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Снимка:Кирил Киров

 ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÍÎ
Една идея, която ръководството на Община Стралджа в лицето на кмета 

Атанас Киров и неговия заместник Гроздан Иванов, успешно реализира. На-
сочващото осветление в цветовете на националния трибагреник на фасадата 
на общината поражда родолюбиви чувства.

Така изглежда фасадата нощно време. Жители и гости приветстват идеята.

Äåñåòêè äîáðîâîëöè ïî÷èñòâàõà â  Ñòðàëäæà 

СТР.4

И тази година гроздоберът 
в Стралджа приключи  
без кражби. Засилената 

денонощна охрана  не допусна в 
„Пясъка“ да влязат хора с намере-
ния да посегнат на чуждото. Така 
втора поредна година в общината 
няма нито една жалба за кражба 
на грозде!
Само преди две-три години 

гроздоберът беше истинска агония 
за стралджанци. Непрекъснатите 
кражби предизвикваха и болката, 
и гнева на местните винопроиз-
водители, които, след залагане на 
достатъчно разходи, накрая тряб-
ваше да се примирят със загуби от 

очакваната продукция и незаслу-
жени нерви. 
Днес нещата са коренно различ-

ни. И може би неочаквани за някой. 
Защото решение на проблема се 
намери много лесно. Общинското 
ръководство създаде звено „Общин-
ска охрана“. В него работят все яки 
момчета, които си знаят работата, 
познават терена и хората и не се 
колебаят да вземат мерки, когато  се 
налага. Постоянството в контрола 
накара свикналите с безнаказаност 
роми  да преустановят набезите. 
Не само това, те са респектирани 
от работата на охранителите, които 
съвместно с органите на полицията 

създадоха нужния ред и върнаха 
спокойствието в града. Малко пре-
ди гроздобер към тези сили бяха 
насочени допълнителни бройки с 
назначения по граждански договор. 
Обхвата на охраната беше разширен 
и  в селата Лозенец, Зимница, Воде-
ничане, където също няма сигнали 
за посегателства в лозята. 
Въпреки лошото време гроздобе-

рът в Стралджа приключи  с добра 
равносметка. Средните добиви  
около тон от декар осигуриха както 
успешни продажби така и достатъч-
но продукция за домашно вино и 
ракия. А стопаните се поздравиха 
с  пожеланието:„Догодина повече!“

Îïàçåí îò íàáåçè!Îïàçåí îò íàáåçè! Oáùèíñêàòà  Oáùèíñêàòà 
îõðàíà ñè ñâúðøè ðàáîòàòàîõðàíà ñè ñâúðøè ðàáîòàòà
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МАЛКИ ОБЯВИ

0899303339 или 0886054978 
 Безпрашно почистване на комини от твърди налепи и предмети, може и без 

качване на покрива!

0885769231
продава 2-стаен апартамент в Стралджа, бл.5, І етаж.Цена по договаряне

0885222006
Продава се едноетажна къща с допълнителни постройки и дворно място в Страл-

джа. Цена по договаряне. 

КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 0897 805 912 ПРОДАВА ИЗГОДНО  имот- едноетажна къща 

с двор в Стралджа на ул.“Тракия“
Тел 0885222006 продава едноетажна къща в Стралджа с допълни-

телни постройки, гараж и двор. Цена по договаряне.
Тел.04761 50-32 продава Лада 1500S, в движение.ИЗГОДНО.

В Лозенец предстои 
изграждането на спортен 
комплекс с футболен ста-
дион. ОбС допуска изра-
ботването на ПУП касаещ 
имот от 14,415 дка. Пар-
целът, който е пасище по 
КВС,  до момента, според 
кмета Динка Караиванова, 
е нерегламентирано сме-
тище и причинява разби-
раеми неудобства за живе-
ещите в близост. Лозенец 
разполага с над 1000 дка 
пасища, мери и ливади и  
към описания имот жи-
вотновъдите от селото не 
проявяват интерес.

 Предложението на кме-
та Атанас Киров е във 
връзка с постъпило искане 
от кмета на селото Динка 
Караиванова. Аргумен-
тите – в Лозенец има 90 
ученици и още 40 деца, 
които посещават детска-
та градина, младежите 
наброяват около 200 и е 
естествено всички  те да 
се нуждаят от спортен 
комплекс за оползотворя-
ване на свободното време. 
И  тук футболната игра  е 
най-популярна така , че 
едно игрище  ще бъде най-
добрия подарък за мал-
ките и по-големите. Още 
повече, че в селото вече е 
създаден детски футболен 
отбор, който тренира и 
печели награди. Според 
г-н Киров в грижата за 
децата и младите хора  
общината ще продължава 
поддържането на спортни 
зони във всяко селище.
Услугата „Домашен со-

циален патронаж“ в общи-
ната ще се  осъществява 
от едно основно звено в 
Стралджа с филиали в 
Каменец и Войника. Реше-

Åäèíîäóøíè ðåøåíèÿ â 
èíòåðåñ íà ãðàæäàíèòå

ROYAL STRALDZHA

ТЪРСИ ДА 
НАЗНАЧИ

Ñ Å Ð Â È Ò Ü Î Ð È
За ресторант „Роял“ 

– Стралджа

ТЕЛ. 0897549314

нието е продиктувано от 
желанието на общината да 
запази този вид социално 
подпомагане на самотни-
те, болни възрастни хора.
Единодушно беше ут-

върдена  промяна в На-
редба № 5 за определянето 
и администрирането  на 
местните такси и цени на 
услуги. В раздела за дет-
ските градини се въвеж-
да допълнителна алинея 
която определя, че деца 
с експертно решение на 
РЕЛК или ТЕЛК за вид 
и степен на увреждания 
над 90 %, посещаващи ПГ 
или ДГ, се освобождават 
от такси.
Одобрен е  Годишен 

план за ползване дървеси-
ната от общински горски 
територии на община-
та за 2017г. с прогнозни 
количества дървесина и 
цени  на добитата ши-
роколистна дървесина за 
нуждите на населението.  

Така дървата за горене, 
които ще се предоставят 
на гражданите, ще се 
заплащат по 36лв/кубик. 
Ще се налага такава орга-
низация по която дърва да 
получават нуждаещите се 
от всички населени мес-
та. Приоритетно остава  
снабдяването на училища, 
детски градини, здрав-
ни служби, читалища. 
ОбС одобри допълнение 
на капиталовия списък, 
съгласно което предстои 
закупуване на автомобил 
за охрана на горските 
терени и селскостопанско 
имущество. Финансира-
нето е с дарени по договор 
средства.
Община Стралджа ще 

кандидатства по схема 
„Развитие на социалното 
предприемачество“ , при-
оритетна ос“ Намаляване 
на бедността и насър-
чаване на социалното 
включване“ на ОП РЧР, за 
финансиране на проектно 
предложение „Общинско 
социално предприятие 
за озеленяване и бла-
гоустройство, Община 
Стралджа – с нови сили 
напред“. ОбС даде съ-
гласието си с идеята, че 
това е един добър начин 
за осигуряване на допъл-
нителни работни места и 
извършване на дейности 
по поддържане на зеле-
ните площи както в града 
така и по селата.

Â ÎáÑ –Ñòðàëäæà ïðåç ïúðâîòî 
ïîëóãîäèå

Ïðèåòè íàä 80 ðåøåíèÿ
   Работата на ОбС Стралджа през първите 6 месеца на 

годината се отличава  като активна и отговорна. Съглас-
но приетия план са проведени 7  открити заседания като 
е осигурена възможност за присъствие на  гражданите, 
проявяващи интерес към работата на съветниците. Вне-
сени са 75 докладни записки с предложения за решения. 
Основната част от тях – 62 са на кмета на общината, 4 
са внесени от председателя на ОбС, 3 от председателя 
на ПК по бюджет и финанси и 6 от зам.кмета Гроздан 
Иванов. От приетите 83 решения  с утвърдителен и ин-
формационен характер са 24, финансово-стопанските са 
29, , а социално –икономическите – 21. 9 от решенията 
са  от т. н. организационни. Като изпълнени се определят 
36 решения, по 5 се работи целогодишно, в процедура 
са 2 и в процес на изпълнение – 7.

От постъпилите  искания за еднократни помощи през 
периода -76, с решение на ОбС са отпуснати помощи 
на 59 граждани на обща стойност 5050 лв., като тези 
средства са предимно за лечение, закупуване на лекар-
ства, неотложни социални дейности или пострадали 
от бедствия.

За периода в ОбС са регистрирани  14 питания.

Ùå ñå èçãðàæäà 
ïàìåòíà ïëî÷à íà 
Àïîñòîëà  

   В подкрепа на граж-
данската инициатива ОбС 
Стралджа на своето сеп-
темврийско  заседание ,  
единодушно прие  предло-
жението на кмета Атанас 
Киров, в Стралджа да се 
изгради   паметна плоча  на 
Васил Левски. В началото 
на годината гражданите се 
обединиха около тази идеи, 
създаден беше Инициати-
вен комитет за събиране на 
средства. За няколко месеца  
доброволно е събрана сума-
та за реализиране на идеята.  

ОбС възложи на г-н Киров като кмет на общината да 
организира  необходимите дейности по изпълнение на 
инициативата. Това включва и предварително проучване  
сред гражданите  и консултация със специалисти къде е 
най-удачното място   за  поставяне на  плочата.

Íà÷àëî íà ñàíèðàíåòî è â ïåòè  æèëèùåí áëîê
В присъствието на строите-

ли, граждани,  живущи в  бл. 
№ 53, специалисти от отдел 
ТСУ при общината, стартира   
строителната дейност за по-
следния, пети блок в Стралджа 
по   Националната програма за 
енергийна ефективност на мно-
гофамилни жилищни сгради.

Обектът е многофамилна 
жилищна сграда, изградена по 
системата пакетноповдигащи 
плочи с окачени фасадни па-
нели. Построена е през 1979 
г. и представлява блок с два 
входа, на пет етажа, с разгъната 
застроена площ от 3072 кв. м., 
съставена от 40 апартамента.

За въвеждане на мерките за 
енергийна ефективност са пред-
видени близо 400 000 лева: то-
плинно изолиране на външните 
ограждащи елементи – външни 
стени, тавани, подове и др., 
подмяна на дограма, ремонт 
на покрив, фасада, освежаване 
на стълбищна клетка и др., въ-
веждане на енергоспестяващо 
осветление в общите части, 
конструктивно укрепване.

Строителят  „Стралджа ин-
женеринг“ ДЗЗД, представля-
вано от Господин Ресев, увери 
присъстващите, че  строително 
- монтажните работи ще при-
ключат само за три месеца и 
половина.

Строителен надзор по време 
на строителството ще  се осъ-
ществява от  „ Актив Р” ЕООД, 
гр. Бургас, представлявано от 
инж. Румен Димов.Предста-
вител на Областния управител 
на област Ямбол е Василка 
Ангелова.

Възложители на обекта са 
Община Стралджа и Сдруже-

нието на собствени-
ците с председател 
Йордан Узунов. 

Давайки  старт 
на  първата  копка 
на обекта Гроздан 
Иванов, зам.-кмет на 
общината,  подчерта, 
че със завършване 
санирането на по-
редния, пети блок, 
в Стралджа ще при-
ключи изпълнението 
на националната програма. 
Поетият ангажимент от страна 
на общината за благоустроява-
не на района остава и за бл.53, 

за да може целият квартал да 
придобие напълно обновен и 
модерен вид. За по-нататъшно-
то поддържане ще имат грижа 
гражданите. 
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Î Á ß Â Ë Å Í È Å
за инвестиционно намерение

от „МУРРА-2002“ООД  с ЕИК 128559249
във връзка с приложение  № 2 към чл.6 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на ОВОС
Уведомяваме Ви, че „МУРРА-2002“ ООД има след-

ното инвестиционно предложение: Изграждане на Цех 
за производство на млечни продукти.

Инвестиционното намерение е за Построяване на 
нова база и закупуване на необходимото оборудване за 
производство на млечни продукти. Сградата ще бъде 
построена в собствен парцел находящ се в ПИ № 001029 
по КВС на с.Лозенец, Община Стралджа.

Îáùèíà è áèçíåñ ñ îáùà ãðèæà çà ñâåòèíÿòà 
160 ã. îò ïîñòðîÿâàíåòî íà õðàìà "Ñâ.Àðõàíãåë Ìèõàèë“ â Ñòðàëäæà

Във връзка с предсто-
ящото отбелязване на 160г. 
от построяването на църк-
вата „Св.Архангел Миха-
ил“ в Стралджа  Община, 
Църковно настоятелство  
и бизнес-представители 
се събраха на среща-раз-
говор за настоящето и 
бъдещето на светинята.  
Решени да докажат че 
са достойни наследници 
на дедите, които с безко-
ристност и великодушие, 
с дарения на семейства, 

родове и сдружения  не 
само построили , но и 
осигурили изографисва-
нето на храма, закупили 
камбаните, поддържали 
през годините здравината 
на постройката. В хода на 
разговора стана ясно, че  
храмът се нуждае от доста 
средства за ремонтиране-
то и усилията ще бъдат 
насочени това да стане 
чрез проект по ПРСР. Но 
на първо време на местно 
ниво и със собствени сили  

ще се  възстанови стълби-
щето и пода. Според зам.
кмета Гроздан Иванов, 
общината ще подкрепи с 
бюджетни средства  част 
от строителните дейности.  
Задължително се налага   
осигуряване на средства 
и за иконата на Св.пророк 
Илия, потвърди свещеник 
Димитър, който припом-
ни, че  това е светецът 
заключил небето 3 г. да 
не вали дъжд. И тъй като 
за стралджанци темата за 

плодородието е особено 
важна , водени от вярата, 
присъстващите веднага  
изразиха готовност да на-
правят дарение за ремонта.
Инициатор на срещата, 

проведена на  Кръстовден, 
празник на смирението 
и любовта,  е община 
Стралджа която, с нужното 
уважение, включва отбе-
лязването на годишнината 
на църквата в тържествата, 
посветени на Празника на 
града , 8 ноември.

Êîìèñèè  èçäèðâàò  
íåîáõâàíàòè  ó÷åíèöè
В Община Стралджа започнаха  проверките за при-

биране на необхванати ученици  и деца подлежащи на 
задължително обучение в училищата и детските градини. 
Акцията е в изпълнение  на Механизма за съвместна 
работа на институциите по обхващане и задържане в об-
разователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст съгласно Решение 
№ 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет .  Съставът 
на комисиите се определя със заповед на началника на 
РУО - Ямбол и в тях влизат  представители на общи-
ната, кметове и кметски наместници  на селищата от 
общината, учители,   представители на РУ“Полиция“ и 
ДСП - Ямбол.  Те имат за задача да влязат в домовете 
на деца, които  не са обхванати  училище или ДГ,   да 
получат информация от близки, съседи, познати къде са 
тези деца в момента, какви са причините за  непосеща-
ване на училище и ДГ. Да водят разговори с родителите  
и да ги убедят да запишат децата на училище и осигурят 
присъствието им в клас. Ако се открият родители, които 
съзнателно не допускат децата си в класните стаи, то  
те ще бъдат санкционирани.

От предоставените карти от РУО - Ямбол на необ-
хванатите  деца и ученици от община Стралджа  става 
ясно, че броят им е  над 220. Първите констатации на 
комисиите са, че не малка част от тези деца  са в чуж-
бина заедно с родителите си, други сe водят на адреса 
на майката, която не е променила адреса си след като 
се е омъжила, има и такива, които са записани, но не 
са отчетени като обхванати.

Çà ñèãóðíîñòòà íà äåöàòà
Областна дирекция на МВР , РУ- Стралджа , съвместно с 

Община Стралджа работят по изпълнение на конкретни мерки 
за подобряване и гарантиране сигурността на учениците и 
техните родители и за опазване на обществения ред в районите 
на детските градини и учебните заведения. Те са определени 
в работна карта от обществения договор с общината.

Факт е, че най- застрашени да пострадат при пътни зло-
полуки през есенно- зимния сезон са децата – пешеходци до 
14-годишна възраст. Те биват блъскани от МПС при внезапно 
излизане на пътното платно и в опасната зона на движещи се 
автомобили  при пресичане на места, неопределени за това, 
пред или зад спрени превозни средства при ограничена види-
мост на водачите. Основната грешка на шофьорите се оказва , 
че не намаляват скоростта при забелязване на деца- пешеходци 
или велосипедисти. Голяма част от пътните злополуки с най-
малките пешеходци се дължат и на липса на контрол от страна 
на родители и възрастни. Юношите  са най-застрашени когато 
управляват мотопеди и мотоциклети без правоспособност и 
като пътници в леки автомобили, управлявани от млади вода-
чи, често под въздействието на алкохол. И за тези злополуки 
допринася често пасивното отношение на родителите. Лошата 
култура на някой  не добре образовани  родители води до 
наследство на лоша култура при децата им, от там и до вло-
шаване на учебния процес и нарушаване на обществения ред.

   За решаване на тези проблеми в работната карта са 
посочени конкретни мерки – засилване на полицейското при-
съствие  в опасните зони около учебните заведения, засилване 
на превантивната работа, беседи в училищата, заостряне вни-
манието на децата за опасните места на улиците, рисковете 
които крие неправилното пребиваване и пресичане на пътното 
платно, засилване контрола по БД – скорост, колани, каски, 
неправоспособност на водачи.  

Ïîëåçíà ñðåùà â ÎÓ“Ñâ.ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé“ Ñòðàëäæà     
Да спре  най-

сетне тревожната 
тенденция с фор-
мално  посеще -
ние на учебните 
занятия ,  роди -
тели, учители и 
общественост да 
се активизират в  
повишаване  ин-
тереса на децата 
към училището и 
обучението, да се 
намери правилния подход за мо-
тивация на малките в посещение 
на училището  –  решаването 
на тези проблеми   обединиха 
ръководството на община Страл-
джа, педагозите от училището и 
родителите, които по инициатива 
на кмета Атанас Киров, се съ-
браха в навечерието на новата 
учебна година на среща-разговор 

в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа. Училището, в което се 
обучават над 500 деца , предимно 
от ромски произход. Отчитайки  
равносметката от последните 
проверки, наложеното поведение 
на децата/поощрявано и от роди-
телите!/ да се явяват на училище 
само сутрин , за да получат по-
лагащите се безплатни закуски, 
присъстващите повече от 50 

родители изслушаха с внимание  
г-н Киров, който спокойно  и с 
видима загриженост ги прикани 
да подпомогнат училищното 
ръководство  за прибиране на 
всички подлежащи за обучение 
ученици,  помоли родителите да 
приучват децата да остават през 
целия ден на учебните занятия, 
да проявяват дисциплина в учи-
лище, да се стремят към повече 
знания, което ще им осигури 
не само добро образование, но 
и възможности за трудова ре-
ализация на по-късен етап. За 
спокойствието на родителите 
той се ангажира с осигуряване 
на придружители за децата при 
преминаване на опасни участъ-
ци от улиците. Обсъден беше 

и въпроса с обезпокоителното 
нарастване броят на отпадналите 
от училище ученици. За учебната 
2015/2016г. според отчетът по 
изпълнение на дейностите от 
Общинската програма за закрила 
на детето    като застрашени от 
отпадане от училище са отчетени 
32 ученика от общината.  Родите-
лите на по-голямата част от тях  
/80-85%/ се самоопределят като 
роми. В тази група посочваните 
причини за ранно отпадане на 
децата от училище са  по-ранно 
встъпване в брак,  страх на ро-
дителите да пускат по-големите 
си деца / момичета/ в училище 
поради опасност да бъдат от-
краднати, по-ниска ценност на 
образованието и др. Има и ико-

номически причини за напускане 
на училище – ниски доходи, лош 
жизнен стандарт и битови усло-
вия, безработица и др. Безспорно 
семейството и средата също имат 
своето влияние  за поставяне на 
децата в риск.  Най-голям е про-
центът на отпадналите ученици 
в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа – 15. Обсъждайки и 
тази тревожна тенденция кметът 
на общината информира за готов-
ността на екипи, които по негова 
заповед ще обхождат домовете 
на преждевременно отпаднали 
или в риск от отпадане ученици.

В своето обръщение към ро-
дителите и към колегите – педа-

гози  новоназначеният директор 
Нели Шедерска благодари на г-н 
Киров за загрижеността и изрази 
увереността , че колективът ще 
се справи с отговорната задача 
както по прибиране на децата в 
училище, така и по задържането 
им до края на учебните занятия. 
Ще се използват  не само дока-
залите ефективността си тради-
ционни мерки, но и иновативни 
практики. Това беше посрещнато 
с одобрение от родителите, които 
обещаха, че активно и постоянно 
ще съдействат за правилната ор-
ганизация на учебния процес за 
постигане на пълноценно обра-
зование и възпитание на децата. 

„СЕ Борднетце – България“ ЕООД е част от ин-
тернационалната група на SUMITOMO.
В България работят повече от 4000 души за 

SUMITOMO GROUP!
„СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД РАЗШИ-

РЯВА ДЕЙНОСТТА СИ И ОБЯВЯВА СВОБОДНИ 
РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ПРОИЗ-

ВОДСТВОТО - ЛОКАЦИЯ КАРНОБАТ!   
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:

• ЦЕЛОГОДИШНА И ПОСТОЯННА РАБОТА
• ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  ОТ 520 ЛВ. ДО 765 ЛВ.

• ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ 60 ЛЕВА 
• БОНУС (СЛЕД ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ИНДИВИДУАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ
• ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ДО 10-ТО ЧИСЛО ОТ 

МЕСЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15-ТО ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА
• РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ ЦЯЛОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% 

ВЪРХУ ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ДО И ОТ ЗАВОДА
• ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ
• СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОТСТЪПКИ В ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ 

И МАГАЗИНИ
• МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Лица за контакт: Христина Генева, тел: 0885 
681 932; Соня Балева, тел: 0559 29 240

ВХОДЯЩИ ТЕСТОВЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСЕ-
КИ ДЕЛНИЧЕН РАБОТЕН ДЕН ОТ 09:00 Ч. И ОТ 

13:30 Ч. В ЗАВОДА НИ В ГР. КАРНОБАТ. 
ОЧАКВАМЕ ВИ!
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Антон Костов, инспек-
тор V степен ДПК и ПД, ко-
мандирите на екипи Георги 
Георгиев, Георги Величков 
и Веселин Шидерски, Ан-
гел Йорджев, водач на 
специален автомобил - това 
са петимата отличени  с 
„ПИСМЕНА ПОХВАЛА“ 
служители на РСПБЗН 
Стралджа за конкретен 
личен принос, проявена 
инициативност, постигна-

ти високи професионални 
резултати при изпълнение 
на служебните задълже-
ния, стриктно спазване на 
служебната дисциплина и 
по повод професионалния 
празник на огнеборците. 
Заслужено признание за 
хора, които добре познават 
работата си и я изпълняват 
с нужната отговорност и 
дисциплина! Заповедта е 
на директора  на РДПБЗН 

Ямбол комисар Кольо Гяу-
ров, който заедно със Стоян 
Тенев, нач. на РСПБЗН 
Стралджа,  поднасят спе-
циални поздравления към 
всички служители и техни-
те семейства с пожелания 
за много здраве, щастие и 
успехи. 

Както наградените така 
и всички останали огнебор-
ци от Стралджа неведнъж 
са давали доказателства 

за своята всеотдайност в 
работата и загриженост за 
опазване на населението от 
пожари и други бедствия. 
Затова се радват и на ува-
жението на гражданите с 
очакване за недопускане на 
пожари в района, за бързи 
реакции при възникване 
на бедствия и решителни 
действия за предотвратя-
ването на опасности от 
всякакъв характер.

Íàãðàäè çà ïåòèìà  Íàãðàäè çà ïåòèìà  
ïîæàðíèêàðè 

Äåöà è îãíåáîðöè ãàñÿò 
ïîæàð, ñïðèÿòåëÿâàò ñå
В горещия септемврийски ден децата от ДГ“Здравец“ 

в Стралджа  нарушиха ежедневните си  занимания.  
Демонстративно занятие  на  РСПБЗН Стралджа  пре-
дизвика жив интерес сред малчуганите. Предварително 
подготвени от учителите децата спокойно посрещнаха 
воят на пожарните коли, разстановката на техниката и 

униформените пожарникари. С особен интерес малките 
проследиха  демонстрацията на техниката, но особено 
щастливи се почувстваха когато  видяха, че сами могат 
да контролират водната струя и да „погасят огъня“. 
Момчетата по-решително, момичетата по-свенливо, но 
всички  с неприкрит интерес към случващото се  търсеха 
контакта с огнеборците и се радваха на вниманието. 
Според началника  на РС ПБЗН Стралджа Стоян Тенев 
това е най-добрия начин за запознаване на малките с 
професията „пожарникар“, за изграждане на интерес 
и доверие към мъжете, посветили се на нея, от там и 
правилното поведение на децата  при възникване на 
пожари, бедствия или други подобни ситуации.

Разделяйки се деца и пожарникари вече бяха приятели, 
готови за нови срещи.

КМЕТСТВО С.ВОДЕНИЧАНЕ ОБЯВЯВА
ÊÎÍÊÓÐÑ

Ìîÿòà óëèöà – íàé-÷èñòà, ìîÿò äîì – íàé-
ïîäðåäåí!

С посвещение на предстоящия празник на Стралджа, Архан-
геловден и във връзка с инициативата  „Да почистим България 
заедно!“

Цел: да поощрим всички , които обичат чистотата, реда и 
красотата.

Вярваме, че ако всеки почисти и подреди на улицата, около 
дома си, нашето село ще стане по-красиво и по-чисто за всички!

Нека хигиената, чистотата и реда бъдат на мода във Воденичане!
Критерии:
Състояние на улицата – по нея   да няма струпани боклуци или 

строителни отпадъци
Състояние на тротоара, зелените площи и цветни градинки
Състояние на оградата и фасадата на домовете
Цветен облик на дворовете по улицата
Авангардни хрумвания
Бонус ще бъдат всякакви инициативи за чистота, ред и красота 

по улиците и в кварталите
Конкурсът ще се отчита на всеки 6 месеца. Първият тур ще 

приключим на 1 ноември когато комисия, назначена от кметството 
ще направи проверка и ще разпредели наградите:

за най-поддържана чиста и красива улица 
ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА НАГРАДА – Грамота и предметни 

награди 
Победителите  ще бъдат публично оповестени. Имената 

им ще публикуваме и във в.“Стралджански вести“

Áëàãîäàðíîñò
  Приятно ми е да споделя, че напоследък все повече 

хора както от селото , така и живеещи в други населени 
места, изразяват благодарността си за добре поддър-
жания гробищен парк. Приемем това с благодарност и 
задължение да поддържаме създадената организация и 
грижовност за селото. 

Като кмет на с.Лозенец мой дълг е да изразя все-
общата ни благодарност към кмета на общината г-н 
Атанас Киров, който подпомага  всяка наша инициатива 
за косене на тревите, почистване на различни райони. 
Реален изпълнител на не малко от дейностите  е Нанчо 
Вълков с неговата бригада, които се отзовават на всяко 
повикване. Благодарим за това! Поклон и пред отзив-
чивостта на всички доброволци от селото дали своя 
труд  в кампаниите: Кольо Георгиев, Иван Парушев, 
Стоян Пенев, Цони Цонев, Паруш Стоянов, Атанас 
Йорданов,Райно Йорданов. Да, който можеше помогна 
с труд, а  Христо Стойнов и собствениците на „МУРРА 
2002“ Йордан Койчев и Стоян Желязков осигуриха не-
обходимите  препарати за пръскане.

С такива хора  всяко добро дело преуспява. Благо-
дарим ви!
ДИНКА КАРАИВАНОВА, КМЕТ НА С.ЛОЗЕНЕЦ

Äåñåòêè äîáðîâîëöè ïî÷èñòâàõà â  Ñòðàëäæà 
Почистването в Страл-

джа  започна в точно опре-
деления час. С благодарност 
към всички подкрепили 
идеята Гроздан Иванов, 
зам.кмет на общината, даде 
старт на трудовия ден. Под 
ръководството на секрета-
ря Роска Стойкова и след 
указанията на еколога Анна 
Грозева  групите се насочи-
ха към участъците. Много 
бързо първите чували вече 
бяха пълни с отпадъци. Това 
което направи впечатление е 
доброто настроение с което 
колектива на общината  из-
пълни доброволческата си 
мисия. И даде личен пример 
как всеки от нас може да 
докаже , че този град е наш 

и не ни е безразлично как ще изглежда.
В инициативата се включиха колективите и на детските 

градини в Стралджа.

снимка 4-3
È äåöàòà íà Çèìíèöà ñå ïîãðèæèõà çà 
÷èñòîòàòà

    Около 100 деца и ученици от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Зимница се включиха в инициативата „Да почистим България 
заедно“. С желанието през новата учебна година в училищния 
двор да бъде чисто малките  ентусиазирано събраха всички 
боклуци , почистиха и в района около училището. Тези грижи 
не са нещо ново за тях. През учебно време по няколко пъти 
учениците се събират, за да почистват двора. Екологичните 
теми присъстват и в часовете. Така  грижата за опазване на 
природата става част от ежедневието им и потвърждава, че 
имат изградена екокултура.

Óêàçàòåëíè òàáåëè êúì áèáëèîòåêèòå
 В изпълнение на проект „Пътят към библиотеката“ на 

фондация „Глобални библиотеки - България“ Община Страл-
джа организира поставянето на 15 бр.указателни табели към 
библиотеките в града и селата Войника, Тамарино, Зимница, 
Воденичане, Недялско. Целта е да се обозначи местоположе-
нието на обществените библиотеки оборудвани с компютри 
за безплатно ползване. Така община и фондация  подкрепят 
усилията за поддържане на равен достъп до интернет и ин-
формационни ресурси.

   На табелите  е изписано „Библиотека“ на български и на 
английски език с указваща стрелка за посоката към сградите. 
В Стралджа тези табели са общо 5 , а местата са избрани в 
зависимост от движението на хора и МПС. Така две от тях 
могат да се видят на кръстовището на улиците „Г.Станчев“ 
и „Хемус“  до сградата на общината, както и до подлеза, на 
ул.“Яворов“. В останалите села са разпределени по две табели. 
Така всички те вече са част от инфраструктурата от знаци и 
табели към пътната мрежа на общината.

Âúâ Âîäåíè÷àíå íàäïðåâàðà
Моята улица най-чиста, моят дом – най-добреден!
Хигиената, чистотата и реда  да бъдат мода в селото, жи-

телите да се надпреварват за постоянно добро поддържане на 
улиците, зелените площи и цветните градинки, да се стараят 
в грижата  за дворовете, оградите – да са боядисани. За това 
приканва обявеният от кметството конкурс, който ще има със-
тезателен характер. Ще се раздават награди, ще се поощряват 
авангардни хрумвания и всякакви инициативи за чистота, ред 
и красота по улиците. 

Успех на конкурса! И нека има последователи!



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В Деня на независи-
мостта жители и гости 
на с.Маленово присъст-
ваха на тържеството по 
откриване паметна плоча 
на загиналите във войните 
местни герои. Изписаните 
40 имена на  бойци отдали 
живота си  в Отечествена-
та  и Балканските  войни  
предизвикват уважение, 

признателност, почит. И 
цветята пред реликвата 
никога няма да увяхнат. 
Приветствено слово  под-
несе  Мария Димитрова, 
кмет на селото. От името 
на кмета на общината 
Атанас Киров обръще-
ние към присъстващите 
направи Гроздан Иванов, 
зам.кмет.

Жителите на с. Мале-
ново от години мечтаят да 
изградят паметна плоча 
на своите герои. Това е 
идея още на уважавания  
от селото Петър Георги-
ев, който  вече е на 97г. 
Едва сега, с настояването 
на кмета и читалищното 
ръководство, с активна-
та подкрепа на кмета 

Îòêðèõà ïàìåòíàÎòêðèõà ïàìåòíà ïëî÷à íà 
çàãèíàëèòå âúâ âîéíèòå

на общината Атанас Ки-
ров и помощта на редица 
други местни родолюб-
ци, паметната плоча е 
факт. За изграждането 
на фундамента помогна-
ха безвъзмездно Росен 
Иванов, Георги Михалев 
и младежи от Маленово. 
Цялото строителство   е   
с  общински бюджетни 
средства и дарителство 

от  Симеон Гроздев, Петър 
Петров/Агротех/, Стойчо 
Деспотов, Григор Иванов/
Сливен/, Райчо Петров/
София/, Петко Ангелов/
Бургас/, Желязко Петров/
Ямбол/. Много мило е 
участието и на   Михаил 
Антонов, пристигнал от 
САЩ. Чест прави  на хо-
рата от селото които също 

отделиха от минималните 
си пенсии, за да подпомог-
нат делото.  Гости от близо 
и далеч изразиха съпри-
частност към събитието. 
Срещнаха се роднини и 
приятели, които от години  
не са се виждали. Танцов 
състав „Въжички“ при 
НЧ“Стралджа 2016“ под-
несе празнична програма, 
която беше посрещната с 

възторг. Младите таланти 
Симона Иванова, Анелия 
Росенова, Стоян Росенов 
обраха ръкоплясканията. 
Спонтанно беше взето 
решение да се възста-
нови традицията на на-
родния събор, която е 
преустановена през 90-те 
години. Като естествено 
продължение на хубавия 

празник беше подредена 
дълга народна трапеза. 
Жените от пенсионерския 
клуб, заедно с девойки  от 
селото се погрижиха за 
всеки да има от курбана 
за здраве, дарен от Георги 
Петров Русков. Фойервер-
ки осветиха небето и хоро 
се изви със стари и млади. 
В  Маленово  най-добрият 

гост беше радостта!
   За хубавия празник, 

за активната и благородна 
помощ, за съдействието 
благодарност към всички 
поднесе кмета Мария Ди-
митрова, която прибави и 
обещанието, че всяка го-
дина по това време на своя 
събор селото ще посреща 
гости и ще празнува. 

„Ãðîçäîáåð" â Ëîçåíåö
 Красив есенен народен празник организираха в Ло-

зенец! "Гроздобер" с благослов за гроздето, за виното и 
за семената за посев. С пожелание за берекет, за здраве. 
Така, както е било далеч в годините - с бозумска седянка, 
с песни и танци. Под звуците на народна музика красиви 
девойки тъпкаха с голи нозе грозде в шарпана. Гости от 
близо и далеч се наслаждаваха на празника, радваха се. 
А домакините бяха неизчерпаеми на изненади.

Ñ ïðèçíàíèå êúì ìèíàëîòî, 
ñ äîáðî çà íàñòîÿùåòî
За четвърта поредна година в стралджанското с. Саранско 

домакини и гости  се събраха, за да отбележат  празника 
на църквата „Рождество Богородично“. Със звън на трите 
камбани бе дадено началото на празничната литургия, която 
отслужи свещеник Янко Донев.  „Ние приемаме построява-
нето на храма   като най-доброто случило се в Саранско. И 
това е денят, в който поднасяме уважение и благодарност 
към всички подпомогнали богоугодното дело, даваме своя 
обет, че ще живеем и работим с мисълта за повече добрини!“ 
каза в обръщението си към миряните  от името на Църков-
ното настоятелство  Минка Йовчева. Поздравление поднесе 
и Румен Димов, кметски наместник на селото. „Поздравявам 
ви за тази единност, която проявявате, за готовността ви да 
бъдете заедно в този хубав ден!“, приветствените думи на зам.
кмета Гроздан Иванов бяха допълнени с уверение от името 
на кмета Атанас Киров за  подпомагане на всяка  полезна 
инициатива. В обедните часове вече бяха готови 8-те казана 
с курбан, дарение за здраве от местни родолюбци. В обосо-
бената зелена зона в близост до църквата на дървените пейки 
и маси поседнаха всички участници в празника, за да хапнат 
от вкусното ястие, да се поразговорят и да си пожелаят нови 
такива срещи. За поддържане на празничния дух, за доброто 
настроение на всички  се погрижиха певческата  и танцова 
група при читалище Иречеково и мъжката певческа група при 
читалище – Каменец.

Òîïúë è íåçàáðàâèì ïðàçíèê
Спази обещание-

то си  читалищното 
настоятелство ,  ос-
новен   организатор 
на народния празник 
в с.Джинот. Ще се 
запомни като наси-
тен  с много емоции, 
с приятни срещи, с 
доставено истинско удоволствие за млади и стари, 
пристигнали да се навидят с роднини и приятели, да 
възкресят спомени, да се порадват на традицията. Във 
всеки дом джинотци посрещаха гостите  с пълни трапези 
и наздравици, а на площада се изви кръшно хоро. Пе-
сните на народния изпълнител Георги Костов създадоха 
настроението, ръкопляскания спечели и младият талант 
на Иречеково Николай Генов. Селото, прославило се с 
организацията на великолепния „Празник на традици-
ите“ и този път доказа родолюбие и горещо желание за 
съхраняване на народното наследство. Сигурен белег за  
това са и портретите на Левски и Ботев, които специално 
за празника украсиха  фасадата на НЧ“Изгрев 1958“.

Çâúí íà äæèíîòñêè õëîïêè
Пореден успех на колоритната кукерска група при 

НЧ“Изгрев 1958“ с.Джинот! Със своето участие във 
Фестивала на любителското и фолклорно изкуство 
„Морско надиграване и надпяване – На мегдана в 
Албена“ представителите на джинотското читалище 
очароваха многобройните летовници както с пищните 
кукерски костюми, така и с интересния обичай. Пред-
ставянето беше съчетано и със зрелищна разходка на 
маскираните мъже, момчета, момичета и деца когато 
всеки можеше да запамети събитието на снимка. Осо-
бено интересни бяха най-малките участници в групата 
– Николинка Георгиева/5г./, Иван Георгиев/7г./, Габриел 
Костов/12г./Данаил Митев/13г./, които добре са научили 
уроците от най-възрастните Жельо Желев, Румен Ан-
гелов, Милен Вълчев. 

Íàãðàäè çà 
ñàìîäåéöèòå îò Ïîëÿíà
Тази година всички свои успехи самодейците от По-

ляна посвещават на 95-та годишнина от създаването на 
местното читалище „Хр.Ботев 1922“. Така в с.Пряпорец 
на Националния фестивал на българския фолклор и на 
българските традиционни ястия  певческата група за 
автентичен фолклор се представи блестящо и  спечели 
първо  място.  За обичая „Поврънки“ самодейците по-
лучиха сребърен медал. Със златен медал се окичи и 
гайдаря  Георги Новаков. Групата оглави класирането   
на събора  „Света троица“. Родолюбците от Поляна  се 
представиха много добре  и на  събора  „Слънце грее, 
гугутка пее“ в с.Гугутка, Ивайловградско, където отново 
заеха първото място  и получиха златен медал. Успешно 
беше представянето  им  и на Тракийския жътварски 
събор в с.Странско.  

„Ñåëîòî íà îðåõèòå 
ïåå“  â ñ.Äîáðèíà
С иречековските самодейци, които знаят как се 

тачи българското
   Кукерска-

та група при 
читалище с. 
Иречеково с 
ръководител 
Стефан Дон-
чев  се завър-
на  с  Първа  
награда   от 
конкурса  за 
народно твор-
чество  на с. 
Добрина, Провадийско „Селото на орехите пее“. Момчетата 
успешно елиминираха  кукерските групи на Айдемир, Бозве-
лийско, Калипетрово и др. Отличието за маскираните мъже от 
Иречеково  се дължи както на пищните костюми, оригиналните 
маски така  и на  богатия ритуал представен пред множество-
то гости и журито. На сцената се изявиха и танцьорките от 
танцовата група „Незабравка“ с ръководител Румен Димов. 
Старанието с което танцуваха , удоволствието от  предста-
вяне на програмата доказа, че самодейците от Иречеково не 
само обичат богатия местен фолклор, те го носят в сърцето 
си, тачат своите корени и продължават традициите наследени 
от дедите. Това не е единствения успех на представителите 
на читалището. През лятото  певческата група показа май-
сторството си в гр. Средец. Второ място завоюваха  заедно 
с танцовата група и  на празника в с. Еленово. Самодейците 
обогатиха празника на с.Саранско, имаха покани за участие и 
в други села на общината, планират участие в различни 
фестивали и събори и през есента.



63 октомври 2017 г.

Ìúëíèÿ ïîðàçè 
âåêîâíî äúðâî
Сух гръм  разцепи вековно 

дърво в стралджанското село 

Александрово. Преди няколко 
дни  тежки облаци надвиснали 
над селото, светкавици разце-
пили небето и гръмотевиците 
следвали една подир друга. 
Преди   да са капнали дъждовни 
капки силен трясък стреснал 
хора и животни. Оказало се, 
че мълния е паднала върху 
вековното дърво в близост до 
старото училище. От разцепе-
ния  на две ствол  трески били 
пръснати на около 20 метра. 
Електрическият заряд е бил 
толкова мощен,  все едно че 
бомба е поразила дървото. До-
като  оглеждали пораженията 
александровци си спомнили за  
падналия преди няколко години 
гръм върху комина на една от 
къщите както и други случаи на 
паднали гръмотевици в селото.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

След 50 години щастлив 
семеен живот  за сем. Ма-
рия и Божидар Урумови от 

Стралджа  отново прозвуча 
„Сватбеният марш“. Отбе-
лязвайки своята „Златна 

сватба“ сред приятелите от 
клуб „Златна есен“,  щас-
тливците  получиха щедри 

Çëàòíà ñâàòáà â 
„Çëàòíà åñåí“
пожелания и подаръци, при-
помниха си най-красивите 
моменти  от съвместния 
живот, споделиха  и своята 
формула за постигане на 
разбирателство у дома: тя 
да бъде по-търпелива, той 
– по-великодушен. По стара 

народна традиция двойката 
повтори вълнуващи момен-
ти от сватбеното тържество  
- първата брачна наздрави-
ца, захранването с медена 
питка, първата целувка. 
Съхранили топлината на 
отношенията, доверието и 

обичта Мария и Божидар 
са пример за семейна двой-
ка  за която годините не 
само не пречат на добрите 
семейни отношения, но и 
ги заздравяват. Днес те се 
радват на  двама синове и 
внуци.

„Çåìÿ 
êàòî åäíà 
÷îâåøêà 
äëàí…“

   С  неподправен па-
тос декламира Георги 
Александров пред клуб 
„Дълголетие“познатото 
и обичано стихотворение 
на Георги Джагаров „Бъл-
гария“. Организираната 
среща  с посвещение на 
Деня на Съединението 
провокира и останалите 
да споделят мисли за Бъл-
гария. Донка Атанасова, 
председател на клуба,  
поднесе своето поздрави-

Почти няма човек в града, 
който да не е вдигал учуден 
поглед  към появилото се като 
че ли изневиделица високо 
дърво в централната тревна 
част до общината. Малцина 
знаят, че това е Пауловния 
от сорта Елонгата- най-бързо 
растящия вид. Екзотичното 
Дърво на бъдещето, както го 
наричат, е с височина от около  
5 м.  и  вече успешно догонва 
десетилетните борове в съ-
седство, а е съвсем в детска 
възраст. Посято символично в 
началото на мандата на кмета 
Атанас Киров преди три годи-
ни, понесло вандалщината  по 
скършване на върха, упорито 
се възстановило, дори  с две 
издънки. По съвет на позна-
вача Стефан Гашев, който  
предоставил младото дръвче 
на Велчо Велчев, едната е 
унищожена, за да се развие 
самостоятелно максимално 
добре. И това лято пауловния-

Èçóìðóäåíî äúðâî ñúáèðà 
ïîãëåäèòå â Ñòðàëäæà

цветовете се използват за чай 
и сиропи  против болести 
на черния дроб и жлъчката, 
срещу бронхити, а корените 
му извличат тежките метали 
от земята.  На година паулов-
нията  расте по 3 до 5 м., а  за 
18 мeсеца може да достигне…  
20 м. Има 70 г. живот.   

ÑÏÎÌÅÍ
Çà åäèí  èçðÿäåí îáùèíñêè ñëóæèòåë
През м.август т.г. от този свят си 

отиде  Курти Куртев, дългогодишен  
служител  в  община  Стралджа ,  нач . 
отдел“Административно-правен“, човек  с 
ярък характер и силно изразено обществено 
мнение. Стралджанци го помнят като ръко-
водителя на административния отдел, който 
компетентно отговаряше на всички поста-
вени въпроси, разглеждаше детайлно всеки 
казус, за да стигне до правилното решение.  
За него нямаше неразрешими проблеми.  Като изграден държа-
вен служител  той поддържаше  авторитета на институцията с 
въведените строги правила на работа, внимателно отношение 
към гражданите, точно изпълнение на законовия ред. Остави 
пример за държавническо поведение, за отношение към хората 
и работата. Добър спомен остави и като зам.директор на ССТ/
Селско-стопанския техникум/“П.Кабаков“ в Стралджа, който 
даваше образование и професия на  над 400 ученици годишно. 
Пословично остава неговото родолюбие , а  като дългогодишен 
председател на местно дружество за трезвеност  ще го запомним 
и с грижата му за трезвеността на нацията.  Г-н Куртев имаше  
отношение и мнение  за всички обществени събития, споделяше 
го открито,  сам даваше добри идеи. Негов кумир беше Апосто-
лът Васил Левски на когото посвети едно великолепно есе.  Да, 
имаше остро перо и не малко материали с неговия подпис се 
пазят във в.“Стралджански вести“ и ямболския печат.

 СВЕТЛА ДА Е ПАМЕТТА МУ! 
ПОМНИМ ГО С ДОБРО!

На годишнини и героични 
събития  посветиха турис-
тическия си поход група 
стралджански приятели на 
планината. Организиран от 
Туристическо дружество 
„Кале“, подпомогнат от Об-
щина Стралджа  с осигуря-
ване на транспорт,  походът 
в Стара планина се превърна 
в неописуемо преживяване 
за 9-мата ентусиасти меж-
ду които и  шестокласника 
Даниел Колев. По примера 
на възрастните момчето 

телно слово. Без покана 
всички запяха патрио-
тичните песни. Присъе-
динилите се към групата 
млади хора – внуци на 
сем. Ганка и Йордан Да-
нева  , които се включиха 

в хоровото пеене , споде-
лиха колко са очаровани 
от патриотичния дух на 
стралджанци и готовност-
та им да отбелязват подо-
баващо всеки празник от 
календара.

Òóðèñòè÷åñêè ïîõîä ñ ïîñâåùåíèå

издържа всички трудности 
и с това отправи предизви-
кателство към учениците да 
започнат подготовка и тре-
нировки за бъдещи турис-
тически преходи. ТД“Кале“ 
има възможностите и ресур-
са за организация на такива, 
предлага маршрути както за 
начинаещи, така и за по-на-
преднали туристи.

Туристическият поход 
на стралджанци, реализи-
ран като част от  проявите 
свързани с отбелязване на 
140 г. от Освобождението на 
България от турско робство, 
бе с маршрут прекосяващ 
историческия вр.Шипка. 
За 4 дни туристите успяха 
да изкачат вр.“Русалка“/
Мара Гидик/, съзерцаваха 
„Пеещите скали“ и „Кадем-
лийското пръскало“, преми-

наха през хижите „Тъжа“, 
„Партизанска поляна“, „Буз-
луджа“, наслаждаваха се на 
студената планинска вода 
от извора под х.“Мазалат“, 
снимаха се  при скалния фе-
номен „Виканата скала“… 
На героичния връх „Шип-
ка“ развяха българското 
знаме, поклониха се пред 
чутовния подвиг на бълга-
ри и руси. Краткият отдих 
на вр.“Бузлуджа“ съчетаха 
с разговор за историята на 
България и похапване на 
вкусни  диви къпини. Заре-
дени с много енергия и ро-
долюбиви чувства туристите 
се завърнаха в Стралджа. За 
да  разказват увлекателно за 
преживяното удоволствие да 
бъдат сред планината, в едни 
от най-красивите и героични 
кътчета на родината.

 Сред хилядите събрали 
се край казанлъшкия язо-
вир „Копринка“ на 14-ия 
събор на приятелите на 
Русия и тази година об-
щина Стралджа се отчете 
подобаващо. Два автобуса 
от Стралджа и Зимница 
пристигнаха, за да участ-
ват в събора с посвещение 
на 140 годишнината от 
Руско-турската война и 
епопеята на Шипка. Горе-
щият септемврийски ден 
не попречи на настрое-
нието на местните русо-
фили- антифашисти, които 
развяха трибагреника , 
пяха обичаните български 
и руски песни , разхождаха 
се по величествената стена 
на язовира припомняйки 
годините на неговото из-
цяло бригадирско строи-
телство. Някой от тях са 
редовни участници в това 
забележително събитие от 
първия до последния събор 
и споделят , че всеки път 
преживяването е вълнува-
що, запомнящо се.

Ïîðåäíî àêòèâíî ó÷àñòèå íà 
Ñòðàëäæà è Çèìíèöà

та просто полудя. Дали заради 
добрите климатични условия 
, дали заради грижите на сем.
Велчеви днес дървото – чудо  
придава екзотичен вид на 
района, предизвиква възхи-
щението на малки и големи. 
Същият вид се отглежда в раз-
садника на общината, частни 
собственици се радват вече  на 
създадена гора  във Воденича-
не,  единично пауловния расте 
и в други села на общината.

Пауловнията наистина е 
чудновато , универсално дър-
во, защото от него нищо не се 
изхвърля. Дървесината , която 
не се напада от дървояд, е 
чудесна за направа на мебели, 
облицовки, фурнири, музикал-
ни инструменти. Листата му 
са по-хранителни от люцерна, 
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Ïèñìî îò Áàäåí – Áàäåí
Ïî÷èòàòåë íà Âúëêàíà – ïðèÿòåë íà 
Ñòðàëäæà
С топли спомени 

за България и възхи-
щение към таланта 
на голямата народна 
певица Вълкана Сто-
янова  към община 
Стралджа се обърна 
германския граж-
данин Паул Франк. 
Кореспонденцията 
стана повод той да 
получи Алманаха 
за Конкурса-надпя-
ване „С песните на 
Вълкана Стоянова“, 
което го трогна дъл-
боко. „Приемам Вашето внимание като почит за мен. 
Сърдечна благодарност за Вашето писмо, за Алманах 
и значка на Вълкана Стоянова. За мен тя е една голяма 
певица за всички времена!“, пише с възторг г-н Паул 
Франк до кмета на общината Атанас Киров. Той бла-
годари за поканата да гостува за Празника на града. С 
извинението, че няма да може да присъства г-н Франк 
поднася своите искрени поздравления и пожелания за 
успехи.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

По-богат и по-
вълнуващ да бъде 
тазгодишния събор 
на с.Първенец, ре-
шиха организато-
рите на празника 
кметство и чита-
лище. И го постиг-
наха!

С поздравление 
на кмета Вичо Ко-
лев започна тради-
ционния народен 
празник. В него 
той не само отпра-
ви пожелания към 
своите съселяни и 
гостите, припомни 
древната история 
на селото, но обър-
на внимание  и на 
всичко постигна-
то през годината. 
А то се състои в 
поддържане чистия вид 

Ïúðâåíåö äîêàçâà èìåòî ñè

Да  почувстват  удо-
волствието от промяна 
на ежедневието, да усетят 
радостта от почивката, да 
се насладят на прекрасната 
природа, да получат мечта-
но спокойствие и радост! 
„Искахме да постигнем 
това за нашите потреби-
тели. И бяхме готови на 
всичко, за да го осигу-
рим!“, така обяснява наме-

рението си директорът на 
ДВУИ Маленово Янулка 
Иванова, която смело пред-
прие извеждане на група 
потребители за почивка в 
курорта с.Шипково. Цели-
те са постигнати, защото 
следва един чуден разказ 
за трепетна подготовка, за 
вълнението по време на 
пътуването, за изненадите 
от красотата на планинско-

то селище и прекрасното 
обслужване. Изборът пада 
на с.Шипково,  не само 
защото е един от най-ста-
рите курорти в България, 
но и защото тук базата е 
пригодена  и за инвалиди, 
има рампа, а това дава 
възможност в групата да 
се включат потребители, 
които за първи път  от …10 
г. напускат пределите на 

Âêóñåí îáÿä 
ñ äîáðà äóìà
Неизменна част от социалната политика на община-

та е грижата за възрастните, болни и самотни хора в 
Стралджа и селата. За тях е услугата Домашен социа-
лен патронаж/ДСП/, който осигурява топла храна за 
желаещите. Всеки ден от кухните в Стралджа , Каме-
нец и Войника към домовете на хората тръгват автомо-
билите. Социалните работници добре познават своите  
потребители и всяка среща започва с добра дума, с 
грижа за здравето и спокойствието на възрастните 
хора. Периодичните проверки от отдел „Хуманитарни 
дейности“ включват контрол на работата, препоръки 
за по-добра организация, проучване за качеството на 
храната. Само преди дни Недялка Димитрова, нач. 
отдел „Хуманитарни дейности“, направи своята по-
редна обиколка , която включва среща със социалните 
работници от ДСП Каменец и местни потребители. Тя 

лично се увери във вкусовите качества на приготве-
ната за деня храна – супа от спанак и мусака, а след  
проведения разговор с ползващи услугата от Каменец 
и Тамарино стана ясно, че хората са доволни от обяда 
и благодарят за грижите. „Услугата ДСП се предлага 
от години в общината, само в Стралджа потребителите 
са над 80, което доказва необходимостта. По селата, 
където пенсиите са по-ниски, общината търси начини 
за намаляване на таксите. Проучванията показват, че 
ДСП е необходим и все повече ще се налага.“, счита 
г-жа Димитрова, затова и стремежът на общината е 
да се въвежда по-подходяща  организация с актуали-
зиране на цените.  

Íà ïî÷èâêà â Øèïêîâî
Дома в Маленово.

Групата е от 14 потре-
бители, заедно с тях са  
служителите от персонала, 
които истински се раздават  
в грижите и вниманието. 
По време на почивката за 
всички е много приятно 
да релаксират в басейна 
с минералната вода, да се 
разхождат в парка,  като 
деца да се радват на при-
родните красоти. За да се 
завърнат в ДВУИ – Мале-
ново истински отпочинали, 
бодри и щастливи, с без-
брой впечатления, които 
с удоволствие споделят с 
останалите. 

Ръководството на дома 
това лято предприе мно-
жество  инициативи  за  
предразполагане на по-
требителите към създава-
не  чувства на радост  и 
удоволствие от живота. 
Бяха организирани няколко 
разходки до Стралджа с по-
сещения в   църквата, отдих 
в парка, след което всички 
знаят  къде са паметниците 
на загиналите, спират и 
до читалището, за да се 
снимат. Спокойно сядат в 
заведенията за почерпка, 
заедно празнуват рожде-
ните дни. И се чувстват 
щастливи.

на селището, ремонт на 
осветлението, поставяне на 

пейки и кошчета за смет, 
поддържане на маркиров-

ката, постоянна грижа за 
възрастните, самотните 
и болните, за децата и 
учениците, богата чита-
лищна дейност с успехи 
на самодейците, желание 
за  поддържане на тради-
циите и предаването им на 
по-младите… „Първенец 
може и ще бъде сред най-
добре поддържаните села 
в общината!“ категоричен 
беше г-н Колев, а одобре-
нието си хората изразиха 
с ръкопляскания. Народ-
ният събор тук се приема 
като най-добрия начин за 
привличане вниманието на  
живеещите извън селото, 
за оживяване на древна 
традиция, за осъществя-
ване на връзка между по-
коленията и задължителна 
приемственост. Поздрав-
ления в празничната вечер 

поднесе и Росица 
Стоева, общински 
съветник и коор-
динатор към  ПП 
ГЕРБ – Стралджа. 
Оркестър „Елхо-
во“ с ръководител 
Николай Георгиев 
пое щафетата, пре-
красната солистка 
Нели Танева изпя 
обичани народни 
песни, а танцов 
състав „Въжички“ 
при НЧ “Стралджа 
2016“ с ръководи-
тел Каньо Канев 
вдигна  настрое-
нието и на площа-
да се изви народно 
хоро.

Празничната ве-
чер приключи с 
фойерверки, които 

зарадваха малки и големи. 
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Ï Î Ê À Í À 
Çà îðãàíèçèðàíà  åêñêóðçèÿ äî 

ãð. ÎÄÐÈÍ /ÒÓÐÖÈß/ íà 14 îêòîìâðè 2017ã.
Цена 20 лв.
Тръгване – 5,30ч. от Клуб на пенсионера – Стралджа
Предвидено е посещение на българските църкви „Св.

Георги“, „Св.Св.Константин и Елена“, Селиме джамия
Желаещите да участват трябва да представят само  

ксерокопие на задграничен паспорт с валидност 6 ме-
сеца преди датата на изтичане на валидността.
Срок за записване 1.10.2017г. при Петко Атана-

сов. Тел. 04761 51 89 или 0894722132

 Няма шега! Новата 
учебна година започна! 
С веселия първи звънец, 
с букетите за любимата 
учителка, с усмивките  на 
по-големите ученици  и 
със страховете на първо-
лаците, с надеждите на 
родителите, с увереността 
на учителите…Всичко си 
е на мястото.

    В СУ“П.Яворов“ 
Стралджа  тържеството 
започна в точно опреде-
ления час. Вълнуващо, 

интересно, весело. Реду-
ваха се празничното слово 
на директора Валентина 
Маринова, поздравител-
ните думи от името на 
кмета, поднесени от  Роска 
Стойкова, секретар на об-
щината, с онези красиви 
думички- обещания от 
първокласниците: да се 
учат , да бъдат прилежни,  
с напътствията на вече по-
расналите второкласници. 
Настроението се допълва-
ше от  шарените балони и 

от белите гълъбчета, които 
полетяха във въздуха. На-
тежаха в ръцете на учи-
телите огромните букети, 
сълзи на радост изтриваха 
родителите, когато първок-
ласниците поеха по своя 
път към знанието и отново 
, когато  малките седнаха 
за първи път на своя чин.

   Щастлив да е пътят 
към науката, мили деца!

   Новата учебна го-
дина тържествено беше 
открита и в основните 

училища „Св.Св.Кирил 
и Методий“ Стралджа, в 
ОУ“Хр.Ботев“ Войника, в 
ОУ“Св.Св.Кирил и Мето-
дий“ Зимница. Прекрасни 
тържества с песни, танци 
и стихотворения органи-
зираха в детските градини 
„М.Рубенова“ и „Здравец“.

   15 септември вече е 
красивият спомен за деца, 
родители и учители. От тук 
нататък е трудът в името 
на знанието. По вода да 
им върви!

È çîâå ó÷èëèùíèÿ çâúí: Äåöà, åëàòå ïàê âúâ êëàñ!

ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ è 
Í×“ÑÒÐÀËÄÆÀ 2016“

Î Ð Ã À Í È Ç È Ð À Ò

 ôîòîêîíêóðñ íà  òåìà: 
”ÌÈÍÀËÎÒÎ ÍÀ ÍÀØÈß  ÃÐÀÄ“

С  посвещение на 8 ноември, Празник на Стралджа

Цели на конкурса:  
• да представи богатото и интересно минало на 

Стралджа 
• да предизвика издирвателска и събирателска дейност 

сред младите 
• да събуди местен патриотизъм
Отворете семейните албуми!
Прегледайте старите снимки!
Нека заедно съставим фотоалбумът на стара Стралджа:
• със сградите
• с личностите
• с обичаите и нравите
• с труда и отдиха
• с децата и възрастните
Най-добрите снимки ще бъдат публикувани на стра-

ниците на вестник“Стралджански вести“ и подготвени 
за изложба.

Снимките  да се представят в Общински музей, 
Снежана Вълкова. След сканиране на място веднага ще 
бъдат връщани. 
Краен срок за предаване: 25.10.2017г. 

От организаторите

Ñòðàëäæàíñêî ó÷àñòèå 

Â ñâàòáàòà íà ãîäèíàòà
Гроздан Иванов, зам.кмет на Община Стралджа и 

лидер на общинската структура на „Атака“ бе сред 
официалните гости на сватбата на Волен Сидеров и 
Деница Гаджева. 

"Чуй, китари звънят…” Не 
е невъзможно на площада в 
Стралджа да гостуват сами-
те „СИГНАЛ”! Благодарение 
поканата на община Стралджа 
градът се огласи от китарен 
звън и барабани, Данчо Кара-
джов изпълни най-обичаните 
хитове на групата. Много вдъх-
новяващо беше и това, че за 
първи път на стралджанската 
сцена прозвуча парчето „Про-
сяк или крал”. На добър път! 

На изпълнения пределно 
площад с фенове на рокди-
нозаврите, о т 7 до 70- го-
дишни ръкопляскаха и пяха 
заедно със своите любимци. 
По-възрастните си спомняха 
първите концерти на изгря-
ващата група, деца , които за 
първи път на живо виждаха 
що е това соло китара и бас 
китара, танцуваха щастливи, 
момичета снимаха без умора 
музикантите… Някак по-горди 
се почувстваха всички когато 
Гроздан Иванов,зам.кмет на 
общината, съобщи, че градът 
има своята родствена връзка с 
рокмузикантите- оказа се , че 

Истинско оживление на футбола се наблюдава тази година  
в община Стралджа. То се изразява не само в периодичните  
футболни турнири с различно посвещение и организатори, но 
и със създаването на нови отбори, които търсят изява. Така в 

È Ìàëåíîâî èìà ñâîÿ ôóòáîëåí îòáîð  
Лозенец вече  се гордеят със своя младежки  тим, който уверено  
пише своята история. Във Воденичане, които са наследници 
на доста интересна и богата  спортна дейност, футболистите  
не само постигат успехи, но и дават пример по обновление и 
опазване на базата. С голям ентусиазъм  само преди дни свой 
отбор сформираха  децата от Маленово, ръководител на който 
е Станислав Георгиев. Подпомагани от Мария Димитрова, 
кмет на селото, младите футболисти – местни и гостуващи 
през ваканцията ученици,  начело с капитана Атанас Дончев 
, реализираха своята първа победа  с 4:1 срещу отбора на Во-
деничане. Тимът няма треньор, но пък всеки от спортистите 
дава своя принос за развитието му като се признава приноса на 
вратаря Златко и голмайсторите Иван Атанасов, Стоян Недялков 
, Атанас Дончев. „Всички момчета от отбора са не само добри 
футболисти, но и активни помощници на кметството!“, гордее 
се с тях г-жа Димитрова, която намира повод да ги почерпи. 
Тя е уверена, че на предстоящия полуфинал нейните момчета 
ще се представят достойно и дори ще се окажат изненадата на 
летния  турнир. Момчетата, които играят футбол  в Маленово 
с истинско настървение, получават одобрението на родителите, 
които ги подкрепят и се гордеят с всяка тяхна победа.

дядото на фантастичния соло 
китарист на групата Сашо Ма-
риновски е от Стралджа! Заед-
но с него Жоро Янакиев, бас 
китара, Владо Захариев, бара-

банист, показаха какво значи 
да владееш до съвършенство 
музикалния инструмент. 

На финала - удивителната 
песен „Да те жадувам аз"! И 

фойерверки, и настроение , и 
очакване за нови такива срещи 
под звездите! Поздравления за 
гостите, благодарности към 
организаторите!


