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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

Ä-ð ÏÀÏÀØÈÌÎÂ,  
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà
понеделник, сряда и събота – от 

9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0887410303

Ä-p ÊÎËÅÂ, 
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà 
Вторник, четвъртък и петък – 

от 9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0892086033
Работа с НЗОК

Кабинетът е в поликлиниката- 
източно крило

Ä-ð ÊÀËÎßÍ ÆÅËÅÇ×ÅÂ, ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà

ТЕЛ. 0885865910
Всеки ден 13,30ч.-17,00 ч., Събота – 9,00-14,00 ч.
НЗОК, Кабинетът е в поликлиниката- северно крило

Èçðàáîòâà è ïðåäëàãà:
ÁÓÊÅÒÈ è ÊÎØÍÈÖÈ
За всеки празник и повод
 луксозни
 сватбени
 бутикови
 стилни

ÖÂÅÒß Â ÑÀÊÑÈÈ
Поръчките: за 1 час,може и дос-

тавка по домовете.
За по-големи поръчки – сериозни 

отстъпки

ТЕЛ. 0887641255

ÌÀÐ- ÂÀË- ÍÀÒ – Æåëÿçêà 
Ãåîðãèåâà ÅÎÎÄ
/магазинът на Жужа/

Âÿðà, Íàäåæäà è Ðîäîëþáèå Âÿðà, Íàäåæäà è Ðîäîëþáèå 
ïîä êóïîëà íà õðàìà â Ëîçåíåöïîä êóïîëà íà õðàìà â Ëîçåíåö

Датата била 25- ти, го-
дината 1937. Тогава 
положили основния 

камък на църквата именувана 
„Св. Великомъченик Димитър”. 
Майстор- строителя бил от Ло-
зенец – Борис Янев.Довършили 
църквата  на 8 ноември 1946 г.  
Осветил я митрополит Евлогий. 
Храмът изографисал руснакът 
Михаил Маковкин.

Днес лозенци ликуват, те са 

щастливи от стореното добро 
дело. Ремонтирани са фасадата, 
покривът, камбанарията, изгра-
дена е чешма, подменен е пода, 
ел. инсталацията, освежен е цър-
ковния двор, оградата. Вложени 
са 232 000 лв.

Подробен репортаж от 
знаменателното за Лозенец 

събитие- на стр.5

Реколта за завиждане отгле-
даха и тази година сем. Пауна 
и Васил Пилаеви в Стралджа. 
Домашната асма с лисича опаш-
ка роди и наля  гроздаци, които 
радват окото и предизвикват 
апетита на всеки. Според г-жа 
Пилаева  грижите им са едни и  
същи и растението се отплаща 
щедро. Дължината  на тежко 
провесилите се гроздове достига 
до 70 см. Урожаят се повтаря 
всяка година. Освен, че  украся-
ват масата си с великолепието на 
сорта семейството си приготвя и 
домашно вино елексир.

Eõ, ÷å ãðîçäå!

Ðîìñêè áèçíåñ ñ îðåõèÐîìñêè áèçíåñ ñ îðåõè

Íà ñòðàíèöà 3

Мургави търговци,  в близост до 
централния кооперативен пазар в 
Ямбол, продават "стоката си" на 
цена от 2, 50 лв. за килограм.
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За пореден път гост на Община 
Стралджа и ДВУИ Маленово днес беше 
Паул Хайндрих, председател на Сдруже-
нието за подпомагане на домове за хора 
с увреждания, Германия. На територията 
на социалното заведение в Маленово 
„Добре дошъл” на госта казаха  Иван 
Георгиев, зам. кмет , Мария Толева, 
зам. кмет и Фани Михайлова, директор 
на ДВУИ. 

Поддържането на връзки между 
ДВУИ Маленово и  активната германска 
организация  датира от 2002 г., когато 
за първи път е направено посещение на 

Äåëîâî çà áúäåùåòî 
íà  ÄÂÓÈ Ìàëåíîâî

Дома в Тамарино. Оценката за тамош-
ните условия е повече от неприятна, 
но след базирането на заведението в 
Маленово нещата се променят корен-
но. Германските дарители  предлагат  
активно съдействие за осигуряване на 
адекватни, съвременни и качествени 
грижи за потребителите. Посещенията 
в дома са всяка година, разпределят се 
помощи, реализират се съвместни идеи 
с общината.  Не без задоволство това 
подчертаха Фани Михайлова и гостът  
г-н Хайндрих. В разговора  стана дума 
за тенденцията в намаление капацитета 

на потребителите, които от 80 в началото, 
сега вече са 60.  За десет години в Дома 
са реализирани три мащабни проекта, 
което е доказателство за много добра 
съвместна работа между екипа в дома 
и ръководството на общината. „Кметът 
Митко Андонов  се отнася с разбиране 
към проблемите на социалното заведе-
ние, съдейства активно за осигуряване 
на максимално добри условия в ДВУИ. 
Желанието ни е да бъдем в крак с времето 
, да разработваме и осъществяваме нови 
проекти”, подчерта г-н Георгиев. Пос-
ледва обсъждане на идея за съвместен 
проект със Сдружението. Г-жа Толева 
припомни и факта, че Общината канди-
датства пред Американското посолство  
с проект за защитено жилище от 8 до 12 
души. „За сега няма одобрение, но ние не 
се отказваме и продължаваме да търсим 
начини за допълнително финансиране на 
идеите!”, каза тя. Обсъдена беше въз-
можността за поддържане на постоянно 
обучение за персонала в Дома, което се 
отразява много добре на общата работа.

Домакини и гости направиха разходка 
в ДВУИ, видяха последните промени осъ-
ществени от ръководството- Сензорната 

зала е преместена в ново помещение, в 
спалните е сменена подовата настилка, 
довършва вентилационната инсталация 
на втория етаж. Гостите проведоха раз-
говори  с домуващите , за да завърши 
срещата с висока оценка на постигнатото 
в ДВУИ през годината и пожелания за 
нови успехи в името на потребителите. 
От името на кмета на общината Митко 
Андонов г-н Георгиев благодари на г-н 
Хайндрих за вниманието , за поредното 

посещение , за споделения опит и изрази 
надеждата, че приятелството и взаимната 
подкрепа ще продължават. 

На сбогуване с г-н Хайндрих  стана 
ясно, че утре му предстоят важни  срещи 
в МТСП и АСП тема на които отново са 
условията за живот в социалните домове 
и необходимостта от приятелска помощ. 
В плановете на  германския представител 
на Сдружението  е и среща с експремиера 
Симеон Сакскобурготски. 

Подкрепа за кандидатстване на 
община Стралджа за безвъзмездна 
финансова помощ по две мерки – 
321 и 322 от Програмата за развитие 
на селските райони 2007-2013г. ще 
поиска  кметът на община Стралджа 
Митко Андонов от съветниците на 
септемврийското заседание.  Г-н 
Андонов е вносител и на Правилник 

за дейността на Общинско социал-
но предприятие за озеленяване и 
благоустройство. Очаква се ОбС да 
приеме  и разчет за евакуация и раз-
средоточаване  към Общински план 
за защита при бедствия, за части : „ 
Защита при земетресения”, „Защита 
при пожари”, „Защита при снегона-
вявания  и обледявания”, „Защита 

при терористичен акт”, „Защита при 
наводнение”, „Защита при ядрена 
или радиационна авария”, „Защита 
при възникване на инцидент с тран-
сграничен пренос на радиоактивни 
вещества”, „ Защита при биологично 
или бактериологично замърсяване”, 
„Защита при откриване на невзриве-
ни боеприпаси”. 

ÎáÑ Ñòðàëäæà îáñúæäà ïðîåêòè

Членовете на  Сдружение „Диабет” 
в Стралджа проведоха общо събрание 
за избор на нов Управителен съвет. 
Стана ясно, че избрания преди няколко 
месеца млад и амбициозен председател 
на организацията Марияна Вълева се 
оттегля от поста поради повишена 
служебна заетост.Преди да се оттегли 
тя направи  отчет за състоянието на 
организацията  и постигнатите ре-
зултати. Като постижение се  счита 
повишеното членство в Сдружението. 
В момента  хората, които посещават 
организацията и плащат членски внос 
са 60, но има и други желаещи да се 
включат. Посетителите в клуба само 
за месец август са 70. За месеците 
юли и август те са 143,  измерване на 
кръвна захар е направена на  93 посе-

тители. През периода като 
дарение от „Марвена” 
ООД са получени сто броя 
тест ленти, още 50 бр. са 
получени от Красимир 
Кремъков и 30 бр.игли 
от Донка Загорчева. Осъ-
ществени са  контакти 
с други  организации, с 
Асоциацията  „Диабет” 
в София, с регионални 
координатори в Сливен, 
Бургас, Нова Загора и 
др.  Като добра практика 

е въвеждането на месечен график на 
дейностите, определени са дни за 
безплатно измерване на кръвна захар 
и кръвно налягане. „Благодаря ви, 
че бях с вас, че се научих на много 
неща. Няма да остана безразлична 
към вашите проблеми. Ще бъда с вас, 
ще помагам усърдно за решаване на 
всеки от проблемите на Сдружението.” 
каза  добави Марияна Вълева. Мария 
Толева, зам.кмет на общината, която 
присъства на събранието, поздрави 
всички членове на Сдружението от 
името на кмета Митко Андонов и 
увери, че Общината ще продължава да 
подкрепя дейността на организацията.

      Събранието избра за   предсе-
дател  Петранка Рахнева,   която дни 
по-късно участва в   едно интересно 

обществено събитие организирано 
от  „Сдружение „Диабетик” Нова За-
гора. Става дума за  „Трансгранично 
партньорство с диабетна организация 
от Roma Италия , част от Световното 
движение  ”Обединени срещу диабе-
та”. Под девиза „Животът с диабет е 
предизвикателство! Обединени заедно 
можем повече!” участниците  - диа-
бетни организации от „Синия кръг на 
надеждата” Южна България, /участи-
ето на Стралджа е дебют/, Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция 
към БАЛМЕД София обмениха инфор-
мация относно държавната политика  в 
диабетните грижи в Италия и Бълга-
рия, участваха и в практически занятия 
за комуникация в мрежа, създаване на 
трансгранични партньорства, споделя-
не на медикосиоциални партньорства и 
др. Приета е и Програма на събитията 
през 2013-2014 г.   Според Петранка 
Рахнева форумът е изключително по-
лезен защото осигурява осъществяване 
на полезни контакти, заедно с това се 
разширяват знанията на председате-
лите в една хуманна доброволческа 
дейност свързана с преодоляване на 
житейско изпитание. „Вярвам, че на-
шата организация може да бъде много 
по-активна, много по-действена и да 
има свое достойно място в  „Синия 
кръг на надеждата”, сподели тя.

Íîâ äèðåêòîð â ÖÄÃ „Çäðàâåö” – Ñòðàëäæà
От 2 септември  ЦДГ”Здравец” Стралджа 

има нов директор. Очарователната Живка 
Георгиева Илиева поема поста от дългого-
дишния  опитен директор Йорданка Грудева, 
която след ползотворен  40-годишен трудов 
стаж излиза в пенсия. 

Г-жа Илиева  ще изпълнява временно 
длъжността „Директор” до заемането й въз 
основа на конкурс. Новият директор има 26 
годишен педагогически стаж като старши 
учител в детското заведение. Възпитаник е 
на ВТУ, специалност „предучилищна педа-
гогика” . В СУ, Департамент за информация 
и усъвършенстване на учители,  придобива   
пета професионална квалификационна степен.

Живка Илиева е омъжена, майка на дъщеря и син.

Äúðâà çà âîéíè÷àíè
Всички жители на с.Войника, които са подали заявка в кметството, полу-

чават дърва за огрев  добити от общински горски фонд и по цена , определена 
с решение на ОбС. 40 лв за кубик се оказват поносими за семействата, които 
са доволни, че могат да се снабдят без проблеми с гориво за зимата. Тези 
инициативи са традиционни за общината, като целта от общинския горски 
фонд първо да се разпределят количества дърва за местните детски градини, 
учебни  и социални заведения , а след това и за населението. 

Дърва за огрев получават и жителите на съседните села.

Êëóáúò ïî ñïîðòíà ñòðåëáà ñ íîâ ïðåäñåäàòåë
На  4 сеп-

тември Общо-
то  събрание 
на  Клуб  по 
спортна стрел-
ба „Стралджа” 
избра за свой 
председател и 
треньор Янко 
Стоянов. Член 
на  организа-
цията  от  15 
години, той за-
ема мястото на 
преждевремен-
но напусналия 
този свят дъл-

гогодишен председател, опитен треньор и  основател на клуба Тодор Тодоров.
Приемайки новата отговорност Янко Стоянов, политолог и студент по 

право, който по настоящем се доказва като млад специалист в Община 
Стралджа, сподели, че ще се опита да помогне на клуба за излизане от 
тежката криза в която се намира в момента. „Приемам този допълнителен 
ангажимент заради Тодор Тодоров, заради стрелбата, този спорт, който оби-
чам и заради  състезателите, които ми вярват и имат амбициите да доказват 
възможностите си, да носят спортна слава на Стралджа.”, допълни той. Янко 
Стоянов  има сериозен актив в състезателната дейност по спортна стрелба 
и е дипломиран съдия. Всички, които го познават са уверени, че той има 
сили и възможности да създаде един сериозен имидж на клуба базирайки 
се на добрите традиции, опита и огромното желание на младите стрелци 
за себеизява.

Çàåäíî ñðåùó  åäíî æèòåéñêî èçïèòàíèå

ÄÂÎÅÍ ÏÐÀÇÍÈÊ 
Зам. - кметът на община Стралджа Мария Толева отбеляза 

двоен празник на 6 септември. Чествайки Деня на Съединение-
то тя приемаше поздравления и за своя рожден ден. Кметът на 
общината Митко Андонов пръв поздрави г-жа Толева и заедно 
с пожеланията й поднесе букет червени рози. 
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Ðîìñêè áèçíåñ ñ îðåõè
И това лято „арендаторите „ на 

крайпътните орехови дръвчета в 
общината  правят добър бизнес 
със зелените орехи. Стралджан-
ските роми  тръгнаха с пръти 
да брулят костилковите плодове 
още в средата на август, когато 
се появи и първите изкупватели в 
махалата. Берачите твърдят, че им 
се плаща по 50 ст. За килограм, 
което се приема за добра цена, 
докато  в Интернет  цената на 
зелените орехи се определя над 

…2,00 лв. за кг. Цели семейства, 
деца и възрастни пропътуват 
километри по пътищата, за да на-
брулят чували  със зелени орехи, 
които им осигуряват  изкарват 
хляба за деня. Вече са опоскани 
дръвчетата  между Стралджа и 
Петолъчката , в междуселските 
пътища в общината, като райо-
на непрекъснато се разширява. 
Ромите не се задоволяват само 
с ореховата търговия. Те берат 
и шипки, за които възнаграж-

дението било уж същото.Някой 
се посвещават и на събирането 
на пластмасови бутилки, които 
се изкупуват отново на място 
в махалата. Продължава и тър-
говията с крадени дини. Почти 
няма квартал в града в който да 
не минават ромски търговци, 
които се провикват „евтини 
дини”.Що се отнася до цената. 
Тя се определя на място, „по 
договаряне”, за да са доволни и 
двете страни.
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ÓÒÂÚÐÄÅÍÀ Å ÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈß ÍÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
Инвестиционната програма на общината от 862 129 лв. нараства 

на 1 000 031 лв.
Бюджетен приход и  разход  в размер на 3 731 054 лв. утвърдиха съвет-

ниците от община Стралджа  за първите 6 месеца на годината. Приемайки 
отчета на кмета Митко Андонов  те гласуваха  и „за „ актуализацията на 
основния финансов документ. Така приходите от 8 564 064 лв. се променят 
на 8 490 068 лв. като намалението е от промяна в приходите за местни дей-
ности. Отразена е промяната по  погасения заем по ФЛАГ-  от 137 751 лв. 
на 159 965 лв. и друго финансиране – от 424 615 лв. на 731 331 лв. 

Свиване в разходите  е заявено при местните дейности, в т.ч. резерв за 
неотложни и непредвидени разходи  - 26 000 лв. Инвестиционната програма 
на общината  от 862 129 лв. става 1 000 031 лв. като от собствени бюджетни 
средства  предвидените 470 829 лв. нарастват на  608 731 лв. Средствата 
от продажба на общински нефинансови активи са разпределени  за текущи 
ремонти  в размер на 41 900 лв. и за капиталови разходи  по обекти в размер 
на 74 000 лв.

ОбС подкрепи предложението на г-н Андонов и за промяна в числеността 
на персонала, която от 414,50 към 30 юни от 1 август вече е 424,75.

Със свое решение, считано от 1 септември т.г. съветниците утвърдиха 
създаването на Общинско социално предприятие за озеленяване и благо-
устройство. Предприятието се създава с цел осигуряване устойчивост на 
приключилия проект по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” – „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 
поддръжка  на реконструираните паркове  в Стралджа  и съществуващите 
зелени  площи в селищата на общината. Досега съществуващата  местна 
дейност „Озеленяване” със своята численост и издръжка и част от персо-
нала, работил по проекта, се преструктурират в общинско предприятие.  
Съветниците възложиха на кмета  на следващото заседание да предложи за 
утвърждаване  Правилник за дейността на Общинското социално предприятие  
за озеленяване и благоустройство. 

Дадено е съгласие за провеждане конкурс за възлагане на превоз на 
пътници по автобусна линия Стралджа – Сливен  от Републиканската транс-
портна схема, квота община Стралджа по утвърдени маршрутни разписания 
: автобусна линия Стралджа- Лозенец-Сливен и обратно – 2 курса  с 2 бр. 
маршрутни разписания.

Със свое решение ОбС подкрепя подготовката и кандидатстването на 
община Стралджа  за финансиране по мярка 321 „Основни услуги за населе-
нието и икономиката в селските райони” от ПРСР с проект „Реконструкция 
на водопроводна  мрежа с.Воденичане и рехабилитация на общински път 
ІV – 79 323 от с.Иречеково до разклон с.Воденичане, община Стралджа”. 
Дейностите по проекта отговарят на един от основните приоритети на Плана 
за развитие на община Стралджа за периода 2007-2013г.

За втори пореден път  не беше прието предложението  на кмета относно 
промяна предназначението на земеделски земи необходими за реализирането 
на проекта „Енергоефективно използване на геотермална вода в съществу-
ващи отоплителни системи на сгради от образователната инфраструктура”. 
Гласувалите  „за” 10 съветници бяха недостатъчни за изискваното 2/3 
мнозинство. Отново 7-те представители  на групата съветници от „ГЕРБ” 
и „Атака” гласуваха „въздържал се” без да дадат обяснение  за това.   В 
предвид важността на инвестицията , осигуряване съкращаване на раз-
ходите по отоплението на сгради ЦДГ и училища в града, очакванията са 
през септември темата отново да бъде подложена на обсъждане и прогла-
суване.  Проектът предвижда използването на геотремална вода от сондаж 
от находище на минерална вода „Стралджа” за подгряване на водата във 
вътрешните отполтилени  инстарации на СОУ”П.Яворов”, ОУ”Св.св.Кирил 
и Методий” , ЦДГ”М.Рубенова” и ЦДГ”Здравец” като след съоръжението 
за присъединяване ще се изгради водопровод за геотермална вода , която да 
доведе топлоносителя  до топлообменници в котелното  на всеки сграден 
комплекс. От сондажа с общ довеждащ водопровод ще се захранват после-
дователно  четирите обекта.”При одобряване на проектното предложение 
на общината  по ТГС България-Турция, предвиденото строителство може да 
започне  само ако техническия проект е преминал през всички съгласувателни 
процедури, една от които е промяна предназначението на земеделски земи за 
площадката на сондажа и утвърждаване на сервитут за трасето на линейната 
инфраструктура.”, поясни кмета Митко Андонов. Той  припомни важността  
на  този проект чието реализиране ще постави дългоочакваното начало за 
използване на минералните води, значително ще бъдат намалени разходите 
за отопление на четирите учебни заведения, ще се подобрят условията за 
използване на  труд на деца, ученици и персонал, ще се осигурят условия 
за по-ефективно използване на спортната база  в СОУ”П.Яворов”. Изпъл-
нението на проекта ще доведе до спестяване на 14,6mW електроенергия и 
42,4 т. нафта за отопление.

Стралджанските стопани за поре-
ден път доказват, че са традиционно 
добри зеленчукопроизводители. Тази 
година се оказа много добра за дома-
тите. В градината си  76-годишния  
Христо Андонов  от Стралджа успя 
да отгледа домати като за изложба. 
Голяма част от тях бяха с тегло над 
500 гр., а най-тежките достигнаха и 
800 гр. Той е горд, че продукцията е 
от собствен разсад от стария  местен 
сорт „Ружа” и „Биволско сърце”. 
„Освен, че са едри тези домати са и 
много вкусни!”, хвали продукцията 
си бай Христо,  който стралджанци 
познават като дългогодишен жи-
вотновъд. Според него основното 
правило , за да  се радва човек на 
здрави, вкусни и едри зеленчуци е 
постоянната грижа. Първо подго-
товката на семената, после грижата 
за разсада, засаждане, окопаване, 
поливане… „Всичко има значение за 
растението”, обяснява зарзаватчията, 
който щедро раздава от зеленчуците 
на всеки, който иска да постигне  

Äîìàòè çà èçëîæáà

успех в производството.
Домати гиганти  това лято укра-

сиха и градината на Надя Маслин-
кова. Рекордьорът достигна един 
килограм и дълго остана на масата 

в дома им, за да радва стопаните. 
Салатата приготвена от него се пре-
върна в прекрасно допълнение към 
стралджанската ракия, производство 
на Митко Моллов.

Най-голямото общинско учи-
лище  СОУ”П.Яворов” Стралджа 
и тази година потвърди традици-
ята  за висок процент новоприети 
студенти. От дипломираните 19 
випускници 12 кандидатствали във 
ВУЗ имат потвърждение за приема. 
Специалностите са различни и ин-

тересни, доказателство за добрата 
подготовка на учениците в СОУ”П.
Яворов”, мотивацията и желанието 
да продължават да учат. Най-голяма 
е радостта на Габриел Димитров, 
който ще учи хуманна медицина в 
София. За да сбъдне голямата си 
мечта момчето беше един от посто-

ÑÎÓ „Ï.ßâîðîâ” –Ñòðàëäæà  çàïèñà íîâ óñïåõ

Î Á ß Â À 
Обява до заинтересованите лица и общественост от ЗП 

Тинка Николова Христова ЕИК: 5701307634, адрес: гр. Стара 
Загора, кв. „Трите чучура” бл.58, вх. Б, ет. 6, ап. 66, от наред-
ба  за ОВОС / ДВ бр. 3/ 2011/ СЪОБЩАВА ЗП Тинка Николова 
Христова има инвестиционно намерение за изграждане на 
оранжерия за отглеждане на зеленчуци с площ  пет декара 
и половина, с цел търговия. Имотът е с идентификатор 
69660.267.103, намиращ се в гр.Стралджа, обл.Ямбол, мест-
ност „Агерен”.

ÎÁßÂÀ

ТЕЛ. 0886245874 

ПРОДАВА :

- античен файтон – на 
части

- вятърна помпа
Цена  по договаряне.

янните отличници в СОУ, на двата 
изпита получи висока оценка и дока-
за, че заслужава да влезе в гилдията 
на българските медици. В Стралджа 
вече се надяват той да бъде следва-
щия местен лекар, който ще лекува 
болните. Икономика и финанси е 
най-предпочитаната специалност от 
момичетата на випуск 2013. Галина 
Кавалджиева има късмета да учи в 
столицата, Магдалина Кирова, Теодо-
ра Димитрова и Цветелина Кръстева 
ще продължат образованието си във 
ВИНС –Варна. В Лесотехническия 
университет  ще набира знания Ти-
хомир Маринов. Двама стралджанци 
ще бъдат студенти в  Пловдивски 
университет. Георги Бакалов е със 
специалност „физкултура”, а Георги 
Митев ще учи  „социална педагоги-
ка”. В Селскостопанската академия 
ще  повишава образованието си 
Желязка Христова, бъдещ агроном. 
В красивата старопрестолна столица 
на България  Велико Търново  ще 
се установят Красимира Тенева и 
Димитър Коев. Момичето е бъдещ 
юрист, а Митко ще учи „Национална 
сигурност” във Военното училище.

Мургави търговци,  в близост до 
централния кооперативен пазар в 
Ямбол, продават "стоката си" на цена 
от 2, 50 лв. за килограм.
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СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Ние, хората, винаги сме подвластни на времето, 

което има своите правила и закономерности. И 
винаги, когато трябва да съсредоточим вниманието 
си  върху определена дата от миналото, търсим 
своите български следи, търсим отпечатъкът , 
оставен от дедите, за да формираме и нашето 
поведение, за да открием още и още поводи да 
бъдем по-силни в преодоляване на препятствията 
и постигане на целите.

6 септември, Съединението на България, е съ-
битие, което вдъхновява и обогатява. 6 септември 
е ден, който ни прави горди и силни. Защото Съ-
единението е едно от най-съществените събития 
в новата ни  история, осъществено със собствени 

сили. Дело на родолюбци, хора, за които България е над всичко! 
Денят 6 септември 1885 г. беляза обединението на страната ни . Княжество България 

и Източна Румелия вече нямат граници. А историците имат повод да определят събити-
ето като „безпрецедентен случай” за който дълго ще се говори.  Каквито и проучвания 
да са направени за личностите извършили този акт, каквито и подробности да се вадят 
за живота и делото им, ще бъдат недостатъчни да докажат силата на волята и жела-
нието да помогнат за обединяването на страната. Едно е ясно. Всичко е съчетание на 
сърцатост, умения и родолюбие. Една блестяща комбинация на храброст и дипломация, 
умереност и компромис. Заедно с доказателството , че малка България е твърде велика, за 
да бъде пренебрегвана и унижавана, че здравината на нацията, патриотизма на българите 
винаги са достатъчни за вземането на важните решения и изпълнението на действията  
от които зависи бъдещето на народа.  За високомерните чужденци изведнъж става ясно, 
че в България живеят не просто българи, а хора, които не са безразлични към съдбата 
си, хора, за които в ума и сърцето България е любов, топлина, красота, свобода. Днес 
отбелязваме 128 години от Съединението на Княжество  България и Източна Румелия. 
Правим го с уважение и почтителност към главните герои на онази далечна 1885-та. 
Правим го и за себе си. Защото имаме нужда да докажем не само позициите си, отно-
шението си към миналото, но и желанието, готовността си да не бъдем равнодушни и 
пасивни към днешното развитие на страната. 

Съединението  е пример как можем сами да си помогнем, как да укрепим самочувст-
вието си, как да събудим позаспалите чувства патриотизъм, достойнство, чест. Няма 
да допуснем заличаване на миналото, няма да забравим величието, няма да задгърбим 
традициите, няма да изпуснем надеждата, че младите  ще следват нашия път, ще имат 
сили, разум, характер да запазят това, което ние ще им оставим в наследство. В този 
смисъл изразявам нашата обща увереност , че България ще я има винаги, такава каквато 
ние я изграждаме , такава каквато ние я пазим и обичаме. И светът няма да престане да 
се учудва и възхищава на всичко онова , което българинът може да постига.  Днешният 
ден е и повод всеки от нас да си зададе въпросите: „Какво правя аз в полза на моя град, 
на моята община, на моята родина? Колко и как работя? Достатъчно добър ли съм, за да 
ме уважават? Усмихвам ли се , поздравявам ли хората , помагам ли, подавам ли ръка на 
падналия, болния, слабия?…”Простички въпроси, които , обаче, дават смисъл на живота. 

Някой може да каже, че това няма нищо общо с честването на Съединението. Напро-
тив! Днес би трябвало ние да сме реализаторите на новото Съединение, необходимо на 
България. Да не се делим на  „аз” и „ те”, а да се определяме като „ние”, да обединяваме 
силата и обичта си в името на бъдещето на България, да отстояваме общите си цели и 
интереси. Ето , тогава светът ще ни уважава и ще се съобразява с нас. А ние ще дадем 
ясни доказателства, че „Съединението прави силата!”  не е просто надпис над Народното 
събрание , а верую, девиз на всеки българин.

Честит празник, съграждани! Да живее България!
Митко Андонов, кмет на община Стралджа

В навечерието на 128-та годиш-
нина от Съединението на България 
стралджанското село Чарда организира 
празник, който събра в читалището 
стари и млади. Присъстващите бяха 
приветствани от кмета Марин Петров, 
който благодари за усърдието от страна 
на читалището да организира поредния 
празник в селото, припомни факта, 
че след откриване на местния храм, 
самодейността в селото видимо  е 
активизирана и все по-често  читали-
щето отваря врати за концерти  и други 
събития. От името на кмета Митко 
Андонов приветствие към домакини и 

гости поднесе Мария Толева , зам.кмет. 
„Тази вечер вие давате доказателство 
за сериозна съвместна работа между 
кметство и читалище, поздравявам 
ви за инициативата , за уважението и 
поддържането на традициите , за сери-
озното отношение към големите дати 
в нашата история”, беше посочено  в 
приветствието заедно с уверението, че 
общината ще продължава да подкрепя 
всяка добра инициатива от селото.

С посвещение на Съединението  
и навършването на 4 години от от-
криване на местния храм „Успение 
Богородично” празникът продължи 

с едно истинско надпяване между 
фолклорната група „Росна китка” 
Чарда и гостите от Чарган, които бяха 
пристигнали заедно със своя кмет  
Димитър Чобанов. Звучаха стари на-
родни тракийски песни, много често 
в репертоара на групите  публиката 
разпознаваше и се радваше на  по-
знати и обичани  песни на Вълкана 
Стоянова. Ръкопляскания имаше и 
за солистите  Маринка Георгиева, 
Мария Ангелова, Сотирка Нейкова и 
за гайдарджията  Васил Петров. След 
концерта на площада пред читалището 
се изви пъстро народно хоро.

×àðäà è ×àðãàí 
ñå íàäïÿâàò

Венци на признателност пред па-
метниците на загиналите за свободата, 
издигане на знамената на България, 
на общината , на ЕС, слово на кмета 
Митко Андонов и празничен концерт 
в който за пореден път Стралджа се 
възхищава и радва на своите малки 
таланти.  Формация на ЦДГ”М.Рубе-
нова”  откри тържеството с танц „Аз 
съм българче”, ЦДГ”Здравец” добави 
настроение с латинотанци, вокални 
групи за руски песни при СОУ”П.
Яворов” афишираха готовността си да 
се представят и на националния събор 
„Приятели на Русия”. Индивидуални 
изпълнения имаше от Симона Ива-
нова, малкия талантлив гайдарджия 
Стоян Росенов, с великолепното 
изпълнение на „Момне ле „ Даниела 
Маринова даде заявка за участие в 
конкурса-надпяване „ С песните на 
Вълкана”, за да завърши празника с 
познатото и обичано стихотворение 
на Джагаров „България” в изпъл-

Íàñòðîåíèå ñ ìëàäèòå òàëàíòè 

Балканската война, наричана още 
Първата балканска война, е военен 
конфликт между Османската империя, 
от една страна, и съюзените Бълга-
рия, Сърбия, Гърция и Черна гора, от 
друга, продължил от 26 септември (9 
октомври по нов стил) 1912 до 17 (30) 
май 1913 г.

Победата на съюзниците слага край 
на петвековното османско господство 
на Балканския полуостров. Импе-

Две вокални групи от СОУ”П.
Яворов” Стралджа взеха участие в 
10-я юбилеен събор на приятелите 
на Русия, който ще се проведе на 7 
септември край яз. „Копринка”. Съ-

нение на Жанет Добрева и Симона 
Георгиева. Така в общинския център 
беше отбелязана 128-та годишнина 
от Съединението на Княжество Бъл-

гария и Източна Румелия. Един хубав 
празник, който повиши настроението 
и българското самочувствие на страл-
джанци и гости.

100 ãîäèíè îò âîéíàòà, êîÿòî 
òðÿáâàøå äà îñâîáîäè Áàëêàíèòå!

рията  губи 
всичките си 
владения на 
полуострова, 
с изключение 
на тясна иви-
ца територия 
по северния 
бряг на Мра-
морно море. 
Останалата 
част на Тра-
кия заедно с 
Източна Ма-
кедония попадат под българска власт. 
Сърбия завладява Косово, Североза-
падна Македония и други области, 
Гърция – Епир, редица острови в 
Егейско море и Югозападна Македония 
със Солун, а скоро след Лондонския 
мирен договор е създадена незави-
сима албанска държава. Споровете 
за подялбата на Македония водят до 
разрив в Балканския съюз и до Втората 
балканска война, която избухва само 
месец след приключването на Първа-
та.    Българската войска е разделена 
на три основни армии – Първа армия  
под командването на генерал Васил 
Кутинчев, Втора армия с  командир 
генерал-лейтенант Никола Иванов 
и Трета армия под командването на 
генерал-лейтенант Радко Димитриев.  
Благодарение на стратегическото си 
положение по отношение на пътните 
връзки Стралджа е включена в пла-

новете на военното командване при 
подготовката, в началото и по време 
на самата война. От 17 септември до 5 
октомври 1912г. вместо в Ямбол, щабът 
на Трета армия под командването на 
генерал-лейтенат Радко Димитриев е 
настанен в Стралджа. Тук те получават 
вестта за обявяването на войната, която 
предизвиква неописуем патриотичен 
възторг както сред войниците, така 
и сред стралджанци.    През войната 
стралджанци воюват под знамената 
на 4-ти конен, 29-ти ямболски, 11-ти 
сливенски, 41-ви, 42-ви, 45-ти и 46-
ти военновременни пехотни полкове, 
включени в състава на Трета армия. 

По този повод и в знак на призна-
телност и почит по предложение на 
Кмета на община Стралджа Митко 
Андонов и с решение на Общински 
съвет – Стралджа ще бъде  поставена 
мемориална плоча на Трета армия в 
центъра на града.

„Êàòþøà” è êàçà÷îê íà ñöåíàòà êðàé Êîïðèíêà
битието е 
посветено 
на  135-та 
годишни -
на от Ос-
вобожде -
нието  на 
България 
от турско 
р о б с т в о . 
С т р а л -
джанските 
в о к а л н и 
групи „Чи-
бурашка” 
и  „Сол -

нъшко”, в които участват деца от 
начален курс на СОУ”П.Яворов”, ще 
изпълнят няколко песни. Ръководи-
телите Желязка Тончева и Йорданка 
Петрова са сигурни, че със своя 

ентусиазъм и настроение малките 
отново ще спечелят публиката. Не 
без гордост те споменават, че  ІV-
токласниците от вокална група 
„Солнь¬iшко” имат участие във 
всички издания на фестивала „Пес-
ни России” Ямбол и са  носители 
на специалната награда на Руския 
културно-информационен център, 
връчена от нейния директор Виктор 
Бажанов. През 2013 г. групата е пе-
чели  първа награда от фестивала. 
Втората вокална група „Чибурашка” 
е от второкласници, които се справят  
много артистично  с изпълнението 
на  „Антошка”.

   Малките изпълнители на руски 
песни ще се представят и пред своя 
публика в Стралджа по време на 
тържеството посветено на Деня на 
Съединението.
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Драги  лозенци,
Едва ли има жител 

на Лозенец, който да 
не се радва на това 
събитие, едва ли ще 
има гост на селото, 
който да не пожелае да 
прекрачи прага на обно-
вената църква „Св.Ди-
митър”, която редом 
с другия духовен храм 
на Лозенец – Чита-
лището, засвидетел-
стват отношението 
на местните хора към 
българщината, към историята, към родовата памет, към  желанието да до-
казваме приемственост, уважение и преклонение към стореното от дедите. 
Храмът на всяко населено място е светая, светих. Там, сред иконите и 

тихата, бяла светлина на свещите всеки човек търси своето усамотение за 
молитва, успокоение на духа, укрепване на вярата, разпалване на доброто 
и любовта между хората. Църквата на Лозенец е една от най-младите на 
територията на общината, строена е през  1948 г. и по традиция иконите 
са дарени от миряните. Годините сложиха отпечатъка си върху  сградата 
и чест прави на църковното настоятелство което успя да подготви и реа-
лизира проекта, за да може днес всички ние да се радваме на обновлението. 
Стореното добро  напомня, че именно след такива начинания  човешкия 
живот придобива смисъл и достойнство. Разумът, волята, желанието 
бяха водещи при реализацията на  тази дълголетна мечта. И докато всички 
заедно се опитвахме да дадем нов живот на храма , имахме възможност 
да покажем силата на единението. Животът упорито ни дава уроци, че 
когато някой от нас падне, той пада сам, но за да се изправи му трябва 
приятелска ръка. Спасението е в общата сила, във вярата, че можем заедно 
да променяме живота, колкото и труден да е той. 
И радостта е заслужена, особено когато е споделена.
Ние имаме право на гордост днес. Защото успяхме да направим поредно-

то добро, а заедно с това да се поклоним пред онези, които положиха осно-
вите на храма и дадоха своята лепта за съграждането му.  Ние имаме право 
на радост днес , защото   видяхме плода на ума и ръцете. Имаме право на 
щастие, защото ще влизаме в своя храм в моментите, когато търсим  ключа 
за душата , пътя към светлината , посоката за правилния начин на живот. 
Ако в делника си допускаме грешки, забравяме да простим, избягваме думи 
като „извинявай”, подтискаме чувства като милосърдие, взаимопомощ, 
то пред олтара смирено навеждаме глава, безсилни пред силата на вярата 
и очовечени  пред  мига на откровението, слабостта и надеждата. Няма 
вечен успех, а вечен стремеж, няма вечни идеи, а вечен устрем, няма вечност 
извън сегашното, няма съществуване извън реалното, няма непознато, има 
необяснено и ние сме там. Всичко е вяра – в доброто  и в злото. В Бог или в 
себе си , вяра в нас,, вяра в другите. Бих искал  тук и сега, пред този обновен 
храм , да пожелая на всеки от вас здраве, за да живеем и сътворим нови 
добрини, енергия, за да може с ум и сърце да променим нашия свят, воля, 
да побеждаваме злото, да подтискаме омразата, стремеж към духовно 
богатство, готовност за помощ към ближния, надежда за нови и по-добри 
дни. Вярвам, че лозенци са хора, които не само ценят, уважават и почитат 
миналото, работят за  промяна на настоящето и мислят за доброто  в 
бъдеще. Зная, че тук живеят хора, които щедро даряват, техният пример 
ще увлече и други, за да може селото да се развива, да добруват хората. 
Нека ни е честит обновения храм!
Нека ни закриля   и пази от беди Св. Димитър!
Нека в делник и празник грее светлината край олтара!
Нека вярата ни води всеки ден към новото добро!

Митко Андонов, кмет на община Стралджа.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Местни жители и гости от близо и 
далеч събра тържеството по открива-
не на обновения основно ремонтиран 
храм „Св.Димитър” в Лозенец. Усмих-
нати  и празнично настроени хората 
пристъпваха почтително в църквата 
без да крият удоволствието от постиг-
натите резултати. Лозенската  църква 
е една от по-новите  в общината. По-
строена е  през 1948 г. и по традиция 
стенописите са дарения от местни 
фамилии чиито имена до днес личат 
ясно, давайки пример за отношение 
към светинята, за родолюбие.

Лично сливенския митрополит 
Йоаникий отслужи празничната 
литургия и водосвет за откриване 
на обновения храм. Негово високо 
преосвещенство поздрави и благосло-
ви миряните, обръщайки внимание 
на родолюбивия жест от страна на 
всички съдействали за богоугодно-
то дело. Владиката поднесе своите 
благодарности към кмета на общи-
ната Митко Андонов, който подкрепя 
възстановяването и обновяването на 
църквите в общината, към дарителите  

от миналото и днес  дали своята лепта  
за църквата.

Да запалят свещ за здраве в храма 
заедно с кмета Митко Андонов бяха  
Иван Иванов, зам.обл.управител, 
Мария Толева, зам.кмет, Атанаска 
Христова, секретар. 

Като продължение на празника 
кмета на селото Петранка Добрева в 
своето празнично слово  върна вре-
мето назад, припомни историята по 
строежа на храма. „Денят бил сряда. 
Изпращали месец май, очаквали раз-
гара на лятото с вълненията покрай 
жътвата. Датата била 25- ти, годината 
1937. Тогава положили основния 
камък на църквата именувана „Св. 
Великомъченик Димитър”. Майстор- 
строителя бил от Лозенец – Борис 
Янев.Довършили църквата  на 8 но-
ември 1946 г.  Осветил я митрополит 
Евлогий. Храмът изографисал русна-
кът Михаил Маковкин.” 70 години 
по-късно, съхранявайки истинския си 
вид, църквата пази следите и спомена 
за талантливата и богодарена ръка на 
твореца,както и дарените стенописи 

от лозенци, чиито имена още личат по 
стените. Иконом Христо поп Христов, 
Киро Тодоров, Йордан Драганов и де-
сетки други. Петранка Добрева изрази 
горещата благодарност на лозенци и 
към кмета на общината Митко Ан-
донов оказал активно съдействие за 
ремонта на църквата благодарение на 
проект на Църковното настоятелство.
Вложени са 232 000 лв.Ремонтирани 
са фасадата, покривът, камбанари-
ята, изградена е чешма, подменен 
е пода, ел.инсталацията, освежен е 
църковния двор, оградата.Лозенци 
ликуват, те са щастливи от стореното 
добро дело.

Вълнуващо е и словото на кмета 
Митко Андонов. -публикуваме отдел-
но. Множеството местни християни 
и гости на селото не крият радостта 
си от събитието. Цветя покриват ико-
ните, погачи, грозде, сладки даряват 
домакините, не са малко тези, които 
поднасят на църквата икони. Лозенец 
записа в историята си един щастлив 
празничен и свят ден, доказателство 
за родолюбие и сила на вярата.

Ïðîåêò  îñèãóðè îáíîâëåíèå íà 
õðàì „Ñâ. Äèìèòúð” â Ëîçåíåö  

Местни жители и гости се събраха 
на традиционния събор в с.Войника 
през месец август. Горещото време не 
попречи на земляците да си устроят 
един прекрасен празник с незабрави-
ми спомени.  Кметът на селото Жеко 
Жеков в ролята на домакин поздрави 
всички и обърна внимание на богатото 
минало на селището. Годината се оказа  
богата на годишнини, време подходящо 
да се  преобърнат страниците, да се 
събудят спомените. Навършването на 
155 години от създаването на селото 
е достатъчно основание войничани 
да поддържат самочувствието си на 
богати наследници. „Войника  има с 
какво да се гордее” , добави г-н Жеков 
и разказа за 85-годишната история на 
читалище „Възраждане”, което е во-
дещо в общината със своята културна, 
информационна и социална дейност. 
Благодари за активността  на местната 
ловна дружинка, която пише 113-та 
година от своето създаване. Напомни 
и за 80-годишнината от построяването 

Ñúáîð ñ èñòîðèÿ

на църквата , местна реликва и визит-
ка на селото. „Съборът във Войника 
винаги е бил повод да се срещаме, да 
разговаряме, да си даваме доказател-
ство, че макар и пръснати по различни 
краища на България и света всеки от 
нас носи родното място в сърцето си. 
И никога не забравя корените си!”, 
сподели кметът.

Войничани бяха приветствани и от 
кмета на общината Митко Андонов 
„Не Крали-Марковска сила, а човешки 
ум и ръце са нужни, за да се постигат 
мечтите! Всички ние добре знаем това. 
Вярно е казано , че в душата на всеки 
човек се намира миниатюрен портрет 
на неговия народ. Вие, войничани, 
сте пример за истинността на това 
твърдение. Защото желанието ви да 
поддържате богатите местни традиции, 
да ги съхранявате и разпространявате 
в автентичния вид е достатъчно дока-
зателство за богатството на душите и 
силата на кръвта българска.”, подчерта 
г-н Андонов и припомни успехите на 

местните самодейци, поддържането 
на традиционно добро земеделие в 
района, занаяти. Той обърна внимание 
на красотата на природата във Вой-
нишкия Бакаджик, изградения модерен 
Информационен център, който дава 
възможност за развитие на културен и 
исторически туризъм с обещанието, че 
общината ще продължи да инвестира  
във Войника и района, ще продължи 
грижата по възстановяване на местни 
сгради, инфраструктурата. 

Празникът в селото продължи с 
изпълнения на танцовия ансамбъл 
„Божур” Чарда и оркестър „Стралджа” 
при читалище”Просвета-1899”.

    На 17 и 18 август т.г. фолклорната 
група при пенсионерски клуб с.Поляна  
се представи впечатляващо  с обичая 
„Булчински лазар” на Националния 
фолклорен събор „По стъпките на 
света Богородица” с.Добрич, община 
Димитровград. Журито с председа-
тел безпристрастният и взискателен 
фолклорист  академик Крум Георгиев  
присъди специалната награда „Златен 
плакет” на групата от Поляна с адмира-
ции за самобитния  колоритен народен   
обичай. „Булчински лазар” е древен 
местен обичай, който се изпълнява в 
понеделник след сватбата. Характерно 
за него е ритането на менци с вода от 
булката. В зависимост от това как ще 
се обърне бакъра се гадае за пола на 
децата в семейството. В този обичай 
участват  предимно жени, допуска 

се само мъжът-шафер и залож-
ника, който обявява даровете на 
сватбата.  Според участниците в 
групата принос за спечелването на 
наградата имат и децата, участни-
ци в пресъздаване на традицията 
– правнучките бабини Вайяна, 
Криси, Михаела и внуците Таня, 
Веляна и Даниел. Кметският 
наместник на с.Поляна Стоян 
Стоянов е особено горд и щастлив от 
високата оценка на самодейците. Той 
потвърди, , че председателят на журито 
академик Крум Георгиев направил 
предложение пенсионерския клуб да 
привлече още самодейци в групата за 
народни обичаи за доказване на при-
емственост с препоръка за участие в 
Регионалния преглед на фолклорните 
състави в Ген.Инзово  и класиране за 

Националния събор – Копривщица. 
„Обичаят „Булчински лазар”, който 
представяте, е интересен и колори-
тен, той непременно трябва да бъде 
видян от повече хора!” добавил акад. 
Георгиев с обещание в зависимост от 
подготовката да съдейства за участието  
на групата в проект на ЮНЕСКО „за 
да видят европейците какви красиви 
и уникални народни обичаи пази 
България”!

„Áóë÷èíñêè ëàçàð” – îáè÷àÿò, êîéòî òðÿáâà äà âèäè ñâåòúò!
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Ç À Ï Î Â Å Ä
¹ Ç-609

Ñòðàëäæà, 21.08.2013ã.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и 2 от 
ЗОС във връзка с чл. 48, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество 

Í À Ð Å Æ Ä À Ì :
Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на 

земеделски земи - частна общинска собственост за срок от 6/
шест/ години в землището на с.Войника, с.Каменец, с.Поляна, 
с.Александрово, с.Зимница, с.Маленово общ.Стралджа. 

Обект на търга са земеделските земи, подробно описани по 
имотни номера, категория и местности в Приложение №1 за 
земеделски земи-частна общинска собственост, които са обявени 
и изложени на информационното табло в общината.

          Началните годишни тръжни цени са следните:
- за ІІІ и ІV категория – 20.00лв./дка.;
- за V категория – 18.00лв./дка.;
- за VІ категория – 16.00лв./дка.;
- за VІІ и VІІІ категория – 14.00лв./дка.;
- за ІХ категория – 12.00лв./дка.
- за Х категория – 8.00лв./дка.

Търгът да се проведе на 23.09.2013г. от 14,00 часа в залата 
на Община Стралджа.

Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 
19.09.2013г. да подадат в Информационния център на Община 
Стралджа следните документи:

І.За юридически лица:
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се 

служебно от Община Стралджа/.
4. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата 

на Община Стралджа – такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. 
платен депозит.

5.Пълномощниците на участниците в търга да представят 
копие от нотариално заверено пълномощно.

ІІ.За физически лица: 
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се  

служебно от Община Стралджа/.
3. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата 

на Община Стралджа.– такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. 
платен депозит.

4. Пълномощниците на участниците в търга да представят 
копие от нотариално заверено пълномощно.
Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за 

назначаване на комисия, която да проведе търга, състави 
протокол и класира участниците. 
Контролът по настоящата заповед възлагам на Мая Ди-

мова – началник на отдел „ИДОС”.

ИВАН ГЕОРГИЕВ
За Кмет на Община Стралджа
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На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС във връзка с чл. 48, ал. 1 от 
Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Í À Ð Å Æ Ä À Ì:
Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска соб-

ственост за срок от 6/шест/ години в землището на с.Войника, с.Каменец, с.Поляна, с.Александрово, 
с.Зимница, с.Маленово общ.Стралджа. 

Обект на търга са земеделските земи, подробно описани по имотни номера, категория и местности 
в Приложение №1 за земеделски земи-частна общинска собственост, които са обявени и изложени 
на информационното табло в общината.

          Началните годишни тръжни цени са следните:
- за ІІІ и ІV категория – 20.00лв./дка.;
- за V категория – 18.00лв./дка.;
- за VІ категория – 16.00лв./дка.;
- за VІІ и VІІІ категория – 14.00лв./дка.;
- за ІХ категория – 12.00лв./дка.
- за Х категория – 8.00лв./дка.

Търгът да се проведе на 23.09.2013г. от 14,00 часа в залата на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 19.09.2013г. да подадат в Информационния 

център на Община Стралджа следните документи:
І.За юридически лица:
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно от Община Стралджа/.
4. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа – такса за 

участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълно-

мощно.

ІІ.За физически лица: 
1.Заявление /в свободен текст/ за участие в търга.
2.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се  служебно от Община Стралджа/.
3. Приходна квитанция за внесена сума за участие на касата на Община Стралджа.– такса за 

участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от нотариално заверено пълно-

мощно.

Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на комисия, която да проведе 
търга, състави протокол и класира участниците. 

Контролът по настоящата заповед възлагам на Мая Димова – началник на отдел „ИДОС”.
ИВАН ГЕОРГИЕВ

За Кмет на Община Стралджа

 ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

СОУ  „П .К .Яворов” гр . 
Стралджа за пореден път по-
лучи доставка на мебели за 
класните стаи и обособените 
помещения за организиран 
отдих и спорт и занимания по 
интереси  – мека мебел, сто-
лове, маси, преподавателски 
бюра, шкафове, детски гарде-
робчета и др. Помещенията, 
в които ще бъдат поставени 
изброените мебели, ще бъдат 
използвани за нуждите на 
проект BG051PO001 – 3.1.06 
„Подобряване на качеството на 
образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на 
учебния процес” по ОП РЧР.

За учебната 2013/2014 г. 
училището ще предложи це-
лодневно обучение на всички 
пътуващи и желаещите от 
града ученици в 16 броя ПИГ. 

ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща – около 90 км.м.
- второстепенни постройки – 66 кв.м. и 20 кв.м.
- навес с оградни стени – 65 кв.м.
- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.

ТЪРСЯТ  СЕ  РАБОТНИЦИ!
 Ôèðìà „ßâîð êîìåðñ” Ðàäíåâî 

 òúðñè  äà íàçíà÷è:
ÇÈÄÀÐÎ-ÊÎÔÐÀÆÈÑÒÈ

За обект „Тунджа юг” / почистване на реките Мараш и Мочурица/
За справки и записвания тел. 0885033119, Жеко Делийски
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Êóëòîâèÿò áúëãàðñêè äèäæåé  Ñòàí Êîëåâ â Ñòðàëäæà:

Íÿìà íèùî ïî-õóáàâî îò ñðåùèòå  â ðîäèíàòà!
Той е световноизвестен и неочак-

вано земен, приятен, достъпен. Той 
е талантлив , чаровен  и обожаван, 
но сред роднините в Стралджа се 
чувства много по-щастлив отколкото 
сред своите фенове по света. Стани-
мир Колев, с артистичното име Стан 
Колев,  отличаван няколко пъти с на-
градата ди джей на годината в Турция,  
през 2010  избран за Best international 
DJ от българската публика, водещ в 
електронната музика за последното 
десетилетие, не е случайно в Страл-
джа. Тук са родовите му корени, от 

тук пази красиви детски спомени, во-
зенето на дървени каруци , топлината 
на роднинските срещи край трапезата 
отрупана с народни ястия и вкуса на 
резливото стралджанско вино. Дядо 
му Стоян Димитров Караколев, брат 
на Пенчо, Кольо и Ганка Караколеви, е  
кръвната връзка на Стан, която всеки 
път го тегли към стралджанско. Живее  
в САЩ заедно с очарователната си го-
деница благоевградчанката  Боряна, с 
която за първи път  се срещат в Маями. 
Родителите на Стан, след 20 годишно 
пребиваване зад океана, се установили 

да живеят в софийското с.Кътина.
„Всичко, което съм днес, е постиг-

нато с много труд”, твърди световноиз-
вестния ди джей. Спомня си детството 
когато до омала на близките бъхти по 
барабанчето и когато в първи клас 
получава от баща си като подарък 
комплект барабани е най-щастливото 
момче. По-късно се изявява в рок 
група, а след казармата заминава със 
семейството си за САЩ. Там всичко 
се завърта като на филмова лента. Ра-
боти в джаз клуб, през 90-те си купува 
първия лаптоп и програма за музика с 

която се заиграва. Оказва се , че прави 
добра музика, която се харесва и то 
много. Започват участията в концерти 
и известността идва някак естествено. 
Много скоро Стан има концерти в це-
лия свят.Твърди, че се е изявявал във 
всички държави без Япония и Китай. 
Вече има последователи навсякъде, 
което го радва и стимулира. Доволен е 
, че може да включва успешно народни 
вокали и народни инструменти в свои-
те парчета, които много бързо стават 
популярни. Работи успешно с Албена 
Вескова  от ансамбъл „Българе”, Поли 

Хубавянска, Гинка Желязкова от Мис-
терията на българските гласове. Негови 
ремикси и продукции са включени  в 
траклистовете на диджеи като Tiesto, 
Paul Oakenfold,  Armin van  Buuren  и 
много други. Лятото, докато си почива 
в родината, Стан споделя , че изпълня-
ва  една доста натоварена програма. За 
два месеца отчита около 15 концертни 
участия  винаги при повишен интерес.  
В края на август отбеляза щастливо 
и рождения си ден край Черно море, 
където се развихри зад пулта заедно с 
Таркан и известни гръцки изпълнители

Малкото си свободно време ди джей 
Стан Колев  посвещава на тениса, 
плажува или медитира.

В дома на Минка и Пенчо Караколе-
ви родата го посрещна  топло и сърдеч-
но. Под приятната августовска сянка 

на натежалите от тежки гроздове асми, 
сладката приказка  отряза времето  като 
топъл  къшей домашен хляб. Щастлив 
от срещата дядо Пенчо не крие сълзата 
протекла издайнически по лицето, тук 
е и леля Ганка, братовчеда Митко със 
съпругата Калудка, очарователната 
племенница Пламенка… Сърцето на 
Стан ликува. Зарежда се с нова енергия 
и на изпроводняк бърза да обещае нова 
среща през следващото лято. Феновете, 
славата, Маями ще почакат! България 
е над всичко!

Надя ЖЕЧЕВА

Те са едни от най-кра-
сивите реки на България. 
И разходката  по тяхно-
то протежение винаги е 
възхитително красива и 
емоционална. Камчия, най 
–голямата българска река, 
която се влива в Черно море,   
в луд бяг се спуска от Ко-
тленския Балкан,  лъкатуши  
в прохладни сенки, буйни 
лонгози  щастливо обитава-
ни от безброй пернати. По 
цялото протежение реката е 
притегателно място за отдих 
и прохлада на туристи, кои-
то се наслаждават на красо-
тата. В края на пътуването 
си към морето Камчия е прелестна и 
спокойна. Неочаквано за пътуващите 
при язовир Цонево изниква велико-
лепието на феномена Чудните скали. 
На фона на зеления Балкан те са като 
скални дантели. Причудливите форми 
предизвикват въображението. Откри-
ваме „Рицаря”, „Вълчата глава”, „Ве-
ликана”, „Замъка”… Погледът трудно 
се откъсва от тази гледка.  Разбираш, 
че си способен да съзерцаваш с часове 
творението на природата.  

А Камчия, която волно тече край 
Чудните скали, вече те кани да продъл-
жиш пътешествието, защото има още 

какво да видиш. Като че ли уморена 
от препускането през баирите, малко  
преди да се влее в Черно море, реката 
е още по-интересна. Разходка с лодка 
показва на желаещите отблизо да видят 
устието, там където реката целува мор-
ския бряг , разливайки волно водите 
си в приказен залив.  Тишината, нару-
шавана от плясъка на птичи криле или 
крясък на патица, преплетените клони 
на огромни дървета, причудливите 
форми на изсъхнали дънери, наднича-
щи над водата, предизвикват туристите 
да щракат неуморно с фотоапаратите 
запечатвайки красивите гледки.  

Задължителният 
финал на едно такова 
пътешествие е рибена-
та чорба в рибарското 
селище, която има на-
истина вълшебен вкус.

Не по-малко инте-
ресна е разходката по 
легендарната Ропотамо. 
Като че ли по-пълно-
водна, но и по-спокой-
на, тя предлага незабра-
вими гледки и още по-
разнообразно обитание 
на птици, влечуги, риби 
и др. От корабчето поч-
ти на ръка разстояние 
наблюдаваме танца на 

кормораните в лов за риби, съзерцава-
ме застиналите като манекени чапли, 
следим зигзагообразното движение  
на водните змии. Впечатлени сме от 
гледката на скалната Лъвска глава. 

Пътешествието ни е към своя край 
, а искаме още. Чувстваме се пре-
пълнени с енергия и  емоции. Имаме 
всички доказателства за красотата на 
родината, макар да сме надникнали 
само в една малка част от нея. Упорито 
правим планове за нови пътешествия. 
В кой край ще ни отведе случайността 
още не знаем. Но очакванията са за 
нови срещи, изненади и настроение.

ÔÊ „Ñòðàëäæà” ùå ñå äîêàçâà  â òðåòà äèâèçèÿ
Îò 7 àâãóñò ÔÊ”Ñòðàëäæà” å ïúëíîïðàâåí ÷ëåí íà  
Þãîèçòî÷íà „Â” àìàòüîðñêà ôóòáîëíà ãðóïà.
Във връзка с попълване съста-

ва на групата за първенството по 
футбол за сезон 2013/2014 г. със 
свое писмо да Митко Андонов, 
кмет на общината и президент 
на ОбФК председателя на БФС, 
зонален съвет Пловдив уведомя-
ва, че представителния отбор на 
Стралджа е включен в състава на 
Югоизточна ”В” група като в Програмата за сезона ще замества  ФК”Хасково”. 
Дадено беше разрешение за  пропускане на първите два кръга като времето се 
използва за сформиране на състава и подготовка за участие в първенството.

Сбъдна се мечтата на местните футболисти и почитатели на Голямата игра 
Стралджа да  се включи във „В” групата. В продължение на години  ОбФК 
традиционно е водач в класирането на  Областното футболно първенство което 
е достатъчна гаранция, че отборът има сили и възможности да се докаже в 
Трета дивизия. 

За много кратко време президентът Митко Андонов успя да създаде ор-
ганизация за привличане на нов треньор  Стоян Гурков,  определяне състава 
на отбора в който е балансирано участието на опитни  и млади спортисти. 
Общината осигури необходимите средства за участието на отбора в групата 
като се разчита и на спонсори. 

Дебютът на ФК”Стралджа” в първенството беше с отбора на „Асеновец”. 
На стадиона в Стралджа да подкрепят своите пристигнаха над 600 зрители, 
които бурно аплодираха всяка добра изява на футболистите.   За съжаление 
шансът не беше на страната на стралджанци, които записаха първата си за-
губа с 3:0. В четвъртия и пети  кръг момчетата на Стоян Гурков отново не 
успяха да запишат победа. Загубата с  по 5:0 от отборите  на „Розова долина” 
и „Спартак” Пловдив  разстрои всички, но  и амбицира момчетата да не се 
отчайват, да продължават упорито подготовката и да наваксат. Ръководството 
на клуба отчита , че състезанието с много силни отбори като „Черноморец 
„ Несебър, Созопол, „Спартак” Пловдив, „Асеновец” и др, всички минали 
през „В” група,  е сериозно изпитание за дебютантите от „Стралджа”, които 
трябва в движение да догонват  високото ниво, да опознават съперниците, 
да налагат свой стил. Ръководството на клуба  проявява нужното търпение, с 
увереността, че  футболистите имат сили и потенциал  и непременно  ще се 
докажат  във времето.

1.Димо Маринов, вратар
2.Димо Йовчев
3.Щилиян Бойчев
4.Георги Георгиев
5.Калоян Русев, капитан
6.Добромир Димитров
7.Йордан Николов
8.Петър Стоянов
9.Георги Рашев
10.Марко Марков

ФК”СТРАЛДЖА”
11.Тольо Йорданов

Резерви:
12.Генади Троев
13.Стефан Христов
14.Стоян Маринов
15.Валентин Иванов
16.Красимир Тончев
17.Пламен Иванов
Ст. треньор Стоян Гурков

Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Åêçîòèêà  è  êðàñîòà  ïî Êàì÷èÿ è Ðîïîòàìî
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

 УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ МЕРДЖАНОВ,
От името на Общинската партийна организация – Стралджа  

поднасям най-сърдечни поздравления  за Вашия юбилей!
Заедно с пожеланията за здраве, неизчерпаеми сили , упоритост 

и постоянство в работата посветена за благото, справедливостта 
и доброто в живота, прибавяме увереността, че Стралджа винаги 
ще бъде част от мислите, част от сърцето Ви, защото тук са 
хората, които Ви вярват и разчитат на  Вас. 
Вярваме, че никакви пречки или трудности няма да спрат  дока-

зания стремеж  за  постигане на целите. Натрупаният опит през 
годините, събраната мъдрост, изградената житейска философия  
нека дават сила за нови победи.

50-те години  все още са част от младостта на действения и 
енергичен човек. 50-те години  не са край на житейски период , 
а начало на ползотворна зрелост. Пожелаваме още много успехи 
във всяко начинание и  постижения, които носят радост и удо-
влетворение.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! И НАЗДРАВЕ ПО СТРАЛДЖАНСКИ!
МАРИЯ ТОЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА  ОбС  НА БСП - СТРАЛДЖА

УВАЖАЕМИ  Г-Н  МЕРДЖАНОВ,
ДРАГИ  НАСКО,
С особена радост  поднасям своите и на 

съгражданите ми поздравления по повод 
навършването на 50 години!
Казват, че смисълът на живота се 

определя не от преживяните години, а от 
стореното добро. Времето винаги е дос-
татъчно дълго за този, който го използва 
добре, който се труди в полза за другите 

и  който непрекъснато мисли как да променя реалността, как да 
разширява пределите  на дните. През всичките години на съвместна 
работа ние постигнахме не малко. Сигурен съм, че ни предстои 
още много. Енергията, желанието, волята, готовността за под-
помагане усъвършенстването на живота, , разширяване областта 
на правдата и справедливостта ще носи удовлетворение за нас 
самите и за хората около нас. 
Пожелавам ти здраве, за да постигнеш всичко към което се 

стремиш. Пожелавам ти  ентусиазъм, дързост, настроение в 
преследването на всяка цел. Пожелавам ти  настроение в дните, 
увереност в силите и много любов.
Бъди щастлив с работата, която имаш, със семейството, което 

обичаш, с хората, които ти вярват и те обичат.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

    Продължават успехите на са-
модейците от Чарда. След успешното 
представяне на танцовия ансамбъл 
„Божур” на фолклорния празник 
„Славееви нощи” в Айтос в средата 
на август жители и гости на Чарда 
имаха възможност да се радват на 
богатия концерт посветен на празни-
ка на селото.В продължение на час 
на сцената на местното читалище се 
изявяваха музиканти, певци и танцьо-
ри от ансамбъла. Публиката щедро 
възнаграждаваше с аплодисменти 
майсторството на всеки талант. Праз-
ничното настроение  се пренесе и на 
площада, където се извиха кръшни 
народни хора. 

Мария Монева, секретар на чи-
талището потвърди, че  танцовия 
ансамбъл „Божур” е взел участие и 
в Седмия фолклорен събор „Капи-
тан дядо Никола” Трявна. Снежана 
Иванова изпълнила песните „Койна 
на Тунджа переше”, „Слънчице мило 
мамино”, дуета Кирилка Кръстева 
и Калудка Иванова се представил с 
изпълнение на „Слънцето трепти да 
зайде” и „Еленка са я канили”, Не-
вена Монева събира аплодисменти за 

Àêòèâåí òâîð÷åñêè ñåçîí â ×àðäà

„Паша на Стоян думаше” и „”Стоян на 
двори ходеше”.  Под ръководството на 
Диана Динева и Донка Бумбалова Тан-
цовият ансамбъл „Божур” представил 
танците „Какво се хоро виеше”, „На 
кърпи”, „Крала Бона” и „Тракийско 
настроение”.

Ансамбълът заедно с фолклорната 

група при читалището представиха 
своята сборна програма и  във Войника 
по повод празника на селото. 

В навечерието на Деня на Съеди-
нението и 4 години от откриване на 
църквата в Чарда   певческата група при 
читалището подготвя  концерт, с който 
на 5 септември ще изненада чарденци.

Групата за автентичен фолклор 
при читалище Каменец през август 
взе участие  в 20-тото издание на На-

Êàìåíåö  ñïå÷åëè ïóáëèêàòà íà Áåêëåìåòî
ционалния пенсионерски събор- над-
пяване в планинския туристически 
център Беклемето.  В това юбилейно 

издание на празника се включиха 
около 70 състави от цялата страна. 
Организиран от Клуб на пенсионери-
те Троян и Община Троян съборът се 
утвърждава като празник на мъдрост-
та, приятелството и незабравимите 
спомени. Каменчани, които пазят 
ревниво своите фолклорни традиции, 
успяха да спечелят публиката с кра-
сотата на носиите и богатството на 
песните . Според  Живко Димитров, 
кмет на селото, това е поредния успех 
на групата, която непрекъснато  търси 
изява и доказва, че селото  е живо, се-
лото има какво да покаже, селото има 
с какво да изненада. От кметството 
потвърждават, че богатата етнограф-
ска сбирка в читалището това лято 
е била обект на интерес от страна 
на гостувалите деца от градовете и 
техните родители, които с радост 
разказвали на малките за миналото 
на родния край, бита и обичаите на 
местните хора.

„Âúæè÷êè” ïîêîðè Àïðèëöè
Ансамбъл „Въжички” при чи-

талище „Просвета” – Стралджа  
покори многобройните зрители 
и гости на Националния конкурс 
„Искри от миналото” – в гр. Ап-
рилци. Великолепното изпълне-
ние на танцьорите, прекрасната 
музика на оркестър „Стралджа” 

 "Çëàòåí ïëàêåò”  íà 
"Èñêðè îò ìèíàëîòî”  

çà ñòðàëäæàíöè

и народните песни  
на хористите създа-
доха настроение и 
въодушевиха пуб-
ликата, която щедро 
ги аплодира. Журито  
присъди най-голяма-
та награда на страл-

джанци- „Приз „Златен плакет”, 
а  председателя Юлия Цанкова, 
на крака пред майсторството на 
„Въжички”, лично поднесе поз-
дравленията си към ансамбъла: 
„Безспорни фаворити, съчетаващи 
движение, настроение и умения! 
Вие сте гордост за тракийския 
край!” В.”Ловеч прес” отдели спе-
циално внимание на стралджан-
ци :”Танцов състав „Въжички” 

участва в Националния конкурс 
„Искри от миналото” гр.Априлци. 
Изпълнението накара публиката 
заедно с журито  да станат на 
крака и аплодират състава. „Това 
е мехлем за душата!”, каза Генчо 
Генев, член на журито.”

      По настояване на журито 
ансамбъл „Въжички” продължи 
участието си в конкурса с програ-
ма в  заключителната вечер.


