
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР 
НА: 420 ЛЕВА;       
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50  ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕ-

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

ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
 Р. Стаматова   0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240                                                     

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!
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Îáùèíà Ñòðàëäæà ñåÎáùèíà Ñòðàëäæà ñå  
îáîðóäâà ñ îáîðóäâà ñ íîâà  ïîëåçíà íîâà  ïîëåçíà 
òåõíèêàòåõíèêà
Две нови машини са на 

гараж в община Страл-
джа- комбиниран багер 

- товарач на стойност 55 хил.лв. /
без ДДС/ и специален автомобил 
– автовишка  на стойност 15 500 

лв./ с ДДС/. Осигуряването им 
е факт след предложението на 
кмета Атанас Киров и решение на 

ОбС с цел подобряване работата 
на отдел ТСУЕ и решаване на 
проблеми по инфраструктурата  в 
града и общината, намаляване на 
разходите  свързани с технически 
дейности и подобряване качество-
то на всяка от тях.

Комбинираният багер- товарач 
е закупен след процедура по ЗОП, 
гл.8 а. От предложенията на яви-
лите се двама кандидати комиси-
ята предпочете по-добрата оферта 
на „Елтрак” България. Багерът 
ще се използва за прокопаване на 
канали и отводнителни канавки, 
почистване на дерета, регули, не-
регламентирани сметища и други 
дейности, които изискват такава 
техника. До момента общината 
е допускала сериозни разходи от   
сключвани договори за външни 
подобни  услуги. Както потвърди 
Божидар Нихорлиев, зам.кмет на 
общината,  като начало комби-
нираният багер-товарач ще бъде 
насочен за отработване дейности 
по  подадени сигнали от кметове-
те на селата, най-вече по решаване 
проблеми от обилните валежи. 

За водач на машината е назначен 
механизатор с необходимата 
квалификация и опит, жител на 
общината. Багерът е с  гаранция 
600 моточаса.

Специализираният автомобил 
– автовишка е закупен чрез   пря-
ко договаряне, тъй като сумата е 
под прага на 20 000 лв. Сделката 
се предхожда от предварително 
проучване на пазара, оглед  на 
няколко  машини, които са в 
ценовия диапазон. Изборът е 
направен след преглед от специа-
листи. Вишката е сертифицирана 
и сервизирана от контролните 
органи. Може да работи съгласно 
българското законодателство.  Тя 
също ще се контролира от от-
дел ТСУЕ като междувременно 
двама ел.техници са записани и 
вече участват в курс  за работа с   
хидравлично и механично повди-
гащи системи. Използването ще 
бъде най-вече за отремонтиране 
на ул.осветление, решаване на 
екопроблеми, събаряне на клони 
и дървета и при необходимост от 
други подобни дейности.

Ãîäèøíèíà íà âåñòíèêà, 
ïðàçíèê íà ÷èòàòåëèòå

Âñè÷êî çà ïðàçíèêà 
íà ñòðàíèöè 7 è 8
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ÏÐÈÅÌÍÀ
Народният представител ИВАН ЧОЛАКОВ ще има 

открита приемна в гр. Стралджа всеки трети понедел-
ник от месеца от 15 до 17 часа. 

Записване: в офиса на ПП ГЕРБ, Стралджа

Ã Ð À Ô È Ê
за чистене на съдовете за  битови отпадъци 
по  населените места в община Стралджа 

през 2016 година от фирма „БКС-Хр.Нанев”ЕООД

За населените места Стралджа, Зимница и Лозенец, 
където почистването се извършва двукратно всеки ме-
сец графикът е следният:

• Стралджа: 1,2 3 и 4 число; 16,17,18 и 19 число 
на месеца

• Зимница: 4 и 5 или 5 и 6 число; 19 и 20 или 20 
и 21 число на месеца

• Лозенец: 6 или 7 и 21 или 22 число на месеца
• 
За останалите населени места от общината, където 

почистването се извършва през двадесет дни маршрутът 
е следния: 

За месеците април,юни,август,октомври и декември:
Александрово,Поляна,Леярово,Каменец,Саранско – 1 

или 2 число; 21 или 22 число
Тамарино,Войника,Правдино – 2 или 3 число; 22 

или 23 число
Първенец,Богорово,Недялско,Люлин – 3 или 4 число; 

23 или 24 число
Иречеково,Палаузово,Воденичане – 4 или 5 число; 

24 или 25 число
Маленово, Атолово, Джинот и Чарда – 5 или 6 число; 

25 или 26 число

За месеците май, юли,септември и ноември:
Александрово,Поляна,Леярово,Каменец,Саранско – 

11 или 12 число;
Тамарино,Войника,Правдино – 12 или 13 число;
Първенец,Богорово,Недялско,Люлин – 13 или 14 

число; 
Иречеково,Палаузово,Воденичане – 14 или 15 число; 
Маленово, Атолово, Джинот и Чарда – 15 или 16 

число; 
Забележка: Ако посочените дати се падат в праз-

нични или почивни дни графикът се измества от след-
ващия първи работен ден.

 Иван Митев, предсе-
дател на Инициативен ко-
митет – с. Лозенец за сре-
щата с Цветан Цветанов, 
председател на комисията 
по вътрешна сигурност и 
обществен ред:

    „Проблемът с базата 
за съхранение на взрив-
ни вещества, огнестрел-
ни оръжия и боеприпаси 
„Стралджа - Мараш” съ-
ществува от 05.06.2012г., 
когато при взрива  в нея 
загинаха 3 души от гр. 
Стралджа – Николай  Го-
чев, Енчо Кремъков и 
Станимир Киров, 8 бяха 
ранени и бяха нанесени  
материални щети на 164 
жилищни и обществени 
сгради в с. Лозенец.    По-
вече от 3 г. Инициативният 
комитет  с подкрепата 
на Общински съвет гр. 
Стралджа,  прави неус-
пешни опити за промяна 
на законодателството, кое-
то да гарантира че траге-
дии от подобен характер 
няма да се случват. За 
съжаление опитите ни до 
този момент не срещнаха 
подкрепа от нито една дър-
жавна институция въпреки 
трагедиите от подобен 
характер, които се случи-
ха в бази за съхранение и 
утилизация на боеприпаси 
в България.  Благодарение 
на народния представител 
от ГЕРБ  г-н Иван Чолаков  
на 17.03.2014г. беше про-
ведена среща с г-н Цветан 
Цветанов – председател на 
парламентарната група на 
ГЕРБ и Председател на 
комисията по вътрешна 
сигурност и обществен 
ред и зам. председателят 
на комисията по отбрана  
г-н Валентин Радев, на 
която присъстваха кмета 
на Община Стралджа г-н 
Атанас Киров,  предсе-

дателят на Общинския 
съвет г-н Живко Ангелов, 
кметът на с. Лозенец  г-жа 
Динка Караиванова и аз 
като председател на Ини-
циативния комитет. Целта 
на срещата беше да изло-
жим нашите аргументи за 
промяна в нормативната 
уредба и за това, че база 
„Стралджа-Мараш” не 
може да съществува на 
територията на община 
Стралджа като база за 
съхранение на взривни 
вещества, огнестрелни 
оръжия и боеприпаси по-
ради  рисковите обекти, 
които се намират в близост 
до нея, а именно:

1.   Централен газопро-
вод с национално значе-
ние – на около 1300 м. по 
който преминават 13 млрд 
куб.м. газ

  2. Газокомпресорна 
станция „Лозенец” об-
служваща централните 
газопроводи за Гърция и 
Турция - само на 3 км по 
права линия

 Тези два обекта съгл.
чл.137(1) от ЗУТ се считат 
за обекти от първа катего-
рия. Освен това съгласно 
Постановление № 181 на 
МС/20.07.2009г. са опре-
делени като стратегически 
обекти и дейности, които 
са от значение за нацио-
налната сигурност.

3 .  Водохранилище 
- захранващо с питей-
на вода населението на 
гр.Стралджа,с.Лозенец, 
с.Атолово, с.Воденичане 
- на по-малко  от 400м.   
Съгласно Постнановление 
№ 181/20.07.2009г. осигу-
ряването на питейна вода 
се счита за стратегическа 
дейност.

4.  Главен път от І-ви 
клас  София-Бургас- на 
около 800м.- който също 

Â î÷àêâàíå íà 
çàêîíîäàòåëíà èíèöèàòèâà

е обект от първа категория 
и от значение за национал-
ната сигурност.

5. гр. Стралджа – на 
5000м.

6. с. Лозенец- на около 
2000м.

7. Пътен възел Петолъч-
ката - на около 1300м.

8. Туристическа хижа 
„Люляк-” на около  450м.
Имайки предвид че по 

време на взривовете сна-
ряди и осколки летяха на 
повече от 6 км. и по щаст-
лива случайност нямаше 

пряко попадение  върху 
Газокомпресорна станция 
„Лозенец”, което щеше да 
доведе до апокалипсис  в 
района, нашето предло-
жение  за законодателна 
промяна пред народните 
представители е:

 „Складове  за съхра-
нение и утилизация на 
боеприпаси и взривни ве-
щества  не могат да бъдат 
изграждани на разстояние 
по-малко от  6 км. от ур-
банизирани територии, 
обекти от първа категория 

 Състав от трима съдии от Ямболския окръжен съд вър-
на делото за взривовете край пътния възел "Петолъчката", 
при които на 5 юни 2012 година загинаха трима души и 
няколко бяха ранени, за ново разглеждане от Районната 
прокуратура, съобщиха от съда.

Според окръжните съдии в обвинителния акт не са 
изложени обстоятелствата за начина на извършване на 
престъплението за всеки от обвиняемите - собственикът 

и стратегически обекти от 
значение за националната 
сигурност”.
В подкрепа на това на 

срещата представихме 
подписка с над 700 подпи-
са на жители от региона, 
които са против всякакви 
опити база „Стралджа 
-Мараш” да бъде възста-
новена.  
След проведената сре-

ща виждаме лъч надежда, 
че проблемът най-накрая 
ще намери своето реше-
ние. Г-н Цветанов и  г-н  

Радев  изразиха  мнение, 
че въпросът  с разположе-
нието на такива бази тряб-
ва да бъде решен законода-
телно.   Така, че очакваме 
законодателна инициатива 
от тяхна страна.    
Най-искрено се надя-

вам, че след толкова го-
дини и толкова трагедии, 
проблемът с разположе-
нието на бази за съхра-
нение на боеприпаси и 
взривни вещества ще на-
мери  правилното реше-
ние!”

Äåëîòî çà âçðèâà êðàé 
Ïåòîëú÷êàòà äîíèêúäå

на фирмата за утилизиране на боеприпаси Делислав Делев 
и началникът на производството Иван Пеев. В края на 
миналата година Районният съд оправда двамата подсъ-
дими, че не са взели необходимите мерки за сигурност 
при унищожаването на боеприпаси чрез взривяване, а 
в складовете е имало по-големи количества взривни ве-
щества от допустимото. По този начин са причинили по 
непредпазливост гибелта на работниците и са нанесли 
щети за повече от 62 милиона лева.



3 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

По покана на Живко 
Ангелов, председател на 
ОбС – Стралджа, в об-
щественото обсъждане на 
бюджет 2015 взеха учас-
тие общински съветници, 

кметове и км.наместници, 
ръководители на учебни и 
социални заведения, НПО, 
представители на бизнеса 
и синдикати, граждани. 
В присъствието на кмета 

Атанас Киров експерти от 
общинска администрация 
представиха приходите и 
разходите през годината с 
конкретен анализ и изводи 
за финансовото състояние 

на общината.
След общественото об-

съждане  на отчета по бю-
джет 2015 той ще бъде 
предложен за обсъждане 
и в ОбС.

Îáùåñòâåíî îáñúæäàíå 
íà îò÷åò ïî áþäæåò 2015

Ïëàòåòå è ñïåñòåòå!
Община Стралджа, звено „Местни данъци и такси” 

съобщава, че започна събиране на местните данъци и 
такса битови отпадъци. Платилите целия налог за го-
дината в срок  до 30 април ще ползват задължителната  
отстъпка от 5 %. 

Всеки собственик на имот и МПС може да направи 
справка за дължимия данък сгради, такса смет и данък 
МПС и по електронен път чрез страницата на общината. 
Всички собственици, притежаващи имот на територията 
на общината и МПС ще получат съобщения за размера 
на текущите и стари данъците и възможните срокове 
за плащане.

Äèñöèïëèíèðàù åôåêò îò 
ïðîâåðêè íà ÍÀÏ â ðèñêîâè ñôåðè
Вдигане на оборотите, дисциплиниращ ефект и 

130 акта са резултатите от осъществения засилен 
контрол от инспекторите от отдел „Оперативни 
проверки” на НАП Бургас по спазване на данъч-
но-осигурителното законодателство в рискови, 
по отношение на укриване на данъци, сектори, 
информираха от приходното ведомство. От нача-
лото на годината инспекторите на териториалната 
дирекция са извършили над 600 проверки на паза-
ри, борси, тържища, както и на лица и търговци, 
търгуващи и произвеждащи цветя и растения в 
Бургас, Ямбол и Сливен. Извършени са и физи-
чески наблюдения на общо 45 търговски обекта 
- закусвални и павилиони, продаващи тютюневи 
изделия. В дните около 8 март са проверени 43 
обекта, извършващи търговия с цветя и расте-
ния, като съставените актове са 13. Най-честите 
нарушения са неиздаване на касови бележки и 
разлики в касовите наличности. „Нашите дейст-
вия със сигурност постигнаха дисциплиниращ 
ефект в проверяваните сектори. Целта на този 
вид контрол е извеждане на оборотите  в мак-
симална степен на светло, заплащане на реални 
данъци и регистрация на фирми по ЗДДС, които 
реално са достигнали оборота за задължителна 
регистрация, но умишлено декларират по-ниски 
стойности”, коментира директорът на ТД на НАП 
Бургас Татяна Кънчева. 
От приходното ведомство уточниха още, че за 

ефективността на контрола по спазване на данъч-
но-осигурителното законодателсто изключително 
спомага и системата за дистанционна връзка на 
касовите апарати с НАП, която автоматизирано 
следи за оборотите в търговските обекти. Софту-
ерът сравнява приходите на търговците от всеки 
икономически бранш и в зависимост от терито-
рията, на която се намира обектът, посочва онези 
от тях, чиито приходи значително се различават от 
средните за дейността или региона. Така системата 
автоматично открива рискови обекти, чието да-
нъчно поведение се отклонява от типичното и ин-
спекторите на приходната агенция ги посещават, 
за да проверят на място спазването на данъчните 
правила. Системата следи и за други отклонения 
в отчитането на приходите като струпването на 
продажби в края на работния ден, като през целия 
ден оборотите са силно занижени, концентриране 
на обороти в края на месеца и други подобни. 
Софтуерът на приходното ведомство позволява 
и дистанционен достъп на данъчните до всяко 
отделно фискално устройство, като е възможно 
инспекторът да даде команда на касовия апарат 
да отчете междинния оборот и при последвала 
проверка на място да сравни сумата, регистрирана 
на устройството с наличните пари в касата. 
Законът предвижда санкция за неотчитане на 

обороти от 2000 лева за всяка неиздадена касова 
бележка от търговец, но глобата може да достигне 
10 000 лева и запечатване на обекта, ако няма касов 
апарат или той не е свързан със сървърите на НАП.
Сигнали за укриване на обороти и други да-

нъчни нарушения могат да се подават от цялата 
страна на телефона на НАП 0700 18 700 на цената 
на градски разговор. 

Отчет  за  изпълнение 
дейностите от Общинска-
та програма за закрила на 
детето  утвърди Общин-
ската комисия за закрила 
на детето в Стралджа. Под 
ръководството на Недялка 
Димитрова, гл.експерт ОСД 
при общината,   присъства-
щите  директори на учеб-
ните заведения в общината,  
секретар МКБППМН, пред-
ставители на РУ-Стралджа, 
отдел „Закрила на детето 
при Дирекция „Социално 
подпомагане”, РЗИ  и   РИО 
– Ямбол задълбочено обсъ-
диха представения отчет 
по всеки от приоритетите. 
Вниманието беше насочено 
най-вече върху грижата за 

намаляване детската бед-
ност и условия за социално 
включване на децата, оси-
гуряване равен достъп до 
качествена предучилищна 
подготовка и училищно 
образование и закрила на 
деца с изявени дарби, подо-
бряване здравето на децата, 
насърчаване участието им 
при формиране и изпълне-
ние на политики, свързани с 
техните права и отговорно-
сти. Наложи се изводът , че 
в изпълнение на Програмата 
за закрила на детето  общи-
ната гарантира шанса за ре-
ализиране на един успешен 
модел за работа с децата и 
постигане на онова равнище 
на грижи и сигурност на се-

Ïîëèòèêè çà çàêðèëà íà äåòåòîÏîëèòèêè çà çàêðèëà íà äåòåòî

мействата и децата, каквито 
имат развитите европейски 
държави. Сериозно беше 
коментиран и въпроса за 
пропускателния режим и 
видеонаблюдението в учи-
лищата на общината.

Комисията единодушно 
прие и предложения проект 
за Общинска програма за 
закрила на детето за 2016г. 
Документите ще бъдат пред-
ложени на вниманието на 
ОбС.  

Ïúòåøåñòâèå ïðåç êîíòèíåíòè
На 23.03.2016 г. в ОУ “Св. Св. Кирил и Мето-

дий“ гр.Стралджа се проведе интерактивен урок 
по български език и литература  с учениците от 
VІІ клас на тема:“Пътуващият човек и чудото на 
природата“.
Целта на урока: Да стимулира интереса на уче-

ниците към творчеството на Алеко Константинов 
и обогатяване знанията им по география, чрез 
включване на междупредметни връзки .
Чрез Алековото писано слово, под вещото  ръ-

ководство на преподавателите си Таня Тончева и 
Виолета Атанасова,  учениците пътешестваха през 
континенти и океани, посетиха виртуално нови 
земи , насладиха се на „чудото Ниагара“.

Çà êàíäèäàòèòå 
çà âîåííà ñëóæáà

 Със заповед № ОХ -168/29.02.2016г. на ми-
нистъра на отбраната на РБългария е разкрита 
процедура по обявяване на 42 длъжности за лекари 
и 5 за медицински сестри във Военномедицинска 
академия за приемане на военна служба. Срок за 
подаване на документите във Военно окръжие 
- Ямбол до 15.04.2016г. Кандидатите да не са по-
възрастни от 40 г. за лекарите и 33 г. за медицин-
ските сестри.

Със заповед № ОХ -195/11.03.2016г. на ми-
нистъра на отбраната на РБългария е разкрита 
процедура по обявяване на 89 длъжности от Воен-
новъздушните сили за приемане на военна служба. 
Кандидатите да не са по-възрастни от 32 години.

Със заповед № ОХ - 197/11.03.2016г. на ми-
нистъра на отбраната на РБългария е разкрита 
процедура по обявяване на 50 длъжности от Съв-
местното командване на силите за приемане на 
военна служба. Кандидатите да не са по-възрастни 
от 32 години.

Със заповед № ОХ - 214/15.03.2016г. на минис-
търа на отбраната на РБългария е разкрита проце-
дура по обявяване на 29 длъжности в Национална-
та гвардейска част за приемане на военна служба. 
Кандидатите да не са по-възрастни от 32 години.

За справки и допълнителна информация: ОБ-
ЩИНА СТРАЛДЖА, СТАЯ № 19, ЯНИ МЕРА-
ЗЧИЕВ - тел. 04761 5366 или 0884788408

За  пореден 
път ГПЧЕ „Ва-
сил Карагьозов”-
Ямбол  б еш е 
д о м а к и н  н а 
международно-
то  състезание 
“Лингвистич -
но кенгугу”. То 
включва  уче -
ници от 3 до 12 
клас, разделени 
в пет възрасто-
ви групи. Със-
тезанието има 

ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ” ñ ïúðâà íàãðàäà 
îò „Ëèíãâèñòè÷íî êåíãóðó”

занимателен характер и оценява 
езиковите и граматическите 
умения по английски, френ-
ски, немски и испански език, 
както и знанията за историята, 
културното и литературното 
наследство, традициите и бита 
на Англия, Франция, Германия 
и Испания. В надпреварата 
участваха ученици от ГПЧЕ 
“Васил Карагьозов”, НУ “Про-
фесор Петър Нойков, НУ“Св.
Св. Кирил и Методий” и СОУ 

“П. К.Яворов“.
На 16.03.2016г на специ-

ално организирана церемо-
ния Гимназия с преподаване 
на чужди езици „Васил 
Карагьозов” награди побе-
дителите в Международния 
конкурс „Лингвистично 
кенгуру”. Първото  място в 
група IX - X клас завоюва 
Мая Дичева , ученичка от 
IX клас при СОУ “П. К. 
Яворов“ - Стралджа. Браво!
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Òîäîðîâäåí â Ñòðàëäæà
Тодоровден е един от празниците, които в Стралджа 

т р а д и -
ционно се 
отбеляз -
ват. Соб-
ственици 
н а  кон е 
и  хо р а , 
които ро-
д о в о  с а 
свързани 
с отглеж-
дането  и 
обичта към ездитното животно, излязоха в съботния 
ден, за да наблюдават традиционните надпрепускания 
и изложба на амуниция. Община Стралджа в ролята 
на организатор предизвика не малко участници в със-
тезанието. Жури определи най-добре представилите 
се , а кметът Атанас Киров лично връчи наградите на 
победителите. При надпрепускане на 1800 м. на първо 
място - Йордан Динков Йорданов с кобила Искра, на 
второ място - Милчо Йорданов Иванов с кон Сара и 
на трето - Вихър Милчев Атанасов с кобила Ангелина. 
Класиране при 2000 м.: първо място Атанас Иринков 
Йорданов с кон Фламинго, на второ - Велчо Андонов 
Андонов с кон Мартин и на трето - Исус Иринков Сто-
янов с кон Самурай. В показа на амуниции с награда 
за първо място си тръгнаха Йордан Белев Димитров 
от Стралджа и Георги Петров Русков от Маленово. 
Журито връчи две втори награди - на Веселин Петров 
Шидерски и Тодор Стоянов Тодоров от Стралджа. На 
трето място се наредиха Станимир Теменужков Киров 
и Ахмед Алиев Айвазов.

Òàìàðèíî è Ñàðàíñêî 
çàåäíî íà êóøèèòå

Двете съседни 
села тази година 
се обединиха в 
желанието да от-
бележат колкото 
може по-инте-
ресно народния 
празник Тодо-
ровден. Домаки-
ните от читали-
ще и кметство 
Тамарино, които 

имат опит в поддържане на традицията, предизвикаха 
жив интерес сред жители и гости на селото. Заедно с 
участниците  и от Саранско коне и ездачи дефилираха 
от центъра на селото до покрайнините където пред 
многобройна публика  се проведоха и състезанията. 
Наградите, осигурени от местното читалище, връчваха 
кметовете на селата Недялка Илиева и Румен Димов.

Най-добре представилият се Стилиян Деянов Стой-
ков  от Тамарино оглави класирането. Награда за второ 
място получи  Ангел Митев Василев от Саранско. На 
трето място се нареди Боян Денев Коев от Тамарино. 
Журито  предвиди парична награда и за останалите 
участници като специално беше отличен и най-малкия 
участник Николай Димитров Гергинов.

Êóêåðè îøåòàõà è â Ìàëåíîâî
Безброй хло-

пки  огласиха 
с.Маленово. В 
кукерската гру-
па тази година 
се включиха не 
малко  млади 
хора специално 
пристигнали на 
село. „Всеоб-
щото желание 
е да възродим 
традицията, да 
се обединим млади и стари и да постигнем нещо красиво 
и добро!”, обяснява всеобщия ентусиазъм кметът на 
селото Мария Димитрова. Тя разказва за красотата и бо-
гатството на всеки от кукерските костюми, за идеите да 
се обогати традицията, за благословията на булката във 
всеки дом, за настроението и радостта на маленовци от 
празника. Не пропуска да поднесе голяма благодарност 
и към библиотекарката на селото Албена Господинова, 
която не само помогнала за организацията на игрите в 
Маленово, но и сама се включила в тях.

Îòëè÷íî ïðåäñòàâÿíå íà 
Íàöèîíàëíèÿ êîíêóðñ 
"Âîäàòà- èçâîð íà æèâîò"
За поредна година Община Бургас и Общински дет-

ски комплекс проведоха Националния конкурс "Вода-
та- извор на живот". Той е в четири раздела: "Поезия", 
"Изобразително и приложно изкуство", "Фотография" 
и "Мултимедийни презентации" и се провежда на 22 
март- Световния ден на водата. След предварителна се-
лекция до национална защита пред комисия от експерти 
еколози и химици бяха допуснати 15 презентации във 
втора възрастова група /9-12 клас/. Симона Георгиева 
Георгиева ученичка от ХII клас при СОУ "П. К. Яворов" 
гр. Стралджа бе допусната до защита и получи грамота 
и плакет за отлично представяне. 

Министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева изпрати поздравително писмо до организа-
торите и участниците в Националния конкурс "Вода-
та- извор на живот", в което изразява радостта си от 
ангажираността на младите хора за опазване на водите 
и съпричастността им към проблема. В писмото се казва 
още: "Горда съм с вас, защото използвате таланта си за 
популяризирането на една добра кауза- опазването на 
околната среда и водите."

Ïðîëåòåí ïðàçíèê 
На 22 март 2016 година учениците от ПИГ IIб, IIв и 

IIIб клас при СОУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа проведоха 
тържество за посрещане на астрономическата пролет. 
Децата рецитираха стихове, пяха песни, а учениците 
от ПИГ IIIб,в клас представиха кратък мюзикъл, който 
възхити публиката. Присъстваха много гости, родители 
и учители.

È „Çëàòíà åñåí” çàïðîëåòè
По традиция пенсионерски клуб "Златна есен" 

гр.Стралджа посрещна пролетта в съчетание с  отпразну-
ване рождените дни на Иван Димитров , Ганка Петрова 
, Ганка Калчева , Веска Парушева , Стоянка Божкова , 
Митка Бомбова ,  Тройка Иванова , Мария Енева , Мишо 
и Величка Вътракови. Между тях юбиляри бяха Иван 
Димитров , Ганка Петрова , Величка Вътракова и Митка 
Бомбова. На всички бяха поднесени цветя с празнични поз-
дравления и подаръци. Изненадващо самата  пролет влезе 
в клуба и поведе хорото при което всички пенсионери се 
развеселиха и "подмладиха". Повишихме настроението 
си песни и още хора и танци.

Ïðîëåòòà ãðåéíà è çà “Äúëãîëåòèå”
Познати и обичани стихотворения за пролетта проз-

вучаха в Стралджа. Нарциси и зюмбюли подари Стоянка 
Божкова, в ролята на Пролетта, на всички гости в пен-
сионерския клуб „Дълголетие” . Звучаха светли песни в 
хорово изпълнение и соло, красиви слова се редиха и хора 
се извиха. Членовете на клуб „Дълголетие” вдъхновено 
казаха „Добре дошла” на пролетта с надеждата, че идват 
дни на слънце и топлина, дни на полезен труд в градините. 
За да се събуди енергията, да се усмихнат лицата. Така 
както е било винаги.

Поздравление за белоцветния сезон поднесоха Донка 
Жечева, председател на клуба и Николинка Стойчева. Като 
добър режисьор на празника Петранка Рахнева се потруди 
да има безброй изненади за всички. Самоинициатива на 
жените беше кулинарното пролетно ревю. И докато весел-
бата стопли сърцата най-инициативните вече споделяха 
поредните идеи за отбелязване на предстоящия Великден.

Íà áåðåêåò äà å! Æèâè è çäðàâè, ãðàìîòíè è èìîòíè!
Щедри пожелания отпра-

виха кукерските булки  на 
групите, участници в поредния 
Общински кукерски празник в 
Стралджа. На здраве и берекет 
да се радват всички и  грамотни 
и имотни да бъдат. Множе-
ството зрители истински се 
наслаждаваха на красиви гугли 
и капашони, звукът на безброй 
хлопки огласи площада, вятъ-
рът развя разноцветни кордели, 
губери, завески , навуща и 
гети показаха като на изложба 
маскираните. Всеки от оби-
чаите беше един красноречив 

народен театър на открито. И 
ръкоплясканията за групите 
бяха заслужени.

Стралджанци  за пореден 
път доказаха своята  готовност 
ревниво да пазят, разпространя-
ват и обогатяват древната тра-
диция на кукерските игри. Кме-
тът Атанас Киров припомни 
значението на тези игри, насочи 
вниманието на младите към 
тях, прикани за запазване на 
любовта  към местния фолклор. 
Споделяйки своите спомени от 
участие в кукерските игри от 
детството г-н Киров благодари 

на родители и по-възрастни 
които  с умение и много любов 
разпалват интереса към кукер-
ските игри. И се превръщат в 
незаменими  пазители на тази 
традиция.

След като пред журито с 
председател Нели Тончева пре-
минаха всички групи стана ясно 
и класирането. Наградите за 
първо място спечелиха кукер-
ските групи  на селата Глушник, 
Джинот и Гранитово. На второ 

място се наредиха  кукерите на  
Лозенец и Иречеково, на трето 
-  Първенец и с.Камен. Специ-
алната награда зарадва дома-
кините-  кукерите от читалище 
„Просвета 1892” Стралджа, 
които бяха и най-многобройни, 
и най-красиви. За прекрасно 
представения народен обичай 
по заораване и засяване, за 
достойното продължаване на 
традицията наградата на кмета 
получиха кукерите от Зимница.
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Ñòàðò íà ñèëíà ôóòáîëíà ãîäèíà

Футболните фенове от 
Стралджа и общината имат 
предостатъчно пролетни 
емоции. Стадионът в града 
всеки ден е оживен от тре-
нировките на мъже , юноши 
и деца. Стартираха първите 
приятелски срещи, които 
донесоха и първите победи 
на ФК”Стралджа 2015”.

В първия си за годи-
нат а  приятелски  мач 
ФК”Стралджа 2015” като 
гост излезе срещу ФК „Ре-
чица”. С едно приятно тем-
по момчетата записаха рав-
ния резултат 2:2. Последва 
футболна среща с ФК Айтос 
която приключи с 2:1 за 
Стралджа и пожелания да 

завалят нови победи. Трети-
ят приятелски двубой беше 
с Елхово, който завърши 
при равен резултат 1:1.

С добра подготовка и 
мотивация за успешен старт 
на областното първенство 
момчетата от ФК”Стралджа 
2015” с капитан Валентин 
Иванов записаха първата 
си изява по програмата. 
Резултатният двубой срещу 
Инзово приключи 5:2 за 
Стралджа и еуфория сред 
публиката. Като голмай-
стори се изявиха Мартин 
Георгиев, Милен Христов. 
Кметът на общината Ата-
нас Киров, който участва 
във всички мачове, също 
реализира попадения в про-
тивниковата врата, което 
още повече амбицира фут-

болистите за победа.
Истински фурор сред 

любителите на футбола 
в Стралджа предизвика и 
срещата на ФК"Стралджа 
2015" срещу отбора на Бо-
лярово, която завърши с ре-
зултат 6:1 за Стралджа. По 
два гола записаха Мартин 
Димитров и Йордан Толев, 
по един добавиха Алек-
сандър Лужецки и Милен 
Христов. 
Междувременно юноши 

младша възраст изиграха 
в Стралджа един добър 
мач от областното първен-
ство срещу Несебър, който 
завърши с резултат 2:1 
за Стралджа. Със същия 
резултат 2:1 Стралджа се 
наложи срещу отбора на 
Бояджик. 

”Селекцията - юноши 
младша възраст на ФК 
Стралджа, водена от из-
вестния ямболски футбо-
лен педагог-Христо Ко-
лев-Хитона, продължава 
впечатляващите си изяви 
в първенството на зона 
Бургас. В домакински мач 
младите стралджанци по-

бедиха състава на прекия 
си конкурент за второто 
място - Несебър. След цен-
ната победа стралджанци 
пазят шансове и за атака на 
първото място. По-важното 
е , обаче , че Хитона успява 
да прави качествени дет-
ско-юношески формации”, 
коментират специалистите.

Ìëàäèòå ñïîðòíè òàëàíòè íà Ñòðàëäæà
Те са млади, талантли-

ви, борбени. Успешно се 
вписват в елитни българ-
ски или чуждестранни 

отбори. Постигат свои-
те успехи с труд, воля 
и амбиция. Очаква ги 
спортно бъдеще, което 

радва както родителите, 
близките така и прия-
телите от Стралджа. За 
такива млади спортни 

таланти  ще ви разказ-
ваме в новата  рубрика 
на в.”Стралджански ве-
сти”.

Пламен Пенев е на  14 
години. Роден в  Ямбол на 
1 януари 2002г., в семей-
ството на  Стоянка и Деян 
Пеневи. От първи до шес-
ти клас учи в  СОУ ”П. 
Яворов”- Стралджа, след 
което продължава в Стара 
Загора, спортно училище 
„Тодор Каблешков”, спе-
циалност „футбол”. 

За първи път излиза на 
стадиона в родния град 
Стралджа когато е едва на 
6 г. В състезателни мачове 
излиза с   детския футбо-
лен отбор с треньор Сте-
фан Танев.Там записва 
и първите си попадения 
във футболната врата. 
По-късно  се включва в 
представителния детски 
отбор с треньор Христо 
Колев  и бележи нови  
успехи на терена. От тук 

тръгва и развитието му 
като футболист.
От 2014г.  се състезава 

в „Берое” Стара Загора 
с треньор Атанас Ри-
барски, където  играе и 
до момента. Миналият 
сезон е голмайстор на 
отбора.
Измерва постижени-

ята си с  изиграни  над 
100 мача, вече не брои 
вкараните голове. Има 
амбицията да постигне 
класата на Кристиян Ро-
налдо, харесва стила на 
Димо Бакалов. Счита, че 
във футбола особено цен-
ни са качествата бързина, 
техничност, дисциплина, 
отговорност заедно с ог-
ромно желание за спорт-
ни успехи и любов към 
Голямата игра. 
През 2014г.  е отличен 

като „Най-добър напа-
дател” до 12г. в турнира 
на „Кока кола”- Ямбол и 
участва в официалната 
церемония  по връчване 
награди на най-добрите 
млади футболисти у нас 
от турнирите по Нацио-
налната програма”Децата 
и футбола” 2014г. Награ-
ден с поименна купа  на 
Асоциацията на българ-
ските футболисти която 
му връчва лично Даниел 
Боримиров.
Пламен е амбициран 

да постигне много фут-
болни успехи. След ня-
колко месеца предстои  
турнирът на най-добрите 
малки футболисти на 
България. Младият спор-
тен  стралджански талант 
силно се надява да е сред 
тях. Успех, Пламе!

Ïëàìåí - íàé-äîáðèÿò 
ìëàä íàïàäàòåë

На 24 март 2016 година в СОУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа се проведе традиционният училищен турнир по плуване. След оспор-
вана надпревара се стигна до  класиране в което най-добре представилите се грабнаха наградите. В групата  III-IV клас момичета 
първото място  спечели Доника Миленова Андонова, на второ и трето се наредиха  Стоянка Николаева Николова и  Веселина 
Венелинова Маринова. 

При третокласници,  момчета, с най-добри резултати приключиха  Станислав Ангелов Йорданов, Ивелин Антонов Куртев, Ми-
рослав Стоянов Минков. Класирането при IV клас, момчета, поведе  Али Ахмед Айвазов следван от  Тихомир Димитров Георгиев 
и Мартин Иванов Пенев.

При V клас, момчета, начело е  Станимир Панайотов Панайотов. На второ и трето място - Георги Иванов Димитров и  Васил 
Иванов Василев. Ясмин Кас Карус е първенец в класирането в групата на пети-седми клас, момичета. Следват Василена Христова 
Христова  и  Светла Йорданова Ангелова.При VIII - X клас, момчета, класирането води Живко Петров Колев. На второ и трето 
място са  Даниел Петров Йорданов и  Валентин Неделчев Вълев.

Ó÷èëèùåí òóðíèð ïî ïëóâàíå

Óñïåõ çà õàíäáàëèñòèòå îò ÎÓ „Ñâ. 
Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé”- Çèìíèöà
За  поредна 

година хандба-
листите от ОУ 
„Св. Св. Кирил 
и  Методий” - 
село Зимница, 
спечелиха при-
зовите места в 
Областния кръг 
на Ученически 
игри 2015/2016 

година. Мо-
мичетата от 
възрастова 
група V- VII 
клас  беза-
пелационно 
и з в о ю в а -
ха първото 
място, което 
в с ъщн о с т 
стана  вече 
традиция за 

техния отбор. С много жар и ентусиазъм, с талант и 
амбиция те победиха своите съпернички от ОУ „Петко 
Р. Славейков”- град Ямбол.

Момчетата от същата  възрастова група спечелиха 
второто място след достойна и доста оспорвана битка 
на игрището срещу  съперниците си от ОУ „Христо 
Смирненски”- град Ямбол.  Успешното представяне 
на младите зимничански хандбалисти е плод на много 
труд и много тренировки от тяхна страна и на постоян-
ната подкрепа от страна на училищното ръководство, 
но най- вече е в резултат на неуморната дългогодишна 
работа на  треньора и учителя по физическо възпитание 
и спорт Иван Иванов.

След две седмици момичетата от Зимница ще участ-
ват в Зоналния кръг в град Бургас. Там те ще представят 
не само Област Ямбол, но и своето училище, своето 
родно село, своята община. Да им пожелаем успех!

Îòëè÷èå è çà 
âîëåéáîëèñòèòå îò Ñòðàëäæà
На 18 март 2016 

година в ОУ"Паисий 
Хилендарски" гр. Ел-
хово се проведоха със-
тезанията по волейбол 
от областния кръг на 
ученическите спортни 
игри. В турнира участ-
ваха отбори от петте 
общини на област Ям-
бол. Във възрастова 
група 8-10 клас отбо-
рът на СОУ“П.К.Яворов“ гр. Стралджа се класира на 
второ място. 

Ученическите игри са основна изява в областта на 
ученическия спорт. Провеждането им създава условия 
за практикуване на спорт, сформиране и изява на учени-
чески отбори чрез доброволно участие в организирани 
форми на спортно състезателна дейност.
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ÏÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Войника! Село на войници,
Гнездо на българския род!
Небето ти е пълно с птици,
Земята ти тежи от плод.

Сред сто села ще те позная,
Че ти ми даде кръв и дъх.
И днес от тихата ми стая
Аз виждам каменния връх

На Бакаджика – с Гюнгюрмеза,
С Боаза, старото кале
И оня черен път, извезал
Край теб просторното поле!

Не съм те никога забравял
И вечно аз ще се виня,
Ако от суета и слава
За друго село те сменя!

Войника! Ти си моят жребий.
И минало, и днешен ден,
Аз искам да остана в тебе
Тъй както ти си вечно в мен!

Â Òàìàðèíî

Äàðèòåëè ïîäïîìàãàò 
÷èòàëèùíè èíèöèàòèâè
Нито един от организи-

раните от местното чита-
лище културни празници 
на Тамарино не минава без 
помощта на дарители. На 
отчетно-изборното събра-
ние председателя на насто-
ятелството и кмет на селото  
Недялка Илиева поднесе 
специална благодарност 
към  редовните спонсори  
„Агроланд ООД”-Тамари-
но, Стоян Владев Русинов, 
Жельо Иванов Петков, Ради 
Божанов Кънчев с чиито 
финансови средства  са 
награждавани изявили се 
самодейци. Свои дарители 
има и библиотеката – д-р 
Гаджалова от Сливенска 
болница, Георги Йорданов 

Владев, Стойка Маринова 
и др.
Старанието на читалищ-

ното настоятелство е всяка 
година инициативите да се 
свързват с поддържане на 
традициите, отбелязване 
на годишнини, празници, 
изяви. Така селото доказва 
, че е живо, че има будни 
хора, които дават добри 
примери на младото поко-
ление. През отчетния пери-
од подобаващо са отбеля-
зани лазаруване, бабинден, 
Денят на жената, Първи 
март, Ден на християнско-
то семейство, Коледа и др. 
Традиция е точно на Нова 
година тамаринци да изли-
зат на площада за народна 

веселба. Жените са ини-
циатори за подреждане на 
изложбата  „Произведено в 
моята градина”. Съвмест-
но с кметството е проведен 
общоселски празник по 
повод 185 г. от основава-
нето на Тамарино и 90 г. 
храмов празник. Успешно 
се поддържа детска лазар-
ска група като читалището 
намира начини да поощря-
ва изявите на децата.
През годината се отчита 

и добър интерес към биб-
лиотеката, където книжни-
ят фонд надхвърля 6 хиля-
ди тома. Освен книги там 
се предоставят и компю-
търни услуги. Читалището 
е оборудвано по програма 

„Глобални библиотеки”, 
разполага с интернет, кое-
то го превръща в желана 
територия за различни 
възрастови групи. 
Отчитайки една сери-

озна целогодишна дей-
ност присъстващите на 
събранието потвърдиха 
желанието си да се запа-
зи старото ръководство в 
лицето на председателя 
Недялка Илиева и секретар 
Стойка Маринова.
Новият Културен ка-

лендар, който е приет на 
събранието, включва как-
то традиционните праз-
ници така и нови, които 
да обогатят читалищната 
дейност.

„Ñòðàëäæàíñêè 
äíåâíèê”, íî è 
íåùî ïîâå÷å
Преди време младата писателка „Самира Душева” 

дойде при мен и ми връчи папка с впечатления от ней-
ната емигрантска одисея в Израел. В ръкописа имаше 
стихотворения, есеистични размисли, философски 
фрагменти, разкази...Една жанрова синкретичност, коя-
то трудно можеше да бъде обединена в книгата дори на 
антологичен принцип. И въпреки таланта, който просто 
струеше от изписаните редове, проблемът за заглавието 
увисна със страшна сила.

- Може би „Разкази и стихотворения”? – предложи 
Самира неуверено.

- Но в книгата няма само разкази и стихотворения – 
възразих машинално.

- Тогава  кое е според теб това, което обединява тек-
стовете? – попита авторката.

- Темата за Израел – отвърнах след кратък размисъл. 
– Твоята книга трябва да се нарича „Израелски днев-
ник”. Това, разбира се, е метафора, защото книгата ти 
не е банално битоописание, а емоционална хроника на 
живота недалеч от ивицата Газа.

В-к „Стралджански вестник” е също такава „емо-
ционална хроника” и ако някой търси синоним на 
наименованието му, с  не по-малко основание може да  
нарече вестника  „Стралджански дневник”.  Нещата 
,обаче, далеч не са толкова елементарни! Във време, 
когато се пренаписват учебниците по литература и 
история с цел лека-полека да бъде заличена народната 
памет, регионални издания като вестника на Стралджа 
играят ролята на исторически свидетелства. Но тези 
свидетелства не са белязани от безличната акуратност 
на задължителната летопис, а представляват задъхан 
многожанров портрет на България – такава, каквато е 
все още неиздадената книга на Самира Душева.

   На вестника пожелавам за в бъдеще да се опира 
на най-силните си пера, но да подкрепя и всичките 
си непрофесионални сътрудници – онези неуморни 
пчелички,които ежедневно внасят по капка мед в техния 
информационен кошер, защото за тях и за всички страл-
джанци той отдавна е станал за тях символ на родното...

Станислав МАРАШКИ

„Âðàòèòå” íà Õðèñòî Êîëåâ – áúäåùå îò ìèíàëîòî

Автор Красимира Харутюнян
Италия. Магазин с аксесоари за баня. 

Витрина аранжирана с портрети върху 
дъски. И един случаен поглед към вит-
рината.  Така в един романтичен град, на 
една случайна улица се ражда проектът 
„Врати”, който Христо Колев, художник 
от Ямбол, започва да реализира след това 
свое  пътуване. Една идея, родена от лю-
бов, макар и вече несподелена, но която 
ще продължи да живее чрез проекта.
За разлика от портретите върху дъски, 

които красят витрината на магазинчето 
в Италия,  Христо вижда за основа на 
своите творби… стари врати. С хрумва-
нето на идеята и през ум не му минава, 
че  няма да е никак лесно  да си осигури 
тези „платна“. Когато  го „хваща“ музата  
и  решава да сложи началото се оказва, че 
няма върху какво да пресъздаде първия 
образ. Така портретът се появява  върху 
платно. Вдъхновява го лице на старец 
от репортаж за размириците в Украйна.  
Взаимства образ от местен клошар. И 
слага началото.
Междувременно „намира” и врата. От  хамбара на 

бащината му къща в родното Леярово. От 
изоставени къщи не може да вземе, защото се 
притеснява, че това ще го превърне в крадец.  
Но не смята да се отказва. „Искам вратите да 
носят дух и настроение, което да се съчетае 
с духа и настроенитето на хората, които ще 
бъдат нарисувани.”, споделя Христо. Казва, 
че в тази поредица ще има  трагизъм, който 
ще лъха от вратите. Ще дават усещането за 
нещо отдавна отминало. Нещо, което личи 
от първите две творби.
Самите портрети са изработени с два-три 

цвята. А вратите… вратите ще  носят духа на 
времето когато са били красиви и са отваряни 
от живи хора. „Когато рисувам пред  очите 
ми винаги е образът на стария Герак, героят 
на Елин Пелин, който олицетворява сила, 
дух, характер, воля, непримиримост”, твърди 
Христо. Казва, че вторият портрет е именно 
на човек, който притежава тези качества и 
е реален човек. Засега се спира на мъжките 
образи, но не загърбва  намерението си  да 
пресъздаде върху дървеното „платно”  и 
лицето на жена. Все още няма модел, но пък 
има идея – за повече романтика примесена 
с драма.

 „Вратите” един ден със сигурност ще се 
появят в изложба. Нещо като пърформанс 
може би. Идеята на техния автор е публика-

та не само да ги гледа, но и да може да ги отваря и да 
преминава през тях. Като врата към бъдещето.
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60 ГОДИНИ В.”СТРАЛДЖАНСКИ ВЕСТИ”

До редакцията на в.”Стралджански вести”
Имам удоволствието да Ви поздравя от името на Ре-

гионална асоциация на общините  „Тракия” по случай 
60-тата годишнина на вестника.

На целия екип пожелавам да съхраните енергията си, 
да продължавате да работите с обективност и почтеност 
и  останете верни на усета си към новината и социалната 
чувствителност.

На общинското ръководство , в лицето на кмета г-н 
Атанас Киров, пожелавам много успехи за развитието 
на общината и благоденствието на нейните жители и да 
бъде основен инициатор и участник в положителните 
новини, които ще намерят своето достойно място на 
страниците на „Стралджански вести”.

Честит празник! 
На добър час!

Проф.Иван ВЪРЛЯКОВ, изп.директор на 
РАО”Тракия” – Ст.Загора

Уважаеми г-н. Киров,
Уважаема г-жо Жечева,
Приятели от в.”Стралджански вести”

Имам удоволствието да Ви поздравя по повод 60-тата 
годишнина от първия брой на Вашето издание. Привет-
ствам амбицията на всеки, който през годините е пома-
гал за съществуването и списването на „Стралджански 
вести”, както и желанието да продължите традицията, 
въпреки трудностите на нашето  съвремие. 

Пожелавам много творчески успехи и все така да 
популяризирате дейността на Общината! Убеден съм, 
че Вашият професионализъм се оценява по достойнство 
от читателите на вестника.

Нека актуалността, коректността и точността да бъ-
дат спътници във Вашата работа, както и досега!

Честит празник и успех!

Стефан РАДЕВ, кмет на община Сливен

 

Уважаеми в.”Стралджански вести”
Честит 60-годишен юбилей!
 
„Ако дадеш на някого една риба, той ще бъде сит 

за един ден,
Ако го научиш да лови риба, той ще бъде сит цял 

живот!”
Конфуций

Къде са тези години, на този юбилей не си личат!
Но не с годините се остарява, просто повече се по-

мъдрява!
На този светъл ден Ви пожелавам да продължавате 

да бъдете същия стойностен, достоен и стилен вестник, 
какъвто сте били през всичките тези години!

    Нека щастието и успехите не Ви напускат!
    Дните Ви да бъдат наситени с много радост, по-

ложителни емоции и сбъднати мечти, а годините – с 
печат на младост!

   Желая Ви много пъти по толкова юбилеи да праз-
нувате!

    Да се радвате на читатели, които Ви обичат!
   Весел празник!

С уважение: Йордан Коев

Проливен пролетен дъжд 
беляза празничната вечер , 
посветена на 60-та годиш-
нина на в.»Стралджански 
вести». Въпреки това  на 
творческата среща в навече-
рието на Благовец пристиг-
наха гости, главни редакто-
ри, съветници, сътрудници 
на вестника, ревностни 
читатели. Всички просле-
диха с видим интерес пре-
зентацията за историята на 
вестника , подготвена от 
младежкия екип на СОУ»П.
Яворов» Силвия Йордано-
ва, Мая Дичева и Ивайло 
Йорданов. 

 «Работата по подготов-
ката на в. »Стралджански 
вести» се измерва не само 
с много енергия и труд, но  
с любов и всеотдайност» 
каза в поздравлението си 
към присъстващите Надя 
Жечева, гл. редактор, спо-
ред която «хората, които 
«виждат» света чрез ду-
мите, имат отговорността 
така да ги подреждат, че в 
резултат да се получи кра-
сива и достоверна картина 
на времето и читателите да 
преоткриват себе си и своя 
свят, в който има от всичко 
по малко.» В заключение, 

60 ãîäèíè â. »Ñòðàëäæàíñêè âåñòè»

Ãîäèøíèíà íà âåñòíèêà, 
ïðàçíèê íà ÷èòàòåëèòå

заедно с благодарността 
към всички присъстващи на 
тържеството, тя добави, че 
«чрез в.»Стралджански ве-
сти» всеки може да има по 
един приятел, по една сила, 
по една любов в повече». 
Послучай 60 години от 

издаването на първия брой 
на вестника, за активна 
творческа работа и принос в 
развитието на издателската 
дейност в общината кметът 
на общината Атанас Киров 
връчи почетен плакет, знач-
ка и грамота на главните 
редактори, между които 
беше достолепния първи гл. 
редактор Петър Георгиев, 
който топло благодари за 
вниманието:

„Всяко начинание, кое-
то е изпълнено със съдър-
жание и има покритие 
с реални действия, е съ-
битие .  Отбелязването 
на 60-та годишнина на 
в.”Стралджански вести” 
представлява  неговата 
публицистична дейност 
през тези десетилетия. На-
истина една зряла възраст! 
Неговото начало, първият 
брой беше събитие, принос 
за гражданите, затова и 
днес се отнасям с уваже-

ние към тази творческа 
вечер, организирана от 
общинското ръководство 
в лицето на кмета Атанас 
Киров и редколегията. При-
ветствам и имам голямата 
увереност към творческия 
колектив на вестника и 
гл.редактор, че все така 
уверено ще ръководи спис-
ването на „Стралджански 
вести” и ще продължа-
ва да подобрява негово-
то съдържание съобразно 
динамиката на живота, 
надеждите и желанията 
на читателите.”
В отговор на наградата 

Таня Димова припомни 
интересна мисъл на Волтер:

 „Щастлива съм, че мога 
да бъда част от история-
та на в.”Стралджански 
вести”. Знам, че винаги е 
бил желан и нужен. Вярвам, 
че ще  продължава да бъде 
енциклопедията на мест-
ния живот. Във времето 
на политически плурализъм 
и  медийна динамика  ми 
се иска да припомня една 
мисъл на Волтер:” Не съм 
съгласен с теб, но живота 
си бих дал, за да защитиш 
мнението си!”
Под звуците на песента 

«ЧРД» пристигна и тортата, 
която символично разрязаха 
Надя Жечева и Петър Геор-
гиев. Всеки от присъства-
щите получи от юбилейния 
брой на вестника. Минути 
по-късно читалищния са-
лон се изпълни с хора, кои-
то пристигнаха да споделят 
празника, подарък за който 
от общинското ръководство 
беше концерта на прекрас-

ната Тони Димитрова. Като 
прелюдия към концерта 
беше краткото представяне 
на вестника от ученици на 
СОУ»П.Яворов» От там 
нататък в залата властваше 
обаянието на Тони Дими-
трова, нейните красиви бур-
гаски песни, които предиз-
виката публиката активно да 
приглася. А тя ,чрез своето 
изкуство,  разговаряше с 
всеки от присъстващите. 
Ако веднъж твърдеше, че 
«Този свят е пъстро кафе-
не», то в следващия момент 
вече споделяше «Аз виждам 
слънце в твоя поглед!» Вед-
нага след това категорично 
изпя «Не, не ми се прибира, 
ще вървя през полето, под 
звездите!»  Под ръкопляс-
канията на публиката изпя и 
онази великолепна песен в 
която търси  думи за радост-
та, за любовта. Разбира се, 
напълни сърцата на своите 
почитатели с изпълнението 
на «Ах, морето» Не зная 
колко пъти се поклони на 
публиката и колко пъти из-
рече «Обичам ви!», но зная, 
че чувствата бяха взаимни.
Гроздан Иванов, общин-

ски съветник, поднесе сър-
дечна благодарност и цветя  
към певицата от името на 
ОбС и общинското ръковод-
ство с пожелание тя отново 
да гостува на Стралджа.
То н и  Д и м и т р о в а  

даде  своя  автограф  за 
в.»Стралджански вести» 
«С много обич и най-кра-
сиви пожелания». В края 
на концерта много от зрите-
лите пожелаха да се снимат 
с нея.
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