писмо до медиите заявиха че през последните 2,5 години е 
работило коректно с над 300 различни фирми и регулярно са се 
разплащали с тях.

Агенция "Пътна инфраструктура" своевременно разплаща към 
изпълнителите дължимите по договор суми за изпълнените от стро-
ителите и приети от възложителя строително-монтажни работи на 
обекти, финансирани от ОП "Транспорт" 2007-2013 г. Това съобщи 
пресцентърът на пътната агенция. Агенцията е разплатила всички 
дължими суми на строителя на лот 4 от магистрала "Тракия" - Сдру-
жение "Тракия IV ДЗЗД". На 30 януари 2013 г. са преведени 10 384 
151,50 лв. Към 13 февруари 2013 г. не е постъпило искане за ново 
плащане. Общо платените досега средства за изграждането на лот 4 
от магистрала "Тракия" са 165 472 059,61 лв. с ДДС. Стойността на 
договора за строително-монтажните работи е 209 646 720 лв. с ДДС. 

Председателят на Управителния съвет на пътната агенция Лазар 
Лазаров изиска обяснение от изпълнителя на лот 4 от магистрала 
"Тракия" - Сдружение "Тракия IV ДЗЗД", по повод организираната 
днес от поддоставчици среща край Зимница. От обяснението става 
ясно, че изпълнителят и 15 от неговите поддоставчици - фирми на-
емодатели на техника, са постигнали споразумение за разплащане 
на задълженията в срок до 15 февруари 2013 г. АПИ продължава да 
следи ситуацията и да изисква информация от изпълнителя - Сдру-
жение "Тракия IV ДЗЗД".

0896 28 44 29 ИЛИ 046/62-81-84 
ÏÐÎÄÀÂÀ

 имот в Стралджа: ЦГЧ – 2,1 
дка дворно място, къща –масивна 
-100кв.м. и други стопански по-
стройки. 

Цена – по договаряне, без по-
средник.

Ñ êàðèêàòóðè ñðåùó ïîðîöè

След интересна беседа за 
вредата от алкохола и тютюна 
децата от Центъра за общест-
вена подкрепа /ЦОП/Страл-
джа решиха да дадат своя 
принос за отбелязване Месеца 
на трезвеността с  участие 
в изложба на карикатури. 
Темата „Не! На алкохола и 

тютюна!” провокира малките 
художници които сполучливо 
изразиха отношението си към 
вредния навик да посягаш към 
чашата или цигарата. Докато 
рисуваха децата проявиха жив 
интерес към жанра „карика-
тура”. Разговорът с педагога 
Петя Петрова и психолога 

Марияна Пенева се 
оказа впечатляващ за 
малките, които вече 
знаят как лица и съ-
бития може да бъдат 
представени във вид, 
който да подчертава 
отрицателни качест-
ва или да бичува по-
роци на общество-
то. Посетителите на 
ЦОП знаят и това, 
че думата „карика-
тура” е с италиански 
произход и означава 
преувеличавам, а ри-
сунката-карикатура е 
интересна с това, че 
носи хумористични 
черти.
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Âñå îùå ïîìíèì è ñìå 
áîãàòè ñ ìèíàëîòî
В дните, когато предстои да чества-

ме едно от епохалните събития българ-
ски- Освобождението, отново търсим  
своите корени със земя и род, опитваме 
с ръце  и сърце да разровим жаравата 
на славното си минало. И се надяваме 
да открием живи въглени, а не само 
пепел. Колкото и да са изявите, които 
посвещаваме на 135- годишнината 
от Освобождението на България, пак 
малко ще е. Колкото и да е направено, 
недостатъчно е. Знаем защо. И добре, 
че все още помним…

Повече от 180 години ни делят 
от рождението на един прославен 
български войвода- Панайот Хитов. 
Един от малкото български хайдути, 
доживели да видят свободата, за която 
бленуваха и се бориха. Бойните му 
подвизи, неговите и на легендарната 
му чета, не се вместват само в рамките 
на отмъщението, а и в името на нещо 
по-голямо.”Моето сърце търсеше сво-

бодата, търсеше честността, търсеше 
правдата. Само Стара планина беше в 
състояние да удовлетвори моите жела-
ния”, така определя своето решение 
да се посвети на родината славния 
българин. А името му стралджанци 
и до днес свързват с похожденията 
на четата в Източна Стара планина, в 
района на Сливен, Котел и Марашкия 
проход, намиращ се само на няколко 
километра от Стралджа. През годините 
1859-1860 тук, в Стралджа, хайдутите 
намират добър прием при истински 
българи. Легендата и историческите  
факти сочат името на  стралджанеца 
Иван, кмет на Стралджа по онова 
време, както и на двамината смели 
хайдути Трифон и Добри. ”Рядко са 
такива българи!”, така се изразява за 
стралджанци Панайот Хитов и им се 
доверява. В Стралджа той води един 
от своите ранени четници, за да го 
лекува. И неколкократно посещава 

селището, среща се със свои сърат-
ници, тук замисля отмъщението към 
злодеите-поробители, дръзнали да 
опожарят Стралджа.

В близката селска мерия  Панайот 
Хитов води люто сражение с черкези-
те, преминавали пътя от Одрин към 
Котел. Местността „Кичи дере” още 
помни битката. За нея и за героите на-
помня и скромния паметник, издигнат 
от стралджанци в памет на Панайот 
Хитов, както и песента “Трифон на 
Добри думаше”, изпълнявана  от Йор-
данка Саллакова, а сега и от младия 
Петър Толев.

Обръщайки се към това минало 
и днес намираме своята най-силна 
опора. И дано никога не се уморим да 
повтаряме имената на героите си, да 
се наслаждаваме на легендите си, да 
се ровим в архивите си. Защото спрем 
ли, ще значи, че вече сме обеднели.

Надя ЖЕЧЕВА

Ñâåòèíè, ïðåä êîèòî ñå 
ïðåêëàíÿìå!    

 На 19 февруари 2013 г. се навършват 140-и години от обесването 
на Васил Иванов Кунчев - Левски.  Апостолът на свободата – с това 
име живее още споменът за Левски, обрекъл живота си в служба 
на отечеството.

Дяконът – монашеският му сан, превърнал се в синоним на отда-
деност на великото дело –Освобождението на България от духовна 
и физическа тирания.
Âàñèë Ëåâñêè! Íàé-ñâåòëèÿò îáðàç â íàøàòà 
èñòîðèÿ!
Той преобър-

на времето и го 
направи  свое , 
доказвайки пред 
света, че бъл-
гаринът носи у 
себе си жажда-
та за свобода и 
справедливост.

Безстрашният 
Апостол! Все-
отдаен и скромен, който запалва революционния огън във всяко 
българско селище и паланка, когото народът ни в знак на призна-
телност и захлас превръща приживе в легенда, след която тръгват 
най-достойните синове и дъщери на България. 

Участник в Първата и Втората български легии. През 1869 г. 
поставя началото на изграждането на Вътрешната революционна 
организация като първият комитет е основан в Плевен, след това 
следват комитетите в Ловеч, Троян, Карлово Калофер, Казанлък, 
Пловдив, Сопот, Чирпан и на много други места. В края на 1871 
година изградената от него ВРО е единствената реална сила, спо-
собна да постави на дневен ред българския национален въпрос. 

Много неща могат да се кажат и напишат за Левски и пак няма 
да бъдат достатъчни. Но говорейки за него, не може да не споменем 
и това, че той е  знаменосец и в четата на Панайот Хитов.

Èìåòî íà  Ïàíàéîò Õèòîâ ñâúðçâàìå 
с Освобождение-

то на Стралджа. Че-
тейки Историята на 
Стралджа написана 
от нашата съграж-
данка Добрина Бе-
рова научаваме, че 
на 19 януари 1878г., 
за да избегнат из-
стъпленията на от-
теглящите се турски 
части, стралджанци 
намират спасение 
за пореден път в 
блатото. На след-
ващия ден 20 яну-
ари те се завръщат 
по домовете си, а 
в Стралджа се ус-
тановява войводата 
Панайот Хитов със 
своята чета и този 
ден се приема за 
освобождението на 
селото от вековната 
османска гнет. Той 
остава девет дни в 

Стралджа и успява да запази селото от мародерствата на оттеглящи 
се малки турски банди.  Ден след заминаването на дружината му, 
на 30 януари в Стралджа влиза първата руска военна част – втори 
батальон на 104-ти Устюжки полк под командването на майор Кони. 
Те са посрещнати с огромна радост от жителите на Стралджа. На 
31 януари край село Лозенец русите се сражават с отряд башибозу-
ци. Стралджанци помагат на освободителите при прогонването на 
башибозушките и черкезките шайки от района и за изхранването 
на руските войници и конете им.   На 2 февруари русите разбиват в 
околностите на Стралджа група черкези и башибозуци. Отнетите 
оръжия от тях руските офицери раздават на селяните от Стралджа, 
Зимница, Воденичане и Лозенец. 

На 19 септември 1878г. в село Лозенец населението от района 
посреща с голяма тържественост главнокомандващия на руската 
армия генерал Тотлебен. 

 Исторически музей - Стралджа

Надя Жечева
Само който 

не е стъпвал 
по пътеките 
на Бакаджика 
той не знае 
колко красота,  
тайнственост, 
спокойствие 
и вълшебство 
к р и е  т о з и 
край на Бъл-
гария .  Ако 

обаче само веднъж човек има късмет 
да попадне в дебрите на  тази пла-
нина, никога няма да я забрави. Ще 
пожелава  безброй пъти да се радва 
на нейната чистота , да диша въздуха, 
да почива под сенките на габър, дъб 
и дива круша, да се наслаждава на 
гледката до Бяло море. Цялото земли-
ще е изпъстрено с красиви кътчета 
и множество легендарни местности. 
Като се почне от  Караач бунар, Хай-
душките къщи,  Гьонгьормеза, през 
Асътма дере и  Калето. Не може да 
се подминат  чешмата с два чучура  
в Манда гьол,  аязмото в местност-
та „Св.Неделя” , извора в Големия 
боаз и разбира се  трите манастира в 
околността с женски имена : „ Света 
Петка”, „Св.Неделя” и  „Успение Бо-
городично”. Всеки от тях има своята 
история . За  последния  се говори, че 
е съществувал още от преди османско 
време като сборище на войниците 
охраняващи  Еркесията. За всяка от 
споменатите местности има легенди, 
те се знаят и до днес от по-възрастни-
те хора. Най-обичаната от тях е тази 
за  Индже, за несметните му богатства 
скрити в незнайни места. Цитират 
се нишаните оставени от хайдутите 
,  които разгарят въображението  и 
на днешни изследователи. До сега 
като местни герои се споменават още 
байрактаря Кара Кольо, войводите 
Вълчан , Испир, Стоян и Вълко Бим-
белови. Според краеведа Енчо Енчев, 
автор на „История за с.Войника”,  в 
землището на селото , в подножието 
на Бакаджика, в м.”Къпинкови гро-
бища” пък  са погребани  тайнствени  

 Çà î÷àðîâàíèåòî íà 
Âîéíèøêèÿ Áàêàäæèê
Èëè êàê åäèí ïðîåêò ïðîìåíè  

åäíà ëåãåíäàðíà ìåñòíîñò

Çèìíèöà îòáåëÿçà 
Îñâîáîæäåíèåòî
На 18 януари в църквата „Св.Димитър” жители на с.Зимница се 

събраха, за да отбележат Освобождението. Поднесен беше венец пред 
паметника в църквата, а Атанас Димов, краевед, направи хронология 
на събитията, изрази уважението и признателността на зимничани към 
освободителите- руси от 23-ти Донски казашки полк на полковник Ба-
кланов. Свещеник Атанасий отслужи литургия за загиналите.

едри, високи хора с големи кости. За 
тези исполини преданието говори, че  
като се спънели в къпинака трудно се 
изправяли.

На този Войнишки Бакаджик    сто-
панин е  община Стралджа. На това 
място преди около две десетилетия е 
съградена ловната хижа  „Инджови 
извори”.  Благодарение изпълнението 
на проекта „Стралджа и Сулоглу-пъту-
ване отвъд границите” по Програмата 
за трансгранично сътрудничество 
България-Турция днес тя е превърната 
в модерен информационен център и 
скоро ще отвори врати за посетители 
от Стралджа и Сулоглу – приро-
долюбители, еколози, орнитолози, 
деца, туристи, които ще могат да 
наблюдават богатото разнообразие 
на флора и фауна,  ще участват в обу-
чителни семинари, срещи, разходки 
сред природата и отдих. Сградата е 

реновирана по най-съвременните из-
исквания.Отговаря на  изискванията 
за енергийна ефективност, създава 
всички удобства за обитаване. Кон-
ферентна зала, компютърен кабинет, 
спални помещения, кухненски блок, 
санитарни възли осигуряват комфорта 
на посетителите. Вътрешният двор на 
хижата е подходящ за игра и барбекю. 
В района на базата са разположени къ-
тове за отдих, наблюдателни „гнезда”, 
има изградени и няколко екопътеки. 

Събудена за нов живот е х.”Инджови 
извори”. Това, което предстои е пове-
че от интересно и първите групи от 
Стралджа и Сулоглу, които разгледаха 
комплекса , останаха истински оча-
ровани. Дали посещенията ще бъдат 
през лятото, зимата или другите два 
сезона няма значение. Пейзажът е 
приказен, а това е наслаждение за 
всеки ценител на природата.

Събудена за нов живот е х.”Инджови извори”
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Äàìèòå îò Ñòðàëäæà 
ñ íîâè èçíåíàäè 
По-интересна, по-богата, 

по-красива ще направят с пла-
нираните прояви  новата 2013 
г.  жените от клуб „Надежда” 
при ДСЖ.  На своето заседа-
ние Управителния съвет вече 
утвърди  план , в който са 
включени няколко очаквани 
събития. В най-близко време е 
посрещането на Първи  Март. 
Тази година дамите подготвят 
изненада, която ще очарова 
мнозина. На 2 март всички, 
които желаят ще могат да се 
включат в  традиционното 
дамско  парти, в което ще има 
всичко за доброто настроение.

 „Блага вест” е пролетния 
мартенски празник, който ще 
събере  деца, млади и стари 
сред планината. Посрещането 
на пролетта се съпътства от 
интересни състезания, забав-
ни игри, барбекю. През април 
традиционно ще се организи-
ра още един шарен празник 
-„Баба учи внуче”. На своята 
великденска среща баби и 
внуци рисуват яйца, интересно 
е предаването на стари техники 
и в същото време празникът 
се обогатява с програма под-
готвена от детските градини. 
Месеците април и май ще 
преминат в традиционната 
благотворителна кампания за 
набиране на средства в помощ 
на деца -сираци.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

От стр. 1
Под звуците на обичани народни лозарски песни в изпълнение на 

фолклорната група при клуб „Дълголетие” Цар Трифон и виночерпеца, 
кмета на общината Митко Андонов, зам.кмета Иван Георгиев, собстве-
ника на винарска изба „Мараш”  Евгени Тренчев както и още  други 
гости и граждани  зарязаха лозите , поливаха с вино чуканите и добавяха 
пожеланията :”Да няма обиране гроздето…” На хорото с танцьорите от 
„Въжички” се хванаха всички. Между гостите, пристигнали да се потопят 
в празничната атмосфера на Стралджа, бяха  известни личности като 
Милен Велчев, бивш министър на финансите, естрадната звезда Силвия 
Кацарова заедно с Васил Найденов.

Интересен момент от празника беше обявяване резултатите от конкурса 
за най-добро домашно вино.  Дегустаторите Веска Милкова и Елка Геор-
гиева  споделиха затруднението си да определят най-добрите  винари от 
общо включилите се в надпреварата 20 стралджанци. „”Безупречни бели 
вина! Невероятно е , че в домашни условия може да се постигне такова 
съвършенство! Това може да бъде плод само на много старание, труд и 
любов!” признаха  специалистите от Ямбол, които направиха класирането 
след проверка на  цвета, аромата, вкуса на всяко питие. „ Най-добрите 
притежават типичен сортов, ярко изразен аромат, хармоничен и балансиран 
вкус, силно изразен послевкус. Всяко от тези вина е достойно за трапеза-
та на ценители!” препоръча г-жа Милкова. Отличените бяха поздравени 
лично от кмета г-н Андонов , който връчи грамоти и награди. Фаворит 
сред най-добрите при белите вина  беше Андон Тодоров, който оглави 
класирането, а  при червените вина  титлата майстор спечели Николай 
Моллов. На второ и трето място съответно се наредиха Красимир Манолов, 
Теодора Андонова и Христо Николов, Таня Георгиева. 

Äà íÿìà îáèðàíå ãðîçäåòî…

„Áîæóð” è „Ðîñíà êèòêà” 
íÿìà äà äåëÿò ìåãäàí!?
Â ×àðäà ñëåä îò÷åòíî-èçáîðíîòî  ñúáðàíèå íà ÷èòàëèùåòî

Чарда е едно от малките села в 
община Стралджа, но богато с чита-
лищната си дейност и фолклорното 
наследство.  Създадената певческа 
група „Росна китка” от години  под-
държа традициите, издирва, съхраня-
ва и представя местни народни песни, 
обогатява празниците, събира грамо-
ти и отличия от участие в събори и 
фестивали. В същото време осмисля 
дните на една група ентусиазирани 
жени, които обичат своето читалище 
и искат да поддържат неговата кул-
турно-масова дейност. Разнообразие 
в традициите добави и сформирания 
от по-млади и ентусиазирани жени 
ансамбъл „Божур”, който за кратко 
време създаде своя програма, пред-
ставя се с успех в селото , в общината, 
в региона , а вече и на национални 
прояви. За всичко това разказа в 
своя отчетен доклад председателя 
на читалището в Чарда Стоянка 
Митева пред гостите от общината 
Мария Толева, зам.-кмет и Атанаска 
Христова, секретар и Моньо Монев, 
председател на ЗПК ”Спасение”. Тя 
не пропусна библиотечната дейност, 
не без гордост сподели участието на 
настоятелството в проекти, осигуре-
ните средства за ремонт на базата, за 
нови книги, както и за обогатяване 
на читалищната дейност. Местни 
земеделски кооперации са активните 
спонсори , които подпомагат  изявите 
на „Божур” и „Росна китка”, те са тези 
, които даряват средства за народни 
носии, радват се на всеки успех на 
самодейците, не крият готовността си 
да помагат още. Кметът на общината 
Митко Андонов също направи жест 
към читалището в Чарда тъкмо заради 
богатството на фолклорната дейност. 
Той изрази готовността си общината 
да подпомага самодейците с надеж-
дата това  да помогне за укрепване 
на групите, за постигане на успехи.

   Всичко би било повече от пре-
красно ако не е трудно обяснимото 
деление на двете групи. Репетират 
поотделно, явяват се на различни 
събори поотделно, дори отличията си 
подреждат на различни места. Пред-
седателят Стоянка Митева деликатно 
посочи проблема като накрая открито 
призова:”Кметство, пенсионерски 
клуб и читалище заедно можем много 
повече!” 

И макар, че залата беше пълна, 
при поканата за изказвания послед-
ва мълчание. Тези  от членовете , 
които взеха  отношение  потвър-
диха  тревогите си от развитието 
на читалищните проблеми. Мария 
Желева  недоумява защо грамотите 
на ансамбъл „Божур” са в кметството 
/междувременно стана ясно, че от 
вчера, 7февруари, грамотите вече са 
в читалището и ще бъдат изложени 
при останалите/, защо при излизане 
на различни прояви това не се об-
съжда с читалищното ръководство, 
защо ансамбълът се проявява  като 
частен, а не като читалищен. Валя 
Симеонова  пък е сърдита, че „никой 
не ни е осигурил транспорт, ние сами 
си плащаме”.

 „Трябва да се гордеете с това, че 
имате две фолклорни групи и един 
ансамбъл! За село като Чарда това 
е много сериозен успех!”, обърна се 
към присъстващите г-жа Толева не 
скривайки огорчението си , че за една 
година проблемите в читалището се 
запазват без промяна.Тя подчерта, че 
кмета на общината Митко Андонов 
е заявил подкрепа на   читалището 
в името на напредъка и с очаква-
не за обединение на съставите, за 
постигане на нови отличия на об-
щински и национални  състезания.  
В този доброжелателен дух беше и 
изказването на г-жа Христова: „Ако 
наистина обичате селото и ви боли 

за читалището, то тогава подайте си 
ръка и работете заедно!” призова тя.

Минути по-късно  присъстващите 
единодушно избраха за нови членове 
на настоятелството Мария Монева, 
Недка Костова, Мария Ангелова, 
Снежана Вълчева. За председател 

отново бе предпочетена акуратната 
Стоянка Митева. В проверителната 
комисия, която ще се председателства 
от Атанас Марчев,  влизат Калина 
Недялкова и Минка Колева.

Събранието не приключи с из-
черпване на дневния ред. Комен-

тарите продължиха както  между 
членовете на новото ръководство, 
така и навън. Обнадеждаващо  е реги-
стрираното желание „да започнем на 
чисто, съединението ще ни направи 
много по-силни!”

Успех, чарденци!

Във времето на ин-
тернет човек може лес-
но да усъвършенства 
какви ли не техники за 
изработване на предме-
ти и украшения, може 
да осмисли свободното 
си време, може да от-
крие неподозирани та-
ланти. Така се случило 
и при Йонка Монева от 
Чарда. Младата жена, 
която живее в Ямбол, 
не крие, че в родното 
село се чувства много 
добре. Спокойствието и красотата 
на този стралджански край й дава 
вдъхновение да твори, а интернет 
се оказва вратата към успеха. Де-
нят, в който започва да се занимава 
с бисероплетене и декупаж, светът 
около нея се променя, придобива 
нов смисъл и съдържание. Бавно, 
търпеливо, сръчно  Йовка   създава 
своите красиви изделия. Когато при-
ключи не й е достатъчно само тя да 
им се радва и веднага търси на кого 
да направи подарък. В читалището 

вече имат няколко от нейните творби, 
прибавили са ги към постоянната 
изложба на носии, за да може все-
ки, който проявява интерес, да ги 
разглежда. А Йовка вече е съсредо-
точила вниманието си към нови идеи. 
Купува материали, чете, обсъжда 
различните техники с нови приятели 
и  ден след ден  обогатява колекцията 
си. Тя е майстор и на мартенички. В 
навечерието на Баба Марта изработва 
десетки от червено-белите послания 
за щастие и доброта , за да зарадва 
с тях малки и големи.

Äà îòêðèåø òàëàíòà

Ï Î Ê À Í À
Уп р а в и т е л н и я т  с ъ в е т  н а 

клуб”Надежда-2002” при ДСЖ – 
Стралджа   ОРГАНИЗИРА традицион-
ното дамско парти по повод Осми март, 
Деня на жената, на 2 март от 19 ч. в 
ресторант „Хемус”- Стралджа.

Кувертът е  16 лв. Закупуване: при  
Йорданка Апостолова, Таня Йорджева 
или в ресторант „Хемус”.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Този празник иде от древни 
времена. По нашите земи виното 
е издигнато в култ , то е част от 
националната ни култура. Този ден 
е сътворен в името на най-самотния 
православен светец Трифон.

На 14 февруари ние, членовете 
на клуб „Дълголетие” –Стралджа, 
се събрахме в обширния си Дом на 
пенсионера да отбележим празника. 
Фолклорната група се представи 
с най-харесваните, автентични на-
родни песни за лозето, за гроздето 
и виното. Трапезата обогатихме с 
погачи, печено пиле, торти , сладки и 

всичко що могат да спретнат добрите 
нашенски домакини.

Кулминацията на празника беше 
появата на Цар Трифон- Койчо 
Койчев, който символично заряза 
лозето, закичи всички с лозови 
пръчки зад ухото с пожелание за 
богата реколта и много здраве във 
всеки дом. Последваха кръшни хора. 
Ние, хората от третата възраст така 
изразяваха своето отношение към 
труда, който ражда благини. Проз-
вучаха и стихотворенията  на нашия 
поет Георги Александров посветени 
на лозето в изпълнение  на Донка 

Миронска. Настроението повдигна 
Руска Балтова  със своите хуморис-
тични разкази . Проведохме задъл-
жителната дегустация на домашни  
вина. В състезанието участваха 11 
производители на бяло и червено.Ко-
мисията с председател Тодор Кондов 
и членове Димка Халачева, Стефан 
Стефанов определиха за първенци 
Донка Миронска, Койчо Койчев, 
Петко Атанасов, които получиха и 
награди.

Веселбата посветена на св.Трифон 
продължи до късно вечерта.

МАРИНА КОЛЕВА

Â „Äúëãîëåòèå” ïî÷åòîõà  Ñâ.Òðèôîí

С това пожелание децата 
от Центъра за обществена 
подкрепа в Стралджа  поздра-
виха в Деня на влюбените слу-
жители на общината и много 
граждани. Валентинките Ани 
и Мария поднесоха специални 
подаръци , изработени  под 
ръководството на педагога 
Петя Василева и психолога 
Марияна Пенева.  Идеята за 
изненадата  на Св.Валентин  
дошла спонтанно и малките 
апликатори  вложили цялото 
си старание и майсторство в 
подготовката на картичките. 
„Искаме да доставим радост 
на всички в този ден!”, споде-
лиха децата, които навсякъде 
бяха посрещнати като посла-
ници на щастието и любовта. 

Áúäåòå âëþáåíè è çäðàâè!
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За спазване изисквани-
ята на националното, ев-
ропейско и международно 
законодателство, недо-
пускане на замърсяване 
на основните компоненти 
– вода, въздух и почви  
по време на строител-
ството и експлоатацията 
на газопровода „Набуко” 
настояха представители-
те на община Стралджа 
пред  екипа на „Набуко” 
по време на публичното 
обществено обсъждане. 
Според специалистите 
от отдел „ТСУ” сега е 
времето когато с общи-
ната трябва да се обсъдят 
площадките за излишните 
земни маси. Взаимно е 
съгласието  тези количе-
ства почва да се извозват 
по изготвен план до депа 
за земни маси или да се 
насочват на определе-
ни  от общината терени. 
По същия начин ще се 
подхожда и за избор на   
местата за водовземане. 
Според зам.кмета Иван 
Иванов представителите 
на „Набуко” трябва да са 
наясно, че в стралджан-
ския район ги очакват се-
риозни изненади. „Водите 
в местността „Блатото” 
са от 1,50 до 2,50 м. дъл-
бочина и ще се наложи 
водочерпане, от там вед-
нага идва проблема къде 
ще бъде прехвърлена тази 
вода без да се стига до 
изкуствено заблатяване 
на райони”, подчерта той. 
С обещанието , че всеки 
от поставените въпроси  
е обсъждан и има пред-
видени решения, гостите 

изразиха готовността си 
за редовно поддържане 
на връзка и координи-
ране на действията. В 
разговор между  кмета 
на общината Митко Ан-
донов и Теодора Георги-
ева, управител на Набуко 
Газ Пайплайн България 
ЕООД, са обсъдени всич-
ки важни за Стралджа 
проблеми включително 
и вероятните промени 
по инфраструктурата и 
препоръката за пълно въз-
становяване на разбитите 
пътища от строителите. 
„От 1.ІІІ. фирмата плани-
ра логистична обиколка 
на България насочена 
специално към транспор-
тирането на тръбите/вся-
ка от които тежи по 10 т./ 
от пристанището до всяка 
площадка, ще се проследи 
състоянието на пътищата, 
възможностите за използ-
ване на ж.п.транспорта”, 
поясни г-жа Георгиева.

Строителството и екс-
плоатацията на прено-
сен газопровод „Набуко” 
няма да предизвика вред-
ности за населението, за 
животинския и расти-
телен свят в района на 
община Стралджа. Не се 
очакват замърсявания на 
водата, въздуха и поч-
вата. В това са убедени 
представителите на екипа 
на „Набуко”, които по 
време на общественото 
обсъждане  на Доклада 
по оценка въздействие-
то върху околната среда  
споделиха  подготвения 
анализ на наблюденията, 
констатациите и изво-
дите. Инж.Росен Бачев, 
който представи проекта 
в неговата инженерна и 
техническа част, подчер-
та, че в Лозенец е пред-
видена станция за между-
системна връзка, районът 
на Войнишки Бакаджик  е 
избегнат, има пресичане 

на зона „Натура 2000”, 
но там ще се локализират 
интелигентни инспекти-
ращи устройства за на-
блюдение и недопускане 
нарушение екосредата на 
обитателите.
При избора на трасето 

е обърнато внимание и 
на земеползването, из-
бегнати са археологиче-
ските обекти. Като част 
от критичните  зони пре-
сичането на р. Мочурица 
в два участъка/990 м./ и 
р.Дермендере ще става по 
щадящ, безизкопен метод.  
Екологосъобразното стро-
ителство ще предотврати 
вредното въздействие вър-
ху въздух, вода и почва.  
В доклада по ОВОС са 
разяснени и смекчаващи 
мерки, които да гаранти-
рат ограничаване негатив-
ното въздействие върху 
околната среда. Повечето 
от въздействията, резул-
тат от строителството на 

тръбопровода, ще бъдат 
временни и краткотрайни. 
Достъпът на населението 
до пасища, райони с при-
родни ресурси и др. ще 
бъде поддържан чрез мес-
та за минаване /прелези/ 
над строителната полоса, 
когато това е нужно. Газо-
проводът ще бъде заровен 
на поне 1м. под повърх-
ността на земята, нару-
шените терени ще бъдат 
рекултивирани и земята в 
обхвата на сервитута- на-
пълно възстановена, като 
след строителството  тя ще 
може да бъде пълноценно 
използвана.

 „Нашият основен инте-
рес е да работим и да си 
помагаме взаимно!” каза 
в заключение  г-жа Геор-
гиева и допълни, че диа-
логът тепърва предстои. 
Ще бъдат разработени 
инициативи посредством  
разговор с местни групи. 
Очаква се допълнителни 

икономически ползи за 
общината чрез осигуря-
ване на заетост във фаза 
строителство.

 „Набуко” е новият га-
зов мост от Азия до Ев-
ропа и най-напредналият 
проект в Южния газов 
коридор. Тръбопроводът 
ще свърже най-богатите 
на газ региони в света – 
Каспийския и Близкия Из-
ток с европейския пазар.
Тръбопроводът започва 

на турско-българската гра-
ница и ще достигне до Ба-
умгартен, Австрия- един 
от най-големите газови 
разпределителни центрове 
в Европа, преминавайки 
през България, Румъния и 
Унгария. Трасето ще има 
дължина 1300 км., годи-
шен капацитет – от 10 до 
23 милиарда куб.м.
Очаква се строежът да 

започне през 2015 г. и да 
продължи приблизително 
три години.

Â ðàéîíà íà Ñòðàëäæà  
„Íàáóêî” ùå ñðåùíå èçíåíàäè

По покана на г-н Митко 
Андонов, кмет на Община 
Стралджа,  на 4 февруари 
в Стралджа  се проведе 
обществено обсъждане  на 
намерение за поемане на 
дългосрочен общински дълг 
към фонд „Флаг”. В него 
взеха участие  кметове и 
представители на читалищ-
ните настоятелства от Зим-
ница и Лозенец, общински 
съветници, специалисти от 
общинска администрация,  
НПО, граждани.

В своето въведение г-н 
Андонов  припомни, че този 
дълг е нужен за извършване 
разплащания към контра-
гентите преди подаване на 
искането за окончателно 
плащане към управлява-
щия орган на ПРСР, ДФ 
”Земеделие” за реализиране 
на проектите „Ремонт на 
сграда на НЧ ”Възраждане 

1926” с. Зимница” и  „Ре-
монт сграда на НЧ ”Свет-
лина 1928” с. Лозенец”, 
които ще се финансират по 
Договори, сключени между  
ДФ ”Земеделие” и чита-
лищните настоятелства за 
отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ по мяр-
ка  321 „Основни услуги за 
населението и икономиката 
в селските райони”, ос 3 
от Програмата за развитие 
на селските райони 2007-
2013г., подкрепена от Ев-
ропейския земеделски фонд 
за развитие на селските 
райони. Общата стойност на 
дългосрочния дълг за чита-
лище Зимница е 342 746 лв, 
за читалище Лозенец – 274 
911 лв. Обезпечаването на 
кредита  ще се извърши чрез 
учредяване на залог върху 
вземанията на читалищата 
по Договор за безвъзмезд-

на помощ, сключен меж-
ду  тях и ДФ „Земеделие”, 
учредяване на залог върху 
вземанията на читалищата, 
произтичащи от  налич-
ност по банкова сметка, 
представляваща средства от  
възстановен данък върху до-
бавена стойност във връзка 
с изпълнение на проектите, 
учредяване на залог върху 
собствените приходи на 
общината по чл.6 от закона 
за общинския дълг.

Междувременно предвид 
невъзможността на ръковод-
ствата на двете читалища 
да осигурят необходимия 
финансов ресурс,  по пред-
ложение на г-н Андонов 
ОбС – Стралджа одобри 
партньорски споразумения 
за уреждане взаимоотноше-
нията между община и чита-
лища във връзка със заем от 
фонд ФЛАГ за изпълнение 

на двата обекта – в Зимница 
и Лозенец. В документите 
са посочени предмет и цели 
на споразуменията , права и 
задължения на партньорите 
, срок за действие на спора-
зуменията.

По време на обществе-
ното обсъждане стана ясно, 
че общината има намерение  
да погаси поетия общински 
дълг за по-малко от 12 ме-
сеца. Кметовете на двете 
селища  заедно с предсе-
дателите на читалищните 
настоятелства използваха 
случая да благодарят на об-
щина Стралджа и лично на 
г-н Андонов за подкрепата 
и да изразят готовността си 
да опазят ремонтираните 
и напълно възстановени 
читалищни сгради, да под-
готвят и представят всички 
необходими документи по 
усвояване на средствата.

В СОУ ”П. ЯВОРОВ” – СТРАЛДЖА

 Óñâîÿâàò  ñïîðò íà ñàìóðàè
Всеки ден в часо-

вете по физкултура 
и спорт учениците 
от СОУ ”П. Яворов”- 
Стралджа  тренират 
плуване. Директорът 
Валентина Мари-
нова и тази година  
насочи средства от 
делегирания  бю-
джет за поддържане 
и експлоатация на 
двата плувни басей-
на. Така през ме-
сеците февруари и 
март учениците, под 
наблюдението на на-
значен спасител и с 

указанията на преподавателите по физкултура ,  могат 
активно да плуват. В салона се поддържа постоянна тем-
пература на въздуха 24 градуса, а водата е 28 градуса. 
На всеки две седмици в РЗИ се представят  проби  на 
водата и до момента  няма никакви забележки. Учени-
ците  от начален курс ползват малкия басейн с размери 
6/12 м. , докато по-големите  с удоволствие  усвояват 
различни стилове в големия, който е с размери 12/24 
м. Целта е колкото може повече деца да се научат да 
плуват, да приемат този спорт като любим и да знаят, 
че  той осигурява укрепване на физическото и умствено 
развитие, смъква напрежението, развива мускулатурата.

В ПОМОЩ НА ЧИТАЛИЩА ЛОЗЕНЕЦ И ЗИМНИЦА

Îáùèíñêè äúëã ïî „Ôëàã”
Çà ïúðâè ïúò ôîíä „ÔËÀÃ” ùå ïðåäîñòàâè çàåì íà 
îáùèíà çà ôèíàíñèðàíå  íà äðóãî þðèäè÷åñêî ëèöå
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Òðèôîíñêè ïðàçíèöè 
â îáùèíàòà Ïîçäðàâèòåëåí àäðåñ íà 

Ñåðãåé ÑÒÀÍÈØÅÂ:
УВАЖАЕМИ Г-Н АНДОНОВ,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СТРАЛ-

ДЖА,
От името на НС на 

БСП и парламентар-
ната група на „Коали-
ция за България” и от 
мое име най-сърдечно 
Ви поздравявам  с тра-
диционния празник на 
лозарите и винарите 
Трифон-Зарезан!

Този ден е специален 
за гражданите на Страл-

джа защото Вашата община е известна в цяла България  
с качеството на грозде и вино. Благодарение на българи 
като Вас във всички трудни моменти от своята история 
страната ни е успявала да се възражда и да върви напред 
през вековете. Благодарение на плодородната ни земя 
и на Вашия труд!

Нека хубавото грозде и доброто вино  да са винаги 
част от българския празник! Нека занапред да ни дарява 
с продукция  произведена с любов и грижа, която печели 
славата на Стралджа и на България!

   Пожелавам на  стралджанци много здраве и сила , 
много настроение в празника и нека заедно постигнем 
повече успехи през новата година!

ÌÈËÅÍ ÂÅË×ÅÂ, áèâø 
ìèíèñòúð íà ôèíàíñèòå
Голяма грешка е , че досега 

не съм посещавал община 
Стралджа! Сега съм тук  и 
виждам, че благодарение  на 
кмета Митко Андонов и ОбС 
Вашия град и общината се уп-
равляват на ниво, резултатите 
са видими, бизнесът върви, 
празниците  се отбелязват по 
традиция, а такова вино и та-
кива благинки  са достойни за 
възхищение! 

    С пожелание все така ре-
зултатно да работите и весело 
да празнувате! Наздраве!

Êàáà  ãàéäè  è ðîäîïñêè 
ïåñíè ñ íàçäðàâèöè

Красив и запомнящ се 
празник на гроздето и ви-
ното организира собстве-
ника на лозов масив с 
разнообразни традиционни 
и модерни сортове  край 
Недялско Ивайло Пандов. 
Под звуците на повече от 
20 каба гайди всеки от гос-
тите, между които кмета на 
община Стралджа Митко 
Андонов,  беше посрещнат 
с хляб и сол и венец от ло-
зови пръчки. Отслуженият 
молебен за здраве  тради-
ционно даде началото на 
зарязването в което начело 
бе Ивайло Пандов. Домаки-
нът се беше погрижил до-
брото настроение по време 
на празника да продължи с 
изпълнения на великолеп-
ни родопски песни  край 
чевермето . Като достоен 
производител на велико-
лепни бели и червени вина 
г-н Пандов покани при-
състващите да опитат от 
всяко. „Вината на „Панда 
инвест” носят слава както 
на фирмата така и на об-
щина Стралджа”, подчерта 
г-н Андонов. Районът на 
Недялско се оказва много 
добро място за отглеждане 
на лозя, а  веднъж появи-
ли се на пазара, бялото и 
червеното намират своите 
ценители.

КАМЕНЕЦ.След едно 

прекъсване от около 20 
години в Каменец читали-
ще и кметство обединиха 
усилията си и възстанови-
ха традицията по отпраз-
нуване на Трифон-Заре-
зан. Кметският наместник 

Живко Димитров в ролята 
на Цар Трифон   поздрави 
ентусиазираните камен-
чани и пожела на всички 
здрава и успешна година. 
Облечените в народни но-
сии  момичета Димка Ге-
оргиева, Стефка Минчева, 
Ганка Иванова, Марина 
Николаевна бяха приятното 
и красиво допълнение към 
празника.  След като  в 
лозята  стопаните зарязаха, 
замезиха и вдигнаха пър-
вите наздравици, търже-
ството продължи на обща 
трапеза и веселба.

ЛОЗЕНЕЦ. Село Лозе-

нец активно се налага не 
само като един от  районите 
в общината с възродено ло-
зарство, но и като селище с 
добри винопроизводители. 
Тържеството, посветено 
на Трифоновден, органи-
зирано  от Христо Стой-
нов и останалите активни 

лозари, беше 
дока з ател -
ство за ори-
е н т а ц и я т а 
на лозенци 
към модер-
но  лозарство 
и винопро-
изводство . 
Пред гости-
те от Лоза-
ро-винарска 
камара шест-
вието, воде-

но от цар Трифон- Стойчо 
Тодоров, стопанката му 
Санела Тасева и котлен-
ска музика,  потегли към 
лозовия масив в Подбал-
кана. В изпълнението на 
ритуала по зарязване се 

включиха всички. Послед-
ваха щедрите пожелания за 
плодородие и виното да се 
лее като река. Край запале-
ните огньове компаниите 
вдигаха наздравици една 
след друга, замезвайки 
щедро опитваха виното на 
всеки от производители-
те и даваха най-високата 
оценка.”Берекет да е ! Дано 
Господ опази реколтата от 
вредители и неприятели, 
дано времето е с нас и вся-
ка лоза да даде богат плод!” 
повтаряха  лозарите, които 
знаят, че , за да постигнат 
мечтите си ще трябва и 
добре да се потрудят

ДЖИНОТ. „Веднъж в 

годината е Трифон- Заре-
зан, веднъж се лозе с мерак 
зарязва!”, знаят джинотци 

и всяка година 
на  14 февруа-
ри цялото село 
празнува. За дъл-
го ще съхранят 
спомена от тазго-
дишния Трифо-
новден , където 
мъже и жени  по-
четоха светията 
така както е било 
винаги през го-
дините. В буй-

ната веселба се включиха 
стари и по-млади. Имаше 
пожелания, имаше песни 
и танци. Всичко започна 
от дома на Митка и Йордан 
Златеви.  След зарязва-
нето на асмата той- като 
Цар Трифон благослови  и  
почерпи от домашното, тя 
–като Царица на виното и 
стопанка добави усмивките 
и мезета. Вместо на конски 
впряг  почитателите на 
Св.Трифон  осигуриха  на 
главните герои  магарешка 
каручка, с която пристиг-
наха в центъра на селото.  
Звуците на гайда и тъпан 
събраха множеството и 
веселбата   продължи . 
Наздравиците съпътстваха 
целия ден.

БОГОРОВО. Като със-
тезание за майсторлък в 
правенето на виното пре-
мина за пореден път  Бо-
горовския празник на ви-
ното. В оспорвана битка 
за доказване на най-добро 

домашно вино се състе-
заваха осмина. Експерти 
от селото трябваше да се 
произнесат кой е най-до-
брия. С малка преднина 
все пак се наложи самия 
цар Трифон - Стоян Иванов 
Славов, а веднага след него  
в класацията изпъкнаха три 
жени – Минка Станчева, 
Гинка Русева и Стоянка 
Иванова. В Богорово  всяка 
от тях познава тайната на 
доброто вино. Жените са 
тези, които не отстъпват на 
мъжете и по обработката на 
лозята. Кметският намест-
ник Митко Ангелов поз-
драви всички за желанието 
с което организират своя   
празник, пожела  здрава и 
богата година. Секретарят 
на читалището Михал Въ-
лев добави увереността си, 
че Богорово има какво още 
да покаже и производство-
то на добро домашно вино 

е част от инте-
ресната история 
на селото.

На Трифонов-
ден в това село  
традиционно се 
връчва награда 
и на този, чието 
вино се оказва 
най-кисело. С бу-
тилка оцет  беше 
удостоен  Йор-
дан Велев, който, 

приемайки великодушно 
оценката,  с удоволствие  
опита от  виното на първен-
ците и се закани догодина 
да ги измести.  

АЛЕКСАНДРОВО . 
Като сериозни почитатели 
на виното александровци 
се събраха в дома на Жеко 
Грозев, където зарязаха 
дълголетната асма, поляха 
с вино и пожелаха бере-
кет. Кметският наместник 
Стойко Георгиев вдигна 
първата наздравица като 
благослови труда на алек-
сандровци. На общата тра-
пеза всички се радваха да 
опитат от най-доброто вино 
за годината представено от 
майсторите Иван Велев, 
Стоян Койнов, Желязко 
Грозев и Асен Станчев.

 
 ПЪРВЕНЕЦ. На 14 

февруари в Първенец чита-
лището стана инициатор за 
организация и провеждане 
на празника Трифон-Заре-

зан.  В лозята Цар Три-
фон- Видьо Банов,  заряза 
и отправи молитва за пло-
дородна година. Присъст-
ващите се присъединиха  
и лозарски-
те  ножици 
сложиха на-
чалото  на 
ре зитбат а . 
Д о м а ш н о 
вино напои 
корените на 
лозите, има-
ше музика, 
а малко по-
късно  тър-
жеството се 
прене се  в 

ч и т а л и -
щето. За 
проверка 
н а  д о -
машното 
в конкур-
са  се пре-
страшиха  
да вземат 
у ч а с т и е 
12 местни 
в и н а р и . 
Овациите 
обра Гос-

подин Цветков. След него с 
добри и качествени вина се 
представиха Видьо Банов и 
Стойо Андреев. Веселбата 

продължи докато се пре-
сушат всички представени 
бутилки с бяло и червено.

ВОДЕНИЧАНЕ. „Хай-

де, Марко, да зарежем!” 
стегнаха народните носии 
воденичанци, закичиха све-
жи китки зад ухото, на-
пълниха бъклица с вино 
и нотеглиха с магарешкия 
впряг към лозята.Читалище, 
пенсионерски клуб и кмет-
ство в единство и с любов 
към традиците за пореден 
път изпълниха всичко, което 
помнят и пазят от предците. 
Зарязваха, поливаха с вино, 
благославяха, пяха и хоро 
тропнаха. Връщайки се в 
село спретнаха трапеза как-
то те си знаят и веселбата 
продължи с пълна сила.
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Âúâ Âîäåíè÷àíå ïàçÿò òðàäèöèèòåÂúâ Âîäåíè÷àíå ïàçÿò òðàäèöèèòå

Бел. на ред.: Уважаеми родители, ако желаете Вашето дете да бъде 
включено в рубриката „Децата на Стралджа”, изпращайте снимки  на адрес: 
nadia_j4@abv.bg  или s_vesti@abv.bg. Задължително посочвайте трите имена 
на детето, възраст, местоживеене и имена на родителите.

Матея Жечкова Вълчева
1 година 3 месеца
Родители: Гергана и Жечко Же-

чеви

Кристиян Иванов Златев, 1,3 мес., 
Стралджа
Родители: Весела и Иван Златеви                         

Сашо Михаилов Михалев, 2,5г., 
Воденичане
Родители: Анета и Михаил Ми-

халеви

Пламен и Валентин Катранджие-
ви, 5 г., Стралджа
Родители: Наталия и Йордан Кат-

ранджиеви

Георги Панчев Русев - 6 години
Родители Мария и Панчо Русеви
Люсияна  Петкова Георгиева, 3 г. 

Зимница
Родители: Веселина и Петко  Ге-

оргиеви  

Повече от 50 маскирани 
взеха участие в тазгодишния 
Кукеровден във Воденича-
не. Организиран от местното 
читалище и най-ревностните 
почитатели на традициите, 
този мъжки зимен празник се 
превърна в една демонстрация 
на сръчност, изобретателност 
и артистичност. Театърът на 
открито, който спретнаха во-
деничанци, беше интересен 
и за местните жители , и за 
многобройните гости от близо 
и далеч. Сред маскираните бяха 
мъже, младежи, деца и дори 

Ñòóäåíòêà îò ÓÍÑÑ è 16-ìåñå÷íî áåáå  â ãðóïàòà íà êóêåðèòå

Красиви и страшни, бляскави и 
впечатляващи маските на кукерите от 
Стралджа се вписаха за пореден път 
чудесно в Международния маскара-
ден фестивал "Сурва -2013"- Перник. 
Дефилирайки заедно с останалите 
български и чуждестранни групи 
гуглите и капашоните на ГРУПАТА 
ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „Просвета-1892” 
Стралджа  привлякоха вниманието 
на многобройната публика, която 
щедро ги аплодира. Журито отреди 
трета награда, а  27-те мъже в гру-

пата, водена от Андон Христов, бяха 
между най-търсените за снимки и 
видео. Стралджанските кукери имат 
отправена покана за гостуване през 
лятото в Чехия и Словения.

Кукерските игри в Стралджа са 
насрочени за 22,23 и 24 февруари, 
когато предстои обиколката на до-
мовете. На 10 март в общинския 
център ще се проведе традицион-
ния Общински кукерски празник с 
участието на групи от общината и 
близките селища.

×ÅÑÒÈÒ 
ÏÐÀÇÍÈÊ!
 íà Ãåîðãè Äèìèòðîâ, 
êìåòñêè íàìåñòíèê 
íà ñ.Äæèíîò
Ние, жените от пенсионерски 

клуб с.Джинот сърдечно Ви поздра-
вяваме с рождения ден. Да сте ни 
жив и здрав и все така да подкрепяте 
всяко наше начинание, което винаги 
ще бъде с мисълта за родното село.

Има една народна поговорка, 
която твърди, че с времето и сламата 
и мушмулите зреят. Възрастта няма 
значение. По-важно е  всички ние да 
живеем и работим заедно, заедно да 
помъдряваме, да си помагаме и да 
вървим напред.

Честит празник и наздраве!

Êóêåðèòå íà Ñòðàëäæà – ñ 
ïîêàíà çà çàäãðàíè÷åí âîàéÿæ

È  Âîéíèêà  ñå çàïàëè ïî 
ñïîðòåí áðèäæ

Кметът на Войника 
Жеко Жеков е инициа-
тор за организацията и 
провеждането на бридж 
-турнир в селото, който 
събра не малко при-
върженици на играта с 
карти. Турнирът има за 
цел популяризирането 
и масовизирането на 
спортния бридж както и 
излъчване на първенци, 
които да се представят 
на традиционния об-
щински турнир по бри-

дж в Стралджа провеждан всяка есен. В състезанието по бридж  на Войника 
участваха 5 двойки ,  в белота всеки срещу всеки по 16 взятки се състезаваха 
3 двойки. Крайното класиране при спортния бридж оглави тандема Иван Рай-
нов- Добрин Димитров, следвани от Христин Славов -Добрин Динев и Велчо 
Иванов- Илиян Иванов. При белота най-добре се представи  двойката Ангел 
Иванов- Стоян Иванов. На второ и трето място се наредиха Янко Пенев -Митьо 
Добрев и Иван Иванов- Митко Маринов.

жени. Имаше много воденичански 
гугли и капашони, но и гости, кои-
то по своему обогатиха празника. 
След обиколката на групата по 
домовете  за изгонване на злото и 
отправяне на пожелания за добра и 
спорна година, кукерското множе-
ство пристигна в центъра на селото, 
пред читалището, където празникът 
продължи с традицията по зао-
раване и засяване и благословия 

на кукерската булка. Елементите 
на познатия в селото кукеровден 
бяха обогатени с други, които съз-
дадоха допълнително настроение. 
Сред кукерите бяха още  мечка и 
мечкадарин, доктор, поп, полицай 
и полицайка. Впечатляващо беше 
участието на атрактивната кукерска 
булка /Янко Василев/, заедно с гост-
годеника от Ямбол. Много ориги-
нално беше участието на Симона 

Славкова, студентка „стопанска 
логистика” в УНСС София , прис-
тигнала на гости във Воденичане, за 
да участва в карнавала. В ролята на 
циганка, която краде бебето от люл-
ката, тя показа завидно артистично 
майсторство и спечели симпатиите 
на публиката. Очарователни бяха 
и децата, участници в празника 
между които  най-малката Сияна 
на 1,4 мес. Спазен беше обичая 
за парад на най-красивите маски. 
Между наградените бяха Павлин 
Пенев, Веселина Сашева, Антон 
Желков, Стоян Кънчев, Владислав 
Стоянов и др.

За здраве празникът продължи  с 
буйното кукерското хоро, в което се 
включи и кмета на общината Митко 
Андонов. Разногласната  песен на 
стотици хлопки, изработени от 
признати воденичански майстори, 
гръмко озвучи късния следобед 
в селото  с посланието „Здрава и 
плодородна да е годината!”. 


