
email: s_vesti@abv.bg

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 28)   4. 11. 2014 ã. 

8 ÍÎÅÌÂÐÈ — ”ÄÅÍ  ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ”
È 45 ÃÎÄÈÍÈ  ÑÒÐÀËÄÆÀ ÃÐÀÄ.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ
 8. ÍÎÅÌÂÐÈ  2014 Ã  - ÑÚÁÎÒÀ

ДЕН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

8.30 Ч.   -   ПАРК „МЛАДОСТ“ -   ПОДНАСЯНЕ ВЕНЦИ НА
ПРИЗНАТЕЛНОСТ ПРЕД   ПАМЕТНИЦИТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА
РОДИНАТА  СТРАЛДЖАНЦИ.
9.00 Ч.   -    ЦЪРКВА „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“
–  СВЕТА ЛИТУРГИЯ И БЛАГОДАРСТВЕН МОЛЕБЕН
9.30 Ч.   КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА  - ТЪРЖЕСТВЕННА СЕСИЯ
10.00 Ч.  КООПЕРАТИВЕН  ПАЗАР  ГРАД СТРАЛДЖА
-  ОТКРИВАНЕ НА  КООПЕРАТИВЕН  ПАЗАР  ГРАД СТРАЛДЖА
- КЛУБ „НАДЕЖДА” – КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА
10.30 Ч.    -   ПЛОЩАД „ДЕМОКРАЦИЯ”
–   РИТУАЛ ПО ИЗДИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ, ЗНАМЕТО 

НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА И ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
–   СЛОВО НА  Г-Н МИТКО АНДОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛ-

ДЖА.
–  ПРАЗНИЧНО ВЕСЕЛИЕ  - КОНЦЕРТ  С  УЧАСТИЕТО  НА  
 АНСАМБЪЛ "ВЪЖИЧКИ "  ГРАД СТРАЛДЖА
 И   ПОП ФОЛК ПЕВИЦАТА   -   ИВАНА

Ãðàä Ñòðàëäæà íà 45

×åñòèò ïðàçíèê!×åñòèò ïðàçíèê!
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 Щастлив съм да ви поздравя с 

Празника на Стралджа, 8 ноември, 
Архангеловден!
По традиция в най-богатия и 

най-многоцветния сезон, ние страл-
джанци, празнуваме. Но тази година 
имаме по-специален повод. Навърш-
ват се 45 години от обявяването 
на Стралджа за град. Все по-далеч 
остава 1969 г. когато с Указ на Дър-
жавния съвет на Народна Република 

Ñâåùåíèê Äèìèòúð:

ÁÎÃ ÄÀ ÏÀÇÈ 
ÑÒÐÀËÄÆÀ!
Да ни закриля Св.Архангел 

Михаил!
Честит празник, братя и 

сестри!

8 ноември, Архангеловден, 
тази година съчетаваме и с 
45-годишнината от обявява-
нето на Стралджа за град. 
Хубави поводи и богати, за да  
изпросим милост от Светата 
троица и велик наш застъп-
ник Св.Архангел  Михаил  за 
тежките дни на изпитание в 
настоящето  и за в бъдеще да ни 
дари мир, любов и търпение. 

Стралджа пази следите на 
един сериозен духовен живот. 
Непоколебимата вяра винаги 
ни дава светлина в дните, 
прави ни по-силни. Божият 
храм е царството небесно на 
земята и на всеки християнин 
е задължение да проси чрез 
молитва благодат във своя род 
и семейство.   Църквата „Св.
Архангел Михаил” винаги е  с 
отворени врати  и в трудни, и 
в добри времена,  защото сме 
длъжни да благодарим на Гос-
под за всичко.

Нека Бог ни дарува със 
здраве!

На многая лета! Амин! 

България  село Стралджа се обявява 
за град. Радостта е голяма, но в 
същото време задължава. Защото 
предстоят промени и тях ще ги 
направят хората. Да, следват го-
дини на истински възход. Селището 
видимо се променя, израстват нови 
предприятия, постигнати се високи 
успехи в земеделието, животновъд-
ството, преработвателната про-
мишленост. Изцяло се променят до-
мовете на хората, начина на живот, 
обогатява се културната, спортна, 
социална дейност. И Стралджа 
намира своето място  като градски 
административен център. Което 

носи  заслужено  самочувствието 
на стралджанци.
Можем да изреждаме имена на 

личности с конкретен принос за раз-
витието на селището в онова време. 
Хубаво е , че те не са никак малко и са 
от всички сфери на живота. Което 
на практика означава, че първите 
граждани на Стралджа влагат цяла-
та си енергия, всеотдайност и любов  
за преобразяването на родния край.
Ние, техните следовници, също 

има с какво да се похвалим. През 
последните 11 години градът ни пре-
живява едно истинско възраждане. 

Следва на стр. 3
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Концертът „Моята зелена 
идея” в Стралджа, организи-
ран в изпълнение на проект 
по ТГС „За по-добър живот”, 
премина под лозунга „Да 
мислим зелено!”. Апелът, 
който водещите отправиха 
към всички присъстващи в 
залата, беше  поднесен като 
необходимост в едно време, 
когато боклуците видимо 
завземат все повече прос-
транства и се превръщат 
в бреме. И в опасност за 
природата и хората! „Ние 
избрахме да сме част от  
екологичните решения  и ще 
се борим за един по-добър и 
зелен свят, за един по-добър 
живот!”, категорични бяха 
децата. 

В своето въведение Мария 
Толева, зам.кмет и ръководи-
тел на проекта, представи ос-
новните цели и постигнатите 

резултати, приветства всич-
ки участници с конкретен 
принос по изпълнението на 
проекта. „Уникална среща!”, 
така определи  еко концерта 
Митко Андонов, кмет на 
общината. В своето слово  
той подчерта , че проекта 
„За по-добър живот” създаде 
ново отношение към приро-
дата, обърна внимание върху 
възможностите, с които еко 
предметите могат да въз-
действат върху психиката ни 
и да агитират за обич, грижа 
и внимание към всичко оно-
ва, което ни заобикаля. „Аз 
съм изненадан и приятно 
развълнуван от това, което 
вие, млади приятели, сте 
сътворили в екоизложбата. 
Както бях изненадан и от 
творчеството  на участни-
ците в литературния конкурс 
„Моята зелена идея”. Днес, 

Äà ìèñëèì çåëåíî!Äà ìèñëèì çåëåíî!Äà ìèñëèì çåëåíî!
след този концерт, съм дваж 
по-горд, че нашите ученици 
и децата от детските градини 
имат сърце за природата и 
ще бъдат нейните ревностни 
пазители”. Мило приветствие 
поднесе и гостът Гюрел Кош 
Демир, кмет на  Кавакли, 
РТурция. 

По време на  концерта 
зрителите се наслаждаваха   
на музикалната композиция 
на децата от ЦДГ”Здравец” 
„Хубава си, моя горо” по 
мотиви на хореографа, поче-
тен гражданин на Стралджа, 
Тончо Тончев, ръкопляскаха 
на драматизацията по приказ-
ката „Сливи за смет” подне-
сена майсторски от децата на 
ЦДГ”М.Рубенова”. „Земята – 
наш дом” беше композицията 
на учениците от ОУ- Войни-
ка, а танца „Жаба жабурана” 
в изпълнение на учениците от 

ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
Стралджа развесели всички. 
И учениците от Зимница бяха 

не по-малко оригинални. 
„Знаете ли, че...” като рубри-
ка избраха те, за да поднесат 
своите полезни послания за 
опазване на природата. Ис-
тински фурор предизвикаха 
малките манекени от СОУ”П.
Яворов”, които представиха 
чудни тоалети от отпадъчни 
материали. Ръкоплясканията 
бяха и за тях, и за очаровател-
ната  и талантлива  ръководи-
телка  Галина Ганчева. Браво!

На финала като подарък 
за всички и като поздрав за 
предстоящия Ден на буди-
телите, на сцената излязоха 
мажоретките от СОУ”П-Яво-
ров”. Красиви и жизнера-
достни те изпълниха с ведро 
настроение залата, за да 
прозвучи още веднъж призи-
ва: „Нека създадем един по-
добър свят – за теб и за мен, 
за семействата и приятелите 
ни, за потомците, за всички! 
Свят в който има място и 
ресурси за всички! За един 
по-добър живот!”

С  природни  и отпа-
дъчни материали ,с богата 
фантазия  подредиха една 
уникална изложба децата 
от Стралджа и общината. 
Тя е в изпълнение на 
проект по Програмата за 
ТГС”За по-добър живот”, 
който община Стралджа 
изпълнява съвместно с 

община Кавакли, РТур-
ция. Показаното  предиз-
вика интереса на всички. 
Не само това, изложбата 
накара малки и големи 
да погледнат с други очи 
на  прекрасния свят около 
нас, който ни подарява 
природата. И да си дадат 
обещание, че ще я пазят 

Ñúñ ñðú÷íèòå ðúöå íà äåöàòà

Åêîèçëîæáà â Ñòðàëäæà
чиста. За себе си, за след-
ващите поколения.
Малките детски ръце 

бяха сътворили снежни 
човеци от кафени чашки, 

младоженка с шаферки от 
зелка и тикви, кукли от 
есенни листа и клонки, 
змия от капачки на шише-
та, робот от пластмасови 

бутилки и какво ли още 
не. Всичко и красиво, и 
оригинално , и интересно. 
Разглеждайки изложбата 
гостите не пестиха су-
перлативите за авторите 
на експонатите. Кметът 
Митко Андонов и коле-
гата му от Кавакли Гюрел 
Кош Демир пожелаха да 
разгледат всеки от пред-
метите и изразиха удо-
влетворението си от добре 
свършената работа на 
екипите. Малко по-късно 
бяха обявени и наградите. 
З първо място в раздел 
„Колективи”  награди 

получиха СОУ”П.Яво-
ров”, ЦДГ”М.Рубенова” и 
ЦДГ”Здравец” Стралджа. 
На второ място са класи-
рани основните училища 
в Стралджа, Зимница и 
Войника. Индивидуални 
награди за творчество 
получиха Ивайло Йор-
данов, Евгения Иванова, 
Десислава Иванова, Иве-
лин Димитров, всички от 
СОУ”П.Яворов” както и 
Христина Недкова и Ни-
колай Магдаленов от ОУ 
”Св. св. Кирил и Мето-
дий” Стралджа и Стойка 
Миткова от ОУ Войника.
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Окомплектоването на  тех-
никата, подготовката на еки-
пите, които ще работят при 
усложнени зимни условия, 
осигуряване резерв от ГСМ, 
луга, пясък, топло облекло и 
хранителни продукти от първа 
необходимост за населението 
най-малко за три дни – това 
са задължителните дейности в 
навечерието на зимния период, 
които стоят на вниманието на 
зам.кмета по икономическите 
въпроси в общината, кметове 
и км.наместници, ръководи-
тели на фирми, учреждения 
и ведомства. Крайният срок 

Â Îáùèíà Ñòðàëäæà 

Ñåðèîçíà ïîäãîòîâêà 
çà çèìàòà

за приключването им, според 
заповедта на кмета Митко Ан-
донов,  е 31 октомври. Грижа на 
началник ТСУ е сключването на 
договор между община Страл-
джа и фирма притежаваща АТТ 
за снегопочистване, пръскане на 
луга и опесъчаване на основ-
ните пътища и улици и приле-
жащата ІV-класна пътна мрежа 
на територията на общината. 
Сектор „Пътна полиция” при РУ 
–Полиция Стралджа  отговаря 
за ефикасния контрол по обо-
рудване на МПС със съответ-
ните принадлежности за зимни 
условия. Междувременно ВиК 

дружеството  създава нужната 
организация за бързо отстра-
няване  на възникнали аварии 
и предотвратяване разливи на 
питейна вода, подсигуряват се 
резервни водоизточници при 
авария на водопроводната мре-
жа. В изпълнение на заповедта 
Енергоцентър Ямбол актуали-
зира плановете си  за бързо ре-
агиране при възникнали аварии 
по ел.мрежата, а РЗИ подготвят 
автомобили, лекарствени сред-
ства и екипи за оказване спешна 
медицинска помощ при услож-
нена зимна обстановка в райо-
на. Продължава внимателното 
следене на нивото на реките, 
язовирите и хидротехническите 
съоръжения.

Контролът по изпълнение на 
заповедта е възложен на зам.
кмета Иван Георгиев.

Общественото обсъждане  
на Горскостопанския план за 
горските територии, собстве-
ност на община Стралджа, 
събра в общинския център  
представители на  Регионална 
дирекция на горите Сливен,  
ОУ ПБЗН, както и на фирма 
„Силва 2003”ООД, подготви-
ли  Горскостопанския план. В 
обсъждането взеха участие 
кметът на общината Митко 
Андонов , Иван Георгиев, зам.
кмет, специалисти от отдел 
„Стопански дейности”, назна-
чения лесовъд към общината, 
кметовете на селата Каменец 
и Лозенец.

В ролята на водещ влезе 
инж. Георги Русев, дирек-
тор на РДГ Сливен, който 
изясни значението на този 
план и предстоящата рабо-
та по неговото изпълнение. 

Той припомни и Указанията 
за изработване, приемане , 
утвърждаване и актуализи-
ране на горскостопанските 
планове за горски територии. 
След първото обсъждане на 
документът в РДГ Сливен, 
сега общината е домакин на 
второто, след което всичко 
заложено за изпълнение в 
10-годишния период предстои 
за реализация. 

Представяйки Горскосто-
панския план за горските 
територии, собственост на 
община Стралджа, фирма 
„Силва 2003” обърна внима-
ние на особеностите  на райо-
на, видовете горски култури, 
предвиденото залесяване , 
техническата и санитарна сеч, 
риголванията. Допълнителни 
въпроси по темата постъпи-
ха от  гл.експерти към РДГ 

Ñ ãðèæà çà ãîðèòå

Сливен. 
Община Стралджа  раз-

полага с обща горска площ 
2 762,5 ха, като залесената 
площ е 90,2% от общата. Пре-
обладават издънкови  и ниско-
стеблени  гори плюс по-малък 
процент широколистни и иг-
лолистни, при средна възраст 
44 години. Незалесената дър-
вопроизводителна площ е 84,8 
ха, сечища – 5,9 ха  и голини 
– 78,9 ха. Общинските горски 
територии са съсредоточени в 
землищата на Стралджа, Ло-
зенец, Каменец, Войника. До 
настоящия момент са добити 
общо  6349 куб.м. иглолистна 
дървесина и 22 317 куб.м. 
пространствени дърва за огрев 
за нуждите на жителите на об-
щината, а така също за детски 
градини, училища, читалища и 
др. обществени сгради.

Çàëåñÿâàíåòî – íîâ 
æèâîò íà ãîðèòå
Община Стралджа кандидатства за отпускане на финансова помощ по мярка 223 

„Първоначално залесяване на неземеделски гори” от ПРСР за периода 2007-2013г. 
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Склю-
чен е съответния договор с ДФ”земеделие” като одобрената финансова помощ е в 
размер на 58 324 лв. Предстои залесяването на 158 дка с черен бор в м.”Мараш” в 
землището на Стралджа.

Подписан е втори договор с фонда по същата мярка  за залесяване на пустеещи 
земи в землището на Недялско, Люлин и Александрово с обща площ  261 дка и обща 
сума на инвестицията  303 557 лв. Предстои провеждане на обществена поръчка за 
избор на изпълнител на залесяването.

Общината кандидатства за отпускане на финансова помощ по мярка 226 „Възста-
новяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по ПРСР с 
цел изграждане на наблюдателен пункт в гроски фонд на Войника, противопжарни 
депа във всички населени места, а така също и лични предпазни средства на специа-
лизираните групи за гасене на пожари.

Íà ãîñòè â 
Êàìåíî
Поредна визита при 

приятели, поредни емо-
ции и създаване на не-
забравими спомени! С 
гостуването в Камено 
пенсионерите от клуб 
„Дълголетие” Стралджа 
си осигуриха един ис-
тински празник. Доказа-
телството са разменените 
програми , подготвени 
от самодейците, в кои-
то имаше тракийски и 
странджански песни, ху-
мор и танци, интересни 
идеи, хрумвания и със-
тезания. „Посрещнаха 
ни като скъпи гости със 
здравец и народна по-
гача! Трогнати сме от 
вниманието и топлината, 
която ни засвидетелства-
ха каменчани!”, споделя 
Донка Атанасова, пред-
седател на клуб „Дъл-
голетие”. Срещата пре-
растнала и в обмяна на 
опит. Представителите на 
Стралджа са очаровани 
от представеното ревю 
с национални носии и 
вече умуват какво ново да 
внесат в своята програма, 
за да направят крачка 
напред.    Най-хубавото 
на такива срещи е , че 
приключват с надпяване 
и надиграване, което е 
доказателство за здравия 
народен дух на българ-
ските пенсионери. 

С настъпва-
нето на отоп-
лителния пе-
риод нараства 
опасността от 
възникване на 
пожари, пора-
ди  масовата 
употреба на отоплителни уреди. В тази връзка „Пожарна безо-
пасност и защита на населението” припомнят основните  правила 
за недопускане на пожари:

- отоплителните и нагревателни уреди да не се оставят без 
наблюдение,

- същите се поставят на не по-малко от 80 см от горими 
материали,

- сушенето на дрехи над отоплителните и нагревателни уреди 
често води до пожар

- използването на леснозапалими и горими течности за раз-
палване на печки е забранено!

- жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални 
съдове,

- отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато 
горят или са нагрети и се следи за изправността им,

- коминните тела трябва редовно да се ревизират за наличие 
на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на 
отлагания в тях,

- при използване на газови отоплителни уреди да не се използват 
устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки 
се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на 
топлина,

- след употреба и при спиране на ел.захранването електроу-
редте се изключват,

- родителите да не разрешават на де;цата игра с огън и 
кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при 
горящи печки или включени ел.уреди,

- близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, осо-
бено на трудноподвижните, отново да проверят изправността 
и правилната употреба на отоплителните им уреди,

- пътищата за евакуация в дома да се поддържат свободни 
от излишни вещи и горими материали,

ПРИ ПОЖАР СЪОБЩЕТЕ ПО НАЙ-БЪРЗИЯ НАЧИН НА 
ТЕЛЕФОН 112!

    При необходимост, да се извърши консултация със специали-
стите от съответната Районна служба  ПБЗН по въпроси, касаещи 
пожарната безопасност.

Ïðàâèëà çà áåçîïàñíîñò ïî 
âðåìå íà îòîïëèòåëíèÿ ñåçîí

×åñòèò ïðàçíèê!×åñòèò ïðàçíèê!
От стр. 1
Свидетели сме на коренно преобразяване на почти всички обществени сгради, обновена 

инфраструктура, въвеждане на модерно улично осветление, откриване на нови фирми, въз-
раждане на традиционни  дейности като вино- и ракиепроизводство, овощарство, биволо-
въдство, производство на строителни материали… Във визитната картичка на общината са 
Керамична къща, ЗПТ, АРС мебел. Ярки  културни  прояви определят мястото на Стралджа 
в Националния културен календар. Разработените и реализирани проекти, привлечените не 
малко средства по европейски и национални програми, налагат респектиращо отношение към 
общинското ръководство и уважение към всички, които работят за благото на Стралджа. 
Хубаво е, че с  интересните си  идеи  младите хора доказват готовност за приемственост. 
Всичко това за пореден път ми дава основанието да вярвам, че Стралджа и общината имат 

своето бъдеще. Ще вървим напред, ще работим за изпълнение и на най-смелите си мечти! В 
името на родния край, за доброто на Стралджа!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СЪГРАЖДАНИ!  
МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
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Ïëîùàä ñ îòêðèòà ñöåíà
Площадът на Стралджа с откритата сцена вече е любимо място за граждани и гости. Напълно 

ремонтираната площадна настилка, изградената открита сцена, пейките, озеленяването,  семплия 
шадраван, площадното осветление…  всичко създава самочувствие, спокойствие и повод за разходки 
сред  една приятна среда.

Âúçñòàíîâåíîòî çà íîâ æèâîò ÷èòàëèùå „Ïðîñâåòà-1892”
Духовният център на Стралджа, сърцето на града – така определят местните хора читалище 

„Просвета 1892”. Опожарено през 1996г., читалището бе напълно възстановено и върнато към 
живот, благодарение упоритостта и настойчивостта на кмета Митко Андонов. Прекрасната сграда 
е гордостта на самодейците, които активно развиват танцова, певческа, театрална и друга дейност, 
печелят  най-високите награди в общински, регионални и национални фолклорни прояви, изявяват 
се успешно и на международната сцена.

Íîâà áèáëèîòåêà
Кой казва, че интересът към книгата е намалял? В Стралджа библиотеката продължава да събира 

и млади, и по-възрастни читатели. Почти всяка година в нея постъпват дарения, организират се 
срещи на клуб „Млад приятел на книгата”, чествания на годишнини, представяне на нови книги. 
Особен интерес за стралджанци представляват  книгите „Стралджа – история, традиции, духовност” 
както и първия литературен алманах на Стралджа „Ако нямаш мечти…”

ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ” –ìîäåðíîòî ó÷èëèùå
Най-голямото общинско училище създава самочувствие на учители и ученици. Ремонтирано, 

обзаведено, санирано със средства по проекти и от общинския бюджет, училището разполага с 
обзаведени съвременно кабинети, които дават възможност за модерно обучение и възпитание на 
учениците. Много добре се поддържат физкултурната зала и плувните басейни, откритата спорт-
на площадка, училищния стол. Деца и учители от СОУ”П.Яворов” работят така, че наградите по 
различни поводи да се множат и да носят гордост на всички.

Äåòñêèòå ãðàäèíè „Çäðàâåö” è „Ìàòè Ðóáåíîâà”
Истински детски дворци! Всичко, което се определя като модерна база за обучение и възпитание, 

детските градини го притежават. Проекти осигуриха  пълното обновяване на сградите и обзавеждане 
„ от-до”. Спокойни са  родителите на малчуганите. Грижите за децата са приоритет на   от общината 
и най-важна част от Програмата на кмета Митко Андонов.

ÎÓ”Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” 
Близо 500 ученици всеки ден прекрачват прага на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” в Стралджа. За 

последните няколко години, с привлечени средства по проекти и с финансиране от общинския бюджет, 
училището изцяло промени своя облик. Разполага с напълно окомплектован компютърен кабинет, 
модерна учителска стая, физкултурен салон. Всички учебни стаи са оборудвани с мултимедия, всеки 
от учителите има възможност да  подготвя учебната работа със свой лаптоп, предстои въвеждането 
и на електронен дневник.

ÖÑÐÈ è ÖÎÏ
Активна и постоян-

на социална политика, 
внимание и грижа към 
възрастните, самотните 
и болните , това засвиде-
телства община Стралджа 
през последните 11 годи-
ни. Под управлението на 
кмета Митко Андонов 
бяха създадени и задей-
стваха активно Център за 
социална рехабилитация 
и интеграция и Център 
за обществена подкрепа. 
Всеки от тях полезен за 
потребителите. И с пре-
красни условия за работа. 
Тази година свое място в 
социалната дейност има и 
комплекс за децата от 0 до 
7 –годишна възраст.
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Íîâ êîîïåðàòèâåí ïàçàð
Сбъдната е още една дълголетна 

мечта на стралджанци. Общинският 
кооперативен пазар е напълно обновен 
със средства по проект и допълнително 
бюджетно финансиране. Традицията 
градът да предлага добри възможности 
за търговия ще продължи при едни 
нови условия, които създават комфорт 
на търговците. И стимул за разнообраз-
но производство и активна търговия.

Èñòîðè÷åñêè ìóçåé
Под мотото „Традиции и модерност” 

през 2009 г. беше открит Историческия 
музей в Стралджа. Днес той се приема 
като място, където всеки стралджанец 
може да научи подробности от далечна-
та и по-нова история на селището, да 
види уникални снимки и документи, да 
се докосне до богатството на местните 
традиции, занаяти, духовност, да се 
запознае с развитието на земеделието, 
промишлеността, търговията.

Ìîäåðíî 
ôîòîâîëòàè÷íî 
îñâåòëåíèå
Малко са населените места, които 

могат да се похвалят с модерно фо-
товолтаично осветление. Стралджа 
го има! Както и главните улици на 
селата Лозенец, Воденичане, Зимница. 
Реализирана е поредната идея на кмета 
Митко Андонов. А в общината екипи 
вече подготвят нови проекти за разши-
ряване на този вид улично осветление.

Ðåìîíòèðàíè óëèöè
През последните години общинско-

то ръководство  планово и целенасо-
чено отдели средства за ремонтиране 
на не малко улици в града. Обно-
вени са ул.”Хемус”, „П.К.Яворов”, 
„П.Кабаков”, „В.Левски” и други. 
Поддържат се зелени площи, детски 
площадки. Озеленяването и благоус-
трояването продължава.

Ïàðêîâåòå „Ìëàäîñò” è Þæåí ïàðê
Зелените оазиси на Стралджа! Най-приятното място за малки и големи. С поддържаните тревни площи, разнообразни 

растителни видове, детските площадки. Разходките в двата парка са предпочитани по всяко време на деня. Интересно 
допълнение към парк „Младост” е комплексът от паметници.

Íîâ ïàìåòíèê
С посвещение на загиналите в Балканските войни. Изграден отново по идея 

и настояване на общинското ръководство, днес паметникът се вписва прекрас-
но в централната част. И напомня  за една героична епопея и участието на 
стралджанци в нея.

Ñòàäèîí
С грижа за физическото възпитание, с настойчивост за развитие на такива 

спортове като футбол и лека атлетика, волейбол и хандбал, спортна стрелба … 
общината насочи финансови средства, осигури разработката на проекти за възста-
новяване и обновление на спортната база. Футболистите от ОбФК”Стралджа” се 
гордеят със своя стадион и игрищата, където посрещат  с достойнство футболни 
отбори от цялата страна. Развиват се успешно и останалите видове спорт за кои-
то, съгласно спортния календар на общината, ежегодно се осигуряват средства.

Îáùèíàòà
С нов облик е и сградата на общината. Обновена  с проект по Програма 

„Красива България” днес  тя е мястото, което фокусира вниманието на граж-
даните. Предлаганите услуги се извършват бързо и компетентно, с внимание 
към всеки . През 2015 г. общината започва приложението и на комплексното 
административно обслужване.
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Ïðîìåíÿò ñå è 
ñåëàòà íà îáùèíàòà
Ïðîìåíÿò ñå è Ïðîìåíÿò ñå è 
ñåëàòà íà îáùèíàòàñåëàòà íà îáùèíàòà

Íîâà öúðêâà 
â ñ. ×àðäà
Пет години от 

построяването на 
църквата в Чарда 
отбелязаха  тази 
година местните 
жители. И не про-
пуснаха да изра-
зят благодарността 
си към кмета на 
общината Митко 
Андонов, съдейст-
вал, подпомагал и 
подкрепял изграж-
дането на божия 
храм. 

Сбъдната е меч-
тата на христия-
ните!  

Най-хубавото по 
изграждането на 
това архитектурно 
бижу за община-
та е, че строител-
ството е извършено 
само с дарения! Íîâ õðàì è â ñ. Ñàðàíñêî

Никога през годините малкото стралджанско село не е имало свой храм. Години 
наред миряните отправяли своята молба за подпомагане строителството на църква.
Докато тази есен не дойде момента за откриване на новопостроения църковен дом. 
Голяма е радостта на местните жители! Официалното откриване на храма събра 
гости от близо и далеч. И отново най-голямата благодарност беше към дарителите! 
Общинското ръководство ,което непрекъснато следеше и подпомагаше строителство-
то, осигури средства за благоустрояването на района,  за пореден път доказа своето 
отношение към подкрепа идеите  и желанията на хората. 

Âúçñòàíîâåíè ÷èòàëèùà 
Читалищата в селата Зимница и Лозенец  имат напълно нов вид. Те не само са 

притегателен център за самодейците, но и създават повод за гордост и самочувст-
вие. Благодарение на проекти сградите са напълно обновени. За да може днес всяка 
проява на читалищните настоятелства да  привлича хората, а посещението на един 
концерт, театрална постановка или организиран местен празник да  се превръщат в 
незабравимо изживяване.

È â Èðå÷åêîâî - 
îáíîâåí äóõîâåí 
õðàì
Ремонтирано  и с нов 

вид е и читалището в 
с.Иречеково. Сградата-ве-
теран се роди за нов живот. 
С бюджетни средства от 
общината е осъществено 
външно и вътрешно измаз-
ване, смяна на дограмата, 
подмяна на покрива и др. 
Не закъснява признанието 
на самодейците, които имат 
стимул да бъдат далеч по-
активни в своята дейност.

Íîâè ïàìåòíèöè
С уважение към минало-

то на селищата, с желание 
за поддържане паметта и 
обогатяване на историята 
, под ръководството на 
кмета на общината Митко 
Андонов, в няколко села 
през последните  години са 
изградени  нови паметни-
ци. В Зимница се гордеят 
със своя мемориал, който 
привлича погледите  на 
всички преминаващи по 
главния път. Лозенци  също 
се радват на сбъдната мечта 
за изграждане паметник на 
загиналите за свободата 
на родината. Паметник на 
героизма бе изграден и в 
Правдино. В бежанското с. 
Атолово е открит паметник 
на дарителя лорд Атол. 
Ремонтирани са редица 
други паметници в Страл-
джа и селата. Целта е една 
– поклон пред миналото и 
респект пред героизма.

Ðåìîíòèðàíè è 
îáíîâåíè öúðêâè
В Правдино, Воденичане 

и Лозенец църквите вече 
имат нов и много приятен 
вид. Благодарение на про-
екти рушащите се храмове 
бяха напълно възстановени 
и днес те събират миряните 
на всеки празник. 

Ó÷èëèùà, êîèòî  
ðàäâàò
През последните годи-

ни , отново благодарение 
на проекти и с бюджет-
ни средства на общината, 
своето ново развитие бе-
лежат Основните учили-
ща в Зимница и Войника. 
Старите сгради, които имат 
особена архитектура, са 
ремонтирани основно. Не 
само това. С грижа за де-
цата и учителите, е напра-
вено вътрешно съвременно 
обзавеждане, за да може 
всяко училище да се пре-
връща в желана територия 
за учениците.
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Âúâ Âîéíèêà

Ïðàçíèê íà ãîëåìèòå áúëãàðè
В навечерие-

то на 1 ноември, 
Празник на буди-
телите, и във връз-
ка с 45-годишни-
ната от обявяване-
то на Стралджа за 
град,  във Войника 
се проведе търже-
ство, в което взеха 
участие ученици-
те от ОУ”Хр. Бо-
тев и самодейците 

от читалище „Възраждане”. Кметът на селото Жеко Жеков  припомни 
историята на празника 1 ноември, обърна  внимание върху необходимост-
та днес да се вглеждаме по-често в портретите на великите българи, да 
споменаваме имената им и да се учим от тях на родолюбие. Вълнуващо 
прозвуча и приветствието на Живка Василева, директор на училището, с 
поклон към делото на възрожденците и борците за свобода, към всички го-
леми българи пос-
ветили живота си 
за българската ду-
ховност, култура и 
просвета. „ Вашият 
концерт днес е до-
казателство за сил-
ния народен дух, за 
таланта и творчест-
вото на местните 
хора. Щастлив съм, 
че във Войника има 
действени люде, има горещи родолюбци, има старателни учители, будни 
творци, хора, които винаги са давали тон за една активна  будителска 
дейност, за добра съвместна работа между кметство, училище и чита-
лище. Това е правилната форма за постигане на успехи!”, каза в своето 
обръщение Митко Андонов, кмет на общината и поздрави войничани с 
празника. Минути по-късно започна празничната програма подготвена 
с много старание и любов от домакините. Фолклорната група „Латинка” 
представи  новите си песни. Истинска изненада беше  създадената от 
самодейците песен за Войника, която децата в залата  веднага запяха. 

Приятен момент от  
участието на чита-
лищния състав беше  
гордостта от завою-
вания златен медал 
и грамота от участи-
ето в Националния 
фолклорен празник 
„Кехлибарен грозд” 
2014.Като надпре-
вара за доказване 
на  творчество  и 
богатство на идеи 

ученици и учители, всички участници в проект „Подобряване качеството 
на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес” по ОП”Развитие на човешките ресурси”, 
зарадваха публиката с най-българските песни и стихотворения. Трога-
телно и звънко прозвучаха думите на „Аз съм българче”. И като че ли 
хората не искаха да напускат залата. Споделяха вълнението си след този 
толкова български празник ,  не пестиха поздравленията към участниците.   

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Във връзка с отбелязване 
100-годишнината от началото 
на Първата световна война и 
по повод честване 45 години 
Стралджа град  фотоизложба 
в общинския център събра 
представители на общината, 
на историческия музей,  на 
учебни и социални заведения, 
граждани. При откриването 
Мария Толева, зам.кмет, при-
помни значението на Първата 

световна война за развитието 
на България, обърна внимание 
на участието на стралджанци 
в нея и проявения героизъм. В 
кратко експозе  Кольо Пехли-
ванов, гл.експерт „Култура”, 
проследи етапите на войната, 
основните битки, множество-
то загинали и огромните ма-
териални щети. „ В началото 
на войната българската армия 
наброява 530 000 войници 

и офицери, но до края тази 
цифра става 850 000. Под 
бойните знамена на родината 
се включват и не малко страл-
джанци, които воюват при 
Страцин, Куманово, Гиляне, 
Тетово, Велес и Призрен. В 
битките намират смъртта си 
26 от тях.”, припомни той, за 
да изрази всеобщата призна-
телност на съвременниците 
към героично загиналите. 

Беше обърнато  внимание и на 
факта, че българските войни 
не само  показват чудеса от 
героизъм, но  и нито една 
от държавите, с които воюва 
България, не притежава пле-
нено българско знаме.

Изложбата, експонирана 
в клуба на пенсионера, ще 
може да бъде разгледана от 
ученици и граждани и в след-
ващите дни. 

Èçëîæáà çà ãåðîèçìà 
íà áúëãàðñêèÿ âîéíèê

Десетки имена на самодейци, 
читалищни активисти, посветили 
живота си на духовна- просве-
тителска и културна дейност, са 
част от 80-годишната история 
на читалище „Пробуда 1934г.” с 
Чарда. Те бяха споменати с ува-
жение и преклонение в доклада 
на читалищното настоятелство, 
представен от председателя Сто-
янка Димитрова. Като потвърж-
дение на думите на водещата 
Мария Монева, секретар на чита-
лището, че „това е единствената 
съкровищница на традициите и 
обичаите на с.Чарда.” Присъст-
ващите в залата си припомниха 
годините по създаване на духов-
ния храм, първите изяви, първите 

успехи, първите радости, за 
да преминат като на филмова 
лента през следващите периоди. 
Дейното читалище обединява са-
модейците в певчески  , танцови 
групи, в театрални състави, групи 
по автентичен фолклор, честват 
се народни и професионални 
празници, предизвиква се чита-
телския интерес на населението 
с различни прояви на библиоте-
ката… И селото живее в един 
духовен ритъм, който радва, 
обогатява , окрилява. 

В най-новата си история чар-
денци също записаха не малко ус-
пехи. Те са свързани с наградите 
на певческата фолклорна група 
и танцовия ансамбъл „Божур” – 

ярки, активни колективи, познати 
както в общината, така и в об-
ластта. Похвални са усилията за 
привличане интереса на младите, 
приемствеността тук е обичайна, 
а връзката между поколенията –
част от читалищния живот.

Съпричастни с празника на 
чарденци бяха Митко Андонов, 
кмет на общината, Иван Ива-
нов, зам.областен управител, 
Мария Толева, зам. кмет, Ата-
наска Христова, секретар.   „ 
Ве, читалищните дейци в Чарда 
през всичките тези 80 години  
със своята дейност доказахте, че 
животът тук е толкова пъстър и 
богат, също като шарените черги 
от старите скринове. Много са 

Â ×àðäà: 80 ã. äóõîâåí öåíòúð

×èòàëèùå  ñ ìèíàëî  è ñ áúäåùå
примерите на всеотдайност, спло-
теност и реализиране на добри 
идеи. Което е похвално!Сигурен 
съм, че тази традиция може и 
ще бъде продължена!”, каза  г-н 
Андонов в обръщението си към 
чарденци. По повод годишнината 
поздравителни адреси бяха под-
несени от областния управител 
Николай Пенев, от Регионален 
център „Читалища” ,Ямбол. 

С одобрение беше посрещна-
то решението на читалищното 
настоятелство за награждаване 
на най-активните читалищни 
членове. За всеотдайността и 
неуморния труд с благодарност 
и уважение грамоти и подаръци 
получиха  Мария Ангелова, Ва-
сил Петров, Маринка Георгиева, 
Снежана Вълчева, Мария Вълева, 
ансамбъл „Божур”, ФГ”Росна 
китка”.

Празникът продължи с най-
новите песни на фолклорната гру-
па „Росна китка”, която вече има 
в репертоара си близо 80 местни 
народни песни. На сцената се 
изявиха и гостите от ФГ”Пей 
сърце” при ПК”Зорница” Ямбол.

ßâîðîâ, âäúõíîâåíèå íàøå!

Íÿìà çàáðàâà
 „Присъствие-

то на гениалния бъл-
гарски поет Яворов 
в Стралджа е като 
някакъв подарък за 
нас, стралджанци. 
Самият факт, че тук, 
по тази земя, е кра-
чил един световно 
известен и признат 
творец, един гени-
ален  майстор  на 
българското слово, един горещ родолюбец, 
е достатъчен, за да сме горди!”, каза пред 
паметника на поета в Стралджа Мария Толева 
, зам.кмет на общината. Тя припомни, че тук , 
в Стралджа , Яворов наблюдава опустошител-
ната градушка и съкрушените селяци, за да ги 
опише по-късно в своето стихотворение. Тук се 
ражда и идеята за написването на „Арменци”. 
„Ето, този литературен титан почитаме днес, 
във времето когато се навършват 100 г. от 
трагичната му гибел. И авторът на крилатата 
мисъл „Аз не живея, аз горя!” никога няма да 
бъде изчистен от съзнанието на стралджанци”, 
категорична бе г-жа Толева.

В тишината на есенния ден отекнаха още 
силни слова за поета. И като че ли вятърът 
понесе  името му, повториха го птиците, ду-
хът му усетиха хората и се преклониха пред 
българския гений.

Венци и цветя оставиха пред паметника 
ученици и учители от СОУ”П.Яворов”, гражда-
ни. Стралджанци  помълчаха за минутка пред 
Яворов с обещанието  „Няма  забрава!”



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, 
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 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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Ñëåäèòå íà âðåìåòî  ãîâîðÿòÑ â â

Ôîòîèçëîæáà „45 ã. ãðàä Ñòðàëäæà”Ôîòîèçëîæáà „45 ã. ãðàä Ñòðàëäæà”

Хората обичат да се срав-
няват един с друг. Докато се 
вглеждат в себе си, неизбежно 

съзират и фона,  на който 
преживяват дните си- сгра-
дите, които също имат свой 

Стралджа се преражда в новия си 
вид- на снимките са обновеното 
читалище, центъра с площада и 
откритата сцена, парковете, СОУ 
”П. Яворов”, детските градини, 
модерното фотоволтаично улично 
осветление…

Отделете време, посетете тази 
изложба! Направете своето пътуване 

през времето, разкажете в семей-
ството  своята история за родния 
град, дайте примери на вашето учас-
тие в градежа и развитието напред, 
споделете мечтите си за бъдещето 
на Стралджа! Нека това бъде лич-
ния принос на всеки за отбелязване 
45-годишнината от обявяването на 
Стралджа за град.  

живот. Интересно се получава.  Водени от това 
специалистите от Исторически музей  подредиха 
една впечатляваща фотоизложба тема на която е  
Стралджа от обявяването му за град до сега. За 
да засили интересът Снежана Вълкова, директор 
на музея, припомни историята  на събитията през 
1969 г. и раждането на новия град, обърна вни-
мание върху развититето с онези забележителни 
бурни темпове, ентусиазма  и постигнатите резул-
тати в различните области на живота.  Неизбежно 
45-летието бе разделено на два периода- до 1989г. 
и след 1989г. с превес към годините на новото 
възраждане на Стралджа, изменение облика на 
града под ръководството на кмета Митко Ан-
донов. „Наистина,  все по-отдалечавайки се от 
едно събитие ние по-ясно разбираме значението 
му днес. Тази изложба е ценна не само с инфор-
мацията която носи, но и заради събуждането на 
спомени. Тя  разказва за нас и за нашия труд, за 
постигнати мечти , за надежди, за успехи…” каза 
при откриването кмета Митко Андонов.  

От там нататък  заговориха  фотосите. И ожи-
вя един отминал период богат на събития  и на 
личности. До Указа за обявяване на Стралджа за 
град са снимките на тогавашните общественици, 
после поредица фотоси на сгради и колективи, 
които вече са история – легендарното плодох-
ранилище,  жените от тъкачницата, булгарплод 
и урожайния износ на тонове плодове и зелен-
чуци, винпромските работници , откриването 
на 30-класното училище ,  на пощата, бурните 
манифестации край трибуната...Разглеждайки 
изложбата посетителите несъзнателно се за-
държат  повечко в залата. Разговорите пътуват 
към новото време, последните 11 години когато 

Като официален гост на 
престижното състезание 
по спортни танци в Ямбол 
и спонсор на събитието 
Митко Андонов, кмет на об-
щина Стралджа, бе поканен 
лично да връчи наградите на 

отличените двойки. 
В продължение на два 

дни в спортна зала „Ди-
ана” многобройните зри-
тели имаха възможност да 
наблюдават един спекта-
къл на красотата, финеса, 

очарованието. В световния 
шампионат взеха участие 
над 200 танцови двойки от 
20 различни държави.

Организ аторите  от 
Клуб по спортни танци 
„Тандем”Ямбол  изрази-

ха голямата си благодар-
ност към кмета на община 
Стралджа Митко Андонов 
за подкрепата  и изразиха 
готовност за гостуване на 
танцови двойки на празника 
на Стралджа.

Ñòðàëäæà ïîäêðåïÿ „Diana cup”

Доуруклий е старото име на с. Правди-
но. Смяната на името става точно преди 80 
години. И като хора, които добре познават 
историята, искат да я предадат на по-млади-
те, правдинци се събра-
ха на тържество. Хора 
на по 70 и повече годи-
ни достолепно  седнаха 
в салона на читалище-
то, изслушаха доклада 
на км.наместник Каля 
Атанасова, преровиха 
старите спомени, за 
да може и по-младите 
да научат още подроб-
ности от живота, да се 
докоснат до интересни 
факти и да се гордеят, 
че са родом от малко, 
но славно селище.

Възникнало по време на турското роб-
ство  селото е обозначено в руска карта  
като Доуруклий с година на основаване 
1829. В най-далечното минало тук имало  
106 къщи, а през най-добрия си период 
-1965г. жителите достигнали  879 души. 
Най-интересните постройки са старото 
училище, католическата и източно-право-
славна църкви. Населението се занимавало 
основно със земеделие и животновъдство. 
Интересна подробност е , че северно  от 
Правдино преминава Еркесията, на юг са 
развалините от старата крепост „Добрак”, 
днес известна като „Старото кале”. Точно 
на това място  движението по останките 
от зида предизвиква глухо кънтене, което 
навежда на мисълта, че под него има не-
разкопано подземие или крепост. Според 
историята от тук преминавал пътя за 
Цариград, тук се криели хайдути  с дружи-
ните си. Интересна местност в Правдино 
е и „Момите”. Селището  е известно и с 
минералния си извор.

Днес Правдино си е все така живописно 
и интересно. Всеки, който обича историята, 
може да се разходи в околностите и да се 
възхищава на красотата. Тъжен е фактът, че 

с постоянен адрес  са само 43 жители. Но 
пък това са все хора, които обичат родното  
място, милеят за него и вярват, че Правдино 
няма да изчезне от картата на България. 

С уважение към този силен български 
дух към присъстващите в залата се обърна 
кметът на общината Митко Андонов. „Зная, 
че всеки от вас може да разказва легенди 
и реални случки от живота тук, може да 
възкреси песни , обичаи, да изрежда местни 
родове…Това е силата на едно селище – 
съхранения спомен, който „върви” от по-
коление на поколение. И поддържа корена 
здрав, непреклонен, български”, каза той и 
отправи пожелания за здраве и оптимизъм.

Последва един богат концерт на ан-
самбъл „Златен клас” Зимница. Танцьори, 
певци и оркестранти  доставиха истинско 
удоволствие на правдинчани, които искрено 
се възхищаваха на танците, на носиите, на 
песните. Забравили за годините и за гри-
жите си малко по-късно всички се хванаха 
на хорото.
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