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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

 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!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 29)   5. 11. 2015 ã. 

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

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

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

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

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

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!

Íîâèÿò êìåò íà îáùèíàòà ñå 
êàçâà Àòàíàñ Êèðîâ

Ñòðàëäæà èçáðà ïðîìÿíàòàÑòðàëäæà èçáðà ïðîìÿíàòà

Äà ïî÷íåì 
íà ÷èñòî!

Надя Жечева
Всичко тече, всичко се про-

меня. В природата застой няма. 
И поредните избори за местна 
власт – тема особено злободневна 
до преди дни, вече са в миналото. 
Колкото и да ги коментираме все 
по-често очите ни ще гледат към 
бъдещето. Преди това, обаче, 
трябва да сме научили поредния 
си урок, който ни дава живота. 
Приемайки резултатите /Глас на-
роден, глас – божи!/ би трябвало 
да кажем „Баста!” и на всички 
онези достойни или недостойни 
сплетни, които допуснахме зара-
ди политиката. Да забравим, че 
вчера , волно или неволно, вместо 
приятели, колеги, роднини ние 
бяхме врагове. Имаше омраза в 
разговорите ни, имаше съмнение 

  РЕДАКЦИОННО

в поведението ни, имаше ирония 
в отношенията ни. Всички знаем, 
че  това е недостойно. 

 „Ако я караме така и земята, и 
светилото ще се откажат от нас!”, 
твърди един български прозаик. 

Истината е , че ако искаме да 
вървим напред, трябва да положим 
някакви усилия. Ще се наложи 
да направим и компромиси. Ще 

трябва да мислим със сърцето и 
да действаме с разума. Резултати-
те сами ще покажат дали сме на 
правия път. Не мислете, че про-
повядвам. Просто разсъждавам. 
Вместо край , ще цитирам една на-
родна мъдрост, адресирайки я към 
всички без изключение:”Помагай, 
когато се качва и носи товарът, а 
не когато се сваля!”

Битката   приключи  с 
резултат 59% от дейст-
вителните гласове за 

победителя и  41 % за досе-
гашния кмет. На Атанас Киров 
дадоха своето доверие общо 
4293 избиратели, Митко Андонов 
подкрепиха 2989 /по данни на 
ръководството на БСП/. 

Още преди 21ч. прогърмяха 
първите победни изстрели и пред 
Щаба на МК”Промяна” се събра-
ха десетки симпатизанти, музика, 
камери и фотоапарати. Атанас 
Киров прие поздравленията  за-
едно със своите най-приближени 
хора Гроздан Иванов и Живко 
Ангелов.

Чест прави на Митко Андонов, 
който не само достойно прие 
поражението, но  веднага след 
като стана ясен резултатът, лично 
поздрави победителя с пожела-
ния за успешна работа.

Èíòåðâþ ñ 
íîâîèçáðàíèÿ êìåò

íà ñòðàíèöà 3
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Ôèðìà „ ÀÌÀ 
ÄÀÍÈ”

Ìîíòàæ ìåòàëíè 
è äúðâåíè âðàòè,

Ëàìèíèðàí ïàðêåò

ТЕЛ. 0898583868
Ако искате най-доброто, 

потърсете най-добрите!

Î Á ß Â À
Със заповед № ОХ - 708/09.10.2015г. на министъра на отбраната на РБългария е 

разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна 
служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Национал-
ната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр.София. Срок за подаване 
на документите във военно окръжие - Ямбол - до 07.12.2015г. За допълнителна 
информация - Община Стралджа, стая № 19, Яни Меразчиев - тел. 04761 53 66 
или 0885078472

Ñëåä âòîðèÿ òóð íà èçáîðèòå çà ìåñòíà âëàñò

Íîâ êìåò è øàðåíî 
óïðàâëåíèå ïî ñåëàòà
Анализът на резултатите от 

проведените избори за местна 
власт в община Стралджа са 
категорични. Постигната е 
избирателна активност  75,6%, 
което е максимум за послед-
ните години. Това от своя 
страна доказва  желанието 
на местните жители да бъдат 
определяща част за развитието 
на общината напред.

Категорични са резултатите 
за избор на кмет на общината.  
За Атанас Киров  гласуваха  
4365 или 59%,  досегашния 
кмет Митко Андонов подкре-
пиха 3008 избиратели, което е 
41%.  Жителите на общинския 
център разпределиха гласовете 
си съответно за новия кмет 
Атанас Киров – 1886, за Митко 
Андонов – 1298. Във секциите 
от първа до шеста вкл.  пече-
ли номер 10 /Атанас Киров/, 
единствено в седма секция  
везните натежават в полза на 
номер 6 /Митко Андонов/. 

Категорично е мнението и 
на зимничани, които   в две-
те секции подкрепиха новия 
кмет. Атанас Киров спечели  
над 50% от гласовете и в се-
лата  Воденичане, Войника, 
Джинот,  Каменец, Лозенец, 
Люлин, Маленово, Недялско, 
Палаузово, Правдино, Първе-
нец, Чарда. 

Когато фактите говорят и 
боговете мълчат! От тук ната-
тък започва новата история на 
общината под ръководството 
на новия кмет. Има очаквания и 
те са за добро. Доказателствата 
ще ги даде времето и човеш-
ките дела. На избирателите 
остава търпението . И вярата, 
че надеждите ще се оправдаят.

Нов ден предстои и за села-
та на общината в които новите 
кметове вече правят новите си 
планове. От 17-те избрани три-
ма нямаха никакви конкуренти, 
петима имаха късмета да по-
лучат сигурност още на първи 
тур, останалите 9 трябваше да 
дочакат резултатите от втория 
тур. Картината се оказва доста 
шарена. Представители на БСП 
са  най-много, общо 10 от сел-
ските кметове, МК”Промяна” 
получи 3 кметски места, ГЕРБ 
се уреди също с трима,  БДЦ 
получи доверието за един.

Общинските съветници  се 
подредиха  с аналогово пред-
ставителство. Осем са пред-
ставителите на БСП, от седем 
души се състои групата съвет-
ници на МК”Промяна”, ГЕРБ 
ще балансира с още двама. 
Това е равносметката. От тук 
нататък е работата, която ще 
изисква грижа за общината и 
за хората. Успех!

ÊÌÅÒÎÂÅ ÍÀ ÑÅËÀ
 Ñëåä ãëàñóâàíåòî íà âòîðèÿ òóð çà 

êìåòîâå íà ñåëàòà îêîí÷àòåëíèÿ ñïèñúê 
íà íîâîèçáðàíèòå êìåòîâå:

1. Александрово – Стойко Георгиев, БСП, без кон-
куренция

2. Атолово – Стефан Сотиров, БСП, без конкуренция
3. Воденичане – Милен Ангелов, ГЕРБ, втори тур, 

58,05%
4. Войника – Марийка Георгиева, БСП, втори тур, 

52,14%
5. Джинот – Георги Василев, БСП, без конкуренция
6. Зимница – Милен Стамов, МК”Промяна” , втори 

тур, 51,88%
7. Иречеково – Николай Савов, БСП, първи тур
8. Каменец – Живко Димитров, БСП, първи тур
9. Лозенец – Динка Караиванова, ГЕРБ, втори тур, 

56,40%
10. Люлин – Росица Тодорова , БСП, първи тур
11. Маленово – Мария Димитрова, МК”Промяна”, 

втори тур, 56,79%
12. Недялско – Тодорка Йорданова, БСП, втори тур, 

61,49%
13. Палаузово – Иван Дяков, БДЦ, втори тур,63,41%
14. Поляна – Пенка Иванова, БСП, втори тур, 53,97%
15. Първенец – Вичо Колев, ГЕРБ, втори тур, 53,50%
16. Тамарино – Недялка Илиева, БСП, първи тур
17. Чарда – Валя Симеонова, МК”Промяна”, първи 

тур
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%
10

. %

282200001 . 117 33,52 232 66,48 349
282200002 . 199 36,18 351 63,82 550
282200003 . 205 47,56 226 52,44 431
282200004 . 230 41,07 330 58,93 560
282200005 . 166 34,87 310 65,13 476
282200006 . 63 23,95 200 76,05 263
282200007 . 318 57,30 237 42,70 555

  
. 1298 40,77 1886 59,23 3184

282200008  65 71,43 26 28,57 91
282200009  66 62,86 39 37,14 105
282200010 . . 28 60,87 18 39,13 46
282200011  142 47,18 159 52,82 301
282200012  113 41,39 160 58,61 273
282200013  75 45,73 89 54,27 164
282200014  100 32,79 205 67,21 305
282200015  140 24,60 429 75,40 569

 
 . 240 27,46 634 72,54 874

282200016  144 59,75 97 40,25 241
282200017  103 43,46 134 56,54 237
282200018 . . 12 63,16 7 36,84 19
282200019  85 25,53 248 74,47 333
282200020  52 39,10 81 60,90 133
282200021  50 30,30 115 69,70 165
282200022  55 37,41 92 62,59 147
282200023 . . 41 48,24 44 51,76 85
282200024  96 53,93 82 46,07 178
282200025 . . 30 44,78 37 55,22 67
282200026  57 30,16 132 69,84 189
282200027 . . 60 86,96 9 13,04 69
282200028   101 70,14 43 29,86 144
282200029  51 25,76 147 74,24 198
282200030 - 19 61,29 12 38,71 31
282200031 -  25 64,10 14 35,90 39

  
3008 41,13 4305 58,87 7313

        -I  
 /01.11.2015 ./

  

9.   

Îãðàíè÷åíèå 
çà ñïèðàíåòî 
íà àâòîìîáèëè
Във връзка с предстоящ-

ия празник на Стралджа, 
8 ноември, и с цел опазва-
нето на обществения ред и 
осигуряване на нормална 
обстановка по време провеж-
дането на мероприятията, 
свързани с празника, със 
своя заповед вр.изп.дл.кмет 
на община Стралджа Иван 
Иванов, разпореди да бъде 
преустановено влизането 
и паркирането на всички 
МПС на ул."Хемус" от № 2 
до № 14 за периода от 4.10. 
до 9.10.2015г./вкл./, къде-
то ще бъдат разположени 
всички увеселителни забави 
и стрелбища. Контролът по 
изпълнението е възложен на 
РУ"Полиция" Стралджа. Да 
се спазва чл.5 ал.2 от Наредба 
№1 за опазване на общест-
вения ред на територията на 
община Стралджа, а именно: 
"Забранява се на търговските 
обекти , игрални зали и други 
стопански обекти, които с 
дейността си предизвикват 
шум извън допустимите са-
нитарно-хигиенни норми и се 
намират на отстояние до 30 
м от жилищни сгради, да из-
вършват дейност след 22 ч.", 
се посочва още в заповедта. Данните са предоставени от ОбС съвет на БСП- Стралджа
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„Звена към ДСП в община Стралджа-2 ”
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ÊÎÉ Å ÀÒÀÍÀÑ ÊÈÐÎÂ?
Всички, които го познават, са единодушни, че Атанас Киров е най – успешния футболист на 

Стралджа. Дължи го на това, че е шампион, носител на Купата на България с екипа на „Славия”. 
Има своите силни сезони и в Испания, където е бил част от отборите на Ла Коруня и Малага.

Атанас Киров е роден на 13 ноември 1969 г. в Стралджа в семейството на Мария и Киро Кирови. 
Завършва основното си образование в родния град след което  в Математическа гимназия  – Ямбол 
получава средно образование. 

Започва спортната си кариера  в „Тунджа” Ямбол. В „А” група дебютира с екипа на „Славия” 
през 1990-1991г. Остава състезател на  професионалния клуб в периода 1995-1996 г. и през 

1999 година като изиграва 72 мача и е автор на 19 гола. 
Атанас Киров е играл  и с екипите на „Локомотив” София, ЦСКА, в испанските отбори 

„Малага”, „Депортиво Ла Коруня”, в гръцкия отбор „Янина”. Приключва кариерата си  
като състезател в американския  „Ийст Рочестър”. Бил е съотборник с футболисти 
като Мауро Силва, Бебето и Джукич.

След приключване на спортната си кариера започва собствен бизнес.
Женен. Има дъщеря и син.

ÈÍÒÅÐÂÞ

Óñïåõèòå ñè äúëæà íà 
òîâà, ÷å ñúì åêèïåí èãðà÷!

Àòàíàñ Êèðîâ, íîâîèçáðàíèÿò 
êìåò íà îáùèíà Ñòðàëäæà:

- Г-н Киров, как се 
чувствате като новоиз-
бран кмет на община 
Стралджа?

- Радвам се, щастлив 
съм от доверието, което 
получих! За мен това е 
най-доброто доказател-
ство, че стралджанци 
и жителите на селата 
имат нужда от промяна. 
И виждат в мое лице 
човекът, който може да 
я осъществи. Осъзнавам 
колко отговорно е това. 
И ако мога нещо да твър-
дя, то е че ще оправдая 
очакванията. Ако реше-
нието ми да се включа 
в битката за кметското 
място на Стралджа дой-
де  след разкази на мои 
приятели за случващото 
се  тук, за проблемите, 
то  сега амбициите ми 
да работя са подчинени  
на желанието да дам ку-
раж на всички, че имаме 
шанс да променим не-
щата. Достатъчно бяха 

разделенията по време 
на предизборния месец! 
Време е да има обедине-
ние, да се осъзнаем, че е 
по-добре да си помагаме 
и да вървим напред, от-
колкото да слагаме прът 
в колелото. Ще работя 
с любов към моя роден 
край, ще дам всичко от 
себе си хората тук да 
се чувстват свободни, 
щастливи и сигурни. 
Зная, че предизвикател-
ството е огромно. Но 
човек е устроен да търси 
промяната, да се бори, да 
бъде новатор. Аз избрах 
своя  път. Ще го следвам 
неотклонно колкото и да 
е труден. Зная, че с мен 
са хора, които са готови 
да помагат в името на 
общата цел – доброто на 
Стралджа и общината.  И 
това силно ме мотивира!

- Вие сте човек от 
спортните среди, сега 
ще трябва да влезете 
в една съвсем друга 
област на администра-

тивното управление. 
Чувствате ли се готов 
за това?

- Моята самооценка 
е, че съм амбициозен 
човек и добър мени-
джър, а желанието ми 
е да бъда и добър кмет. 
Да, ще трябва да се уча 
в движение, ще трябва 
да бъда изключително 
внимателен при взема-
нето на решения, ще 
трябва да преценявам 
всяка ситуация, да бъда 
внимателен към всеки 
гражданин…Готов съм 
да се справя! Възпитан 
съм в дух на отговорност 
и дисциплина, а това са 
добри качества, които 
ще ми помагат. Благо-
даря и на семейството 
си, които ме подкре-
пят. Безценна е помо-
щта която получавам 
от коалиция”Промяна”, 
от всеки човек с добри 
намерения. По-нататък 
всичко е работа!

- Какви ще бъдат Ва-
шите приоритети?

- Аз вече съм ги зая-
вил в предизборните си 
срещи. Ще работя за при-
вличане на инвеститори, 
за увеличаване на работ-
ните места, за осигурява-
не на ред и спокойствие 
за всички граждани. Ще 
бъда безкомпромисен 
към тези, които се оп-
итват да заобикалят или 

нарушават закона!  Ис-
кам в общината, която 
управлявам хората да се 
чувстват добре, да имат 
свобода на мисленето, да  
търсят и подпомагат об-
щинското ръководство в 
решаване на проблемите. 
Специално внимание  ще 
отделя на младите хора, 
на децата. Нямам наме-
рение да деля съгражда-
ните си по етнос!  Ясно 
ми е, че има какво да се 
решава по отношение на 
здравеопазване и транс-
порт, инфраструктура и 
образование, социална 
политика и безработи-
ца… С особена любов ще 
подкрепям развитието 
на спорта , културата, 
традициите. Моя грижа 
ще бъде опазване на из-
граденото до момента, 
а от там нататък, повта-
рям, всичко може да се 
изрази само с една дума 
- работа! 

- Планирате ли реви-
зия в общината?

- Би било нормално 
да се извърши такава. 
За да сме наясно какво 
наследство получаваме и 
от къде почваме. Ако се 
налага такава , то не аз 
ще я извърша, а органите 
които са оторизирани за 
това.

- Иде ред на въпро-
са за избора на Ва-
шия екип, за възможни 

промени в състава на 
общинска администра-
ция? Ще въведете ли 
нова структура?

- Това е въпрос, който 
подлежи на обсъждане. 
И е с по-дългосрочно 
изпълнение. Ако питате 
дали ще има промяна в 
екипа – да! Ще искам да 
работя с хора- експерти, 
със стратегия, с нова-
торско мислене, честни , 
почтени и …без полити-
ческа основа. Но преди 
това задължително ще 
се запозная с хората по 
отдели, ще се опитам да 
преценя работата, усър-
дието, възможностите 
на всеки. Нормално е 
някъде да има несъв-
местимост на идеите, 
на начина на мислене. 
Ако се появят намере-
ния у някой да излязат 
от екипа поради такива 
причини или усещането, 
че не могат да работят 
за  промяната, то тогава 
аз няма да ги спирам. И 

още нещо, позволете ми 
да използвам правото си 
сам да избирам екипа с 
който ще работя! Не ид-
вам в общината да правя 
драми! Всички знаят, 
че съм екипен играч.  
Успехите си дължа на 
това, че умея да работя 
в колектив. 
Признавам, че ще раз-

читам на здравия разум, 
ще се доверя на потен-
циала и идеите на работе-

щите, квалифицираните, 
мислещите за Стралджа 
и общината. От важно 
значение за предстояща-
та работа е  и факта, че 
гражданите  дадоха дове-
рие на достатъчен брой 
общински съветници от 
МК”Промяна”, които, за-
едно с представителите 
на ПП”ГЕРБ”, могат да 
бъдат гарант за вземане 
на решенията  за  бъде-
щето на общината.

- Какво искате да 
кажете в този момент 
на стралджанци?

- Да бъдат спокойни! 
Да вярват, че ще опра-
вдая голямото доверие, 
което ми дават! Да зна-
ят, че ще се отнасям с 
уважение и разбиране 
към всеки, но ще искам 
такова и към мен. За да 
имаме спокойствието да 
работим и да изпълним 
мисията си. Пожелавам 
на всички да са здрави. 
И нека Бог ни помага!
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Öåíè íà åëåêòðîåíåðãèÿòà çà 
êëèåíòèòå íà EVN Áúëãàðèÿ îò 
1 íîåìâðè 2015 ã. 

В свое Решение №Ц-35 от 
01.11.2015 г. Комисията за 
енергийно и водно регулиране 
(КЕВР) утвърди цени на елек-
трическата енергия за про-
дажба на битови и небитови 
клиенти, присъединени към 
мрежа “ниско” напрежение 
и цени за пренос и достъп до 
електроразпределителната 
мрежа в Югоизточна България 
в сила от 01.11.2015 г.

Според Решението на КЕВР крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна 
България се запазват и са както следва:

• Дневна тарифа 0,20492 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е без промяна спрямо досе-
гашната цена от 0,20492 лв. (с ДДС) / кВтч.

• Нощна тарифа 0,11639 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е без промяна спрямо досе-
гашната цена от 0,11639 лв. (с ДДС) / кВтч. 

В цените са включени цените за енергия, за пренос и достъп през електропреносна 
и електроразпределителна мрежи, както и цени за балансиране на енергийната сис-
тема за снабдяване (0,00223 лв/кВтч) и за разпределение (0,00010 лв/кВтч), съгласно 
допустимите от КЕВР лимити. Според решението на КЕВР средното намаление на 
крайните цени за небитови клиенти е с 2,2%.

EVN България напомня, че всеки битов и малък стопански клиент на дружеството 
има възможност да отчете своя електромер към 1 ноември 2015 г. и да предостави 
данните в удобен за него EVN Офис от 2 ноември (понеделник) до 6 ноември 2015 
г. (петък) включително. Самоотчитанетоняма задължителен характер, извършва се 
по желание и е само допълнителна възможност за клиентите. То не отменя осъщест-
вяването на регулярен месечен отчет от страна на дружеството. За всички клиенти, 
които не са пожелали да отчетат сами електромерите си към 1 ноември 2015 г. ще 
важи следният принцип, който се прилага успешно от години при смяна на цени:

• Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като 
произведение на броя на дните от датата на отчитането през октомври 2015 г. до 31 
октомври 2015 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния 
отчетен период.

• Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като про-
изведение на броя на дните от 1 ноември 2015 г. до датата на отчитане през ноември 
2015 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период. 

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период 
на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще 
бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 31 октомври 
2015 г. включително и потребление по нови цени от 1 ноември 2015 г. Тези фактури 
предстои да се заплащат след 1 декември 2015 г.

Äåöà ðàçëèñòâàò èñòîðèÿòà
Çà  ßâîðîâ, çà Áúëãàðèÿ è çà äíåøíèÿ íè äåí 

Гениален поет с много-
лико и сложно творчество, 
самоотвержен революцио-
нер, виден общественик с 
бунтарски дух, пламенно 
въображение и несравни-
ма почит към българския 
народ. Кой може да бъде 
това? Разбира се, П.Кр.
Яворов! Големият бълга-

рин, който  остави диря и 
в Стралджа, за да можем 
днес да имаме един кумир 
в повече.

Несравним в стихотвор-
ната реч той ни остави 
стихове които звучат като 
клетва и песен. Живя в 
своето величаво страдание 
и си отиде от този свят 

трагично, по свое желание.
От този тревожен ден 

изминаха 101г. Припом-
ниха го децата от клуб 
„Млад приятел на кни-
гата”. Парушка Узунова, 
библиотекар, със своята 
презентация, подсказа най-
интересните моменти от 
живота и творчеството на 

поета. Спонтанно после 
всички пожелаха да оста-
вят цвете пред паметника 
на Яворов в Стралджа.    
Ще запомнят този ден 
малките приятели на ли-
тературата! А името на 
Яворов ще свързват винаги 
с България и с чувството за 
родолюбие.

Â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”- Ñòðàëäæà

ÊÈÒÊÀ ÇÀ ÁÓÄÈÒÅËÈÒÅ 

È ùå ãè ó÷èø ñ äóõ è ñâåòëèíà

Навън е нощ, звезди потрепват в мрака,
а купчина тетрадки още чака.
В очите от умора зачервени,
надвесени над букви разкривени,
оглеждат се душите детски, чисти,
излети върху снежнобели листи.
И пак с любов разгръщат две ръце,
тетрадка не – разтворено сърце
 и сякаш между белите листа
 е сбрано всичко ценно на света.
Душата преизпълнена следи,
кое дете как думите реди,
и грешките внимателно поправя,
но винаги на всеки подарява,
в оценката по мъничко отгоре,
с едно сърце за всекиго отворено.
А щом те срещне утре изгрев нов,
ще даваш пак от своята любов
 на палавници с рошави главици
 и на девици – стройни хубавици.
И ще ги учиш с дух и светлина
 на разум, мъдрост и човещина.
И нека път поели към света,
успеят да запазят любовта!
Където и да идат след това,
докрай да пазят твоите слова,
що с обич вложи в техните сърца!
Защото те са твоите деца!

Първи ноември е един 
от най-светлите празни-
ци за всеки българин. 
С много прояви в СОУ 
"Пейо Яворов" гр. Страл-
джа отбелязаха Денят 
на народните будители- 
празник, ознаменуващ 
делото на българските 
просветители, книжо-
вници и революционе-

"Äà ñå çíàå, äà ñå ïîìíè, ÷å Áúëãà-
ðèÿ å æèâà, íà áóäèòåëèòå ñêðîìíè 

áúëãàðèíúò êèòêà ñâèâà"

ри. С много ентусиазъм 
учениците от IIв клас 
представиха пред своите 
родители тържествена 
програма, в която беше 
включена презентация 
прославяща имената и 
делата на достойните 
българи, подредиха пъ-
зел с образа на Левски. 
Третокласниците "свиха 
своята китка" в знак 
на преклонение и по-
чит. Рецитираха стихове, 
посветени на делата на 
книжовниците и прос-
ветителите, на борците 
за национално самосъз-
нание, отдали живота и 
дейността си на българ-
ския народ. С трепет и 
вълнение възпяха име-
ната и делата на хора-

та, съхранили 
през вековете 
духовността 
на нацията и 
нейния  мо -
рал. Изразиха 
своята  гор-
дост от това, 
че са техни 
потомци и же-
ланието си да 
бъдат достой-
ни наследни-
ци на делата 
им. Ученици-
те от ПИГ Vб-
VI клас отбе-
лязаха Денят 
на народните 
будители  с 
рецитал ,  на 
фона на въз-
д е й с т в а щ и 

снимки на бележити бъл-
гари, от които черпим 
сила и днес. Под звуците 
на химна на народните 
будители учениците усе-
тиха духа на празника.
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Ìàðÿíñêèÿ ìàíàñòèð- Ìàðÿíñêèÿ ìàíàñòèð- 
åäíî ñâÿòî ìÿñòîåäíî ñâÿòî ìÿñòî

Можеше  никога да не 
научим за този манастир. 
Можеше сто пъти да 
минаваме оттам и да не 
забележим, че същест-
вува това свято място. 
Но по една или друга 
причина пътят все пак 

ни отведе до там. Мно-
го близо до гр.Елена , 
в покрайнините на на-
пълно неизвестното ни 
с. Марян. Скромна по-
стройка в тишината на 
Балкана Марянския ма-
настир не е от тези към 

които се тълпят хора.  
А би трябвало! Защото 
легендите за обител-
та „Св.Преображение 
Господне” са  повече 
от интересни. Не успях 
да науча кога все пак е 
възникнал манастира. 
Но неговата игуменка, 
майка  Анастасия, е го-
това да разказва всичко, 
което знае. Най-важното 

Ñðåä ìèòè÷íèòå ïîáèòè êàìúíè

Äîêîñâàíå äî Áîãîâåòå
Ако искате да се измъкнете поне за малко  от реалния 

свят, да влезете в едно друго измерение на време, то 
точното място е Побитите камъни край Варна. Мой е 
пропускът, че не ги бях виждала дори на снимка. Нямах 
и представа какво всъщност е това чудо на природата. 
Слизайки от колата, до сами асфалтовия път, трябва 
да направиш само  няколко крачки и се озоваваш сред 
една фантастична картина. Вървиш през ситния пясък, 
напред и все по-напред, край теб забити в земята камъни 
високи по 5, 7 та и повече метри , в най-различни фор-
ми. И казват , че броят им е около 300.  При по-богато 
въображение човек може да види  в тях хора, животни, 
великани някакви…Има камък-сърце, който казват, че 
ако докоснеш ще ти донесе щастие и любов.

Бях съвсем сама сред фантастичните каменни скулп-
тури, но нещо ме теглеше все по-напред, да видя още и 
още.  Обгръщаше ме една оглушителна тишина, в която 
напълно забравих за шумния свят отвъд. В един момент 
се завъртях в кръг, да обхвана колкото може повече от 
космичната гледка. Пленителна е!  Не знаеш какво да 
мислиш в този момент. Някак трудно е ума да схване, 
че тези каменни фигури са на около…50 млн.години! 
Да, всякакви легенди има за тях, а науката все пак има 
своето обяснение, че основният майстор си е природа-
та. Чувах разговори,  в които определяха  района като 
руините на Содом и Гомор , споменаване на легендата, 
че великани пренасяли от тези камъни за строежа на 
Плиска…Много по-късно ще науча, че тук са снимани  
кадри от филмите „Осъдени души” и „Оцеола”, че има 
предложение за включването им в ЮНЕСКО. Не знам 
дали е вярно, дали е смешно, но почти всички, които 
минаваха през феноменалната каменна гора отнасяха 
със себе си по мъничко от пясъка. Може би повлияни 
от това, че има високо енергийно ниво и лечебно въз-
действие или просто защото искаме да вярваме в това. 
Каквото и да е Побитите камъни наистина са феномен, 
който непременно трябва да се види. Защото си е наш, 
български! Като поредното доказателство, че България 
наистина  е една уникална страна!

все пак се оказва това, 
че е изграден върху ос-
новите  на стар храм от 
осми-девети век и когато 
започнало строителство-
то й в олтара намерили 
мраморен саркофаг, а в 
него – скелет на мъж, 
който държал в ръцете 
си евангелие, до глава-

та му – корона. Всичко 
това накарало местните 
хора да  вярват, че това 
са тленните останки  на 
покръстителя на бълга-
рите – цар Борис Първи. 
В манастирския двор 
били намерени и два 
капитела, все още сто-
ящи в манастира, , от 
т.н. Теодосиеви колони, 
както и четири такива, 
днес съхранявани в На-
ционалния исторически 
музей.
Не сме ние хората 

дето ще разсъждаваме 
дали всичко това е вярно 
или не. Но към легенди-
те трябва да се отнасяме 
сериозно. Защото народ-
ната памет не пренася 
във времето нищо прос-
то така. Лично аз бях 
впечатлена и от това, 
че манастира/ а и името 

на селото/ се свързва с 
името на царица Кера 
Тамара.  
Защо разказвам всич-

ко това? За да привле-
ка вниманието на тези, 
които по някаква при-
чина ще пътуват из този 
край. Не се колебайте, 
отбийте се в Марянския 
манастир. Ще усетите 
посланията на минало-
то, ще се докоснете до 
нещо древно и много 
българско!
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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!

 
 

 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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0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

Ïðàçíè÷íî â Ñòðàëäæà

Ñ î÷àêâàíå è  íàäåæäè!Ñ î÷àêâàíå è  íàäåæäè!
Броени дни след един 

тежък предизборен месец, 
след всевъзможни комен-
тари за всичко и за всеки, 
най-сетне дойде време за 
нещо по-различно. Обе-
диняващо! 

Празникът на Стралджа, 
8 ноември, Архангеловден, 
не само има своята исто-
рия, той носи послания 
в които са кодирани най-
добрите мисли на най-гра-
дивните личности на града 
и общината. Затова когато 
отбелязваме 8 ноември, 
ние подписваме поредната 
историческа страница. С 
нашите мисли, с нашите 
дела!

Не можем да твърдим, 
че живеем в най-подходя-

щото и мечтано време. Но 
можем да помогнем то да 
се промени към по-добро. 
Заедно с мисълта за оне-
зи, които дадоха своя дан 
за родния край- храбри 
мъже и жени, радетели за 
свободен и правдив живот, 
за народно благополучие и 
справедливост, днес ние би 
трябвало поне силно и сме-
ло да заявим какво искаме:

- правдата и справедли-
востта да царуват

- да имаме работа и 
достатъчно средства за 
препитание

- децата ни да имат до-
бро настояще

- младите да не се при-
тесняват да живеят в род-
ното място

- възрастните  да имат 
сигурност за старините си

- бедните да имат упова-
ние за делника и празника

- болните да вярват в 
здравеопазването

- културата да има под-
крепление

-духовността да про-
цъфтява

-  традициите  да  са 
живи…

Сладко е да постигнеш 
целта! Още по-сладко е тя 
да бъде цел на всинца ни. 
Те това е обединяващото, 
което прави силен един 
народ! Затуй дядо Вазов  
твърди, че „Бъдещето ви-
наги е на народът!” 

Да посрещнем празника 
с упование и надежда!

Çà ïðàçíèêà
Във връзка с предстоящия празник на Стралджа - 8 

ноември, Архангеловден, в общината ще се реализират 
различни прояви. В навечерието на Деня на народните 
будители в учебните заведения вниманието на децата 
беше насочено към "Час на българските будители". 
Привържениците на футбола ще могат да наблюдават 
турнир на децата, който е насрочен за 4 ноември. Волей-
болна среща ще се проведе на 7 ноември. Ден по-рано, 
на 6 ноември, ЦСРИ съвместно с ЦОП ще отпразнуват 
рожден ден. На самия празник 8 ноември от 9 ч. ще 
започне празничната литургия в храма "Св.Архангел 
Михаил". Официалната церемония по издигане знаме-
ната на РБългария, на общината и на ЕС ще започне от 
10 ч. на площада. С поклон към героите отдали живота 
си за свободата на България венци ще бъдат поднесени 
на паметниците в града. По традиция празникът ще 
завърши с концерт.

Î Á ß Â À
Пенсионерски клуб „Дълголетие” Стралджа 

организира
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ×ÎÐËÓ /ÒÓÐÖÈß/

На 19 декември 2015 г.
Цена 35 лв. Тръгване – 5,00 ч. от клуба на пенсионера 

Стралджа
Посещение на фабрика „Тач”, МОЛ”Ориент” и 

„КИПА”
Възможност за обяд и свободно време!
Срок за записване – 30 ноември 2015г.
Телефон за справки: 04761/51-89  или 0894722132

Стралджанското село 
Александрово продъл-
жава да предизвика  жив 
интерес с появата на 
различни диви животни, 
които плашат местните 
хора. Снощи в загражде-
нието до обора за крави 
на местна кооперация 
проникнал вълк, който 
успял да нагризе едно 
от 30-те животни. В 
невъзможност да го спа-
сят днес касапите си 
свършили работата, но 
хората не крият при-
теснението си, че звя-
рът може да се върне. 
Според обясненията на 

кмета Стойко Георгиев 
оставените дири показ-
ват, че   животното е дос-
та едро. Александровци  
припомнят, че преди 2-3 
г. цигански катун  бил 
принуден да напусне 
района след като вълци 
започнали да нападат   
конете им. Местните ло-
вци са категорични , че 
това е същото животно, 
което са засичали   през 
годините неколкократ-
но. Поредната жертва 
ги активизира и мъжете 
стягат пушките с надеж-
дата този път да видят 
сметката на разбойника.

Çâÿð  ðàçêúñà
 êðàâà


