
email: s_vesti@abv.bg

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 23)   24. 9. 2014 ã. 

Äà çàïàçèì äåöàòà!

Духовен празник събра 
жителите на с. Са-
ранско и много гости 

от близо и далеч. Откриването 
на новопостроения храм "Рож-
дество Богородично". 
Историята по съграждането 

на храма е отпреди пет години 
когато местни родолюбци изра-
зяват готовността си за дарение 
и начало на строителството на 
храм. Кметският наместник 
Румен Димов приема присърце 
посланието и от там нататък, с 
активната подкрепа на кмета 
на общината Митко Андонов,  
колелото се завърта. Строи-
телството отнема две години, 
които за жителите на селото са 
като един миг. При откриването 
на  божия храм на най-голямо 
уважение се радваха дарите-
лите- член кооператорите на 
ЗПК”Напредък” с председа-
тел Руси Йовчев , инж.Митко 
Динев   , благодарности бяха 

Ïúòÿò êúì âÿðàòà Ïúòÿò êúì âÿðàòà 
îáåäèíÿâà è îêðèëÿîáåäèíÿâà è îêðèëÿ

отправени към архитект Евгени 
Чобанов, автор на проекта, поклон 
беше направен и към строителите-  
изпълнители на проекта  както и към  
всички които по един или друг начин 
са засвидетелствали подкрепата на 
доброто дело.

Продължава на стр. 5

С призив към всички шо-
фьори, да бъдат внимателни 
и да пазят децата на пътя 
се обърнаха малчуганите от 
Стралджа. Децата нямат 
спирачки! 

СПРЕТЕ ВИЕ!
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Äà æèâåå Áúëãàðèÿ!Äà æèâåå Áúëãàðèÿ!
За България, за великото 

дело на предците, за надеждата 
и за вярата беше празникът, 
организиран от община Страл-
джа по повод 106-та година от  
обявяване Независимостта на 
България. Сред официалните 
лица бяха Иван Иванов, зам.- 
областен управител,  пред-
седателят на ОбС Атанаска 
Кабакова, Иван Георгиев, изп. 
длъжността кмет на общината,   
Митко Андонов, кандидат за 
народен представител от коа-
лиция „БСП лява България”. 
На площада бяха още Мария 
Толева, зам.кмет, Атанаска 
Христова,секретар, общински 
съветници, представители на 
общинска администрация, учи-
лища и социални заведения, 
граждани.

Като начало на празника 

бяха поднесени венци и цветя 
пред паметниците на загина-
лите за свободата на България 
стралджанци. На  площада с 
официална церемония знаме-
носци издигнаха знамената 
на България, на общината, 
на Европейския съюз. Слово 
за историята и значението на 
Денят на независимостта, за 
ролята на събитието до днес 
прочете Иван Георгиев, изп.
дл.кмет на общината. Той 
обърна внимание върху това 
за което предците ни мечта-
еха, бориха се и постигнаха 
– силна, единна ,  независима, 
равноправна и авторитетна 
България. За да може до днес 
ние, следовниците,  с гордост 
да произнасяме „Да живее 
България!”

ППК ”Начало 93” Стралджа 

Като труден стопански пе-
риод отчита в своята история 
най-голямата земеделска коо-
перация в община Стралджа  
ППК ”Начало 93”.  времето 
от април 2010 до март 2014 
година. Тежки климатични 
условия и ситуации породени 
от човешкия фактор бележат 
тези години. И Управителния 
съвет не без съжаление напра-
ви равносметката пред своите 
член-кооператори.  Ако 2011 
все пак се приема като една от 
малкото добри производстве-
ни години, то  2012 се записа 
с най-големите климатични 
аномалии – невиждани на-
воднения и измръзвания най-
вече в местностите Блатото 
и Ташино където напълно 
пропаднаха близо 3 хил. дка 
рапица, 1629 дка пшеница, 
506 дка ечемик и още много 
частично увредени площи 
със зърнени култури. Това 
беше злополучната година 
с бедствието  предизвикано 
от взрива в складовете на 
„Берета Трейдинг”, което 
донесе щети за кооперацията 
за над 100 хил. лв и до този 
момент възмездие няма. 2013г. 
запази неутралитет с една 
мека зима, дъждовна пролет и 
дълго продължила лятна суша. 
2014 отмина почти без зимни 
ефекти, но затова пък осигури 
постоянни превалявания.

Реколтата  през последния 
период се определя от  произ-
водство на 8 145 дка пшеница, 
5632 дка ечемик, 1211 дка 
зимна рапица, 1113 дка кори-
андър и 4500 дка маслодаен 
слънчоглед.  Отглеждането на 
есенните култури се определя 
като доста трудно  особено 
откъм борбата с болестите 
и неприятелите. В крайна 

Ñåðèîçíè èíâåñòèöèè è ñìåëè ïëàíîâå

сметка постигнатите средни 
добиви – при пшеницата  до 
488 кг, ечемика  до 460 кг, ра-
пица 366 кг, слънчоглед 300 кг 
се определяха отново от трите 
фактора – сортове, климат, 
особености и технология. С 
най-високи реализационни 
цени се отличава 2012 г. ко-
гато независимо от огромните 
щети кооперацията все пак 
бележи най-висока печалба.

  В началото на своя насто-
ящ мандат управителния съвет 
си постави 7 основни направ-
ления, които да бъдат водещи. 
Става дума за структурата 
на производството- ползвани 
сортове и технологии, по 
инвестициите, материалната 
база, изплащаната рента и ди-
виденти, заплащане труда на 
работниците и ползването на 
привлечени средства.  Резул-
татите не закъсняват и се оце-
няват високо от член-коопе-
раторите. На настоящия етап 
кооперацията разполага със 
собствен капитал, работи и с 
привлечени чужди средства, 
издължава навреме кредити-
те. Закупената нова техника  
трактор Кейс, комбайн Клаас 
и Кейс, трактори Джон Деар, 
сеялки Гаспардо осигуряват 
качествена работа на полето. 
Във възходящ ред е размера 
на изплащаната рента- от 60 
кг зърно на 1 дка /12 лв./ през 
2010 г. до 150 кг зърно на 1 дка 
или 42 лв., което е малко над 
1/3 от получения среден добив 

и много над субсидията за 
единица площ. Така в своята 
21 годишна история на коопе-
рацията  изтеклия мандат  ще 
остане като с най-сериозни 
инвестиции – общо 2 149 хил. 
лв. За строителството на нова 
складова база е разработен 
проект по ПРСР и получено 
финансиране  за 173 хил. лв.

В хода на равносметката  
стана ясно че  ръководството  
е готово за бърза и адекватна 
реакция за преструктуриране 
на производството съобразно 
изискванията за подпомагане. 
Изводите в края на отчета удо-
влетвориха и най-критичните 
– за четири години капитала 
на кооперацията е удвоен. На 
стопанисваната земя се дава 
конкурентна рента и част 
от печалбата се разпределя 
като дивидент. Има наложено 
трайно възходящо развитие 
и може да бъде образец на 
кооперативно сдружаване, 
защото тя не е само приемник 
на първото в България земе-
делско стопанство основано 
през 1928 г. в Стралджа, но  
е и алтернатива на отново на-
стъпващия  тежък период в зе-
меделието. „Земята на дедите 
ни  ще бъде запазена! Няма да 
допуснем  разграбването й и 
ощетяване на собствениците! 
Ще работим, за да докажем, 
че основното ни богатство е 
земеделието и хората, които 
се опират на здрави традиции 
и умения в развитието на 
селското стопанство!”, катего-
ричен беше председателят на 
ръководния орган.  Николай 
Николов, който много бързо 
спечели уважението на коо-
ператорите, наистина се оказа 
един далновиден ръководител, 
който ясно вижда проблеми-
те, има готовност за тяхното 
решаване, умее да взима сме-
ли  и справедливи решения. 
Всичко това беше основанието 
стана  единодушно да бъде 
преизбран за председател на 
ППК ”Начало 93” и за новия 
мандатен период.

Íå ãðàäèíè, 
à äâîðöè
Всяко дете, което прек-

рачва прага на детските 
градини в Стралджа и об-
щината , се чувства като в 
детски дворец. Щастливи 
с радостта на малчуга-
ните са и родителите. 
Прекрасните условия за 
работа мотивират педа-
гозите да бъдат активни, 
богати на идеи. 

 Новата учебна година  
ЦДГ ”М. Рубенова” в 
Стралджа стартира  с из-
вършени ремонтни дей-
ности на обща стойност  
3 300 лв. Педагогически-
ят персонал се състои 
от 15,5 щатни бройки. 
Всичките 4 групи  деца  в 
Стралджа са пълен капа-
цитет, като подготвител-
ните групи с 5г. и 6 г. са с 
по 35 деца. За работа по 
проект за интеграция  на 
деца билингви се очаква 
да бъдат обхванати 25 
деца от различна възраст. 
В градината Зимница са 
приети 54 деца, а във вой-
ника е обособена смесена 
група  от 15 деца, от които 
12 пътуващи от селата.

С частични ремонти 
стартира новата учебна 
година и ЦДГ ”Здравец” 
Стралджа. И тук под-
готвителните групи са 
на мах, с по 35 деца. В 
ЦДГ Лозенец постъпи-
лите малчугани са 38, а 
в Първенец – смесената 
група наброява  15 деца 
от които 10 пътуващи.

Благодарение непре-
къснатите грижи на об-
щина Стралджа детски-
те градини в общината 
наистина изглеждат като 
дворци, обучението и 
възпитанието на децата 
е на много високо ниво, 
висококвалифицирани 
учители с много усет сле-
дят развитието на всяко 
дете, навреме се откриват  
и развиват талантите, все-
ки празник на детските 
градини се превръща в 
незабравима и щастлива 
приказка.

Ó÷èëèùà çà îáó÷åíèå è ñàìî÷óâñòâèå
През новата учебна го-

дина и четирите училища 
в община Стралджа  се  оп-
ределят като много добре 
подготвени, обзаведени и 
окомплектовани с кадри. 
Такава е самооценката, 
която правят директорите, 
същото потвърждават и 
специалистите от отдел 
„Образование”.  В СОУ”П.
Яворов” за текущ ремонт са разпределени  над 6 хил.лв. Обзавежда-
нето на кабинети  струва  близо 16 хил.лв. За лаптопи и мултимедии 
от капиталов разход са употребени почти 10 хил.лв. Общият брой  
педагогически персонал е  53, всички с необходимата квалификация. 
Паралелките в най-голямото общинско училище достигнаха 26 с 554 
ученици. Пътуващите до 16 г. възраст са 174.  Те се извозват с два 
училищни автобуса и един нает превозвач. В 15-те полуинтернатни 
групи има общо 323 ученици.  Всичко доставки за безплатни учеб-
ници са изпълнени.

Ремонтите в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” Стралджа са на обща 
стойност 20 хил.лв. Допълнително за отоплителната инсталация са 
изразходени  2 хил.лв. и за осветление още около 6 хил.лв. Педа-
гогическият персонал е  от 32 учители и възпитатели, само трима 
са пътуващи.

Училището във Зимница  разполага с 14 педагогически кадри, 
от които 7 пътуващи. По сградата не са извършвани основни ре-
монти. Общият брой на учениците е 159 в осем паралелки, в т.ч. 4 
маломерни. Пътуващите ученици  от селата Чарда и Джинот са 15. 
В полуинтернатните групи учениците са 93. Училището разполага 
със собствен автобусен транспорт за пътуващите деца.

Близо 8 хил.лв. са осигурени от училищния бюджет на ОУ –Вой-
ника за ремонтни дейности  по сградата. Педагогическият персонал е 
от 12 квалифицирани учители, всички влизат в графата „пътуващи”. 
Общият брой на учениците във Войника е  78 от които 63 – пътуващи.

Èíòåðíàòúò â Ñòðàëäæà 
îòèâà â èñòîðèÿòà
Придобилият скандална известност Социално -педагогически 

интернат в Стралджа е в процедура по закриване, съобщи Пенка 
Илиева, директор на Регионалният инспекторат по образование в 
Ямбол. Предложението за закриване дойде след проверка, която 
установи, че в социално педагогическият интернат е прилагано 
системно насилие над децата. От Държавната агенция за закрила на 
детето потвърдиха, че членове на персонала са прилагали жестоки 
форми на наказания, като за целта са използвани пръчки, бухалки и 
палки. Година, след като от УНИЦЕФ подадоха сигнал за насилие, 
интернатът е пред закриване и само се чака заповедта на минис-
търа. Останалите в края на август 16 възпитаници са настанени в 
интернатите в Драгоданово, Сливенско и Варненци, Селистренско.  
Вече е почти съкратен и целият персонал на интерната. В началото 
на миналата учебна година в Дома имаше 31 ученици и 23 души 
персонал. В момента на работа там са, все още, 14 човека, но пред-
стои и тяхното прекратяване на договорите. Остава въпросът какво 
ще стане със сградата на интерната. Вероятната й съдба е като на 
техникума, който се продава чрез обява в Prodavalnik.

Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ
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Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ: Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ: Èìà Èìà 
äåôèöèò íà ñïðàâåäëèâîñò äåôèöèò íà ñïðàâåäëèâîñò 
â áúëãàðñêîòî îáùåñòâî!â áúëãàðñêîòî îáùåñòâî!

Íèêîëèíà Ôèëèïîâà, ïðåäñåäàòåë íà 
ïåíñèîíåðñêè êëóá ñ. Äæèíîò:

ÁÑÏ ÙÅ  ÎÑÈÃÓÐÈ  ÏÎ-
ÄÎÁÐÈ ÄÍÈ ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß!

Моят избор на 5 октом-
ври е ясен и категоричен. 
Аз подкрепям с цялото си 
сърце социалистическа-
та идея. Вярвам на хората 
от листата на БСП лява 
България. Зная, че това е 
партията, която не само е в 
състояние да състави едно 
работещо правителство, 
което ще продължи с добра 
социална политика, ще даде 

очакваната сигурност и спокойствие  на нас, възрастни-
те хора,  а на младите -  надежда , че доброто предстои. 
Моите очаквания са пенсиите да получат достойно 
увеличение, в общината да бъдат създадени условия 
за осигуряване на повече работни места, да се осигури 
необходимата подкрепа на бизнеса, на земеделските 
производители, защото когато икономиката е добре и 
живота у нас се подобрява. Надеждите ми са свързани 
с решаване проблемите на образованието, здравеопаз-
ването. Лично аз се гордея, че в листата е нашият кмет 
на общината Митко Андонов. Човек, който наистина 
оправдава доверието на всички ни. Работи така сър-
цато, че заразява и останалите. Ето, такива хора са ни 
нужни днес! Подкрепям и младия Янко Добрев, който 
със своята енергия и ентусиазъм е едно добро допъл-
нение влистата. Вярвам, че ние в Джинот и общината 
за пореден път ще докажем кои сме и как можем да 
печелим избори! Успех!

България се намира на 
кръстопът и от ре-
зултатите на 5-ти 

октомври ще зависи стабил-
ността на страната и в по-
литическо, и в икономическо 
отношение. Каквито и да бъ-
дат резултатите, усилията 
на всички политически сили 
трябва да бъдат насочени към 
създаването на работещо бъл-
гарско правителство, 22 номер 
е печелившият номер на 5-ти 
октомври. Ние се надяваме на 
абсолютна подкрепа.

Стралджанските кандидати за народни представители Митко Андонов и най- младият в 
червената листа Янко Добрев, участваха в откриването на новоизградената църква в село Са-
ранско. Атанас Мерджанов беше сред първите запалили свещ в новия храм. Неговият подарък е 
икона на Св. Димитър.

- 
Г- н Мерджанов, един от 
най- големите проблеми 
в ямболските села, а и 
не само в тях, е битова-
та престъпност. Какво 
според Вас направи и не 
направи предишното пра-
вителство за справянето 
с този проблем?

- Надали има друго пра-
вителство, което за толкова 
кратък срок да успее да 
съсредоточи толкова сили, 
включително на жандар-
мерията и на полицията в 
малките населени места. 
Сполучлив, в това отно-
шение, се оказа  и експе-
риментът  по програмата 
за заетостта, по която бяха 
осигурени охранители в 
малките населени места, 
но разбира се това съвсем 
не може да реши пробле-
мите на битовата престъп-
ност. Трябва политиците да 
се замислим преди всичко 
за взаимодействие между 

органите на поли-
цията, общинската 
власт и централната 
власт и за засилва-
не на ролята на об-
щинската полиция.  
Засега общинска полиция 
има само в няколко големи 
града и трябва законово да 
се даде възможност за по-
вече такива звена, които да 
поемат част от този тежък 
проблем.

 - И, все пак, как виж-
дате справянето с този 
проблем?

- За справяне с битова-
та престъпност са нужни 
последователни усилия, 
както на централното ръ-
ководство на МВР, така и 
съвместни усилия с общи-
ните, създаване на звена 
на общинска полиция и 
разширяване на възмож-
ностите по програмата 
за заетост с наемане на 
допълнителни местни без-

работни, които да осигу-
ряват охрана. Трябва да 
бъде осигурена жива сила 
и във всяко населено място 
хората трябва да свикнат, 
че има полицай, на който 
могат да разчитат и да са 
сигурни за стопанство-
то си и за собствената 
си сигурност. БСП ЛЯВА 
БЪЛГАРИЯ твърдо ще се 
придържа към приоритети-
те в своята платформа по 
отношение на сигурността. 
За разлика от останалите 
политически сили БСП 
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ смята, 
че трябва да вървим към 
реформиране на системата 
на МВР.

- България е на едно от 
първите места по нива 
на корупцията сред 28-те 
държави членки на ЕС, 
става ясно от първия до-
клад на Брюксел. Вашият 
коментар?

- Може да се справим с 
нея, само ако има съгла-
сие между всички поли-
тически сили за тотална 
нетърпимост към всеки 
политик, който незаконно 
се е възползвал от властта 

и бъдат непримирими с 
личен пример. Само тогава 
обикновените граждани 
биха могли да ни повярват. 

- За високите нива на 
корупция отношение има 
и състоянието на право-
съдието в страната.

- Отговорност за със-
тоянието на правосъдието 
носят отговорност всички  
партии, които са били в 
парламента. Ние трябва да 
направим 2 неща – да се 
вслушваме в професионал-
ното мнение на магистра-
тите, когато се изработват 
законите и политиците не 
бива да се бъркат в реша-
ването на съдебни дела. 
В тази посока е и един от 
последните европейски до-
клади, който остро осъди 

намесата на изпълнител-
ната власт в работата на 
съдебната. Това е една от 
основните грешки и при-
чини българската съдебна 
система да почива на свои 
собствени правила. В но-
вото Народно събрание 
трябва да има консенсус, 
за да може прокуратурата 
да бъде ефективна и неза-
висима.

- Като социолог как ще 
коментирате последните 
проучвания?

- В тази ситуация, в 
която се намираме, най- ис-
тинският израз на народна-
та воля, ще бъде на самият 
5-ти октомври, когато са 
изборите. Всякакви пред-
варителни изследвания са 
по-скоро заблуждение и 

спекулация, отколкото ре-
ален израз на българското 
волеизявление. БСП- лява 
България твърдо е решена 
да спечели тези предсроч-
ни парламентарни избори 
напук на очакванията, кои-
то ГЕРБ и някои от оста-
налите политически сили 
искат да представят пред 
българските граждани като 
предварително очертал се 
резултат. Ние имаме свое-
то самочувствие, защото 
въпреки изключителния 
натиск към Парламента, 
успяхме да направим за 
година и половина много 
повече, отколкото ГЕРБ 
за четири години. И в 
социалната сфера, и в ус-
покояването на бизнеса и 
в областта на сигурността. 
Смятам, че това са наши-
те преимущества на една 
политическа сила пред-
видима политическа сила, 
която е за демокрация и 
спокойствие.

Въпросите са на в-к 
Стралджански вести

ÑÚÏÐÈ×ÀÑÒÍÎÑÒ
Кметът  на  община 

Стралджа Митко Андо-
нов, кандидат за народен 
представител от листата на 
коалиция „БСП лява Бълга-
рия” даде своя дан в помощ 
на пострадалите от навод-
ненията в Мизия. Кутията 
за благотворителност беше 
поставена в СОУ”П.Яво-
ров” Стралджа и мнозина 
от учителите, родителите 
и гостите на тържеството 
в първия учебен ден се 
включиха в инициативата  
за помощ.
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Ïðàçíèêúò íà Òàìàðèíî

Ñâèäåí ïúò êúì ñúðöåòî
"Свидно мое родно мяс-

то, ти си коренът на моята 
привързаност към земята, 
изворът на обичта ми към 
хората, няма по-прекрасно 
кътче от тебе!", думите са 
на Недялка Владева, км. 
наместник на с. Тамарино, 
която пламенно и оправдано 
емоционално се обърна към 
своите съселяни и гости по 
време на празника посветен 
на 185-та годишнина от ос-
новаването на селото, 80 г. 
от промяната на името и 90 г. 
от построяването на църков-
ния храм "Св.София, Вяра, 
Надежда и Любов". Тези 
думи като че ли оправдаха 
вълнението на всеки от при-
състващите. Младите любо-
питстваха за подробности от 
миналото, старите припом-
няха интересни моменти от 
съграждане на селището. И 
празникът караше всички да 
се чувстват щастливи, да бъ-
дат по-оптимистични. Това 
пожела в приветствието   си 
и кмета на общината Митко 
Андонов."В днешния ден си 
припомняме че трябва да 
бъдем по-задружни и по-
добри. Във всеки от нас е 
жива енергията, наследена 
от дедите, вярата, че можем. 
Никой и нищо не е в състоя-
ние да ни ограби надеждата, 
любовта и мъдростта. Защо-
то ние знаем как да работим, 
за да бъдем по-добри за себе 
си и за децата си, знаем как 
да споделяме общата цел, 
умеем да превръщаме изпи-
танията в предимство" Г-н 
Андонов поздрави всички 
с празника и поднесе пода-
рък на кметството.  Топло 

прозвуча поздравлението 
и на Атанас Мерджанов, 
който добави увереността 
си, че села като Тамарино 
имат своето бъдеще. Бла-
годарение на общинското 
ръководство  грижите за 
благоустрояването им ще 
продължават, ще се подкре-
пят всички добри идеи, ще 
се подпомага развитието на 
читалищната дейност, ще се 
търсят начини за разработка 
на проекти, които да привли-

чат допълнителни средства 
за цялостното развитие на 
общината. 

Празникът продължи с 
концерт на ансамбъл "Бо-
жур" с. Чарда и хоро , на 
което се хванаха домакини 
и гости.

Село Тюркмен възниква 
през 1812-1813г., за първи 
път е споменато в руските 
карти през 1929г. Учили-
щето построено през 1958г.,  
на три етажа със столова и 
работилница, било пълно с 
деца. През 1921г. е основана 
кредитно-потребителната 

кооперация „Орач”. През 
1932г. в селото се открива 
ново читалище, а по съ-
щото време е построена 
и селската църква. През 
1975г. Тамарино е първе-
нец в благоустрояването и 
наречено „село градина”.
Розови алеи красят главната 
улица, липи разнасят чуден 
аромат. Богата е дейността 
на читалището, самодейните 
колективи трупат награди. 
Селото е известно и с чистия 

въздух и лечебната вода, 
която лекува астматично 
болни. Легенда разказва, че 
тук се е лекувала  сестрата 
на цар Иван Шишман Кера 
Тамара.

 „Днес, макар и с малко 
население, ние пак не се 
предаваме. Живеем  задруж-
но, организираме празници, 
спазваме местните традиции 
и обичаи. Имаме вяра и 
надежда, че можем да се 
справим с трудностите на 
времето. А ако организира-
ме празници като днешния, 
то е да си припомним, че 

без минало, няма настояще, 
няма и бъдеще.”, каза г-жа 
Владева, а  ръкоплясканията 
в залата потвърдиха истин-
ността на думите й и реши-
мостта на хората да живеят 
и празнуват все така единни.

Горещи благодарности 
към спонсорите на събити-
ето: "Агроланд" Тамарино 
ООД- Росен Пехливанов, 
фирма "Габриела" Стоян 
Владев, "Новел" Йордан 
Добрев, Жельо Петков. 



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ ÊÚÌ   ÒÅÇÈ, ÊÎÈÒÎ 
ÏÎÄÏÎÌÎÃÍÀÕÀ ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅÒÎ ÍÀ 
ÕÐÀÌÀ Â ÑÀÐÀÍÑÊÎ:

ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА зпк”Напредък” с 
председател Руси Йовчев

Инж.Митко Динев и съпругата му Пенка Динева
Митко Андонов, кмет на община Стралджа
Минка Йовчева
Арх.Евгени Чобанов
ИНЖ. Петър Филипов
Инж.Румяна Мавродиева
Инж.Иво Богдев
Михаил Шевкенов, Аграрика
Райка Петрова, „Варовик комерс”
Кула  Димитрова, дарила камбаната за храма / по-

чинала/
Данка Милчева
Радослав Попов
Радост Митраджиева
Георги Попов
Коста Костов
Както и жителите на Саранско – Гино Атанасов, 

Христо Христов, Петър Петров, Димчо Русев, Стоян 
Русев, Иван Тодоров, Радослав Попов, Жельо Грудев, 
Георги Василев

Специално уважение и благодарност към строителите  
от фирмите:

Бета Комерс с управител Цветомир Нойков
АВС инженеринг , Николай Георгиев
Тага строй , Недялко Илчевски
Ванина строй, Пламен Панчев

Íîâ õðàì â ñ.Ñàðàíñêî

Ïúòÿò êúì âÿðàòà 
îáåäèíÿâà è îêðèëÿâà

Духовен  празник 
събра  жителите  на 
с.Саранско и много гос-
ти от близо и далеч. 
Откриването на ново-
построения храм "Рож-
дество Богородично" , 
което хората очакваха с 
нескрито вълнение и ра-

дост, ги накара да усетят 
колко силна е вярата и 
колко въздействаща е тя 
за сплотеността и обеди-

нението, за надеждата, 
че когато са заедно могат 
да преобразят ежедне-
вието. 
Историята по съгра-

ждането на храма е от-
преди пет години когато 
местни родолюбци из-
разяват готовността си 

за дарение и начало на 
строителството на храм. 
Кметският наместник 
Румен Димов приема 

присърце посланието и 
от там нататък, с актив-
ната подкрепа на кме-
та на общината Митко 
Андонов,  колелото се 
завърта. Строителството 
отнема две години, които 
за жителите на селото 
са като един миг. При 
откриването на  божия 
храм на най-голямо ува-
жение се радваха дари-
телите- член кооперато-
рите на ЗПК”Напредък” 
с председател Руси Йов-
чев , инж.Митко Динев   

, благодар-
ности бяха 
отправени 
към  архи -
тект Евгени 
Ч о б а н о в , 
а в т о р  н а 
проекта, по-
клон  беше 
направен и 
към строи-
телите-  из-
пълнители 
на проекта  
както и към  
всички кои-
то по един 
или  д ру г 
н ач и н  с а 
засвидетел-

ствали подкрепата на 
доброто дело. Н.В.ПР.
сливенския владика Йоа-
никий, който даде благо-
словията си и дарение за 
новия храм при началото 
на строителството, днес 
поздрави миряните с 
пожелание да влизат с 
открито сърце в храма и 
да се чувстват щастливи.  
"Храмът ще бъде духов-
ния пристан за здравия 
и болния, за силния и 
слабия, за добрия и ло-
шия, храмът ще дава 
надежда, сила и вяра, 
ще ни събира в добри 
и в лоши дни. Убеден 
съм, че ще живеем по-
спокойни и по-търпе-
ливи, решенията ни ще 
бъдат по-справедливи.", 
каза в обръщението си 
кмета на общината Ми-
тко Андонов и добави 
пожеланието:"Да ни за-
криля св.Богородица, да 
е светло на душите ни, 
да запазим мъдростта 
и оптимизма си, да це-
ним истината, красотата, 
любовта. И да вървим 
напред!" Съпричастен 
с празника на Саранско 
беше и Атанас Мерджа-

нов, който топло приветства жите-
ли и гости , отправи пожелания за 
повече доброта и разбирателство 
в дните, изрази увереността си, че 
храма „Рождество Богородично” 
ще  превърне дните в по-осмислени 
и радостни, духовно обогатени.
Горещата благодарност към 

всички подпомогнали изграждане-
то на храма изрази км.наместник 
Румен Димов, който спомена име-
ната на всички с дан за изграждане 
на храма.  Много емоционално и 
трогателно беше поздравлението 
от името на църковното настоя-
телство. Минка Йовчева изрази 
горещата благодарност на свои-
те съселяни  към Румен Димов, 
км.наместник и Митко Андонов, 
кмет на общината: „Това са хората, 
които положиха неимоверен труд, 
усилия, настойчивост, за да имаме 
днес нашия храм. Не можете да си 
представите с каква любов пома-
гаха за издигането на мечтаната 
сграда. И колко много това ни 
радва! Благодаря ви!” 
Камбанен звън ще събужда вече 

жителите на с.Саранско. И ще ги 
дарява с надежда. Звън, който са 
чакали с години. Вярата им по-
могна да дочакат. И да се радват 
от сърце. Ако години наред  ми-
ряните пътували пеш, с каруци , а 
по-късно с автомобили до църквите 
в съседните села, то сега, ще по-
срещат празниците в своя храм. И 
ще изпращат гостите си както те си 
знаят, с пожеланието :”Бог с вам!”
Седем курбана на дарители оси-

гуриха обяд на всички присъства-
щи на откриването на новия храм, 
за доброто настроение се погрижи 
ансамбъл "Въжички" при читалище 
„Просвета-1892” Стралджа.
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След успешно спечелен  явен публичен търг  фирма 
„Боев 33” ЕООД ще стопанисва  под аренда за срок от 
20 години  неизползвана нива, общинска собственост, 
с площ 226 156 кв.м. в местността „Мерата Запад” в 
землището на Стралджа   и неизползвана нива, учи-
лищна собственост на СОУ”П.Яворов”, с площ от 
122 668 кв.м.  Съгласно заповедта на Иван Георгиев, 
изп.дл.кмет на общината,  земята се дава под аренда 
за изграждане на рибарник и развиване на рибовъдна 
дейност. Преди разиграването на търга председателят 
на комисията Мая Димова, нач.отдел „ИДОС” направи 
нужните разяснения на двамата участници за  началната 
тръжна годишна вноска от 2262 лв и стъпка за надда-
ване от 226 лв. за нивата, собственост на общината. 
Съгласно заповедта  училищната нива бе разиграна с 
начална тръжна годишна цена от 1227 лв. и стъпка за 
наддаване 122 лв. Обявената обща тръжна годишна 
арендна вноска бе 3489 лв.

Спечелилият търга , който наддаде само с една стъп-
ка,  ще внася обща  годишна тръжна арендна вноска от  
3 837 лв. Сключването на договора предстои.

Â Ïðàâäèíî

×åðâåíè ðóæè çà ïîáåäà
С  букет червени ружи 

посрещнаха в Правдино 
кандидатите за народни 
представители от листата 
на коалиция „БСП лява 
България” Митко Андо-
нов и Янко Добрев. И с 
очакване да чуят  реше-
нието на най-трудните про-
блеми , които стоят пред 
държавата. Възрастните 
хора кротко приседнаха 
в салона на читалището, 
търпеливо и много внима-
телно  изслушаха  гостите. 
Одобрително клатеха глави 
на призива  за активност в 
гласуването. „Проблемите 
ще решим заедно ако всич-
ки излезем пред урните и 
дадем своя глас за „БСП-
лява България”.  Нашата 
партия има програмата и 
конкретните мерки, за да  
помогнем на възрастните 
хора, на децата и младите, 
на семействата.”, подчерта 
в  обръщението си кмета 
Митко Андонов. „Поемай-
ки управлението на страна-
та с вашето доверие  ние 

ще продължим успешната 
лява  , социална и справед-
лива политика!”, добави 
той. Янко Добрев сподели 
синовното си уважение 
към хората от третата въз-
раст, както и увереността 
си, че жителите на малкото 
село Правдино са доста-
тъчно мъдри, за да взе-
мат правилното решение. 
„Вярвам, че „БСП-лява 
България „ ще победи. И 
вие, правдинци, ще имате 
конкретен принос за това!” 
Всеки от присъстващите 
не скри  удоволствието си 
от факта, че общинското 
ръководство  осигурява 
внимание за осветление-
то, водоснабдяването , за 
възстановяването на църк-
вата. Одобрително беше 
посрещната и новината за 
разработен проект, който 
да осигури обновяване 
на читалището. Срещата 
продължи с обсъждане на  
икономическите мерки, 
които БСП ще предприеме 
за развитието на бизнеса, 

земеделието, за промени 
в образованието и здраве-
опазването. „Всичко днес 
е в нашите ръце! Трябва 
само да сме обединени, 
да гласуваме с бюлетина 
22 и да докажем, че  сме 
силни!” След този призив 
г-н Андонов припомни и 
постигнатото в общината 
през последните 11 годи-
ни.  „Такава дълготрайна 
и последователна политика 
ни е необходима и на на-

ционално ниво. Вярната 
формула може да се изрази 
с две думи: „ За работеща 
България!”  В хода на раз-
говора правдинци получи-
ха от г-н Андонов уверение 
за решаване въпроса с 
превоза до общинския цен-
тър. „Вярваме ви!Нашето 
желание е да изпълнява-
те политика в полза на 
народа, очакваме помощ 
за социално слабите, за 
безработните,  очакваме 

създаване на държавни 
предприятия, държавно 
здравеопазване. Насто-
явайте да не се изпуска 
вниманието към малките 
населени места и не пре-
небрегвайте  връзката ни с 
Русия! Не губим надежда, 
че всичко може да бъде 
постигнато . Вие сте точ-
ните хора!”, пламенно се 
изказа Атанаска Ангелова. 
„Работа трябва! Тя ще 
промени живота ни!” като 

призив прибави 80-годиш-
ната баба Спасия, която 
прилежно прибра диплян-
ката с имената на своите 
кандидати, а сините й очи 
не изпускаха от внимание 
гостите. Възрастната жена 
с десетилетен стаж на жи-
вотновъд, която до днес  
се грижи за стадо овце и  
кошери пчели, доказа, че 
знае как и за кого да гласу-
ва. Защото знае какво иска 
за утрешния ден. 

Êàìåíåö èìà ñâîåòî ðåøåíèå: Íàäåæäàòà å â íîìåð 22!
Благоустроен  площад , 

прясно асфалтирана главна 
улица, поддържано и активно 
читалище, богата цветна гра-
дина пред кметството, цветя 
пред паметника на загиналите 
за свободата, деца  пред бе-
седката и каменчани , които 
се наслаждават на приятната 
септемврийска вечер – така 
посрещна селото кандидатите 
за народни представители от 
коалиция „БСП лява Бълга-
рия”. И това даде основание 
срещата да започне с един  оп-
равдан оптимизъм . Тон даде 
Мария Толева, председател на 
ОбС на БСП, която представи 
присъстващите кандидати 
за народни представители 
- Атанас Мерджанов, водач 
на листата, Катя Георгиева, 
Митко Андонов, Янко До-
брев. „Каменец , макар че гео-
графски е доста отдалечено от 
центъра на община Стралджа, 
е особено близко до сърцата 
ни. Защото Каменец е едно 
от водещите села в общината. 
Благодарение на общинското 
и кметско ръководство  тук се 
случват добри неща, има раз-
витие и това ни радва.” каза 
Янко Добрев, за да обърне 
внимание върху акцентите в 
политическата програма на 
коалицията. Емоционалното 
изказване на Катя Георгиева 
прикова вниманието на при-
състващите в залата. „Виждам 
очи, които ни вярват. И това 
ме прави щастлива. Приятна е 
срещата в едно добре поддър-
жано и работещо читалище, 
в което традициите ревниво 
се съхраняват, обогатяват и 
разпространяват, приятно 
е , че тук работят активно 
земеделски производители, 
подкрепят кметски инициати-
ви. Да, Каменец има бъдеще и 
ние сме готови да работим за 
това!”, подчерта тя. С видим 

интерес беше посрещнато 
изказването и на кмета на 
общината Митко Андонов, 
който  не само направи един 
кратък обзор на стореното в 

общината и селото, но увери 
присъстващите, че тук има 
още много какво да се напра-
ви. Защото „Каменец е селото, 
което доказва , че заслужава 

вниманието. Тук живеят  хора 
, които настояват живота и за 
младите , и за възрастните да 
бъде спокоен и добър. Поли-
тиката, която отстоява БСП 
, е социално ориентирана, 
справедлива. Нашето желание 
, енергия и настойчивост ще 
бъдат изцяло насочени към 
създаване на една работеща 
България, която се развива 
и стъпка по стъпка ще по-
стигнем целите си за един 
по-добър живот!” Водачът на 
листата Атанас Мерджанов 
благодари на каменчани за 
подкрепата, ясно обрисува 
политическата обстановка у 
нас, сподели своята надежда 
за доброто бъдеще на страна-
та и гарантира, че както той, 
така и целият екип от листата 
на коалиция „БСП лява Бъл-
гария”, има амбицията  за 
максимално изпълнение на 
предначертаната програма. 
Иван Георгиев, изп.дл.кмет на 
общината, пожела да обърне 
внимание върху това какви 
личности са включени в лис-
тата. Той определи г-н Андо-
нов като един много активен, 
действащ, инициативен кмет, 
който вече 11 г. работи за 
развитието на общината, не 
пести добрите думи за г-н 
Мерджанов, който винаги е 
проявявал специално отноше-
ние към Стралджа и подава 
ръка за решаването на всеки 
от местните проблеми, ласка-
во подкрепи и кандидатурата  
на чаровната Катя Георгиева 
, на  младия Янко Стоянов, 
както и на останалите канди-
дат-народни представители. 
„Това са само местни хора, 
които познаваме, хора, които 
на дело ни показват как се 
работи за родния край, хора, 
на които можем да вярваме!”, 
допълни той.

    Много от жителите на 

селото пожелаха да стиснат 
ръката на гостите, да им зада-
дат конкретни въпроси, да ги 
окуражат, че  ще ги подкрепят 
защото им вярват.  Местните 
земеделски производители 
споделиха с тях грижите по 
прибиране на реколтата. За 

доброто настроение на всички 
се погрижиха прекрасните 
танцьори, певици  и оркес-
транти от ансамбъл „Божур” 
с. Чарда. На площада пред 
читалището се изви хоро на 
което се хванаха и млади , 
и стари.
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Първокласниците, кои-

то за първи път прекра-
чиха прага на училището 
в Зимница, тази година са 
29. Брой, който се оказ-
ва най-голям за послед-
ните десетина година. 
Радостен е фактът, че  в 
първия учебен ден де-
цата бяха посрещнати в 
напълно обновена клас-
на стая. Оборудването е 

предоставено по проект 
BG051РО001-3.1.06 „По-
добряване на качеството 
на образованието в сре-
дищните училища чрез 
въвеждане на целодневна 
организация на учебния 
процес”. 
Общо 93 са ученици-

те, които ще се обучават 
по този проект, потвърди 
директорът Галина Алек-

сандрова. Така групите се 
увеличават с една в срав-
нение с тези от миналата 
учебна година. В първия 
учебен ден  директорът 
Галина Александрова, за-
едно с гостите Мария 
Толева, зам.кмет на общи-
ната, Тенко Тенев, кмет на 
Зимница,  топло привет-
стваха децата, родителите 
и учителите.

Ïðåç ëåòíèÿ ñåçîí

Ëåòíèòå  ðåìîíòè  â îáùèíà 
Ñòðàëäæà  ïðèêëþ÷âàò  
Строително-ремонтните работи  по одобрените обекти  финансирани от програма 

„Растеж и устойчиво развитие на регионите” в размер на 944 224 лв. са  към приключ-
ване. Завършиха   проектните  ремонти по улиците за в гр.Стралджа и село Зимница. 
Инвеститорския контрол и техническия ръководител на обектите осъществяват оглед 
на място на завършените  ремонти  по улиците  предвидени  по проекта в селата Ире-
чеково и Недялско. Завършват до дни  и асфалтирането на улиците в село Каменец .

Съгласно сключения  договор е завършен ремонта на общински пътища: разклон 
Воденичане – Иречеково, Първенец-Правдино, Джинот-Чарда-зимница, Александро-
во-Поляна, Стралджа-Маленово, местен път в.с. Каменец и улиците Хан Аспарух и 
Цар Борис ІІІ в Зимница на обща стойност 288 800 лв.

Тече изкърпване на  най-проблематичните улици и в гр.Стралджа , което ще бъде 
завършено  до края на септември.   

 На обекта  „Общински пазар Стралджа”  усилено работят монтажниците и  зида-
ро-мазачите с цел предаване на обекта до края на октомври.

Амбициозната строителна програма за 2014год. с която се е заел кметът на община 
Стралджа Митко Андонов не свършва до тук. Предстои той да направи  първа копка по 
проект финансиран по ПРСР – „Реконструкция на водопроводна мрежа в Воденичане 
и рехабилитация на общински пътища Стралджа-Атолово и воденичане –Джинот в 
община Стралджа, област Ямбол” на обща стойност 6 008 140 лв.

В ход е изпълнението на СМР за почистване и облицоване на дерето в Стралджа – 
по протежение на 250 м. След жп. Подлеза и е на стойност 299 690 лв. Финансиран 
по Програмата за трансгранично сътрудничество.

 Приключи изпълнението на проект „Чиста енергия за осветление на обществени 
места в Стралджа и Кавакли” по Програмата за трансгранично сътрудничество. Без-
платната слънчева енергия ще осигурява осветлението на главните улици  в селата  
Зимница, Воденичане и Лозенец, както и в гр.Стралджа.

В с.Саранско  на 21 септември ще отвори врати за миряните новата църква  „Рож-
дество на пресвета Богородица”. Общината съфинансира обекта с над 40 000 лв

Завърши спешен основен ремонт на здравната служба в Джинот. Със строителни 
работници по програмите за заетост в общината, контролирани от специалисти на 
отдел ТСУ се изгради оградата на стадиона в Стралджа, прокарва се питейна вода 
и се изгражда втора чешма в гробищния градски парк. Завърши ел.захранването 
за осветление на гробището в Лозенец и основен ремонт на покрива на здравната 
служба в Маленово. Завърши работата по спечелен проект от кметство в Лозенец по 
програмата „За чиста околна среда” – „Почистване на парк и обособяване на зона за 
отдих в с.Лозенец” на стойност 10 000 лв. Извършва се ремонт на НЧ”Просвета 1892” 
Стралджа за 25 000 лв. Финансирането на проекта е осигурено от Мин. на културата.

Амбициозната и мащабна строителна програма на общинското ръководство за 
настоящия сезон надхвърля 7,6 мил. лв.  

Това, приятелю, е наистина 
тежък кръст. Товар, който не е 
по силите на мнозина. Защото 
тръгва от катарзиса и следва 
гласа на Съвестта. В ония 
кошмарни дни и нощи  в Ас-
парухово и Добрич ние двамата 
хладнокръвно предпочетохме 
студената биричка и баналните 
приказки с евтини  себеподобни 
в кварталната кръчмичка, във 
фейса или поредната порция 
сладникава телевизионна  сапу-
нена драма. Всъщност значение 
имаше другото. Някои медии го 
премълчаха, други мимоходом 
го маркираха с половин уста.

Другото тръгна от малци-
ната млади мъже и жени – и 
българи, и чужденци, сред тях 
и сирийски бежанци.  Появиха 
се сред калта, страха и без-
изходицата на изоставените в 
бедата обречени хора. Докато 
по телевизии и радиа пишман 
политици си подхвърляха  без-
отговорността, те, за разлика 

от нас, просто тръгнаха към 
Ада. Кой с каквото намери, 
когато намери...Нищо, че на 
един такъв млад човек, решил 
да бъде верен на себе си, вед-
нага му бе издадена заповед за 
уволнение от работа. Нашенски 
работи, нали? Само че дето са 
съмнително  двулики.

Не кой, а кое ги накара да 
бъдат там, където потопът 
оставя след себе си отчаяние, 
разрушения и изгубени човеш-
ки посоки. Където се ражда  
подозрението, че мисията за 
спасяването на несретниците 
си е тяхна мисия. Сещаш се 
какво ми подхвърли тогава, 
след като гаврътна второто си 
питие. „Ще се оправят...Споко. 
Щом министрите се разшетаха, 
а Европа развързва кесиите 
си... Пък и вече съобщават за 
доста прилична сума, събрана 
от изпратени SMS-и. ” В този 
момент внезапно се появиха 
те – неколцина младежи – мом-

Çà íåùàòà â íàñ
чета и момичета – дошли от 
различни кътчета на Родината. 
Предпочетоха да са анонимни. 
Защото такава била същността 
на Доброто. Подареното. Смя-
тат, че не камери , прожектори и 
евтина слава са нужни, а лопати 
и кирки, и мъничко вяра, бла-
гословена от Бог. Не разбираме 
упоритостта и желанието  им 
педя по педя да отвоюват дома 
и надеждата на пострадалия. 
В очите им някаква плашеща 
решителност, несвойствена за 
възрастта им. Премахват оная 
най-гъста и лепкава кал, дето 
се  намира в душите на равно-
душните като нас, пречистват 
филтъра на Времето, за да се 
съхранят съпричастието и чове-
щината в мигове на катаклизми.

 Сещам се и за  още нещо. 
Когато гневът на природата 
достигна до Мизия, силно 
провокираха нашенското чер-
ногледство думите на един млад 
човек, който с риск за самия 
себе си, през нощта разруши  
с тракторчето си дигата край 
река Скът,  за да насочи  оп-
устошителните водни талази в 
безопасна посока. За да спаси 
живота на хората. Нарекоха 
го герой, а той стеснително 
промълви :  „Какъв герой съм 
аз. Просто направих това, което 
беше нужно”. И оттук тръгва 
значи надеждата. Надеждата 
за спасяването на българина. 
Значи Доброто не си е отишло 
безвъзвратно, То го има, напук 
на равнодушието и забравата.

И се сещам, приятелю, за 
една мисъл на Екзюпери:

”Направете така, че мечтите 
да поглъщат живота ви, защото 
иначе животът ще погълне 
мечтите ви.”

Какво повече?

Димитър Недков Стоянов, 
преподавател по български език 
и литература в СОУ „Пейо 
Яворов”. С това есе  и с още 
един разказ той участва в На-
ционален литературен конкурс 
. Пожелаваме му успех!

Екипът на Центъра за соци-
ална  рехабилитация и интегра-
ция  Стралджа беше домакин 
на работни срещи за обмяна на 

опит с екипи от Шабла и Стра-
жица. Обсъждайки въпроси от 
ежедневната работа специали-
стите обогатиха информацията 

Ðàáîòíè  ñðåùè си по интересуващи ги въпроси, 
обсъдени бяха интересни идеи 
за съвместна работа. Гостите 
направиха предложение такива 
срещи да се проведат и в тех-
ните центрове.
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 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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Интересно им беше на 

зевзеците от Стралджа да се 
майтапят с плъзналите слухо-
ве за настъпление на лисици 
в стралджанските дворове. 
Само, че всичко което се ко-
ментира се оказа истина. Все 
повече стават стопаните, не 
само от крайните квартали, а 
и от вътрешността на града, 
които разказват за лисици 
в дворовете. Стана ясно, че 
тъкмо този хитър и трудно 
уловим звяр опустошава до-

машните пилци. Преди дни в 
квартала до парк Южен парк 
сигнализираха за две убити от 
автомобили лисици. Живот-
ните, които били постоянно 
присъствие  в пустеещите ня-
колко двора, явно са ударени 
при пресичане на пътя. Личи 
, че това са млади лисици, 
което предполага, че лего-
вището на майката е близо. 
Според очевидец тя е рядък 
екземпляр, красива и огромна 
за вида. За това са допринесли 

жертвите й – множество ко-
кошки от района. Стреснати 
от лисичата напаст стопанките 
прибират под ключ всичко що 
е с пера. Споделят уплаха си 
и от това, че нощем в близост 
до градината, се чува вой  на 
чакали. „Уж сме град, а дивите 
животни са сред нас! Зима 
иде, дали и вълците няма да 
пристигнат скоро в дворовете 
ни?” питат се стралджанци и 
гледат нощно време всеки да 
е  под покрив.

Като попарени са ви-
нарите от стралджанско 
тази година. Липсата на 
гроздобер потиска настро-
ението.  Стралджанци не 
искат въобще да влизат в 
лозята, за да не се тормо-
зят от жалката картина.  И 
от Иречеково сигналите са 
същите, макар че там гроз-
дето е от уж по-издръжли-
вия сорт „Каберне”. Както 
потвърди кметът Николай 
Савов, гроздобер няма да 
има. В Зимница се подгот-
вят  в последната седмица 
на септември да  приберат 
съхраненото рехаво коли-
чество грозде – винени и 
десертно. „Слабо, много 
слабо!”, коментират свик-

налите на берекет произво-
дители от малката Гърция. 
В Лозенец  още в средата на 
септември наченаха гроздо-
бера с прибиране на най-
атрактивния сорт мускат о 
тунел. Седмица по-късно 
гроздоберачите влязоха и 
в мискета. В последните 
дни на месеца вниманието 
ще се насочи към мерлото 
. В подножието на Балка-
на се оказа , че успяха да 
съхранят реколтата, макар 
, че не искат да коменти-
рат средния добив. Според 
Христо Стойнов, един от 
активните винопроизводи-
тели на Лозенец, годината е 
много различна от предиш-
ните. Има големи разлики 

в добива на грозде по ра-
йони и сортове. Всичко  се 
определя от климатичните 
условия , от постоянството 
в пръскането, от подбора 
на препаратите, от цялост-
ната обработка…Цената на 
гроздето  е около 1 лв/кг, 
има някакви надежди да се 
пораздвижи нагоре, но едва 
ли загубите ще се компен-
сират. Като сравнително 
добра определят местните 
стопани гроздовата рекол-
та на големите фирми в 
района. Оживление има в 
лозята на Панда инвест в 
Недялско, хората от селото 
се включват в сезонната ра-
бота с надеждата да изкарат 
по някой лев. 

Ãðîçäåòî êúò, öåíèòå ðàñòàò

Ðàçêðèòà ïðîöåäóðà 
Със заповед № ОХ - 534/ 30.07.2014 г. на министъра на отбраната е разкрита про-

цедура за обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на 
военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната 
и чужбина. За повече информация: Яни Меразчиев, община Стралджа , стая № 19

Малцина щастливци на 
16 септември, точно в 
14,14 ч. успяха да зър-
нат Царския влак "Корона 
експрес". Движейки се 
по линията Бургас-София 
историческата компози-
ция премина и през гара 

Стралджа като оповести 
това с гръмка звукова сиг-
нализация. Атрактивния 
парен локомотив досто-
лепно и ефектно изпусна 
парата, а от прозорците се 
мярнаха лицата на щастли-
вите пасажери. Гаровите 

служители от Стралджа 
споделиха, че 20 дни са 
очаквали  събитието. До-
бавят, че всеки, който е 
достатъчно платежоспосо-
бен може да си купи билет 
за влака и да пътува по 
желана дестинация.

"Êîðîíà åêñïðåñ"- 
íà ãàðà Ñòðàëäæà

Âìåñòî âèö: Ëèñèöà ãðúìíà ëîâåö
Лисица простреля неволно ловец, който искал да я убие, съобщава Ройтерс. Мяс-

тото на действието на абсурдната случка е Беларус. 
Преди схватката мъжът уцелил животното, но само го ранил и се опитал да го 

довърши с щика на пушката си. 
В суматохата, лисицата натиснала спусъка и ранила ловеца в крака, който впо-

следствие бил настанен в болница. Дългоопашатият горски хищник междувременно 
успял да избяга от полесражението.


