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 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Ул.”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.

ТЕЛ. 0893836303

Ул ”Хемус” 2
"ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ Ñòðàëäæà""ÌÅËËËÈ ÑÒÒ” ÅÎÎÄÄÄÄ ÑÑòòòðððààëëëäääææææààà

ИЗГОДНА  ОФЕРТА!

„ÊÀÁÀÊÎÂ” ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Óë.”Ï.Êàáàêîâ” 2  
 ï ð î ä à â à:

- брикети – 9,00лв./30 кг
- въглища Донбас – 12лв./30 кг
- дърва- нарязани – 60лв.:кубик
- железария
- домашни потреби
- строителни материали

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

ñòð. 6ñòð. 6

ñòð. 3ñòð. 3

Òåõíèêà è õîðà  â ãîòîâíîñò Òåõíèêà è õîðà  â ãîòîâíîñò 
çà íåäîïóñêàíå íà ïîæàðèçà íåäîïóñêàíå íà ïîæàðè

Äà îïàçèì Äà îïàçèì 
ðåêîëòàòà!ðåêîëòàòà!

На фона на очакваните високи добиви от зърно в община Стралджа  тази 
година, участниците в  разширеното съвещание на комисията за защита от 
бедствия и аварии под ръководството на кмета Митко Андонов  гарантираха 
своята готовност за недопускане на пожари в общината.

×àðäà ñ 
íàãðàäè îò 
„Ñëàâååâè 

íîùè”

È ïëà÷àò 
ëèïèòå…



218 юни 2013 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Äà îïàçèì ðåêîëòàòà!
Òåõíèêà è õîðà  â ãîòîâíîñò 
çà íåäîïóñêàíå íà ïîæàðè

Å÷åìè÷íèòå íèâè ïîä ñòðåñ?
Юнските дъждове предизвикват стрес за ечемичните и пшенични посеви. Има та-

кива съмнения, при все, че горещините през май ускориха  зреенето на есенниците 
и в готовност за жътва те са връхлетени от ненужни на този етап валежи. Ранното 
засушаване намали растежа и ускори развитието на фазите за зреене при ечемика, жът-
вата на който ще подрани с 10-15 дни. Преди оптималния срок  ще узрее и пшеницата. 
Според агрономите  влагата вече видимо забавя началото на жътвата. Необходими са 

само ден-два обилно слънце , за да влязат комбайните в нивите. Ако пък дъждовете про-
дължат има реални опасения от увреждане и прохабяване на реколтата. Погледнато от 
друг ъгъл дъждовете са благодатни за пролетните култури. Слънчогледът и царевицата 
се развиват много добре на този етап. Зеленчуците за сега също успешно се вписват в 
агрометеорологичната прогноза и стопаните нямат сериозни оплаквания. При трайните 
насаждения дъждовете създават неудобства  на градинарите, които не успяват да 
извършат необходимите пръскания. 

На фона на очакваните ви-
соки добиви от зърно в об-
щина Стралджа  тази година 
участниците в  разширеното 
съвещание на комисията за 
защита от бедствия и аварии 
под ръководството на кмета 
Митко Андонов  гарантираха 
своята готовност за недопуска-
не на пожари в общината. Две 
са основните заповеди на г-н 
Андонов в които се посочват 
всички необходими действия  
осигуряващи пожарната безо-
пасност на обектите, населени-
те места, посевите и горите по 
време на кампанията по приби-
ране и съхранение на реколтата 
през пожароопасния период на 
годината. Освен провеждането 
на задължителните съвещания 

с кметовете и кметските наме-
стници съвместно с предста-
вители на Районната служба за 
пожарна безопасност и защита 
на населението  първата запо-
вед посочва  и графиците за 
инструктажи по места с учас-
тието на всички ръководители 
и участници в прибиране на 
реколтата. До момента вече 
са подготвени списъците на 
участниците в жътвата, съз-
даден е ред за технически-
те проверки на земеделската 
техника като категорично не 
се допуска непроверена или 
съмнителна техника. Кмето-
вете и км.наместници имат 
задължението да сформират 
т.н.гасачески групи. Началото 
на жътвата ще се предхожда от 

качествено разжънване, разора-
ване на противопожарни ивици. 
ВиК представителите правят 

обход на селата и преглед на 
всички хидранти с осигуряване 
на подстъпи до тях. Всички 

складове и площадки за зърно 
ще имат осигурена физическа 
охрана. Съгласно заповедта 
не се допуска нощуването на 
туристи, временни работници 
и други в стопанските дворове 
и на полето., както и паркиране 
на превозни средства и нощу-
ване покрай пътища в близост 
до складиран фураж. Изрично 

се забранява изгарянето на 
стърнища и други растителни 
отпадъци в земеделските земи. 

Според г-н Андонов началото 
на сезона е добро, организа-
цията на противопожарните 
дейности  показва  сериозна 
ангажираност на всички нива. 
Остава и надеждата за недопус-
кане на пожари и унищожение 
на реколта. Той напомни на 
кметовете и км.наместници да 
вземат присърце работата по 

информиране на населението за 
спазване на противопожарните 
правила като лично обходят все-
ки дом и водят индивидуални 
разговори с възрастните хора. 
На съвещанието, в което взеха 
участие и представителите на 
РС „ПБС”, ВиК дружеството, 
РУ”Полиция”, бяха обсъдени 
конкретни въпроси на кмето-
вете за местоположението на 
хидрантите, за осигуряване  
нужните инструменти за га-
сачите, за поддържане връзка 
между кметствата и различните 
институции. Не беше подми-
нат и въпроса за охраната на 
селскостопанската продукция, 
тема която ще бъде повод за 
предприемане на конкретни 
мерки от общината и полицията.

УВАЖЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с реставрацията на памет-

ника на загиналите  в Първата Балканска 
война, Втората  Балканска война и Вто-
рата световна война, намиращ се в парк 
„Младост”-Стралджа, Ви приканвам да 
предоставите на Общинския исторически 
музей  снимки на загиналите ви близки в 
тези войни.

 Митко АНДОНОВ Кмет на Община Стралджа 
Желателно е снимките да бъдат предоставени в музея –Страл-

джа до края на юни.

„Îòëè÷åí” çà çåëåíîòî è öâåòíîòî
Â Ñîöèàëíîòî ïðåäïðèÿòèå çà îçåëåíÿâàíå è áëàãîóñòðîéñòâî-Îáùèíà Ñòðàëäæà 
Работата на екипа по 

проекта „Социално пред-
приятие за озеленяване 
и благоустройство – Об-
щина Стралджа  се оце-
нява като много добра. 
Това е констатацията на  
проверяващите Илияна 
Гагова, гл.експерт Реги-
онално ниво  Агенция за 
социално подпомагане, 
Ямбол и Янка Цонева, 
ст.счетоводител РД”СП” Ямбол. Проведеният разговор с ръковод-
ния екип на проекта, управителя на  Социалното предприятие, по-
сещението в парка където са парниците и градината по отглеждане 
на различите цветя и дървесни видове дадоха достатъчно основание 
на експертите да потвърдят, че на финала на проекта  в Стралджа 

Ìîùíà êîñà÷êà çà ïàðêîâåòå  
Община Стралджа закупи 

мощна самоходна косачка за 
трева, която вече активно се 
използва за поддържане на 
тревните площи в парковете 
„Младост” и Южен парк, както 
и в градините с грайграс по 
главните улици на Стралджа.
Инвестицията е много полез-
на тъй като грижите които се 

изискват за поддържане на тревните площи в общинския център  
вече не са по силите на традиционните ръчни косачки използвани 
до момента.

Мощната самоходна машина за косене на трева обхваща едно-
временно площ от 1,20 м., окосената трева се събира в кош или се 
смила и разпръсква, обогатявайки почвата с нужните хранителни 
вещества. В съчетание с висока производителност и изключително 
удобство и комфорт при работа с нея може за деня да се покосят 
повече от 30 дка. Косенето се оказва приятно занимание , а под-
държаните с машината паркове  изглеждат прекрасно. 

Искам да благодаря на хо-
рата, които помогнаха да се 
съберат средства за лечението, 
което вече 4 години очаквам 
да се осъществи. Щастлив 
съм, че в моя град има добри 
хора, готови да подадат ръка в 
труден момент. Първо искам да 
благодаря на кмета на Община 
Стралджа г-н Митко Андонов, 
че подкрепи идеята за концерта 
на Боби Кинта и неговите при-
ятели. Благодарности изказвам 
и на Боби и момчетата, които 
дадоха всичко от себе си, за 
да радват младите хора в 
Стралджа. Досега не е правен 
рап концерт на Стралджанска 
сцена и първият такъв донесе 
позитивни емоции на публика-
та. Радвам се, че се събраха 
много млади хора на площада 
и аплодираха младите рапъри. 

Още повече, че това бе първият 
концерт на Боби Кинта в род-
ния край. Радвам се, че въпреки 
малкото време за организация 
на каузата, всичко премина ус-
пешно. Благодаря отново на г-н 
Андонов и на всички граждани, 
които ми подадоха ръка.

Петър ТОЛЕВ

Ïëàíèðàíå íà ôèíàíñîâîòî áúäåùå
Колективът при община Стралджа имаше възможността да 

изслуша една интересна и полезна лекция на  Здравко Златанов, 
мениджър на екип от Агенция „Ямбол” при  ING GRUP. Темите 
на спестовно-осигурителни   и  инвестиционно-осигурителни 
планове, универсално пенсионно осигуряване, доброволно пен-
сионно осигуряване бяха поднесени достъпно с възможности за 
личен контакт  с консултантите. 

Осъществяването на първия търговски диалог с потенциални 
клиенти от Стралджа е само началото на една добра съвместна 
дейност, считат двете страни. Всички присъстващи получиха 
брошура с представяне дейността на организацията, в която свое 
място имат сферите на дейност, тенденциите с отношение към 
финансовото планиране и възможности за помощ на клиентите 
при набелязване на стратегии и вземане на решения, свързани с 
личните финанси.

има постигнати сериозни резултати. Поставените цели 
по проекта са изпълнени. Социалното предприятие за 
озеленяване и благоустройство –Община Стралджа 
се налага като необходимо за общината, в градините 
на Стралджа и селищата са разпределени десетки и 
стотици видове цветя, които разкрасяват околната 
среда. С очакване за мултиплициране  проектът би 
могъл да допринесе за  поддържане на създадените 
вече добри традиции в цветопроизводството и грижата 
за парковете и градините по места.

Петър Боруков от Недялско е един от по-
стоянните читатели на в.”Стралджански 
вести”. Всеки брой той държи да по-
лучава лично, за да не пропуска новини-

те от Стралджа 
и общината. Спо-
ред дългогодишния 
читалищен  деец 
с огромен принос 
за развитието на 
местната култур-
но-просветна дей-
ност в селото , об-
щинският вестник 
дава възможност 
за обмен на инфор-
мация по различни 
въпроси .  Любима 
тема на Петър Бо-
руков е читалищна-
та дейност, която 
той следи с особен 
интерес и вълнение.

Îòëîæèõà îùå îòêðèâàíåòî Îòëîæèõà îùå îòêðèâàíåòî 
íà ìàãèñòðàëàòà äî Êàðíîáàòíà ìàãèñòðàëàòà äî Êàðíîáàò
До 15 юли ще приключи строежът и на последния 

лот от магистрала „Тракия“, заяви министърът на ре-
гионалното развитие Десислава Терзиева пред БНТ. По 
план магистралата трябваше да бъде напълно готова до 
1 юли. „Изграждането на магистрали остава приоритет и 
при правителството на Пламен Орешарски, но предстои 
преосмисляне на финансирането с цел отделяне на пове-
че средства за първокласните и по-малките регионални 
пътища“, коментира Терзиева. Министърът обясни, че е 
възложила на Агенция „Пътна инфраструктура“ да на-
прави списък с всички проекти, които са в гаранционен 
срок, за да осъществи специален контрол върху тях и да 
види има ли проблеми в качеството на изпълнението. „Ще 
предприемем мерки - мислим по възможност за стъпало-
видно увеличаване на ежегодните пари, необходими за 
ремонт и рехабилитация на тези пътища, за да спрем това 
силно амортизиране на пътищата“, заяви министърът на 
регионалното развитие. 
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ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща – около 90 км.м.
- второстепенни постройки – 66 кв.м. и 20 кв.м.
- навес с оградни стени – 65 кв.м.
- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.

ТЪРСЯТ  СЕ  РАБОТНИЦИ!
 Ôèðìà „ßâîð êîìåðñ” Ðàäíåâî 

 òúðñè  äà íàçíà÷è:
ÇÈÄÀÐÎ-ÊÎÔÐÀÆÈÑÒÈ

За обект „Тунджа юг” / почистване на реките Мараш и Мочурица/
За справки и записвания тел. 0885033119, Жеко Делийски

Ðîìè ëîìÿò íîùåì ëèïîâè äúðâåòà â Ñòðàëäæà

È ïëà÷àò ëèïèòå…
Ромски  фамилии  в 

Стралджа си осигуряват 
дневната дажба хляб с 
вандалско бране на ли-
пов цвят. Сигналите за 
това ломене на ароматните 
дървета не са от днес или 
от вчера. В момента на 
разпукването на цвета ци-
ганите тръгнаха с торбите. 
Отначало по-внимателно 
прибираха  липовия цвят 
от клоните до които чо-
век може да достигне от 
земята, после  отрупаните  
с цвят дървета събудиха 
алчността и се започна 
грубото кършене на клони.    
Позовавайки се на Закона 
за опазване на лечебни-
те растения , с грижа за 
съхраняване на липовите 

дървета в града и района 
,   кмета  на общината 
от години  не   допуска  
издаване  разрешения за 
бране на липов цвят, няма 
постъпили  такси за по-
добни действия , което 
на практика означава , че 
никой няма правото да  по-
сяга на ухаещите дървета. 
Още повече , че на тери-
торията на Стралджа не 
се допуска и регистриране 
на  търговци за изкупува-
не на билки. Всичко това 
обаче не се оказва пречка 
за ромите да унищожават  
липовите дървета. За да не 
правят впечатление денем, 
те предприеха друга мане-
вра. Тръгват по улиците 
с липите нощем, пускат 

деца на по 6-7 години да 
се катерят  до върховете 
и с брадвички да секат 
клоните, които събират 
за секунди и отнасят по 
махалите. Там вече става 
и прибирането на цвета. 
Пълните чували се отна-
сят на пунктове , които 
изобщо не са в Стралджа. 
И бизнесът процъфтява за 
сметка на дърветата, които 
изглеждат плачевно. Коро-
ните са като след торнадо. 
Жалки и безразборно по-
сечени върхове , по земята 
килим от листа и клони. 
Никой от „берачите” не 
се интересува,че догоди-
на  омаломощеното дърво 
няма да ги храни. Важното 
е да има днес, а за утре, 

каквото стане. Жители 
на града се оплакват, че 
набезите на ромите са 
станали прекалено нагли. 
Те си позволяват нощем 
да прескачат оградите и 
да влизат по дворовете с 
липи. Не ги плаши появата 
на собственици с пушки 
и гърмежите във въздуха. 
Отговорът е бързо напус-
кане на полесражението и 
див смях, което на практи-
ка означава „ утре вечер 
ще довършим работата 
си!” Не крият философи-
ята си, че всички блага, 
родени от  природата, са 
за хората и просто човек 
трябва да протегне ръка 
, да си ги вземе и да им 
се наслаждава. Затова не 

е важно дали някой поз-
волява или не позволява, 
дали има забрани  или 
закони,  с които трябва да 
се съобразяват. 

Кой може да  спре 
наглите берачи на липов 
цвят? Разбира се, право-
то и задължението  е на 
полицията, но редно ли е 
до всяко липово дърво да 
се сложи на пост полицай? 
Възрастните хора, които 
са най-огорчени от случва-
щото се и трудно  приемат 
действителността, обезпо-
коени  предупреждават, че  
от такива „уж  дребни”  
бели може да тръгнат 
големите проблеми на 
обществото. Дано не са 
прави! 

Íèêîëàé Ïåíåâ îòíîâî å 
îáëàñòåí óïðàâèòåë

Областният лидер на со-
циалистите в Ямбол Николай 
Пенев отново ще е областен 
управител.  Червеният лидер 
управляваше областта от 22 
август 2007 до 19 август 2009 
година. 

Вече се 
избистрят 
и имената 
на замест-

ниците на Пенев. След като почти 
със сигурност се знае, че единият 
ще е Мариета Сивкова, то за 
вторият се  завъртяха имената на 
двама от ДПС - Ахмед Мехмедов 
и Лора Каламерова. 

Îáñúæäàõà òðóäíè êàçóñè

Йорданка Апостолова, секретар на МКБППМН – 
Стралджа участва в Националната среща – семинар на 
секретарите на местните комисии за борба с противооб-
ществените прояви на малолетни и непълнолетни, която 
се проведе от 5 до 8 юни  в гр.Хисар. Придържайки се 
към целта на срещата – усъвършенстване работата с 
деца с девиантно поведение в съответствие с изисква-
нията на Минималните стандартни правила на ООН 
за правораздаване на непълнолетните за непрекъснато 
повишаване квалификацията на специалистите, работещи 
с такива деца,  на срещата бяха обсъдени актуални теми 
като „Супервизията в дейността на местните комисии 
и обществените възпитатели”, представяне резултатите  
от проведено от ЦКБППМН представително за страната 
изследване  на потребностите на децата от полезни за тях 
занимания през свободното им време , „Оценка на риска 
от повторно извършване на криминално деяние- оконча-
телна методика и практическо обучение”, „Планиране  и 
разходване на средствата от местните комисии. Защита 
на бюджет”. Един от основните акценти на Националния 
семинар бе обсъждане на трудни казуси от практиката и 
тяхното решение, което според г-жа Апостолова е най-
ценното в обучението.

Тази година Националната среща –семинар  на се-
кретарите бе от типа „обучение на обучители”, което 
означава, че след  завършването й участниците ще пре-
дадат усвоеното на колегите си  от местната комисия.

„Площадка за зимно 
поддържане на ІV-класна 
пътна мрежа на община 
Стралджа” е поредният 
проект, чиято разработка  
съветниците подкрепиха 
единодушно. „Районът 
на община Стралджа е 
с такова географско по-

ложение и инфраструк-
тура, които предполагат 
създаване на бедствени 
ситуации в есенно-зимния 
сезон, особено за снего-
навявания. За своевре-
менното отстраняване на 
тези предпоставки за бед-
ствени ситуации е необ-

ходимо да бъде изградена 
площадка за съхраняване 
на материали и престой 
на техниката за снегопо-
чистване.”, подчерта при 
представяне на доклад-
ната записка вносителят 
Митко Андонов, кмет на 
общината, който обясни, 
че става дума за площадка 
на пътя Стралджа- Воде-
ничане в непосредствена 
близост до надлеза  на 
АМ”Тракия”. Това което 
предстои е  възлагане из-
работване на ПУП и  впо-
следствие -  технически 
проект. Съветниците бяха 
запознати и със стано-
вището на гл.архитект 
за подготовката и разра-
ботването на проекта. От 
общоустройствена пози-
ция мястото се определя 

като удобно в предвид на 
това , че пътят пресича в 
посока север-юг цялата 
територия на общината, 
от Лозенец до Алексан-
дрово, и прави възможен 
безконфликтен достъп до 
цялата общинска пътна 
мрежа.От друга страна 
близостта до общинския 
център Стралджа и АМ 
„Тракия”  правят площад-
ката изключително благо-
приятна по отношение на 
логистика и мобилност. 
Има и трета страна – така 
ситуирана площадката би 
представлявала интерес 
и за зимното поддържа-
не на автомагистралата 
в предвид конфликтни-
те през зимния период 
пространства около Пе-
толъчката и района на 

Карнобат.
    На своето юнско за-

седание ОбС даде своето 
съгласие да бъдат отдаде-
ни под наем за срок от 10 
г. на пет язовира намира-
щи се на територията на 
общината. Чрез публичен 
явен търг ще се продава 
недвижим имот, частна 
общинска собственост,  
като ОбС одобри начална 
тръжна цена от 8700 лв. За 
пореден път съветниците 
утвърдиха отпускането 
на еднократни финансо-
ви помощи на нуждаещи 
се  в общ размер 1210 
лв.  заедно с решението  
комисия да преразгледа 
Правилника за отпускане 
на тези помощи с евен-
туална актуализация на 
критериите.

Ñúâåòíèöè ïîäêðåïèõà  íîâ ïðîåêò íà Ñòðàëäæà

Âäèãàò ìàé÷èíñêèòå 
îò 1 þëè
Обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 

2 години да стане 310 лева от 1 юли, одобри Министер-
ският съвет. Увеличението е част от пакет от социални 
мерки за най-засегнатите от кризата. Общите средства за 
финансиране на мерките през 2013 г. са в размер на 26,9 
млн. лв. Те ще бъдат осигурени чрез преструктуриране 
на разходите в рамките на утвърдените бюджети на Дър-
жавното обществено осигуряване и на Министерството 
на труда и социалната политика. Ще бъде увеличена 
еднократната целева помощ за първокласници от 150 лева 
на 250 лева за семействата, отговарящи на условията за 
социално подпомагане. С парите ще бъдат подкрепени 
45 хил. деца. Първоначално се предвиждаше помощта 
да бъде увеличена двойно и да стане 300 лева. Ще се 
разшири и кръгът от хора, които имат право на достъп 
до целеви помощи за отопление за новия отоплителен 
сезон. Номиналното увеличение на границата за достъп 
до целевата помощ е в размер на 15 лева за всички групи.

Сериозно присъствие ще 
отчете  Сдружението за лов и 
риболов „Стралджа”  на пред-
стоящия  ХІІ събор  на ловците 
и риболовците, който ще се 
проведе на 15 юни в красивата 
местност „Витска Елия” край 
Плевен. Националният съвет 
на ловците и риболовците 
избра  за девиз на форума  
„Единство, постоянство, от-
говорност”, който най-много 
подхожда на най-масовата и 

Ñòî àâäæèè íà ñúáîð
дългогодишна ор-
ганизация в Бъл-
гария, която тази 
година отбелязва  
своята 115-годиш-
на история.

П р е д с т а в и -
телите от Страл-
джанската община, 
които ще присъст-

ват   на събора, са общо 100, 
водени от председателя на  
Сдружението Иван Иванов. 

В групата  има ветерани със 
сериозен стаж и младоци, 
които тепърва ще пишат своята 
ловна биография. Не липсват 
и дами, които са доказали 
отношението си към лова и 
риболова. Гост на събора  ще 
бъде кмета на общината Митко 
Андонов. Групата от Страл-
джа  има своята организация 
за достойно представяне на 
събора  както като визия, така 
и с възможностите за изява.



418 юни 2013 г.

Ñúþç, êîéòî îáåäèíÿâà è ïîìàãà
Със  своята  20-го-

дишна история страл-
джанския ОбС на пен-
сионерите има право на 
самочувствие и удовлет-
вореност от постигнато-
то. Това бе демонстри-
рано и на общинската 
конференция проведена 
в Стралджа с участие-
то на представители на 
пенсионерски клубове 
от Стралджа, Зимница, 
Джинот, Воденичане, 
Войника, Палаузово, Ло-
зенец и др. Като гости на събитието бяха поканени Мария Толева, зам.кмет на 
общината, кметове на населени места, представители на Ямболското ръковод-
ство на Съюза на пенсионерите -2004.

Георги Александров, дългогодишен председател на ОбС на пенсионерите в 
Стралджа, представи своя отчетен доклад в традиционния си доброжелателен 
и приятен тон като не пропусна да отбележи добрите постижения на всеки 
от клубовете в общината.  Представителите на Зимница получиха похвала 
за активността и постигнатите успехи  на фолклорната група, Благодарности 
имаше и към ръководството на пенсионерския клуб в Палаузово, който се налага 
като един от най-дейните в общината. Клубът във Воденичане бе посочен като 
организация с интересни идеи, а Джинот получи адмирации за организираните 
през последните години клубни и общоселски културни прояви, посрещани с 
подкрепа и въодушевление от цялото население. Има все още очаквания за много 
по-разнообразна дейност към клуба във Войника и това със сигурност предстои, 
уверен е г-н Александров, който оценява старанието на местното ръководство. 
Той изрази увереност, че добри новини ще има за активна пенсионерска дейност 
и от селата Чарда, Каменец, Поляна, където голяма част от възрастните хора 
се включват активно в читалищната самодейност. Няма пречки за сериозна 
клубна дейност и в Лозенец, но за сега надеждите не се оправдават, макар че 
селото разполага с опитни кадри, добри лидери в обществената дейност. Всички 
предпоставки за сформиране на активни пенсионерски клубове има и в селата 
Тамарино, Недялско, Първенец, Атолово, Маленово и ако до момента там все 
още има някакви колебания, то  много малко е необходимо, за да се наредят и 
тези селища между останалите членове на Пенсионерския съюз-2004, който 
видимо се приема като полезен и необходим за всяка организация на хората 
от третата възраст. 

Като най-многоброен, с най-сериозни постижения и активна работа се 
откроява пенсионерския клуб в Стралджа с председател Донка Атанасова, 
който се развива на базата на дългогодишни добри традиции, има своите чле-
нове , които ратуват за налагане на клуба като необходим и полезен.  Почти 
няма празник който да се подминава без внимание. Клубът организира мили 
тържества ежемесечно за своите рожденици, по няколко пъти през годината се 
провеждат срещи за обмяна на опит с други клубове от общината , областта и 
от страната. Фолклорната група си има своята програма с която се представя на 
всички общински празници, печели награди и признанието на публиката. Целта 
на ОбС на пенсионерите не е само в богатството на културно-масовата дейност, 
но и  в проява на загриженост за решаване проблемите на всички пенсионери от 
общината, подчерта г-н Александров приканвайки своите колеги за  укрепване 
на клубовете, по-сериозен колективен живот, активизиране на възрастните хора 
по места където все още няма изградени организации. „Повелята на нашето 
време е да живеем заедно, да решаваме проблемите си колективно, за да се 
чувстваме по-сигурни в дните си и по-силни в обединението си!”, завърши 
той.  Последваха изказванията , в които членовете на конференцията споделиха 
своите предложения за още по-сериозни успехи на Общинската пенсионерска 
организация, направиха предложения за приобщаване на най-ярките фолклорни 
групи към читалищната дейност по места, потърсиха подкрепата на общината 
при планирани годишни гостувания на различни прояви и утвърдиха  задачите 
за новия отчетен период.

Конференцията преизбра за председател на ОбС Георги Александров. 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Община Стралджа  член на  Феде-
рацията на европейските карнавални 
градове

С активното съдействие и пре-
поръка на Георги Зафиров, член 
на  Федерацията на европейските 
карнавални градове, кандидатурата 
на Стралджа за членство в автори-
тетната организация  е одобрена. Със 
свое писмо до Хенри Ван Дер Кро-
он, председател на Международния 
борд на Федерацията на европей-
ските карнавални градове  /ФЕКГ/, 
кметът на общината Митко Андонов   
определи Стралджа като „град с въз-
можности да покаже богатството на 
древните и красиви местни обичаи, 

фолклорното песенно и танцово 
наследство и по този начин да обо-
гати с присъствието си останалите 
страни – членки на Федерацията”. 
Според г-н Андонов членството ще 
допринесе  за по-добро взаимно 
опознаване на културните традиции, 
тяхното съхраняване, поддържане и 
оценностяване.

Ежегодно провежданият събор на 
народното творчество „Мараш пее”- 
една утвърдена мащабна проява 
на националното културно наслед-
ство, където женския танц буенек 
предизвиква всеобщо възхищение, 
общинския кукерски празник, на 
който стралджанските кукери всяка 

година пресъздават древното ку-
керско хоро „талимата”, запазено 
единствено тук, общинския празник 
на коледарите, Конкурса-надпяване 
„С песните на Вълкана Стоянова” 
са все прояви които успешно ще се 
впишат в календара на Федерацията. 
Членството на Стралджа във ФЕКГ е 
шанс селището да покаже и огромно-
то си богатство на народни носии, 
да представи съхранените в района 
над 120 народни хора, подчерта г-н 
Андонов и пред ОбС , който с пълно 
единодушие    утвърди кандидату-
рата и даде съгласието си кмета на 
общината Митко Андонов да пред-
ставя Стралджа във Федерацията.

Ñ Òàëèìà è Áóåíåê 
Ñòðàëäæà âëèçà â Åâðîïà

В събота преди Петдесетница, 
църквата извършва заупокойна пана-
хида за душите на умрелите.  Тази 
година Черешова задушница се пада 
на 22 юни.

Този ден народът нарича Черешова 
задушница, но също така Спасовска 
задушница, Русалско или Спасовско 
одуше. В църквата християните из-
молват прошка за душите на техните 
починали близки.

Характерно и различно от другите 
задушници е, че на тази в подавката 
има череши, освен характерното ва-
рено жито и хляб - украсен с кръст 
или начертан с нещо остро.

Рано сутрин след изгрев слънце 
или следобед преди залез, носят 
раздавката на гробищата. Преди да 
тръгнат хората оставят прозорците от-
ворени, че да не остане някоя душа в 
къщата. През целия път до гробищата 
мълчат за да не я смутят.

Гробовете се почистват, прикадя-

×åðåøîâà çàäóøíèöà

ват се с тамян за да избяга дявола, 
прелива се с вино или вода, пали се 
свещичка.

Нашите предци нарекли тази за-
душница Черешова, защото първото 
опитване на черешите става след 
като първи "опитат" от черешите 

покойниците. 
На следващия ден е Петдесетни-

ца - петдесети ден от Великден и 
църквата чества слизането на Светия 
Дух над Апостолите и Дева Мария. 
Смята се за деня, в който е създадена 
Христовата църква.

В народните представи на този ден слънцето започва бавно да 
умира и годината да клони към зимата. Вярва се, че който види 
сутрин рано окъпалото се в жива вода “играещо” и “трептящо” 
слънце, ще бъде здрав през цялата година.

В нощта на умиращото и възраждащото се слънце различните 
треви и билки придобиват най-голяма лечебна сила, която изчезва 
с изгрева му. Затова на Еньовден, рано сутрин, моми и жени, 
врачки, баячки и магьосници берат билки, които използват за 
лек и магии през цялата година.

През тази нощ магическа сила придобиват и водите. Според 
вярванията, водата в реките и кладенците на този ден е лечебна, 
защото слънцето се е окъпало в нея, а в нея се къпят и всичките 
болести. Ако човек се окъпе с тях, те няма да му навредят. Затова 
за здраве всеки трябва да се умие преди изгрев в течаща вода 
или да се отъркаля в росата. Това е едно от обредните къпания 
през годината. В Западна България вярват в лечебната сила на 
еньовската роса. Магическата й сила се използва от магьосниците 
бродници (житомамници). През нощта срещу Еньовден, голи и 
възседнали кросно, те бродят по чуждите ниви и произнасяйки 
заклинания, обират с престилка росата, за да я изцедят в своите 
ниви. Бродниците-житомамници обират плодородието на чуж-
дите ниви и го прехвърлят в своите. Обраната нива залинява, 
а другата - избуява. Затова през тази нощ стопаните отиват 
на полето да пазят нивите от такива жени. Ако бъде хваната, 
бродницата се прекарва гола през селото и бива подлагана на 
всеобщо обругаване.

За лечение и гадаене, при залез слънце се взима от чист 
сладък извор “мълчана вода” (налята при пълна тишина, за да 
не се погуби от човешки глас магическата й сила). През нощта 
срещу празника не бива да се пие вода, нито да се налива, а в 
самия ден не се пере, за да не се поболее член на семейството.

На Еньовден, подобно на НОВА ГОДИНА и на ГЕРГЬОВДЕН, 
се гадае за здраве, женитба и плодородие. Еньовденските гадания 
се извършват в обичая надпяване на пръстен (или китка), който 
наподобява ЛАДУВАНЕТО, а в Югоизточна България и в някои 
райони на Североизточна България гаданията се разгръщат в 

Íà Åíüîâäåí /24 þíè/ ñå ãàäàå çà Íà Åíüîâäåí /24 þíè/ ñå ãàäàå çà 
çäðàâå, æåíèòáà è ïëîäîðîäèå çäðàâå, æåíèòáà è ïëîäîðîäèå 

обичая ЕНЬОВА БУЛЯ.
Дните около Еньовден бележат средата на годината, когато 

слънцето достига зенита. От този ден започва упадъкът на 
слънчевата енергия и времето се “завърта на зима”. Вярва 
се, че на Еньовден слънцето трепти, “играе” и който го види 
в този момент, ще бъде здрав през цялата година. Затова в 
миналото стари и млади са посрещали слънчевия изгрев по 
високите места извън селището. Еньовден е най-дългият ден 
в годината, изпълнен с надежда и вяра в добрите сили на 
природата, ден за прозрения и равносметка.

В нощта срещу Еньовден билките имат най-голяма сила. 
Това е нощ на билярките, магьосниците и житомамниците, 
най-потайната и мистериозна нощ през годината. Тогава всяка 
билка добива целебна сила, всяка магия хваща и всяко гадание 
се сбъдва. Вярва се, че след Еньовден билките губят своята 
сила и не трябва да се берат. Според народните вярвания 
болестите по човека са 77 и половина. За 77 болести има 
цяр, само за половината болест - няма. Всъщност, и за нея 
има половин билка, която само определени биляри могат да 
намерят в потайната доба на еньовденската нощ. От набра-
ните билки увиват венец, през който се провират всички, за 
да са здрави през годината. В него се вплитат 77 и половина 
лечебни, магьоснически, любовни и разделни билки, колкото 
са и болестите по човека. Еньовденският венец се пази до 
следващата година и с неговите билки се лекуват заболелите 
през годината хора и животни. 
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Темата „насилие в училище” 
е повече от важна, за нея 
трябва да се говори. С тази 

убеденост учители и ученици от 
СОУ ”П. Яворов” подготвиха и реа-
лизираха една интересна и полезна 
среща, която се превърна в повод за 
разговор, споделяне на мисли, тър-
сене на отговори. Пред гостите Ма-
рия Толева, зам.кмет на общината и 
председател на МКБППМН, Йорданка 
Апостолова, секретар на комисията, 
Георги Петров, инспектор ДПС, пред 
директора на училището Валентина 
Маринова,  родители и учители децата 
обърнаха внимание върху насилието, 
смело представиха примери от аг-
ресия в училище, споделиха  и това, 
че най-интересната тема в интернет 
пространството е тази за самозащита. 
Не подминаха училищните боеве, 

страхът от това което може да ти се 
случи и надеждата да оцелееш в един 
свят , който всеки ден се усложнява… 
От тук нататък темата се разшири с 
разговор за това безопасно място ли 
е училището, какви са резултатите от 
агресивното поведение, защо възниква 
насилието и как да се борим срещу 
това. Сполучливо бе представен про-
фил на агресивния  и на подложения 
на тормоз. Къде да търсим виновните 
за този начин на живот – сред медиите, 
в семейството, на улицата или в самите 
себе си , питаха децата и даваха своите 
отговори. „Брой до 10 преди да дадеш 
воля на гнева, погледни с очите на 
другия, усмихни се, разговаряй за про-
блемите си, знай, че няма лоши хора, 
има лоши постъпки. Не се страхувай 
да споделяш. Това може да се случи на 
всеки. Знай, че много хора те обичат и 
са готови да ти помогнат. Не затваряй 
очи! Подай ръка, спри агресията!” 
апелираха децата с което доказаха, че 
са готови да дадат своя отпор срещу 
насилието. И да излязат победители 
в тази битка.

В своето поздравление Мария 
Толева  изрази задоволството си от 
подбора на темата и откровението. 
„Явно училището днес боледува и ние 
трябва да намерим най-добрия лек!”, 

Êàê èçãëåæäà àãðåñèâíèÿ ÷îâåê?
- избухлив, сърдит, гневен, намръщен, нещастен, сърди се дори 

на приятелите си, готов е да удари.
Какво говори и какво прави  агресивния човек?
- обижда, заплашва, обвинява, руши, тормози, удря, избухва, 

нарушава правата на хората, унищожава, подиграва се.
Как да се справим с агресията?
- Не бягай от проблема!
- Не бързай с отрицателни оценки!
- Изчакай да чуеш и друго мнение
- Брой до десет преди да нагрубиш или удариш
- Погледни с очите на другия
- Научи се да разбираш
- Дръж се с хората така както искаш да се държат с теб.
- Споделяй!
- Разговаряй с родителите си , с приятели за тревогите и про-

блемите си
- Знай , че няма лоши хора, има лоши постъпки
- Приемай победите и загубите с усмивка
- Намери верни приятели
- Общувай по-често с природата.
Ако станеш жертва на насилие  трябва да знаеш, че:
- това може да се случи на всеки,
- ти не си виновен,
- не трябва да се срамуваш,
- не бива да се страхуваш да споделиш преживяването с близък 

човек, на когото имаш доверие. Не се притеснявай да говориш за 
проблемите, които са важни за теб и с които не можеш да се спра-
виш сам.

- Не забравяй, че много хора те обичат и са готови да ти подадат 
ръка!

подчерта тя. С адмирации към авторите 
на презентацията и препоръки към 
децата – за повече доверие един към 
друг, за повече разговори и искреност. 
Като председател на МКБППМН тя раз-
каза за ролята и мястото на този орган 
и готовността да помага при определени 
случаи . Припомни и това, че се подготвя 
Общинска програма за борба с насили-
ето. „ Само 7 са възпитателните  дела 
за побой в общината през последните 
пет години”, информира Й.Апостолова, 
секретар на комисията, която обърна вни-
мание на пробацията като мярка срещу 
този вид престъпност. Според Георги 
Петров насилието и агресията са част 
от съвременния живот и за да се ликви-
дират трябва да се намеси семейството, 
училището и обществото. „Заедно можем 
да се справим!” категоричен беше той. 
Валентина Маринова  поздрави за под-
готовката на срещата преподавателите 
Боряна Георгиева, Лиляна Стойчева и 
Валентина Златева, подчерта, че разгово-
рът ще продължи и в началото на новата 
учебна година като предложи по метода 
„Ученици обучават ученици”  групи 
от участниците в днешната среща да 
предадат своя опит на останалите  деца 
от училището. На финала тя прикани  
всички заедно  да изрекат посланието:” 
Ние казваме Не! на насилието! Човекът 
до теб е важен толкова колкото си и ти!”

Ïèêîëî íà áëîêìàñà 
ñðåä íàé-ïðåäëàãàíèòå 
ïðîôåñèè çà ìàëêèòå
От малко вестникарче до асис-

тент във фирма се насочват уче-
ниците за работа през периода на 
лятната ваканция. Най-много обаче 
е търсенето на свежа работна ръка 
в хотелите в курортните комплекси 
като пиколо на блок маса, а другата 
оферта е свързана с добрите кому-
никативни умения или раздавач на 
брошури и продажба на сладолед. 
Какъвто и труд да изберат едно е 
гарантирано - трупа се знание, пе-
челят се пари, харчат се, понякога 
се губят, а друг път просто не се 
изплащат. Все е опит, който децата 
успяват да натрупат до 18-годиш-
нината си. Възрастта, която е стан-
дартна за старт на първата работа е 
обикновено около 16 - 17 години. 
Често родителите подтикват децата 
са да се захванат с допълнителни 
задачи през свободното си време 
не толкова, заради парите, колкото 
с възпитателна цел. Има разбира се 
и други случаи, в които учениците 
сами, на своя глава тръгват да си 
търсят късмета като обикновено 
това става без никакви договори и 
разрешения. За съжаление в този 
случай, труда пак е полезен, като 
болезнен опит в посока – всяко 
незаконно действие има своите 
последствия. Да предлагаш услуги 
си е работа за учениците. Най-често 
свързана с раздаването на флаери. 
Парите са малко, а децата не са 
много усърдни, така че работният 
ден е кратък, а заплатата е еднократ-
на финансова помощ от 50 до 150 
лева.  При другата лека професия 
като продажба на сладолед парите 
варират от 350 до 500 лева на месец, 
а понякога работата е на процент 
от оборота. Не рядко се търсят и 
абсолютно начинаещи бармани и 
сервитьори около 16 - 17 години. 
Техните заплати стигат до 700 
лева, а за сервитьорките с бакшиши 
сумата може и малко да надскочи 
нереалистичния таван. Друга про-
фесия търсена жадно от учениците 
е лятната ваканция по курортите. 
Най-често става дума за Слънчев 
бряг, където обещанията един по-
знат, на мой познат изкара 3 хиляди 
лева за два месеца. Така жертвите 
тръгват с багаж, преспиване и обе-
щание за осигурена голяма заплата 
и храна към най-големия център на 
купона. Ето така следва укора, че не 
всичко, което блести е злато.

В изпълнение на проект от НП "На 
училище без отсъствия", мярка "без 
отсъствия", дейност "Разработване 
на мерки за подкрепа на учениците в 
риск от страна на представители на 
местната власт, граждански сектор и 
работодателски организации",  в СОУ 
"П. Яворов" привлякоха вниманието 
на учениците от горен курс с един 
интересен и полезен "Ден на управле-
нието и бизнеса в моя град". В помощ 
на децата да направят своя избор на 
желаната професия бяха кметът на 
общината Митко Андонов, Мария 
Толева зам.-кмет Атанаска Христова 
секретар, юристът Валентина Иванова 
компютърният специалист Таньо Ива-
нов, представители на РУ "Полиция", 
ЗПТ, аптека "Боряна", ръководители 
на земеделски структури. Като ръ-
ководител на проекта Галя Райнова, 
пом.- директор представи идеята, 

обърна внимание на необходимостта в 
общината от млади и квалифицирани 
кадри от различни области, наблегна 
и на важността учениците навреме да 
се ориентират към професията които 
биха упражнявали с най-голямо же-
лание, след което покани гостите да 
разкажат за тайната на своя успех. 
Като кмет на общината г-н Андонов бе 
изслушан първи и с най-голям интерес. 
Споделяйки своята мечта от детството, 
той проследи пътя до реализацията й 
и бащински посъветва: "Успехите се 
постигат, когато има желание, дисци-
плина и отговорност, учете се, бъдете 
упорити и ще дойде времето, когато 
ще се радвате на успеха!" В този дух 
беше и изказването на секретаря Ата-
наска Христова, според която всеки 
устремил се към своите върхове трябва 
да помни, че основното изискване е 
учение през целия живот. Интересна 

част от срещата беше анализа на ан-
кетата сред учениците на тема "Каква 
професия предпочитате и какво очак-
вате от нея?" От общо 60-те ученици 
от 9-12 клас  55 % имат планове да 
завършат висше образование. 68 % 
се ръководят най-вече от своя избор 
при професионалната ориентация, 
Областите, които предизвикват инте-
рес сред учениците са най-различни 
- социална, стопанска, администра-
тивно - правна, технически и аграрни 
науки, здравеопазване и педагогика, 
32% обаче посочват че все още не са 
ориентирани. Искрено по-голямата 
част от анкетираните потвърждават, 
че най-много ги вълнува работната 
заплата, а след това какво точно ще 
работят, 25 % мислят по-перспективно, 
почти още толкова споделят че за тях е 
важно условията за кариерно развитие. 
От професията 59 % очакват високо 
заплащане, 52% - удовлетвореност от 
работата, а престиж - 11 %. Желание 
за себедоказване и увереност в собст-
вените сили доказва отговорът че със 
собствен бизнес искат да се занимават 
37 % от интервюираните. В местна 
фирма биха работили 32%. А кои са 
предпочитаните професии - 7 ученика 
мечтаят да работят като фризьори, 6 
искат да са програмисти, 5 проявяват 
интерес към фармацевтиката, по 3 са 
желаещите да работят като полицай, 
учител, военен, инженер. Има единич-

ни желания за упражняване на други 
професии като тракторист, дизайнер, 
юрист, актьор, пожарникар, готвач и 
др. Резонно прозвучаха откровенията 
на фармацевта Боряна Атанасова за 
напредъка в професията и необходи-
мостта от непрекъснато усъвършенст-
ване, г-н Иванов от ЗПТ, който има и 
военно образование освен инженерно-
то беше любопитен с препоръките за 
насочване към машиностроенето или 
военни специалности, впечатляващо 
за всички беше участието на Н. Ни-
колов, председател на най-голямата 
земеделска  кооперация в района който 
открито сподели гладът за кадри като 
механизатори, икономисти, агрономи, 
хора за които работната заплата е 
повече от достойна. Това потвърди 
и представителя на частния бизнес 
г-н Цонев. Един учебен час се оказа 
недостатъчен за да се обсъдят всички 
детайли на професионалната ориен-
тация и представянето на различните 
професии, но е факт, че интересът на 
учениците не само е събуден, той вече 
се превръща в амбиция и точно опре-
делена ориентация към професията. 
Затова благодарностите на директорът 
В. Маринова бяха щедри към всички 
от гостите и пожелания тази среща да 
продължи с гостуване в предприятията 
, фирмите, институциите за още по-
близък контакт с професиите които 
са обект на интереса на учениците.

Óïðàâëåíèåòî è áèçíåñà - íà âíèìàíèåòî íà ó÷åíèöèòå
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Ç  À  Ï  Î  Â  Å  Ä
¹ Ç-429

Ñòðàëäæà, 12.06. 2013 ã.

На основание чл. 44, ал.11 от ЗМСМА, Заповед № РД 01/0036/16.04.2013 
г. на Областен управител на Област Ямбол 

ОТНОСНО: Осигуряване пожарната безопасност на обектите, насе-
лените места, посевите и горите по време  на кампанията за прибиране 
и съхранение на реколтата в Община Стралджа през  пожароопасния 
летен период на 2013 г.

Ç À Ï Î Â ß Ä Â À Ì :
1.Да се проведат инструктивни съвещания с кметовете и кметските 

наместници по населени места по график съгласуван с  Районна служба за 
пожарна безопасност и защита на населението гр. Стралджа.

1.1.Да се изготвят графици за инструктажи по места, като на тези ин-
структажи задължително да присъстват всички ръководители и участници 
в прибирането и съхранението на реколтата /комбайнери, пом. комбайнери, 
работници на зърноплощадки, шофьори, механизатори, анализатори и на-
блюдателни постове, пазачи, бригадири специалисти, превозвачи на ГСМ, 
механизатори на дежурните трактори и гасителна техника/.

1.2.Да се подготвят списъци на всички участници в жътвената кампания, 
като един екземпляр се изпрати в РС “ПБС”.

2.Да се създаде ред за извършване на проверки относно техническата 
изправност и пожарната безопасност на земеделската техника. До участие 
в кампанията да не се допуска непроверена техника.

3.Да се изпълни изискването за регистрация на всяка земеделска техника 
съгласно чл. 32, ал.1 по смисъла на § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби 
на Наредба № І-153/23.07.1999 г. за опазване на земеделските обекти, зърне-
ните храни и фуражите от пожари, издадена от МВР и МЗГ. Издаването на 
протокол по чл. 40 да става след поставен знак от Контролно-техническата 
инспекция, съгласно чл. 39 и заверена техническа изправност.

4.Да се сформират групи за гасене на пожари в населените места, посевите 
и горите, като се уточнят: сигнал за оповестяване, място за събиране, МПС 
за извозване и вида на подръчните противопожарни уреди.

5.Със започване на жътвата да се извърши качествено разжънване, изна-
сяне на сламата и разораване на противопожарни ивици широки най-малко 
6 м, 10 м при парцелиране на блокове за еднодневна работа, 10 м покрай 
жп линии и 50 м покрай иглолистни гори.

6.Да се възстановят и подготвят за ефективно използване противопожар-
ните водоизточници /отремонтиране и обозначаване на пожарните хидранти  
съвместно с “В и К” ЕООД, напълване на водоемите за пожарни нужди и 
осигуряване на подстъпи до тях/.

7.Кметовете и кметските наместници на населени места да издадат въ-
трешни заповеди за начините на съхраняване на грубите фуражи в личните 
дворове.

8.При жътва на масиви над 100 дка да се осигури дежурство на трактор 
с четири корпусен плуг и гасателно съоръжение, оборудвано съгласно про-
тивопожарните изисквания.

9.Да се осигурят необходимите противопожарни уреди и съоръжения на 
зърноплощадките, фуражните площадки и сеновалите, както и противопо-
жарните депа към кметствата.

10.Устройването на сеновалите и фуражните площадки да става само 
след съгласуването с представители на РС “ПБС”- Стралджа. Същите да се 
оградят с оградна мрежа с височина 1,5 м и се осигурят със заключващи се 
портали, врати. Да се почистват от тревна растителност и разпиляна слама, 
от вътрешната и външната страна на оградата, като се изорат ивици широки 
най-малко 5 м.

11.Да се осигури физическа охрана на складовете и площадките за зърно, 
груб фураж, както и на прибиращата техника след приключване на работа 
от лица назначени със заповед.

12.Да не се допуска нощуването на туристи, временни работници и други 
в стопанските дворове и на полето. Да не се допуска  паркирането на пре-
возни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до 
складиран фураж, покрай или през посевите. Да се поставят предупредителни 
и забранителни знаци покрай посевите през периода на восъчна зрялост до 
прибиране на реколтата.

13.Чрез местните средства за масово осведомяване да се информира 
населението за пожарната опасност и противопожарните мерки през пожа-
роопасния летен период и при усложнение на пожарната обстановка.

14.Да се организира почистването на  сухи треви и растителност, и 
горими отпадъци на канавките и сервитутните ивици покрай пътищата и 
местата за паркиране.

15.Собствениците и стопаните на въздушни електропроводи, пресичащи 
посеви със зърнени култури да извършат проверка и съставят протоколи за 
провеса на проводниците, осигуряващ необходимите разстояния и движение 
на земеделска техника.

16.Във връзка с изменението и допълнението в  § 1 на Закона за опазване на 
земеделските земи /Обн. в ДВ бр.14/2000 г./ КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЯВАМ 
ИЗГАРЯНЕТО НА СТЪРНИЩАТА И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица, 
имащи отношение по мероприятията от заповедта, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. кмета – Иван Ива-
нов и Районна служба за пожарна безопасност и спасяване  гр. Стралджа.

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на Община Стралджа

Изготвил И. Иванов, зам. кмет

Изпълнителката на народни 
песни при фолклорната група  на 
пенсионерски клуб „Златна есен” 
Стралджа Стайка Динева спечели 
първото място в своята възрастова 
група на Конкурса-надпяване „С 
песните на Стайка Гьокова” в 
Карнобат. Тя се представи с пе-
сните „Мама Грозданка посгоди” 
и „Мама Наню думаше”. Журито  
я удостои с първото място за май-
сторството и автентичното изпъл-
нение на песните за което получи 
грамота и парична награда.

Стайка Динева е носител на 
награди и от Конкурса-надпяване 
„С песните на Вълкана Стоянова”.

Ïúðâî ìÿñòî 
îò êîíêóðñ

Танцов състав „Божур” при читалище – Чарда грабна първото място  на  
фолклорните празници„Славееви нощи” Айтос и остави без дъх публиката, 
която не спря да аплодира танцьори, певци и инструменталисти. Заслужена 
награда, заслужени адмирации за едно  изкуство, което пленява. Секретарят 
на читалището Мария Монева не без гордост допълва, че  и певческата  

×àðäà ñ íàãðàäè îò 
„Ñëàâååâè íîùè”

фолклорна група „Росна китка” се 
нареди на достойното второ място 
в класацията. С прекрасното си 
индивидуално изпълнение Снежана 
Вълчева се класира на първо място, 
а Маринка Георгиева – на второ. С 
награда се завърна и великолепния 
гайдарджия  Васил Петров. 

Комплексното  представяне на 
Чарда  в Айтос е повече от достойно. 
Ансамбъл и фолклорна група обе-
диниха усилията си и доказаха, че 
заедно могат да правят чудеса. Тази 
година те имат поредица участия в 
различни фестивали и събори и вина-
ги  се завръщат с награди. В събота 
предстои самодейците от „Росна 
китка” да покажат изкуството си и 
пред публиката в Карнобат, където 
ще вземат участие на събора „Песни 
и танци на мегдана”- Георги Костов. 
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"Извисен духовен тандем", "Пото-
мци на Евридика и Орфей", "възроди-
тели на духа български" - това са само 
част от определенията за интелекту-
алната двойка проф. Елена Хайтова и 
Никола Гигов, които при срещите си в 
различни градове на България винаги 
предизвикват възторг и възхищение. 
Заради любовта към България, заради 
почитта и уважението към един велик 
творец като Николай Хайтов, заради 
огромното желание да събуждат гордия 

български дух, да му дават сила и уве-
реност. В Стралджа на среща с гостите 
пристигнаха членовете на Сдружение-
то "Приятели на литературата "П.Кр.
Яворов", културни и читалищни дейци, 
музейни работници, кметове и кметски 
наместници, учители, ученици, граж-
дани. Още при представянето поднесе-
но емоционално от Кольо Пехливанов, 
гл.експерт отдел "Култура"публиката 
изрази многократно възторга си с 
ръкопляскания и очакване за интере-

Ïîêëîí è ñëàâà íà 
áúëãàðñêèÿ ðîä

Ñðåùà ñ ïðîô. Åëåíà Õàéòîâà è Íèêîëà Ãèãîâ â Ñòðàëäæà
сен разговор. С обръщението "Драги 
тракийци!"Никола Гигов веднага 
спечели аудиторията, а последвалите 
мисли за сближаването на Родопите 
с тракийската земя, видимо развъл-
нуваха публиката. Сродявайки се със 
стралджанци г-н Гигов, спореди , че е  
носител на наградата "Яворов" и ци-
тира част от стихотворението станало 
причина и повод за това отличие "...
Лесно се петнят поети, трудно Яворов 
се ражда". Вълнуващо прозвуча разка-
зът за тежката съдба на бежанците от 
западните покрайнини. Величествено 
беше обяснението за живота на бълга-
рина Орфей - вдъхновителя на Европа 
и  за достойния и героичен Спартак 
на които са посветени голяма част от 
книгите на Никола Гигов."България е 
държавата на духа!" повтори гостът, 
определяйки като водеща за своето 
творчество мисълта "Летим към чуж-
дото, пълзим към родното!" "Питам 
се защо България забравя. Та ние сме 
дали пример на целия свят с Орфей, 
за когото в енциклопедиите пише, 
че е най-големият смъртен поет и 
музикант в целия свят. Възпявали 
са го велики умове като Леонардо 
да Винчи и Виктор Юго. Френският 

поет Гийом Аполинер пише за него: 
"Орфей , по-виден от 7-те чудеса на 
света", а бившият френски президент 
Шарл де Гол казва "България е мостът, 
по който античната култура дойде в 
Европа". Размисли от този характер 
не може да не събуждат българското, 
не може да не предизвикват гордост и 
огромна жажда за още и още знания 
за великата история на България, за 
личностите, които не са мит, а ре-
алност, която поучава  и дава сили. 
Никола Гигов представи няколко от 
книгите си. Разговорът продължи 
еднакво увлекателно и с участието 
на проф. Елена Хайтова, която като 
че ли извика духът на Николай Хай-
тов в залата. Припомняйки неговите 
завети за чистотата и опазването на 
българския език, за гората и българ-
ската природа, за гробът на Левски, 
за неугасимата бащина обич към род 
и Родина."Моят баща беше болен от 
болестта наречена всенародна любов" 
повтори тя признавайки че само дни 
преди да се навършат 11 г. от смъртта 
на академик Н. Хайтов Стралджа 
с тази среща прави своя паметник 
на големия родолюбец."Вървим по 
улиците на Стралджа и виждаме 

паметника на Яворов, е аз усещам 
веднага онази вътрешна връзка между 
двамата творци, обединени от голя-
мата любов към България, отишли 
си сред много почит, но и много 
унижения и битки", промълви г-жа 
Хайтова определяйки Яворов и Хайтов 
като апостоли на човещината."Този 
който е ярко национален, той е и 
и н т е р н а ц и о н а л е н ! " , п од ч е р т а 
тя.,предизвиквайки публиката за 
въпроси."Днес с Вашето присъст-
вие тук Стралджа има своя духовен 
празник!" каза в обръщението си към 
гостите кмета на общината Митко 
Андонов, който с топли думи успя 
да обедини всеобщото впечатление 
от гостуването на интелектуалците в 
града.Той поднесе като подарък алма-
нахът "Ако нямаш мечти...", заедно с 
диск на оркестър "Стралджа" и по-
желанието за нови срещи.Но срещата 
не завърши с това. На финала имаше 
още една изненада.Като потомци на 
Вълкана Стоянова, определяна като 
дящеря на Орфей, домакините избраха 
да прозвучи песента "Алтънлъ Стоян 
войвода" в изпълнение на Симо Петров 
заедно с вълшебния глас на кавала на 
Добри Матев.

ÊÀÊÂÎ Å ÐÎÄÎÏÀ?
ЗИМЕ РОДОПА Е БЯЛА,
МНОГО БЯЛА, ЧИСТО БЯЛА,
НО ТАЗИ ПЛАНИНА НИКОГА НЕ Е ВДИГАЛА 
БЯЛО ЗНАМЕ.
ПРОЛЕТ РОДОПА Е ЗЕЛЕНА ,
МНОГО ЗЕЛЕНА, ЧИСТО ЗЕЛЕНА,
НО ТАЗИ ПЛАНИНА Е СЪБИРАЛА МЪДРОСТТА НА
ВЕКОВЕТЕ.
ЛЕТЕ РОДОПА Е ЦВЕТНА,
МНОГО ЦВЕТНА, ЧИСТО ЦВЕТНА,
НО ТАЗИ ПЛАНИНА Е ИЗБРАЛА АЛЕНИЯ ЦВЯТ НА
БОРЦИТЕ.
ЕСЕН РОДОПА Е ЧЕРВЕНА,
МНОГО ЧЕРВЕНА, ЧИСТО ЧЕРВЕНА,
НО ТАЗИ ПРОСТРЕЛВАНА ПЛАНИНА НИКОГА
НЕ Е УМИРАЛА.
БЯЛО, ЗЕЛЕНО , ЧЕРВЕНО - СВОБОДАТА!
БИЙТЕ РОДОПСКИ ЧАНОВЕ!
ЗВЪНЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!

НИКОЛА ГИГОВ

Никола Гигов
Казват, че младият родопски певец 

отишъл в Египет да се учи в Храма на
Карнак. Спрял го Египетският 

сфинкс и му задал не 3, а 13 въпроса :
-Кой си ти и от къде си?
- Аз съм син на земята и на звезд-

ното небе.
- Коя е най-голямата истина?
- Познай себе си и ти ще познаеш 

вселената и боговете.
- Какъв е твоя път в живота?
- Помощ на слабите, утешение на 

страдащите, надежда за всички.
- Щастлив ли си?
- Аз съм нещастен, че изричам 

пророчества, но какво да правя, когато 
истината напира в

гърдите ми.

Ñôèíêñúò è Îðôåé
- Кои тогава са щастливи?
- Щастливи са тези, които ще пла-

ват. Какво по-голямо удоволствие от 
това човек да обикаля

от море на море, да вижда все нови 
и нови страни, големи градове, а след 
това да се завръща в

родината си с цели съкровища.
- Богатства ли търсят?
- Нисши са богатите. Истинското 

съкровище е сърцето. Ние носим в 
своите сърца сълзите на

всички живи същества, за да ги 
превърнем в усмивки. 

- Коя е първата и най-голяма тайна?
- Само едно битие цари в безкрай-

ното небе и дълбоко мисли. "Съпру-
жество" между човека и

космоса е първата и най-голяма 

тайна.
- Коя е втората тайна?
- Любовта... мой бог е любовта. 

Тя държи свързани планетите и се-
мейството. Тя е 

най-хубавото цвете и най-хубава-
та песен, които никнат в човешкото 
сърце.

- Коя е третата тайна?
- Дарбата. Ние всички се раждаме, 

цъфтим и умираме. Но с музика и 
поезия може да се 

разсече времето. Народен герой 
и народен поет - това е пътят към 
безсмъртието.

- А какво е смъртта?
- Моята песен се откъсва от стру-

ните, за да лети. Струните излъчват 
песента, но не са 

самата песен. Моят порив ще се 
откъсне от моето тяло, за да лети. 
Смъртта е празното гнездо, 

когато птицата излети.
- Твоят урок? 
- Отдай пламъка на сърцето, за 

да светиш!
- Ти си млад - откъде събра толкова 

мъдрост?
- Нося от Родопа планина лира, 

звезда и песен. Сирак съм и страдам. 
И слънцето е сирак, 

но свети за всички. Болките на 
света, минали през моето сърце, ста-
ват на песни.

- Твоето бъдеще?
- Светлина, превърната в музика. 

Тържества от песни. Обич превърната 
в светлина и песен.

Сфинксът замълчал... Каменно 
въздъхнал. А после изрекъл:

- Минавай, Родопеецо! Минавай, 
Певецо и Душевни лечителю! Ти си 
сирак като слънцето, 

родено да свети на всички. Ми-
навай свободно, навсякъде - през 
държави и векове... 

Небето се разпука и зава-
ляха светкавици. Покривът 
на Софийския университет се 
разби, разлетяха се стени и 
камъни, статуи и фризове се 
срутваха, целия университет 
пропадаше и с него потъвах 
и аз. Настъпи ужасен мрак. 
Мишки и плъхове зацирикаха 
и забуча подземна река. Черен 
слон - като валяк - газеше 
всичко по пътя си...

Не виждах, но усещах как 
ме заобиколиха плъхове, черни 
къртици и слепи кучета. При-
ближиха, прескачаха нозете 
ми, гризеха обувките. Опипом, 
с голи ръце, се бранех в дълбо-
кото и тъмното. Помислих, че 
съм умрял. Бях в Ада.

Кучета-цербери, пазачи на 
Ада, ме заобиколиха с трой-
ните си глави и с тройната си 
уста. Взеха да ме облизват с 

дъха си. Откриваха остри зъби 
и посягаха да ръфат живи час-
ти от тялото ми.

Появи се ореол и в подзе-
мието видях лицето на Фьодор 
Михайлович Достоевски. То 
бе удължено и изстрадало. 
Очите му светеха като фенер-
чета. Брадата на Достоевски 
бе дълга. Гласът му прониза 
Ада. И до ден-днешен помня 
думите му:

-Момче, ти си в беда! Близък 
до леглото ти ще те предаде. 
Чуй ме и запомни: хората са 
бесни чудовища. Бедният чо-
век е по-долу и от дрипа. Ще 
се почустваш нула като кръ-
гъл геврек. Няма да си имаш 
никого. Ще правиш помен на 
младежките си чувства. Стаята 
ти ще се състари като царица. 
Ще потънеш в дълбока скръб. 
Ще те гази ботуш и силните ще 

искат да станеш изтривалка за 
ботушите им. Помни: бъдеще-
то е мрачна бездна, а на дъното 
чака крокодил. Свий се, стег-
ни се под лъжичката, защото 
идват удари... Ще те ужилят 
право в сърцето. Не виждаш 
ли, че те чака поглед на рис. 
Върху Везувий спиш - утре 
ще избухне. Чака те страшно 
общо съжителство - затворник 
ще си и ще искат да те купят 
за грош. Неописуема тъга ще 
те налегне. Зад цивилизования 
човек ще видиш Човека - звяр...

И след като замълча, Досто-
евски добави:

- Но само във велика скръб 
се ражда и велико творчество!

Събудих се внезапно и се 
видях седнал в леглото. Бях 
с оросено чело. Беше края на 
месец октомври 1956 г. София. 
Улица "Чаталджа" N: 17...

ÏÐÎÊÎÁÍÈßÒ ÑÚÍ ÑÈÒÎÒÎ ÍÀ ÁÎÃÀ
Човек е измислил ситото, за да преся-

ва: да отдели зърното от плявата и да я 
изхвърли. И тръска ситото, за да пресее.

И Бог си има сито, но то не е за зърна, 
а за човеци. По какъв начин Бог пресява 
човеците?

Ситото на бог е обърнато обратно - 
към небето . Всички хора са в равното 
- там са човеците и плявата човешка. 
Пресяването върви нагоре: на колкото 
по-голям връх се изкачиш, толкова си 
по-близо до Бога и по-едро зърно си.

А трябва да изкачиш стръмнини(да 
си здрав физически), да надраснеш про-
пасти и изпитания(да си здрав духом), 
да понесеш самота, глад, жажда, студ, 
гръмотевици. И да се стремиш нагоре.

Ето го качеството - Бог определя кой 
и до къде. И всеки човек се измерва сам 
във ситото на Бога.

А които стигнат най-отгоре - на вър-
ха - Бог често ги прибира. Бог е избрал 
тези най-едри зърна, за да ги посее в 
Божията нива.
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Âòîðè ôóòáîëåí òóðíèð Âòîðè ôóòáîëåí òóðíèð 
íà âåòåðàíèòå  Âîéíèêàíà âåòåðàíèòå  Âîéíèêà

Янко Стефов
Хубавият юнски ден приласка де-

сетки жители и гости на село Войника, 
които бяха дошли на стадиона в полите 
на буйно раззеленилия се Бакаджик. 
Този ден се проведе футболен тур-
нир на малки вратички за ветерани. 
Участваха  отбори от Ямбол, Недялско 
и Войника. Топло бяха посрещнати 
гостите на турнира - Иван Георгиев, 
заместник-кмет на община Стралджа  
и активен спортист в младежките си 
години, както и кметовете на селата 
Недялско и Каменец - Дора Йорданова 
и Живко  Димитров, директорката на 
местното училище Живка Василева 
и др.  

Кметът на Войника Жеко Жеков  
сърдечно приветства спортните вете-
рани и гостите, като пожела на всички 
приятни емоции на стадиона. След 
напрегната игра, в която не липсваха 
и комични ситуации, турнирът бе 
спечелен от първия отбор на Войника, 
на който бе връчена купата от замест-
ник-кмета на община Стралджа Иван 

Георгиев. На следващите места  се 
наредиха отборите на Ямбол, Недялско 
и вторият  отбор на Войника. Бяха 
раздадени и индивидуални награди на : 
най-възрастния участник, 70-годишния 
Александър Методиев от Ямбол,  гол-
майстора Митко Янев, също от Ямбол, 
най-добрия вратар Ангел  Иванов от 
Недялско, най-полезния състезател 
Илия Стоянов от Войника, най-добър 
защитник Стефан Дончев от Недялско, 
и най-добър съдия Тодор Светозаров от 
Ямбол. След награждаването  състеза-
тели , гости и публика седнаха на дру-
гарска трапеза, виха се народни хора и 
над стадиона дълго ечаха  чудесните 
изпълнения на оркестър “Преслав”, 
дошъл тук специално за състезанието, 
поканен от любезните домакини.

Турнирът стана възможен благо-
дарение на активното съдействие и 
спонсорство на Областния съвет на 
БФС в Ямбол, на община Стралджа, 
на Ангел Иванов от Недялско, Илия 
Стоянов и Жеко Димов от Войника, 
на които кметът  от сърце благодари . 

Ñïîðòåí ïðàçíèê


