
Íàøà äåëåãàöèÿ äî 
êðàëñòâî Éîðäàíèÿ 

По покана на Почетно консулство на 
Хашемитско Кралство Йордания в София , 
Българо -Йорданска камара на икономиче-
ско сътрудничество и Йорданска индустри-
ална камара  от 22 до 27 ноември кметът на 
Община Стралджа Митко Андонов заедно 
със съпругата си Мима Андонова и общин-
ския съветник Паруш Парушев ще вземат 
участие в бизнес-делегация до Кралство 
Йордания. 

Пътуването има за цел размяна на инфор-
мация за  възможностите на местното про-
изводство пред Йорданските инвеститори, 
предприемачи, търговци и представители на 
големи търговски вериги, държавни служи-
тели и други ключови фигури. Като се има 
пред вид, че Кралство Йордания са в период 
на растеж в строителство, инфраструктура 
и глобални проекти  и търсят контакти за 

встъпване към нови пазари участниците в бизнес делегацията   ще могат да се 
съсредоточат върху фона и перспективите на българо-йорданската връзка и насоч-
ване вниманието към по-нататъшни търговски и  икономически взаимоотношения.
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 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

ñòð. 5

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

НОВО!     НОВО!     НОВО!
ÏÀÂÈËÜÎÍ ÏÀÂÂÈËÜÎÎÎÍ 
„×ÀÉÊÀ” „×ÀÀÉÊÊÊÀ””” 

– СТРАЛДЖА

ÏÐÅÄËÀÃÀ:
всеки ден, вкл. и събота

Çàêóñêèòå, êîèòî îáè÷àòå!

 вкусни
 здравословни
 качествени

По народни рецепти,
с европейско майсторство!
Изпълнява поръчки на клиента 
за всякакъв вид тестени изделия

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.: 0886909070

 ÅÒ ”Ìèãëåíà 
Òîï÷èåâà” - Ñòðàëäæà,
 ул.”Хемус”/ срещу пощата/

ЗАКУСКИТЕ, КОИТО ОБИЧАМ!
Хапнете при Любчо и Меги!

 ÌÀÃÀÇÈÍ „ËÀÇÓÐ”
- Стоян Трифонов 

Стралджа, ул.”П.Яворов”
Облекло за всеки! Цени –народни!
С предпразнични отстъпки!

Âíèìàíèå êúì 
Áþäæåò 2013 è 2014 ã.Áþäæåò 2013 è 2014 ã.

Актуализацията на бюджет 2013, 
проектобюджет 2014 и бюджет-
на прогноза за 2015-2016 г. ще 

разгледат на своето ноемврийско заседание 
съветниците от Стралджа, което е плани-
рано за 29 ноември.  Кметът на общината 
Митко Андонов ще представи готовността 
на общината за зимния период- снегопо-
чистване и зимно поддържане на общинска-
та пътна мрежа и улиците в населени места 
за сезон 2013-2014г. Съветниците ще имат 

възможност да изслушат и информация за 
реализиране на услугата Домашен социален 
патронаж. В дневния ред на заседанието 
председателят Атанаска Кабакова  извежда 
на преден план и  две докладни записки/ 
от кмета Митко Андонов и от съветника 
Гроздан Иванов/  за  изменението на 
Наредба № 17 за регистрация, отчет, пра-

вила за движение 
и изисквания, на 
които да отговарят 
ППС с животинска 
тяга в общината. 
Г-н  Андонов  ще 
представи позиция  
и мандат за заседа-
ние на Общо събра-
ние по ВиК Ямбол. 
Очаква се решение 
за поемане общин-
ски дълг по реда 
на чл.17 от Закона 
за общински дълг, 
както и приемане 
на Общинска про-
грама за енергийна 
ефективност. Важна 
част от заседанието 

е обсъждане кандидатстването на общината 
за безвъзмездна финансова помощ по мярка 
321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони от ПРСР за 
периода 2007-2013г. с проект „Изграждане 
на пункт за управление на животински 
отпадъци”. 
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Â ïîäãîòîâêà íà 
ïðîåêòî-áþäæåò 2014
Подобряване състоянието на тех-

ническата и социална инфраструктура 
и параметрите на околната среда 
за стабилизиране на социалните и 
икономическите процеси в община 
Стралджа, ефективно управление на 
общинската собственост с цел осигу-
ряване на собствени приходи по-висо-
ки от предходните години,провеждане 
политика за планиране на текущите 
разходи: икономичност, ефективност 
и прозрачност – това са годишните 
цели  на бюджет 2014 на община 
Стралджа. Като приоритети в основ-
ния финансов документ се посочват 
заплати и осигурителни плащания, 
помощи по решения на ОбС, стипен-
дии и медикаменти, храна, отопление, 
осветление, издръжка на социални , 
здравни и образователни заведения.

Със своя заповед кметът на общи-
ната Митко Андонов откри бюджет-

ната процедура по разработване на 
бюджет 2014.Три са работните коми-
сии, които до 10 декември ще при-
емат и обработват предложенията на 
граждани, кметове и км.наместници, 
директори на учебни, здравни и со-
циални заведения, председатели на 
юридически лица с нестопанска цел. 
Мария Толева, зам.кмет, председател-
ства комисията по социални дейнос-
ти, Иван Георгиев, зам.кмет, оглавява 
комисията по териториално развитие 
и общинска собственост, а Атанаска 
Христова, секретар,   е начело на  
комисия „Общинска администрация”. 
Във всяка от работните групи са 
включени  съветници, специалисти 
от различните звена, ръководители на 
учебни, социални заведения, кметове 
и км.наместници. Те ще работят на 
основата на Общинския план за раз-
витие до 2020г., проектобюджета на 

общината  за 2014 – местни дейности 
и ще се съобразяват с параметрите 
на бюджетните взаимоотношения с 
Републиканския бюджет за 2014г. 
Очаква се предложенията по бюджета 
да обхващат средства за издръжка, 
текущи  и основни ремонти, придо-
биване на дълготрайни материални 
активи. В същото време те трябва да 
бъдат точни, обосновани и с коли-
чествени и стойностни показатели, 
подредени по важност, периоди за 
изпълнение.   Утвърдени са  стъпките 
и процедурите по различните етапи на 
подготовката на проекто-бюджета с 
целите и отговорностите, участниците 
и сроковете

В изпълнение заповедта на кмета 
проекта на общинския бюджет тряб-
ва да бъде готов до 10 януари след 
което ще бъде обявен за публично 
обсъждане.

Äà íà ñâîáîäàòà, íå íà îìðàçàòà!

Близо 100 членове на БСП , симпатизанти и привърженици на 
лявата идея от Стралджа и общината  се включиха в протестния 
митинг в защита на правителството на Пламен Орешарски. Всички 
до един гръмогласно стартираха с изпълнение на обичаната песен  
„Хубава си моя горо”с издигнати лозунги  и знамена, скандирайки  
„България” и „Подкрепа”. Представителите на стралджанската об-
щина  се присъединиха към призива на Сергей Станишев „България 
да бъде добър дом за всички!” . „Много сме, силни сме!” повториха 
стралджанци заедно с искането правителството да продължава да 
работи, за да изпълни поетите ангажименти. „С такава подкрепа 
ще преодолеем всички трудности. Ще изпълним мисията си, бла-
годарение на всички вас! Давате ни кураж да работим в името и за 
България!”, подчерта лидерът на социалистите, а одобрителните 
ръкопляскания и възгласи доказаха  активната подкрепа на множе-
ството. „Няма да се изплашим, няма да ни купят, няма да се огънем, 
няма да ви предадем, няма да ни пречупят! Ще бъдем заедно, ще 
бъдем силни, ще бъдем диалогични!. Пътят няма да е лесен, но ще го 
извървим заедно!”, отговори Сергей Станишев. След него последва 
обръщението на премиера Пламен Орешарски „Ще продължим да 
работим за доброто бъдеще на страната, ще продължим да бъдем 
толерантни! Благодаря ви че сте тук и подкрепяте нашите усилия!” 
категоричен беше той.

В групата на  участниците в митинга бяха кметът на общината 
Митко Андонов,  Мария Толева, зам.кмет, общински съветници , 
кметове и км.наместници, представители на младежки и дамски 
НПО, ръководители на институции, обикновени граждани, за които 
червената идея означава справедливост, социална закрила, демокра-
тичност, свобода на идеите, толерантност.

Община Стралджа е в готовност да 
посрещне зимата. Макар в условията 
на икономическа криза, при липса 
на достатъчно финансови средства 
в общинския бюджет, в общината е 
създадена добра координация , взети 
са всички необходими мерки за пре-
дотвратяване на тревожни ситуации  
и недопускане на щети или човешки 
жертви през зимния период Общински-
ят щаб за координация  има създадена 
организация за получаване на предва-
рителна и достоверна информация за 
всяко възникнало събитие и вземане на 
адекватни решения при степенуване на 
задачите. Като ръководител  на Щаба 
кметът на общината Митко Андонов 
благодари на всички участници и 
призова за мобилизация на целия 
наличен персонал по изпълнение на 
превантивните мероприятия.

В заседанието  взеха участие кме-
тове и км.наместници от община-
та, представители на РУ”Полиция”, 
РС”ПБЗН”, ВиК, Областно пътно 
управление, ХТР Ямбол на напоителни 
системи ЕАД-Средна Тунджа и фирма 
„Хемусстрой” ООД. След запознаване 
с актуалните заповеди  и документи 
по предзимната подготовка  бе дадена 
думата на присъстващите за обсъждане 
на мерките по повишаване готовността 
за действие в усложнена зимна обста-

Ñðåùó çèìíèòå áåäñòâèÿ
новка. Според 
инсп .  Дончо 
Стояно в  от 
РУ”Полиция”, 
има  необхо -
димост от по-
чистване  на 
сервитутните 
ивици от хра-
сти и треви на 
първоклас ен 
път  1-6, 1-7, 
обходен марш-
рут Зимница-
Стралджа- Ло-
зенец, Палау-
зово-Недялско 

и Саранско-Тамарино. За осигуряване 
нужното безопасно движение постъпи 
и предложение поддържащите фирми 
да разполагат с бариери и пътни знаци 
при обявяване на обходни маршрути 
и евентуално затваряне на отделни 
участъци от пътя при снегонавява-
не. РС ПБЗН има изготвен план за 
дейностите, по график се извършват 
проверки по кметства, техниката е 
преминала през проверка за сезонно  
техническо обслужване. От Напоител-
ни системи ще изпълняват заповед за 
следене на реките Касаплийска, Мараш 
и Мочурица, които са почистени от 
храсти и друга растителност, извършен 
е основен ремонт на отводнителната 
помпена станция Атолово, а в момента 
се зазимяват напоителните системи. 
Димитър Димитров от Областно път-
но управление информира, че в РПС 
Стралджа има налични 12 машини, 
снегопочистващата техника е базирана 
на Петолъчката, до Лозенец, Ямбол 
и Калчево. Въведено е денонощно 
дежурство, поддържа се връзка с 
общината. Поради липса на средства 
все още не са почистени от храсти 
сервитутните ивици на І,ІІ и ІІІ клас 
пътища. Напълно изправна е техниката 
на фирма „Хемусстрой” ООД Зимница, 
която има договор за снегопочистване 
на ІV-класна пътна мрежа в общината, 

потвърди Антон Митев. Има наличност 
от достатъчно количества пясък и едра 
сол.  Без напрежение очакват зимата и 
представителите на ВиК. Според Тончо 
Саллаков помпената станция е в добро 
състояние, следи се вместимостта на 
водоемите, монтирани са нови хидран-
ти в Стралджа и Поляна, техниката е 
подготвена за работа в зимни условия. 

Всеки от кметовете на общината  
изведе на преден план възможните 
проблеми , които зимата може да пре-
дизвика. Така в Лозенец се притесняват 
от непочистените шахти по път 1-6 и 
устоите на моста над р.Мараш, от Бо-
горово препоръчват графика на снего-
почистващата техника да се съобразява 
с движението на автобусите и достав-
ката на хляб. Според км.наместник 
на Недялско проблемен остава пътя 
Палаузово-Недялско, в Люлин искат 
укрепване на местен мост ,  от Атолово 
сигнализират за липса на парапети 
на три моста, в Тамарино вдигат тре-
вога за пропаднал мост и проблеми 
по отсечката Саранско-Тамарино… 
Всички присъстващи на съвещанието 
потвърдиха необходимостта от навре-
менна и точна информация и по-добра 
координация между институциите, 
което стана причина и за конкрети-
зиране на решенията: Да се подобри 
координацията при обмен на инфор-
мация, Областно пътно управление да 
предприеме действия за ремонтиране 
устоите на мостово съоръжение на 
р.Мараш до Лозенец, да се почистят 
шахтите по гл.път 1-6 Лозенец,  да 
се засили контрола по изпълнение на 
договорните отношения на фирмите, 
извършващи поддържане и снегопо-
чистване на І-ІІІ клас пътна мрежа, 
да се почистят сервитутните ивици 
от храсти на проблемните участъци 
Зимница-Стралджа и Саранско-Тама-
рино, да се осигурят бариери и пътни 
знаци необходими при затваряне на 
част от пътя и използване на обходни 
маршрути, да се смени и отремонти-
ра противопожарен кран в Саранско. 
В и К  да възстанови повредените 
улични настилки при отстраняване 
на възникнали аварии. Към ХТР 
Ямбол Напоителни системи „Средна 
Тунджа” е направено предложение да 
се почистят от върби и храсти от заус-
тието на р.Касаплийска с корекцията 
на р.Мараш до отводнителна помпена 
станция Атолово около 2 км с цел 
усилване силата на оттока на водата. 

Íàä 300 êàòàñòðîôè ïî 
ÿìáîëñêèòå ïúòèùà

306 пътно-транспортни произшествия са регистрирани на територия-
та на Ямболска област до момента. От тях 48 тежки, при които трима 
човека са загинали, а други 59 са ранени. Сравнението на показателите 
със същият период на 2012 г. показва намаление на общия брой пътни 
инциденти с 18 броя, като при тежките катастрофи намалението е зна-
чително - с 24-ма. Значително е намалял броят на загиналите, те са с 
петима по-малко. Най-голям брой пътно-транспортни произшествия с 
пострадали са регистрирани по вина на водачите на пътни превозни 
средства, шофирали със скорост, несъобразена с пътните условия - 13. 
Следват инцидентите с пострадали при отнемане на предимство на 
превозно средство на кръстовище - 8 ПТП. Непосредствено след това 
са инцидентите вследствие на отнемане предимство на пешеходец - 7. 
Сравнително два пъти по-малко са пътните инциденти, настъпили вслед-
ствие на нарушения като внезапна промяна на посоката на движение - 4 
и при навлизане в насрещното движение - 3.

Âðúùàò äàíúêà íà 200 õèë. äóøè
Държавата ще връща платения данък общ доход на хората, които по-

лучават минимална работна заплата. Това предвиждат новите финансови 
облекчения за бедните у нас. Те бяха оповестени от премиера Пламен Оре-
шарски по време на дискусия на тема “Борбата с бедността в България”. 
Министър-председателят обясни, че през 2014 г. всички с доходи до 340 лв. 
ще плащат 10 % данък, който обаче през 2015 г. ще им бъде възстановен.

Връщането на данъците от предходната година пък ще стане след подаване 
на данъчна декларация. Очакванията са 200 хил. души да се облагодетел-
стват от финансовата мярка. Това е броят на българите с най-ниски доходи. 

Междувременно социалният министър Хасан Адемов уточни, че да-
нъчната мярка ще обхване и гражданите с доходи, близки до размера на 
минималната заплата. Според него за възстановяването на данъка на бедните 
годишно ще са нужни 150 млн. лв.
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Стралджа  
отново тревожно сигнализира за отравяне на реката, следва про-
верка и съставяне на протокол, който е изпратен до РИОСВ Ст. 
Загора и Басейнова дирекция Пловдив.  Резултатите – отклонения от 
показателите азот амониев, фосфати, БПК и ХПК... През септември 
проби вземат РИОСВ Бургас и Басейнова дирекция. През юли  2013г.  
постъпва сигнал за ново замърсяване на реката, отново проверка 
и протокол, сигнали до РИОСВ. Констатацията – отклонение от 
показатели ортофосфати, общ фосфор, БПК и ХПК, становища на 
специалистите, размяна на писма.. . Но като краен резултат – реката 
умира бавно и упорито пред очите на всички.

Надя ЖЕЧЕВА

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Àòîëîâî ñå ãîòâè çà çèìàòà
Във връзка със зачестилите кражби  от битов характер и подго-

товката за предстоящата зима  в Атолово се проведе общоселско 
събрание на което присъстваха Иван Георгиев, зам.кмет на общи-
на Стралджа,  кап.Петко Петков и Иван Велчев от РУ”Полиция”. 
Кметският наместник Стефан Сотиров представи ситуацията в 
селото като обърна внимание на  последните 6 кражби, три от кои-
то вече разкрити. За атоловци се оказва тревожен факта, че обект 
на крадците са най-вече обезлюдените жилища. С благодарност 
за добрата съвместна работа с полицията и конкретно с полицай 
Иван Велчев жителите на малкото село поискаха още по-сериозна 
намеса за осигуряване реда и спокойствието в селото. Представи-
телите на полицията  за пореден път пожелаха населението да бъде 
по-внимателно  и да не се допускат в домовете непознати хора, да 
се сигнализира при съмнения за  опити на измама или грабеж от 
гастрольори. Според Иван Георгиев, зам.кмет на общината,  много 
важно е буренясалите дворове да се изчистят, за да има добра ви-
димост и в същото време да не се стига до предизвикване на огнена 
стихия, която може да нанесе големи поражения. В тази връзка 
км.наместник представи  информация и за подготовката на селото 
за предстоящия зимен сезон, изпълнението на заповедта на кмета 
Митко Андонов и взетите противопожарни мерки.

Присъстващите на събранието одобриха помощта от страна на 
общината и кметската инициативност на г-н Сотиров за  продъл-
бочаването и прокопаването на уличните канавки. В продължение 
на три години в Атолово  са прокарани над 2600 м. канавки и почти 
няма дворове край които да не минават такива, за да може да се 
опазят хората от евентуални наводнения.  Сега е необходимо и хо-
рата да проявяват грижа за почистването им, призова г-н Сотиров. 
„Проблемът с наводненията е много важен за селото. При дъждовно 
и снежно време винаги има опасност от наводнения и ако не сме 
внимателни и грижовни няма да имаме нужното спокойствие”, под-
черта км.наместник с увереността, че ще бъде подкрепен от хората. 
По-младите представители на населението реагираха веднага като  
изразиха готовността си да откликват при необходимост да се реа-
гира в помощ на селото. С одобрение беше прието предложението 
да се организират екипи в помощ на полицията ,които всяка вечер 
да обхождат селото и да бдят за недопускане на кражби.

Îáùèíàòà -ïðèâëåêàòåëíî 
ðàáîòíî ìÿñòî
В изпълнение на 

инициативата за уче-
не през целия живот 
СОУ "П. Яворов" 
има свой принос, 
който се изразява с 
различни прояви. 
Една от тях беше 
посещението  на 
12-класниците в об-
щина Стралджа, къ-
дето да се запознаят 
с организацията на 
работата, структу-
рата, особеностите на всяко работно място. Атанаска Христова, 
секретар на общината, влезе в ролята на гид, за да предложи макси-
мум информация на учениците, които проявиха видим интерес към 
всяко работно място. След обиколката на всеки кабинет на разговор в 
конферентната зала педагогът Таня Вълчева поднесе благодарности 
към г-жа Христова за богатата , интересна и полезна информация, 
която може да бъде отправна точка и за евентуален бъдещ избор на 
професия за някой от възпитаниците на СОУ "П. Яворов". "Този час 
в общината обогати познанията ни за държавността , за управление-
то на общината, за отговорността на държавния служител", подчерта 
тя. В отговор г-жа Христова припомни богатата съвместна работа 
на общината с училището, сподели удоволствието от активността 
на младите хора и желанието им да бъдат полезни за общината с 
очакването не само да продължат образованието си във ВУЗ, но и 
да се върнат на работа в родния град.

Êîé èñêà äà óáèå 
ðåêà Ìî÷óðèöà?
ÕÐÎÍÎËÎÃÈß ÍÀ ÑÚÁÈÒÈßÒÀ 
ÏÎ ÓÌÚÐÒÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÐÅÊÀÒÀ:
Първите сигнали за отравяне на водата постъпват 

в община Стралджа още през 2003 г Две години по-
късно е проведена съвместна среща с представители 
на общините Стралджа, Тунджа и Ямбол за изясняване 
на проблема и спиране на процеса по умъртвяване на 
реката. През 2007 г. е проведен няколкомесечен мони-
торинг с последващ доклад. През юли 2012г. община 

По инициатива на общината 
в  Стралджа се проведе среща с 
участието на представители на 
Басейнова дирекция Пловдив, 
РИОСВ Ст.Загора и Бургас, спе-
циалисти-еколози на общините 
Стралджа и Карнобат, кметове и 
км.наместници на селата Малено-
во, Палаузово, Воденичане, през 
които преминава злополучната 
река. В ролята на домакини вля-
зоха Иван Георгиев, зам. кмет на 
община Стралджа и Добрина Сто-
илова, директор РИОСВ Бургас.

Вместо увод присъстващите 
изслушаха информация за тежко-
то екологично състояние на река 
Мочурица. „Като най-потърпевша 
община Стралджа е инициатор за 
тази среща, която има за цел да 
намерим най-добрия подход за 
решаване на проблема”, подчерта 
в обръщението си г-н Георгиев без 
да крие голямата тревога на страл-
джанци за реката. „Проблемът 
съвсем не е от вчера, той се влачи 
от години и вместо да се оправят 
нещата се задълбочават , а в реката 
вече няма… жива жаба. Има сиг-
нали, проверки, констативни про-
токоли, но до момента истинския 
и главен замърсител не е назован”. 
От там нататък целият разговор 
протече около това кой би могъл 
да бъде виновника за срещата. 
В списъка за съмнение влязоха 
казани за изваряване на ракия 
Деветак, „СИС Индустрийс” ООД 
с. Венец, „ВИН. С. Индустрийс” 
АД с. Церковски, агрохимически 
дейности, мандри и т.н.

Ìíåíèåòî íà 
êìåòîâåòå:
СТОЙКО ГЕОРГИЕВ, С. ПА-

ЛАУЗОВО: „Сега бием змията по 
опашката. Има две предприятия в 
околността , които тровят реката . 
И това се знае от всички. Отрове-
ната река е опасна за хората и за 
животните.”
ЖИВКА ИВАНОВА, С. МА-

ЛЕНОВО: „Усещаме силна ми-
ризма вечер , тогава водата побе-
лява и изплува умряла риба. Само 
че по това време никой не взема 
проби!”
ПЕТРАНКА КРАЙЧЕВА , С. 

ВОДЕНИЧАНЕ: „ Хората имат 
впечатление, че нищо не се прави 
за опазването на реката!”

Äóìàòà íà 
åêñïåðòèòå:
МАРИАНА НИКОЛОВА, РИ-

ОСВ БУРГАС: „Собствения мо-
ниторинг на двете производствени 
предприятия не показва превише-
ние на нормите. При констатирани 
отклонения на промишлените 
обекти са налагани санкции”

АННА ГРОЗЕВА, ЕКОЛОГ 
ПРИ ОБЩИНА СТРАЛДЖА: 
„ Река Мочурица в момента е в 
критично състояние . Тя е обект 
на замърсяване твърде отдавна 
и биологично умира. Въпреки 
паричните санкции!”
ДАРИНА ДИМОВА, РИ-

ОСВ СТ. ЗАГОРА: „ Това не 
е първата среща която провеж-
даме по проблема. Жалко е, че 
истинският замърсител така и 
не е открит. Има много въпроси 
на които трябва да получим отго-
вор. И съвместно да се справим 
със ситуацията”.
ЖЕЛЯЗКА ГЕОРГИЕВА, 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ: „ 
Мониторингът се провежда в 16 
пункта и е установено умерено 
състояние на реката по биоло-
гични елементи. В района след 
гр. Карнобат е констатирано 
лошо състояние по физикохи-
мични показатели, като има 

съмнение, че причина за това са 
отпадните води на гр. Карнобат, 
които се заустват в реката без 
никакво пречистване. Оказва се, 
че има 12 емитера които заустват 
в р.Мочурица, а в списъка на 
замърсителите може да влязат 
още птицекланица Чубра, учебен 
полигон Ново село, винарска 
изба Сунгурларе, Петролна база, 
„Винекс Славянци” АД...

   Присъстващите се обединиха 
около решението за уведомяване 
на МОСВ за проблема. Басейно-
ва дирекция ще определи допъл-
нителни пунктове за емисионни 
проби и график за контрол на 
емитерите. На преразглеждане 
ще бъдат подложени издадените 
разрешителни за заустване на 
отпадъчни води. Ще продължи 
мониторинговото наблюдение на 
реката и след шест месеца ще се 
проведе нова среща за обсъжда-
не на резултатите.

Най-голямото общинско училище 
в община Стралджа ,СОУ”П.Яворов” 
се присъединява към местните праз-
ници на ученето през целия живот. 
Това ще бъде приносът на училище-
то за отбелязването им в Ямболска 
област, потвърди директорът Вален-

тина Маринова.  Като последица от 
18 до 24 ноември в училището се 
организират различни прояви, които 
обединяват ученици и учители около 
идеята за учене през целия живот. 

През 2012г. МОН в партньорство с 
Фондация за бизнеса за образование-

то и в.”Аз-Буки” стартираха иници-
атива за популяризиране на ученето 
през целия живот. Проектът NELLII 
–  национална мрежа  за инициативи 
и информация  за ефективно учене 
през целия живот е високооценен 
и подкрепян от Европейската ко-

мисия. Учение през целия живот е 
основен приоритет на ЕС, защото е 
необходимо човешките ресурси да 
имат готовността за непрекъсната 
квалификация и преквалификация 
предвид динамичното развитие на 
пазара на труда.

Директорът на СОУ ”П. Яворов” 
Стралджа Валентина Маринова  лично 
връчи 62 нови раници на учениците 
от ПИГ І клас заедно с комплект 
химикал и тефтер на още 279 деца, 

„Çà” ó÷åíåòî  ïðåç öåëèÿ æèâîò

Íîâè ðàíèöè çà äåöàòà îò ÑÎÓ ”Ï.ßâîðîâ”-Ñòðàëäæà
включени в ПИГ ІІ-VІІІ 
клас. Подаръците са в 
изпълнение на Проект 
BG051PO001-3.1.06 „По-
добряване на качеството 
на образованието в сре-
дищните училища чрез 
въвеждане на целодневна 
организация на учебния 
процес”, осъществяван с 
финансовата подкрепа на 
ОП”Развитие на човеш-
ките ресурси”, съфинан-
сирана от Европейския 
социален фонд на Евро-

пейския съюз.  Получавайки ранич-
ките , тефтерите и химикалите децата 
искрено споделиха радостта си заедно 
с благодарност към г-жа Маринова.
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Àíãëèéñêè ñúëçè ïðåä 
áúëãàðñêè ïàìåòíèê
Всяка година 

на 11 ноември, 
винаги точно в 13 
часа в парка на 
село Тамарино, 
пред паметника 
на  загиналите 
за свободата на 
България, група 
англичани се съ-
бират, за да от-
бележат най-спе-
циалния ден за 
Великобритания – 
Денят на паметта. 
Присъстващите 
мъже- ветерани 
от кралския бри-
тански легион и 
техни приятели 
изпълняват един 
и същ ритуал на 
почит към онези 
поданици на кра-
лицата, които в 
битки са загубили 
живота си. Задължително английската общност в която присъстват 
англичани  живеещи в селата Тамарино, Саранско, Войника, Лея-
рово, канят и кметския наместник на Тамарино Недялка Влаева. 

Мъжете традиционно са облечени в парадните военни англий-
ски униформи, жените в по-голямата си част са в черни костюми, 
всички носят на ревера хартиени червени макове - отличителен знак 
на почит към загиналите, звучи парадна музика за почест и всички 

остават мирно точно една минута. Там, край паметника, в тишината 
на парка, която се нарушава само от падащите жълти листа, може да 
се чуе въздишката, да се почувства мъката по изгубените животи, да 
се усети колко тъга  носи всяка война , да се разбере, че днес това 
не бива да се допуска. Минута по-късно пред каменния обелиск са 
поставени кръстове и  хартиени венци от червени макове.  Чете се 
слово за онези, които умират по бойните полета на двете световни 
войни, както и за бойците загинали  в Афганистан, Ирак, Виетнам… 
В ролята на главнокомандващ  е полк. Тери Уинтър, който от години 
живее  в Зимница. Суровият му вид прикрива едно голямо и топло 
сърце, в което носи мъката по загиналите приятели. Тери има трудна 
и интересна съдба, за която много може да се говори. Самият факт, 
че от 16-годишен е в армията, е достатъчен, за да изпита човек рес-
пект към него. Вили и Тими са офицери от военноморския флот на 
Англия, те са тези, които стоят начело на импровизирания парад в 
чест на приятелите-войни. До тях са Боб и Трейси,  Йен и Патри-
ша,  Дейвид и Сю, Вера и Брайън, Глин и Лин, Били и Джаки… По 
време на словата жените мълчаливо трият сълзите, мъжете гледат 
със стоманени погледи напред, към  паметника и преглъщат влагата 
в очите. „Здравейте мои приятели!Как сте? Радвам се да ви видя , 
въпреки болката днес…”, рецитира друг участник в срещата. Моли 
ги да поставят ръка на камъка, да потушат мъката. „Техните мечти 
бяха много, за тях е днешния ден, за тях е поклона, за тях са сълзите, 
за тях е мъката, за тях е спомена…” 

По традиция англичаните събират всяка година свои дарения – 
приходи за ветерани от войните.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Всеки, който посети стралджанско-
то село Войника, непременно трябва 
да се отбие в музея при читалището. 
С изненада ще открие колко богата е 
сбирката там, съхранявана от години 
с много любов. В помещението има 
обособени 7 витрини като една от тях е 
археологическа  и съдържа такива ин-
тересни експонати като  топор-чук от 
9 век, връх на копие от 12 век, връх от 
стрела, тесла-чук от 9-10 век, каменни 
брадвички и др. В останалите витрини 
са изложени документи на жители  от 
селото, медали на читалищни самодей-
ци, снимки от гробището в Унгария , 
където са загинали войничани.

Музеят се гордее с богатото раз-
нообразие на народни носии, дрехи 
свързани с различни обичаи на селото, 
ръчно тъкани престилки и ризи, мъжки 
ямурлуци и калпаци. С особена гор-
дост читалищните дейци представят 
носия от 1886 г. в която сукманът е от 
домашно лито тъкан плат, полите са 
ошарени в различни цветове и укра-
сени с пулове, престилката е домашно 
тъкан плат, тъкана „престилчено”, 
украсена с титирички и стъклени 
пулчета, забрадката е тип „пришувка”, 
типична за българките от края на 19 в. 
и първата половина на 20 в.

Не по-малко ценна е носията от 20-
те и 30-те години на 20 в. Сукманът е  
„елхян” с галони и попска тел, пазвата 
му е „чатал”, престилката е  „деветтях 
очи”, ризата е домашно тъкано плат-

но, ръкавите – „малките ламбички”, 
кюркът е нашит, с подплата и яка от 
лисича кожа, на главата е забрадила 
венчалната „пришувка”. Ценителите 
на народното издкуство няма да подми-
нат и носията от 30-те и 40-те години 
– летен сукман. Отначало момите и 
невестите го обличали през летните 
празници, комбиниран е с характер-
ните за жените от с.Войника кафяв 
бариш и бяла престилка. След появата 
на други, нови празнични носии в 
селото, жените започват масово да го 
използват като лека и удобна дреха 
по време на жътва. Комбинират го с 
бяла риза и пришувка /кърпа за глава 
от рядко тъкано платно/. Сукманът 
е изработен от ръчно тъкано платно 
на райета. Украсен е задължително с 
черно кадифе. Състои се от две части 
– елек и фуста. Интерес представлява 
кроенето на волана на фустата, на-
речен от жените „къдри”. Платът се 
върти  на ромбоиди и заема формата 
на верев. Всеки ромбоид се украсява с 
по 3 басти на няколко места. Престил-
ката е от домашно тъкан бял памучен 
плат. Начинът на изработка се нарича 
„дигана дъска”. Характерен за селото 
е и костюма от 50-те години на 20 в. 
Роклята е синя, плисирана, гладка, 
престилката – изработена от сатен, 
бродирана ръчно, блузата – също. 
Сръчните жени от селото обръщали 
внимание и на детската носия, която 
се състои от сукманче от домашно 

тъкан памучен плат, боядисан в черно, 
украсен с гайтани и ширити, елека е 
от черен плат тип сатен, избродиран с 
разноцветни конци и обшит с ширити, 
престилката е от черен плат сатен 
отново с бродерия и украса, ризката- 
от бял памучен плат с избродирани 
ръкави, по края с дантели и избродиран 
нагръдник.

В миналото, ако времето е по-топло, 
жените оставяли в къщи кюрковете и 
излизали облечени в сукмани или до-
машно тъкани гладко плисирани рокли 
от килисан вълнен плат. Престилките 
били от вълнен плат  или от кадифе, 
нашити разноцветно с конци от тафта. 
На главите забраждали неизменните 
пришувки или бариши от копринен 
плат, обработени с черна дантела. В 
по-старо време на краката си носели 
цървули от свинска кожа, по-късно – 
красиво изработени кондури и чехли. 
Така нагиздени, всички, мъже и жени , 
излизали на хорото, което се виело до 
мръкване. Загарки, така наричали но-
сиите на момите от с.войника. Пуфта 
– това е лента за кръста  на която има 
лъвче, като колан поставен на носията. 

В музея са  запазени още  бебешка 
народна люлка, брашнянка, диканя, 
маган за памук, предачка, въртежка, 
чинии, столчета, паралия, красиви гли-
нени гърнета , лъжици и др. От по-ново 
време е спортния кът в който може да 
се видят албуми от спортни събития, 
печати, купи и награди, часовник.

Èñòîðèÿòà íà åäíî 
ëåãåíäàðíî ñåëèùå

  От 13 до 25 май т.г. стралджан-
ският педагог, инженер-еколог, Иван 
Боянов имаше късмета да бъде част от 
изпълнението на английския проект „ 
Звуците на природата” по Програма 
„Амбиус”. Заедно с представители 
на 8 държави трима българи бяха 
селектирани още през м.декември. 
В групата, която пристига във Вели-
кобритания, се оказват  още  3-ма от 
Унгария, 2 от Испания, 2 от Порту-
галия, по един от Полша, Турция и 
Германия. Представителите от Бълга-
рия, които отговарят на изискванията 
по проекта, се оказват само хора   от 
Стралджа, Бургас и София.  

   Проектът има за цел приобщаване 
към природата. Обучението включва 
предварително представяне на записи 
със звуци от птици и животни от раз-
личните страни, както и осъществяване 
на нови такива на територията на 
Англия. Г-н Боянов впечатлява своите 
нови приятели-еколози със записи на-
правени в Иречеково които включват 
звуци от селския двор-  сутрешна 
лястовича песен, кукуригане на петел, 
блеене на овце… Не по-малко интерес-
ни се оказват и звуците, записани на 

Çâóöèòå íà ïðèðîäàòà
Иван Боянов, педагог от СОУ ”П. 

Яворов”, с участие в английски про-
ект по Програма „Амбиус”

Бакаджика -птича песен на кос, чучу-
лига, славей и др. На провокираната 
изложба за слушане на тези звуци 
българският екип истински изненадал 
останалите, посещението е с повишен 
интерес и висока оценка. 

    Престоят по проекта е в замъка 
Шарфан Хаус, строен през 17 в., даре-
ние за изпълнение на такива проекти. 
Той се намира в една красива и чиста 
местност на около 400 км от Лондон 
и предоставя прекрасни възможности 
за релаксиране. Дните са наситени с 
множество разходки сред природата, 

осъществяване на записи на птици, 
след което обсъждане на резултатите. 
„Това е един различен свят, който те 
кара да се чувстваш спокоен, свободен 
и щастлив”, признава Иван Боянов, 
който е очарован от гостоприемство-
то на домакините  Саймън и Бил, съх-
ранява в паметта си приятни спомени 
от разговорите и идеите за опазване 
на природата, има готовност да при-
ложи всичко научено и в училище в 
полза на децата от СОУ”П.Яворов”. 
В досието си прибавя ценния Серти-
фикат за завършен курс на обучение 
по проекта, което го прави обяснимо 
горд. Няма да забрави изложбата 

„Звуците на природата” организирана 
в края на проекта и посетена от десет-
ки приятели на природата от Англия, 
които се изказали много ласкаво за 
българското участие.

     Като част от престоя за  групата  е 
организирано посещение на   резерват в 
областта Девън, до столицата Ексетър, 
интересна  е разходка до Ламанша, до 
гр.Тотнис. Незабравими ще останат 
и часовете с туристически автобус за 
разглеждане забележителностите на 
Лондон.
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Той е млад, синеок и добър, 
влюбен в работата, която  всеки 
ден го кара да пътува от Карнобат 
до Стралджа, за да приготвя закус-
ките на  ЕТ ”Величка Папукчиева”. 
Твърди, че се чувства щастлив 
всеки път когато започва омесва-
не на тестото, което приема като 
живо същество: „Аз съм само един 
ученик на… тестото, покорявам се  

на това, което то диктува. Следя 
не само състоянието на всеки лист 
за баничките, „чувам” това, което 
сместта ми говори. Да, тестото е 
живо, то носи в себе си горещото 
слънце на лятото, труда на орача и 
жетваря, то носи аромата на пше-
ничното зърно и има готовността да 
се превърне в най-вкусния хляб за 
трапезата ни! Ако аз съм сръчен , 

Çà Õëÿáúò, 
êîéòî ãîâîðè

усърден и с любов подхождам към 
омесването на всяка топка тесто, 
то като че ли ми диктува своите 
правила: колко солчица да добавя, 
пресни ли са яйцата, дали да из-
ползвам олио или маргарин, защо 
да сложа сирене вместо извара, 
колко пъти да метна  листа, за да 
станат баничките вкусни и да имат 
моя печат на майстор-баничар…” 

Емануил Чобанов може да е 
чудак за някой, но за стопаните на 
фирмата  се оказва истинска наход-
ка. Момчето влязло за първи път във 
фурната на брат си  на 12 г. и първия 
допир до брашното като че ли му 

действа като магия за цял живот. С 
всяко замесване разбира, че това не 
само му е интересно, то го увлича , 
кара го да експериментира, да търси 
нови начини за доказване на въз-
можностите. Усвоил традиционното 
хлебопекарство и баничарство, той 
тръгва и по света. В 13- годишния 
професионален път има сертифи-
кат за майстор и опит натрупан 
в Англия, Гърция , Германия… 
Завръща се у нас „защото кръвта 
ме тегли, тук ми е най-хубаво!”. И  
работата в Стралджа приема като 
поредното предизвикателство. Не 
се притеснява от конкуренцията. 

Ако сега в павильон „Чайка” пред-
лага своите традиционни банички, 
кифли, милинки, гевреци, то това 
е само привидно, защото Емануил 
слага и своя отпечатък. Твърди, че 
на вкус са различни. Кремките са 
обезмаслени, за да не вредят на 
здравето, гевреците са със шоколад, 
, курабийките – с орехи, с аромат 
на лимон и портокал… „ А колко 
още изненади очакват клиентите!”, 
усмихва се младия майстор. И до-
пълва: „Състезавам се не с колегите, 
а със себе си. Зная, че мога още 
много. Ще го докажа! Вие просто 
проверявайте!”

Âíèìàíèå êúì Áþäæåò 
2013 è 2014 ã.
от стр.1
В дневният ред са включени докладни записки относно промяна 

предназначението на земеделски земи необходими за обект „Енерго-
ефективно използване на геотермална вода в съществуващи отопли-
телни системи на сгради от образователната инфраструктура”. С цел 
изграждане на обект „Площадка за зимно поддържане на ІV-класна 
пътна мрежа на община Стралджа при км.299 плюс 700 на АМ 
„Тракия” предстои вземане на решение за замяна на земеделска земя 
собственост на общината с частна такава находяща се в землището 
на с.Воденичане. Обсъждане продажбата на остатъци от дървесина 
–вършина в сечищата на Общински горски фонд ще се съпътства и 
от решение за членство на общината в Асоциация общински гори 
и  приемане план за ползване на Общински горски фонд за 2014г. 
Интерес представлява и предстоящото обсъждане  предложението на 
съветника Гроздан Иванов за поставяне мемориална плоча в Стралджа 
на  хайдутите Трифон и Добри. 

Íàøà äåëåãàöèÿ äî 
êðàëñòâî Éîðäàíèÿ 

 от стр.1
   Програмата предвижда официални 

срещи в Министерство на индустрията, 
търговията и снабдяването с Н. Пр. 
Министър Хатем Халауани, среща в 
Министерството на земеделието с гл. 
секретар г-н Ради Тараунех, среща с 
генералния директор на Агенцията за 
природни ресурси Др. Муса Алзуюд 
както и контакти с представителите 
на търговски вериги и Йорданската 
индустриална камара. В развлекател-
ната част е предвидено посещение на 
старинния град Петра,  „Българската 
гора”, разходка из старата част на 
Аман. При посещението в община 
Ажлун се очаква връчване на проекто-
договор за побратимяване.

Рубрика на Надя Жечева
Много българи днес търсят краси-

вото и интересното извън родината. 
Добре! Но дали преди това са успели 
да обиколят България, да видят всичко, 
което тя може да предложи? Защото 
богатството, красотата , славата  на 
тази „земя като една човешка длан” 
наистина са безмерни. 

Килифаревският манастир може да 

бъде една от спир-
ките на родолюбци-
те. Бях там, видях 
и се наслаждавах. 
Пътеката ме отведе 
не само до портите 
на тази светая све-
тих, но и до уди-
вителната сестра 
Сидония. Срещата 
с нея те кара да 
потръпнеш. И не 
само дълбоко да 
уважаваш тази дре-
бничка и толкова 
топла жена, но и 
да й се поклониш 
до земи, да й це-
лунеш ръка като на 
светица. Тя казва 
„Добре дошъл!” на 
всеки гост на ма-
настира и е готова 
да разкаже цялата 
дълголетна слав-
на история на това 
легендарно място. 
Произнася с видима 
почтителност име-
ната на Теодосий 
Търновски и Цар 
Иван Александър, 

не само създатели на манастира през 
1348г., но и основатели на едно от 
най-важните български средища на 
просвета и книжнина. Не пропуска да 
отбележи, че когато през 1360г. тук  се 
обучават 460 ученици, между тях е и 
Патриарх Евтимий Търновски. С  гор-
дост  разказва, че този Килифаревски 
манастир „Рождество Богородично” е 

пазител на безценната българска кни-
жовна школа, която има значение не 
само за България и Русия, но и за цяла 
Европа. С малката си ръка и вече ув-
редено зрение сестра Сидония показва 
там, горе на хълма , където са руините 
на  първопостроения манастир, разру-
шен по-късно и възстановен  през 1718 
г. Грейва когато трябва да поясни, че 
лично Кольо Фичето през 1840г. има 
задачата да изгради до двете църкви 
в манастира и трета , решението му 
е да бъдат под един покрив, а вътре 
пространството да бъде във формата на 
кръст. Сестра Сидония е щастлива, че 
не само е пазителят на тази светиня, но 
и своеобразният глашатай, разпростра-
нител на знания за историята. Питам я 
отколко време живее в манастира. „От 
много!”, връща ми отговора и  вярва, 
че това е достатъчно. Дава ми пример 
за скромност, за съзнание , за мисия, 
за отговорност и смирение. Имах чув-
ството, че мога да я слушам с часове, 
знаех, че може да зареди вярата ми, да 
ми помогне утре в моя забързан делник  
да бъда по-различна.

Яркото есенно слънце грее над ма-
настирските стени, безброй мушкато 
цъфти  в градината пред църквата, 
пристъпяме тихо по калдъръма, за да 
влезем  и да се поклоним. Вече знаем, 
че четирима са светците пазители на 
това място  Св.Димитър, Св.Йоан 
Рилски, Св.Богородица и Св.Теодосий 
Търновски. Палим свещ, стоим смире-
но пред олтара…

Колко сме дребни пред величието 
на българската история! Колко силни 
можем да бъдем с вярата си! И с лю-
бовта към България! 

СРЕЩИ НА ПЪТУВАЩИЯ ЧОВЕК

Ïîêëîí çà ñåñòðà Ñèäîíèÿ

Ïîñëàíèåòî íà åñåííèÿ ëèñò
Във връзка с из-

пълнение на Нацио-
налната кампания по 
превенция на пътни-
те злополуки  СОУ 
”П. Яворов” орга-
низира  съвместна 
акция за безопасно 
движение  с пред-
ставителите на РУ”  
Полиция” на тема: 
„Пази ме!”. Децата 
подготвиха своите 
послания към вода-
чите на моторни пре-

возни средства по един  
необичаен начин. Идеята 
за „Посланието на есен-
ния лист” символизира 
пожелание за безопасно 
движение през трудния 
и опасен зимен сезон, 
твърдят учениците, които 
го  подариха с усмивка  
и пожелания за здраве 
и живот на десетки шо-
фьори  и техните спътни-
ци. Малките радетели за 
безопасно движение на 
пътя бяха щастливи, че имаха късмета да срещнат на пътя като водач на МПС 
и кметът на общината Митко Андонов, който сърдечно благодари за инициа-
тивата и поздрави малките.

  Посланието на есенния лист:
Призоваваме те да спазваш задължително правилата за движение! Когато 

минаваш през населено място, спазвай ограниченията за скоростта.
Бъди внимателен и съсредоточен по време на шофиране!
 Осигури изправни, регулирани фарове и чистачки. 
Не сядай зад волана ако си употребил алкохол! 
Бъди толерантен на пътя, дай предимство на пешеходната пътека! Съобра-

зявай се с атмосферните условия – при мокра и хлъзгава настилка се движи 
със съобразена скорост. Има пешеходци, които пресичат по-бавно. Пази ги! 

СПРИ! Детето запази!

Äåñåò çàïîâåäè íà øîôüîðà
Написани от ученици и учители при ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” –Страл-

джа по повод Световния ден на възпоменание  за жертвите от пътнотранспортни 
произшествия

1.Не убивай!
2. Пътят трябва да е за теб средство за общуване между хората, а не за 

нанасяне на вреда!
3. Учтивостта, почтеността и благоразумието ще ти помогнат да се справиш 

с непредвидените случаи
4.Бъди състрадателен и помогни на твоя ближен при нужда, особено ако 

той е жертва на злополука
5.Колата не трябва да е за теб израз на сила или доминиране , нито възмож-

ност да вършиш грехове
6.Убеждавай с любов и състрадание  младите и не толкова млади хора да не 

шофират, когато не са в добра форма за това
7. Помагай на семействата на жертвите на злополуки!
8. Събери виновните шофьори и техните жертви заедно в подходящо време, 

за да могат да усетят освобождаващия опит на прошката
9. Грижи се за по-уязвимите на пътя!
10. Чувствай се отговорен за другите!
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1 ìëí. äîëàðà çà Îáùèíà Ñòðàëäæà?
Как да разпределим 1 000 000 долара, които община Стралджа получава от неизвес-

тен дарител? Този въпрос предизвика отговорността, компетентността и креативността 
на участниците в обучението, които за кратко време трябваше да изпълнят волята на 
дарителя и да се обединят около възможно най-приемливата идея. Интересното, което 
се случи, е, че в двете групи, работили напълно независимо една от друга, изплува и 
се наложи една социална идея – парите да се вложат за изграждане на хоспис – дом 
за възрастни хора. В самооценката по-късно всички си дадоха сметка, че този казус 
всъщност стана повод за даване на възможно най-висока оценка на екипа на кмета 
Митко Андонов. 

Основният извод от обучението, който всеки направи за себе си, е че си тръгва мо-
тивиран и обогатен с полезна информация и техники, което ще помогне за по-добрата 
работа в екип, в същото време очакванията за бъдещата работа в община Стралджа  
стават видимо по-оптимистични , а отношението между колегите - много по- искре-
ни, полезни и приятелски. Що се отнася до лекторите, те направиха признанието, че 
„хората от община Стралджа  са интересни, интелигентни, активни и борбени, богати 
на идеи, готови да прилагат иновативни методи в името на преследваната полезна 
обща цел”. Връчвайки Сертификатите за завършено обучение те поднесоха своите 
поздравления и пожелания за успешна работа на община Стралджа и изразиха увере-
ност, че е направена решителна крачка към постигане целта на проекта: „ Повишаване 
капацитета на Общинска администрация за успешно прилагане принципите на добро 
управление чрез обучение на служителите”. 

Според Митко Андонов, кмет на общината, обучението доказа, че всеки от служи-
телите може да мисли и действа стратегически, за което говори и  името на проекта, 
изпълняван в последната година на програмния период и включва наименованието 
на следващата Оперативна програма „Добро управление”.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ìëàäè ìàòåìàòèöè 
äîêàçâàò çíàíèÿòà ñè

В СОУ”П.Яворов”  се проведе "Есенно състезание" на 
математическото състезание "Математика без граници". 

В него взеха участие  ученици от VIa и VIIа клас, за 
което получиха  грамоти. Медали нямаше , но това още 
повече  мотивира младите математици решили да докажат 
както знанията си така и любовта си към тази трудна 
,но много интересна наука. Състезанието се провежда 
в 4 кръга. Есенно състезание - в периода 21-27 октом-
ври 2013г., Зимно състезание - в периода 25-31 януари 
2014г. Пролетно състезание - в периода 24-30 април 
2014г. Финално състезание "Математически звезди" - в 
периода 16-22 юни 2014г. Турнирът е за ученици от II 
клас (8 годишни) до VIII клас (14 годишни). Всеки кръг 
от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с 
продължителност за решаването му 60 минути. Броят на 
задачите в теста е 20, от които 15 са с избираем отговор, 
а 5 - със свободен отговор. Участниците се състезават в 
училището, в което се обучават. Тези от тях с най-голям 
сбор от точки от две от състезанията получават покана 
за участие във финалния кръг на състезанието "Мате-
матически звезди".

Îáó÷åíèå, êîåòî äîêàçà ñèëàòà íà åäèí åêèï
В  и з п ъ л н е н и е  н а  п р о е к т  п о 

ОП”Административен капацитет” „Компе-
тентна администрация – гарант за добро уп-
равление”, приоритетна ос ІІ „Управление на 
човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компе-
тентна и ефективна държавна администрация” 
120 служители от общинска администрация 
Стралджа взеха участие в специализирано 
обучение в гр.Трявна. Проектът, осъществя-
ван с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма”Административен капацитет”, съфи-
нансирана  от ЕС чрез Европейски социален 
фонд, даде възможност на двете групи участни-

ци да получат максимум информация по конкретна административна работа в общината. Първата 
група имаше за основна тема”Работа в екип, лидерски умения и решаване на конфликти”, а втората 
съсредоточи внимание върху „Работа със специфични групи граждани, вкл.неграмотни и глухонеми”.

Лекторите от ДЗЗД „Модул консулт” с партньори „Българска консултантска организация”ЕООД 
и „Ами Интернешънъл” ЕООД съумяха да представят темите колкото достъпно, толкова интересно 
и модерно, за да впечатлят всички участници, да ангажират вниманието им, да ги предизвикат за 
участие в различни ролеви игри, решаване на тестове и вземане на отношение по конкретни казу-
си. В хода на обучението присъстващите се обогатиха  по отношение на екипната работа според 
основните дименсии на личността и успяха  да разпознаят собствения стил на работа в екип. Лю-
бопитно беше участието в комуникационните игри предложени от лекторите Милена Драгова, Катя 
Христова, Татяна Вукадинова, Мария Горанова, Таня Николова, Биляна Секуловска, Мария Миховска 
и Михаела Цекова. Чрез тях общинските служители научиха що е това „Модел на личността на 
Рийман-Томан” и защо всеки иска да е диамант, но никой не иска да го шлифоват. Упражняваха 
се върху подобряването на работната среда, търсиха начини за постигане на ефективни екипи и 
разсъждаваха по  симулация на екипна ефективност. Подчертана беше заинтересоваността към 
лекциите „Управление на конфликти”, „Лидерството – екипен коучинг”, „Лидерски стилове” и др. 

В края на обучението за участниците вече беше ясно какво означава „ да се микроменажираме”, 
записаха в съзнанието си какви са посланията на по-младите към по-дългогодишните служители 
и обратно, което, както споделиха, ще даде възможност за по-добра екипна работа в процеса на 
напрегнатото и твърде натоварено работно ежедневие в общината.

"Математика без граници". Състезанието се определя 
като  икономично защото  учениците се състезават в 
своите градове и училища, без да пътуват. Единствено 
финалът ще се проведе на определено място в България.

От СОУ”П.Яворов” Стралджа участниците в зимното 
състезание ще бъдат:

1. Стефан Стефанов Кодев - VIa клас
2. Петър Райнов Райнов - VIa клас
3. Силвия Йорданова Йорданова - VIIa клас
4. Василена Минкова Добрева - VIIa клас
5. Мая Дичева Дичева - VIIa клас
6. Ивайло Николаев Русев - VIIa клас
7. Калоян Георгиев Йорданов - VIa клас
8. Доника Добрева Добрева - VIIa клас
9. Станимира Николаева Иванова - VIa клас
10. Никола Петров Йорданов - VIIa клас
11. Андон Николаев Иванов - VIIa клас
12. Стилиян Красимиров Узунов - VIIa клас
13. Христина Христова Апостолова - VIIa клас

Парушка Узунова, библио-
текар в библиотеката при чи-
талище „Просвета” Стралджа 
взе участие в заключителната 
среща по Програма „Глобални 
библиотеки- България” в Ямбол 
на тема „Библиотеката – център 
за е-услуги на потребителите и 
любимо място за образование 
и развлечение”. Според мо-
дератора на срещата и дирек-
тор на Регионална библиотека 
„Г.С.Раковски” Ямбол Дими-

Áèáëèîòåêà Ñòðàëäæà – óñïåøíèÿò 
ïàðòíüîð íà ìåñòíàòà âëàñò

тър Бечев, 
прояват а 
е  финал 
на четири 
и полови-
на години  
дейност в 
петте об-
щини  на 
областта , 
ре ализи -
рали иде-
ите на тази 
програма. 
На практика това осигури в 
населените места модерно обо-
рудване на библиотеките и 
възможност за разширяване на 
е-услугите.  Присъстващите  
проследиха с интерес презен-
тацията на представители на 
няколко библиотеки от областта 
между които и Парушка Узунова  
от Стралджа. Изборът на   тема-
та „Библиотеката като партньор 
на местната власт  в предлага-
нето на нови електронни услуги 
за гражданите” се оказа много 
интересен особено като се има 
предвид, че  авторите на фил-

ма са предпочели заглавието 
„Ненаписаната книга” , за да 
покажат по най-атрактивния 
начин  богатството на идеи-
те  за активно партньорство с 
местната власт за съхранение 
и поддържане на богатото на-
родно творчество.

Няколко са библиотеките 
в община Стралджа, които 
работиха по проекта „Глобал-
ни библиотеки-България” и 
получиха оборудване. Това са 
библиотеките в Стралджа, Та-
марино, Воденичане,  Зимница, 
Недялско и др. 

 „Християнското семейство е 
малка църква, нека не забравяме 
това!", подчерта в обръщението 
си към членовете на пенсионерски 
клуб "Втора младост" Воденичане, 
кметът на селото Петранка Крайче-
ва по време на тържеството посвете-
но на 21 ноември, Ден на християн-
ското семейство. Тя поднесе декодер 
на клуба, който отбеляза и 7 години 
от основаването си, с пожелание за 
здраве на всички и още много актив-
на работа. Тържеството откри Вичо 

Маринов, председател на клуба. 
Господинка Маринова, която всички 
приемат като основния двигател на 
клубната дейност,  топло приветства 
всички и разказа за традицията по 
отбелязване на празника. Гост на 
пенсионерите от Воденичане беше 
Мария Толева, зам.кмет. Поздравя-
вайки всички с празника от името на 
кмета Митко Андонов, тя определи  
организацията като семейство от 
обществото в което всеки може 
да намери своята изява. "Вие сте 

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО ВЪВ ВОДЕНИЧАНЕ

Äà ñå âåñåëèì, ïðèÿòåëè!

пазителите на българските христи-
янски ценности!" каза г-жа Толева 
и припомни, че воденичанци винаги 
са били между най-дейните клубове. 
За настроението след това помогна 
фолклорната певческа група, която 
изпълни специално подготвената ав-

торска песен "Хайде, 
приятели, да се весе-
лим!" както и някол-
ко от най-обичаните 
народни песни. Ръ-
ководството на клуба 
обърна внимание и на 
80-годишната Въла Ко-
лева. Празникът даде 
възможност за изява 

на местните таланти в песни и хора. 
Стана ясно, че клубът се подготвя 
за гостуване в Стралджа при клуб 
"Дълголетие" , което ще бъде още 
един повод за обмяна на добър опит 
и размяна на музикални програми. 



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

„Ìàëêèÿò ïðèíö” íà 
ñòðàëäæàíñêà ñöåíà
Ïîäàðúê çà âñè÷êè, êîèòî èñêàò äà ñå óñìèõíàò 

è äà ñå ñòîïëÿò

Читалище „Просвета-1892” 
Стралджа  гостоприемно от-
вори врати за пътуващия те-
атър „ПРОтегни Ръка”, който 
представи  благотворително 
„Малкият принц” по Антоан 
дьо Сент Екзюпери. Сформи-
ран само от непрофесионални 
актьори, служители на Про-
Кредит Банк, колективът от 18 
експерти с огромно желание и 
ентусиазъм участва в трупата 
за реализация на проекта като 
всички са обединени от каузата 
за подпомагане лечението на 
деца в затруднено положение 
от социално слаби семейства 
или сираци.

Гостуването в Стралджа 
стана повод за разговор с Диана 
Новакова, изпълнител на ролята 

на Малкия принц:

- Разкажете ни повече за 
групата и идеята, която ви 
обединява.

- Пред когото и да се пред-
ставяме обикновено прави впе-
чатление, че ние сме непрофе-
сионалисти, хора-банкери, кое-
то ни определя като не особено 
емоционални, дори сухари! Но 
не е точно така. Защото всички 
ние  сме млади хора с готовност 
да помагаме на нуждаещи се 
деца и това ни мотивира да 
постигаме максимума на сце-
ната. Свързва ни младежкия 
ентусиазъм, любовта към една 
идея, готовността да бъдем 
полезни.Този проект се оказа 
свързващото звено, импулса, 
който диктува успешното ни 

представяне.  От началото на 
турнето през май 2012г. трупа-
та ни е играла вече в 25 града 
пред повече от 16 000 зрители, 
събраните средства са над 80 
000 евро за лечение на деца със 
сериозни здравословни пробле-
ми. Разпределението става чрез 
постъпилите молби, които се 
разглеждат много сериозно.

- Защо избрахте пиесата 
„Малкият принц”?

- Защото вярваме, че всеки 
зрител ще разпознае себе си в 
пиесата. Тя ще събуди у въз-
растните позабравени, непод-
правени емоции и съпричаст-
ност към болката и чувствата 
на другите. За съжаление у нас 
няма организирана структура 
за грижа за деца със сериозни 
заболявания. И много семейства 
изпитват затруднения в съби-
рането на средства за лечение. 
Ние вярваме, че можем да 
помогнем. Увлекли сме в на-
шата кауза и много клиенти на 
банката. Вече са разпределени 
над 550 000 евро за повече от 
1620 деца, което ни помага да 
осъзнаем мисията си, не само 
това, да продължаваме да се 
борим за живота , за светли-
ната в детските очи, за вярата 
на родителите. Показателно е , 
че играем в големи и в малки 
градове и навсякъде пълним 
салоните.

- Как ви приемат хората?
- С обич и с разбиране. Това 

е удоволствие за нас. Приятен 
е момента когато приключим 
и каним хора от публиката на 
сцената за снимки. Реакцията 
ни подсказва, че сме се спра-
вили, че сме постигнали целта, 
че сме докоснали сърцето и на 
малките, и  на големите .

- Имате ли любим момент 
от пиесата?

- Не съм се замисляла. Може 
би защото всичко  в „Малкият 
принц” ми харесва. Има тол-
кова красиви мисли за живота, 
за любовта, за мъдростта, за 
добротата…

- Променя ли ви участието 
в пиесата?

- Разбира се. И то само в по-
ложителна посока. Нали знаете, 
че „Малкият принц” трябва да 
се чете три пъти в живота? А 
ние, докато играем, я препрочи-
таме безброй пъти. И получава-
ме по нещо много лично. Мога 
да твърдя, че научих повече за 
добротата, за приятелството, 
получих отговор на въпроса 
кои са важните неща в живота 
и защо не трябва да ги подми-
наваме.  Това наистина е едно 
уникално произведение, което 
учи на доброта, на разбиране , 
на взаимопомощ и вяра в пози-
тивното. Даваме един урок , че в 
нашия материален свят малките 

неща не са за подценяване, че 
заедно можем да бъдем много 
силни. Лично за мен този проект 
означава много. Най-хубавото е 
абсолютно чистата позитивна 
енергия, която ни владее през 
цялото време, щастливи сме , 
че тя се разпространява  след 
всяко представление и става 
като „предай нататък”- една 
положителна ударна вълна от 
която имаме нужда. Много 
често когато ми е трудно или се 
чувствам зле си припомням пе-
сента от пиесата „Всеки човек е 
един малък космос, всеки човек 
идва от една малка планета, и 
живее от нея, и живее със нея, и 
я носи в сърцето си като слънце 
и рана, като капка вода…” Тук 
ми се иска да кажа, че адап-
тацията  е на актрисата Анна 
Петрова. Срещу билет от два 
лева  любителите на театрално-
то изкуство не само  се забавля-
ват, те  се чувстват обогатени и 
облагородени. Това е „Малкият 
принц”! Нашето представление 
е подарък за всички които искат 
да се усмихнат и да се стоплят.

Стралджанската публика 
изпрати с аплодисменти ар-
тистите от пътуващия театър. 
Станали на крака и малките, и 
по-големите зрители не скриха 
вълнението си от представле-
нието. За силата на театралното 
изкуство с много благодарност 
и  пожелания за успехи от 
името на всички присъстващи в 
залата към артистите се обърна 
Виолета Андонова, секретар на 
читалището. На сцената лично 
поднесоха своите поздравления 
към артистите кметът Митко 
Андонов и Мария Толева, зам.-
кмет.
Ìèñëè íà Åêçþïåðè:

„Всички възрастни хора 
са били първо деца/ но мал-
цина от тях си го спом-
нят/” 

„Истински се вижда 
само със сърцето!”

„Ако можеш да съдиш 
себе си правилно, значи ти 
си истински мъдрец!” 

Îùå ïðàçíèöè â 
Äæèíîò
Неуморими са членовете на пенсионерския клуб в Джинот. 

В навечерието на Празника на християнското семейство  ръко-
водството организира мило тържество за две семейни двойки  
по повод рождените им дни. Свещичките на тортите развъл-
нувано духнаха Митка и Йордан Златеви, Пенка и Панайот 
Панайотови, за да получат най-топлите пожелания за щастлив 
семеен живот, здраве и лични радости и успехи. Последваха ги 
Елена Славова, Донка Христова, Вълчо Михов , които изпитаха 
радостта от колективния начин на празнуване. Макар и задочно 
поздравления имаше и за рожденика Младен Колев, който не 
успя да присъства на срещата. „Нашият клуб е второто ни 
семейство, където се чувстваме щастливи и спокойни!”, каза 
в обръщението си Николина Филипова, председател на клуба. 
Като продължение тя вдигна първата наздравица с джинотско 
вино и напомни на следващите, които ще празнуват в клуба.

РАЗКАЗВАТ ВЕТЕРАНИТЕ

Ìðàçÿ Çëîòî, òà÷à Äîáðîòî!
Петко Атанасов, 
Стралджа:
Някак неусетно навърших 

моите 80 години и противно 
на очакванията , не ми тежат. 
Мои са си! Не съм променил 
начина си на живот, но по-
често си спомням какво беше 
преди… 

Едва 14-годишен  постъпих 
да уча занаят „Бъчварство” 
при Теофан Шонев. Три годи-
ни по-късно вече бях майстор 
в професията, но не се посве-
тих на тази работа. Постъпих 
в хотел „Селски” като хоте-
лиер, за кратко. Продължих 
в полевъдната бригада при 
Стоян Енчев, Енчоолу. Бях 
звеновод на младежкото звено 
в ТКЗС-то, една незабравима 
година! Трябваше да вляза в 
казармата. Връщайки се пак 
бях хотелиер, изпратиха ме 
на курс за магазинер и след 
45 дни приех поста на ембле-
матичния  бай Георги Бончев, 
до гарата. Понатрупах опит и 
през 1960г. станах закупчик в 
РПК , та до пенсионирането 
ми през 1990г. Работата ми 
беше високо оценена, получа-
вал съм какви ли не награди, 
но като най-висока оценявам 
„Отличник на ЦКС”.

От далечината на времето 

разбирам, че организацион-
ната работа ми е била доста 
присърце. Първо като комсо-
молски ръководител, а  като 
профпредседател в коопераци-
ята имам 30-годишен опит за 
което съм отличен  със „Златна 
значка” на ЦС на БПС. Считам 
за достойна работата ми като 
активист на читалището- в 
театралната група, в коледар-
ската група. И спомените от 
изявите са много и интересни. 
Като младеж заедно с Коста 
Йорданов и Киро Тодоров 
бяхме бригадири 2 месеца на 
яз.”Копринка”. Грандиозна 
работа свършихме тогава ние, 
младите хора на България! 

Като правя собствената 
си равносметка разбирам, че 
важно условие за успехите е 
било чувството ми за отговор-
ност, сериозното отношение 
към всяка поставена задача,   
разбирателството с колегите. 
Моят дял в развитието на 
кооперативното движение 
може  да се търси в изпълне-
ние задачите по размяна на 
стоки внос-износ със страни 
като Полша, Румъния, Че-
хия, Съветските републики. 
Призивът тогава беше „Да 
задоволим нуждите на на-
селението !” „Да постигнем 

добри финансови резултати 
за кооперацията!” Успявахме, 
бяхме доволни от работата си, 
имахме своите върхове, което 
ни караше да работим още 
по-усърдно.

Заедно с работата тръгна 
и семейния ми живот. През 
1958г. се оженихме с Руска 
Добрева, родиха се синът и 
дъщерята. Изтъркаляха се 
годините, радваме се  на 3 
внуци и 2 правнука. Гордея се 
с всеки от тях! Да са ни живи 
и здрави! Считам за много 
важно постижение обичта и 
разбирателството в моя дом, 
което предадохме и на деца-
та. Радваме се на авторитет в 
родния град. Пенсионерските 
години прекарваме  с добри 
приятели от клуб „Дълголе-

тие”. През 2008г. бяхме щаст-
ливи да отбележим своята 
„Златна сватба”, надяваме се 
да стигнем и диамантена!

Сега дните ми са изпъл-
нени от желание да бъда още 
полезен на хората, които оби-
чам. Организирам екскурзии 
в които се включват много 
хора, това ме радва. Докато 
пътуваме се опознаваме още 
по-добре, радваме се на красо-
тите на България, посещаваме 
интересни места в чужбина. 
Даваме си доказателства кол-
ко е хубаво човек да живее в 
разбирателство и уважение. 

Това е човешкото щастие! 
Моята формула за дълголетен 
спокоен и здрав живот е мно-
го проста: мразя злото, тача 
доброто!
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 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

Десетокласничка-
та Симона Ге-
оргиева от СОУ 

”П. Яворов” Стралджа  е 
един от победителите в 
ХХІ Национален учени-
чески конкурс на тема 
„Ние сме във времето 
и времето е в нас. То 
нас обръща и ние него”.
Организиран от НК „Ро-
долюбие” със съдействие 
на МОН, Националния 
дворец на децата , Ис-
торически факултет на 

СУ ”Св. Климент Охрид-
ски”, ТАНГРА ТанНак-
Ра, ОБЩОБЪЛГАРСКА 
ФОНДАЦИЯ, Синдикат 
на българските учители, 
Национален историче-
ски музей, Национален 
военноисторически му-
зей, в.”Учителско дело”, 
в .”АзБуки” конкурсът  
привлече 116 участници 
като до оценяване бяха до-
пуснати само 37 есета, 17 
реферата, 18 презентации  
и 14 учителски разработ-

ки. За Симона Георгиева, 
която защити своята раз-
работка от раздел „Пре-
зентации” пред комисията 
по оценяването, това беше 
дебют и удостояването й с 
второто място е признание 
за възможностите и та-
ланта на стралджанската 
ученичка. Консултант на 
момичето беше нейната 
майка – Боряна Георгиева, 
учител по математика и 
информационни техно-
логии в училището. На-

градата на Симона връчи 
лично д.ик.н. Янка Такева. 
На тържеството , което се 
проведе в Националния 
военноисторически му-
зей София на 8 ноември  
,бе обявена новата тема 
за следващото издание 
на конкурса , върху коя-
то новите участници ще 
разработват своите творби 
– „Любовта към Отечест-
вото превъзхожда всички 
световни добрини” Г. С. 
Раковски.

Ñèìîíà ñ íàãðàäà îò Ñèìîíà ñ íàãðàäà îò 
íàöèîíàëåí êîíêóðñíàöèîíàëåí êîíêóðñ

14 äåêåìâðè 2013 ã.

Øîïèíã â ×îðëó
 

35 ËÂ.
Тръгване- 5,00 ч. от Стралджа
Посещение на фабриката „ТАЧ” – за спално бельо
Посещение на МОЛ „Орион” и „Кiра”, предлагащ 

голямо разнообразие от стоки на атрактивни цени.
Аутлет център Авантаж

Възможност за обяд и свободно време. Направете 
вашият избор от сладки и ориенталски изкушения – 
една чудесна възможност за почерпка на любимите 
хора.

Отпътуване за Стралджа
Записване: тел.  04761-51-89
Или    0894722132
Петко Атанасов Стоянов

Çà åäèí äåí â Òóðöèÿ Â êëóá "Äúëãîëåòèå”-
Ñòðàëäæà

Õåïè áúðäåé íà ñòîãëàñ
Близо сто участници и гости в празника, посветен на 

рожденици от клуб „Дълголетие” в Стралджа, изпяха за-
едно „Хепи бърдей ту ю” и вдигнаха наздравица. Петко 
Атанасов, Динка Пепелова и Пенка Жечкова, получиха 
поздравления за 80-годишнината си, а  Донка Мирон-
ска, Станка Кирова духнаха свещичките на тортата за 
70-годишнината си. Специална изненада имаше и за 
сем. Желязка и Въльо Михалчеви, които отпразнуваха 
своята Златна сватба. В ролята на кръстник за тях вле-
зе Койчо Койчев. Под ръкоплясканията на колектива 
двойката отново изживя вълнението по венчавката и 
семейната целувка.  Много цветя и подаръци имаше и 
за рождениците  Тодор Кондов, Кута Стоянова, Динка 
Пачова и Йордан Данев. 

По традиция Георги Александров поднесе на все-
ки приятелски поетичен шарж. Изненадващо беше  
поздравлението изпратено от обичаната народна пе-
вица Ойка Пенева, както и пожеланията към Петко 
Атанасов от Испания, където са семействата на дъще-
рята и синът. Мило прозвуча обръщението на Донка 
Жечева,председател на клуба,  към всеки от юбилярите, 
както и поздравителния адрес от клуб „Дълголетие”. 
Празникът продължи с песни и танци, хумористични 
сценки. Мъже и жени се обединиха около изпълнението 
на коледарски песни и богословки, което е и начало на 
репетициите за участие в предстоящия Общински ко-
ледарски празник. В разгара на вечерта Йордан Данев 
изпя  любимите на мнозина песни „Нягул на Милка 
думаше” и „Години, години…” 
Скъпи юбиляри,
Времето неусетно 

върви и ето, че дой-
де моментът заедно 
да отбележим Вашия 
щастлив юбилей. Във 
връзка с радостното 
събитие приемете на-
шите  най-сърдечни 
поздрави  и пожелания 
за много здраве, радост 
и лични успехи.
Във ваше лице имаме своите добри приятели, съ-

мишленици и съграждани с които заедно постигаме 
нашите общи и добри идеи.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Клуб „Дълголетие” - Стралджа

Óâåëè÷àâàò ñå äàðèòåëèòå 
íà áèáëèîòåêàòà

   Над 50 книги постъпиха в библиотеката Стралджа . 
Дарението е от дългогодишния читател и активен чита-
лищен деец Вълчо Добрев. Връчвайки му Свидетелство 
за дарение библиотекарят Парушка Узунова поднесе 
и своята благодарност за жеста. Между заглавията са 
популярни и обичани книги на български и световни 
класици, ученическа литература. „Считам , че това е 
най-добрият начин да се обърне внимание към книга-
та. Ние, по-възрастните , имаме  не леката мисия да 
предизвикаме интересът на по-младите към четенето 
на книги, за да не се затваря никога прозорецът  към 
света. Да, интернет е също начин за общуване с литера-
турата, но удоволствието от вглъбяването с една книга е 
несравнимо с нищо друго. И аз мисля, че скоро младото 
поколение ще преоткрие този позабравен и неправилно 
подценяван необятен книжен  свят”, каза г-н Добрев 
поднасяйки своята благодарност за вниманието от страна 
на библиотеката.


