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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")

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

Íà ñòð. 5

Íà ñòð. 5

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!

Íàä 700 ó÷àñòíèöè â ïîëåçíàòà èíèöèàòèâà 
èçõâúðëèõà ïîâå÷å îò 11 òîíà îòïàäúöè 

Äåöà è âúçðàñòíè â Ñòðàëäæà è ïî ñåëàòà  íà ïîõîä  çà 
ïî-êðàñèâà è ÷èñòà îêîëíà ñðåäà â êàìïàíèÿòà "Äà ïî÷èñ-

òèì Áúëãàðèÿ çà åäèí äåí”

Жителите на Стралджа и селата 
от общината се включиха активно в 
инициативата за почистване. Целият  
колектив на общинска администрация, 
работниците от програмите за времен-
на заетост, охранители, залесители, 
спасители от програма „Развитие”,  
колектива на Социалното предприя-
тие за озеленяване и благоустройство, 
групи от училища и детски градини, 
представители на младежки и други 
организации тръгнаха на поход за 
почистване. Надянали    ръкавици, 
въоръжени с метли и лопати , „хиги-
енистите” работиха  по районите  , 
определени за почистване в града и 
селата.  Разпределени по обекти раз-
личните отдели от общината  успяха 
да съберат десетки чували с отпадъци. 
Така замърсени райони по главната ул. 
„Хемус”, край парк”Младост, около би-
товия комбинат, по ул.”Яворов” , край 
ж.п.гарата и  входните артерии на града 
вече имат нов облик, видимо почистени 
и освободени от натрупаните боклуци.

Увлечени от ентусиазма на въз-

растните деца от ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий” сами пожелаха да се включат 
в групата на отдел „Административно-

правен”. 
Малките ръце на  доброволците Ива 

„Фантастично представяне”, „Не-
вероятен младежки театър”, „ „Това са 
бъдещи артисти на България”, „Браво на 
екипа на Димитър Стоянов!”, „Стралджа 
има своето ново театрално поколение!” 
– така коментираха зрителите в Страл-
джа представлението „Двама нашенци 
в Космоса” на ученическия театрален 
колектив при СОУ”П.Яворов” с режи-
сьор-постановчик Димитър Стоянов, 
преподавател по български език и лите-
ратура.   Радиопиесата „ Двама нашенци 
в Космоса”  е преобразувана изключи-
телно сполучливо от режисьора, за да се 
превърне в един невероятен спектакъл, 
който зарежда с много настроение. Под-
борът на костюмите, грима и текста, в 
който имаше очевидно  стралджанското  
присъствие, сценичното поведение на 
младите артисти, стана причина пуб-
ликата многократно да аплодира играта 
на сцената. 

Ìëàäè òåàòðàëè 
ïîæúíàõà óñïåõ
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Íà âíèìàíèåòî íà ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè
Със своя Заповед № 206/10.ІV.2013г. кметът на общинаСтралджа Митко 

Андонов на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, съгласно Наредба №5 на Община 
Стралджа, утвърдена от ОбС с протокол № 45/12.03.2003г., във връзка с пред-
стоящото провеждане на парламентарни избори на 12.V.2013г., нарежда публи-
кацията на агитационни материали на партии и коалиции във в.”Стралджански 
вести” да става със заявка в редакцията на вестника и заплащане на услугата 
по тарифите, определени в Наредба № 5 както следва:

- на първа страница – 0,60 лв./кв.см.
- на последна страница – 0,50 лв./кв.см.
- на вътрешна страница – 0,40 лв./кв.см.
- цяла рекламна страница /без първа и последна/ с ДДС – 120 лв.
Изпълнението на поръчките да става според реда на постъпилите в редак-

цията заявки.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Атанаска Христова, 

секретар на общината.

В своето заседание на 25 април  
ОбС – Стралджа ще разгледа 20 точки. 
Съгласно дневния ред, утвърден от 
председателя Атанаска Кабакова, като 
начало вниманието ще бъде насочено  
към отчета за състоянието, управле-
нието на общинската собственост и 
резултатите  от нейното управление 
през миналата 2012 г..Ще последва 
обсъждане изпълнението на годишната 
програма за развитие на читалищната 
дейност и изразходения бюджет от 
читалищата през отчетния период. 
Кметът на общината Митко Андонов 

е вносител на отчета за изпълнение 
годишния план за развитие на соци-
алните услуги в общината през 2012г. 
Очаква се  утвърждаване и на новия – 
за 2013г. Съветниците ще обсъдят още 
Програмата за развитие на младежките 
дейности 2013-2015г., Годишния доклад 
за наблюдение и изпълнение на об-
щинския план за развитие 2007-2013г., 
информация за транспортното обслуж-
ване на населените места в общината 
и проект за решаване на проблемите.

В дневния ред е включена доклад-
на записка относно делегиране права 

за упълномощаване на регистрирани 
лесовъди, които да издават превозни 
билети от общински горски територии.  
Г-н Андонов ще поиска подкрепата на 
съветниците относно кандидатстване на 
общината в процедура по приоритетна 
ос 1 „Добро управление”, подприо-
ритет 1.1. „Ефективна структура на 
държавната администрация”. Както 
предварително беше обявено г-н Ан-
донов ще направи предложение пред 
ОбС за удостояване на Тяна Толева с 
почетното звание „Почетен гражданин 
„ на Стралджа.  

Íîâè ïëàíîâåÍîâè ïëàíîâå è ïðîãðàìè 
óòâúðæäàâà ÎáÑ

 Ïàðòíüîðñêî 
ñïîðàçóìåíèå  â Îäðèí

Кметът на Община Стралджа Митко Андонов и Билгин Озбаш, 
директор „Местна дирекция  за одринските деца” Одрин, Р Турция, 
подписаха  в Одрин партньорско споразумение  по проекта „С гри-
жа за бъдещето на Югоизточните Балкани – по-добри условния за 
отглеждането и образованието на нашите деца”. 

Това е трети  проект на община Стралджа по ТГС, трета покана на 
МРРБ. Стралджа е водещ партньор. Проектът е по приоритетна ос 1 
„Устойчиво социално и икономическо развитие”, мярка 1.3.”Инфра-
структурна подкрепа за повишаване икономическия потенциал на 
зоната за сътрудничество”. Финансирането ще осигури изграждане 
на довеждащ водопровод за геотермална вода до отоплителните 
инсталации на СОУ”П.Яворов” и ЦДГ ”М. Рубенова” -Стралджа, 
а партньорите в Одрин ще реконструират парково пространство и 
ще изградят асансьор за деца с увреждания. 

ЧЕСТИТО БЕБЕ!

Ùàñòëèâà áàáà íà ïúðâî âíó÷å

Вълка Вълева, Директор на Дирекция „Местни данъци и такси”- Община 
Стралджа стана баба. Дъщерята Светлана и зетя Петър на 16 април  я зарадваха 
с щастливата  новина. Внукът Георги, който  носи името на дядо си, се роди 
в София. С дължина 47 см. и тегло 3150 гр. дава заявка, че ще стане голям и 
силен мъж. 

    Честито на родителите! Георги да расте здрав, красив, умен и добър.

Âåëèêäåíñêà 
áëàãîòâîðèòåëíà êàìïàíèÿ - 

êëóá "Íàäåæäà-2002”

Áàáà îòíîâî 
ùå ó÷è âíó÷å

Управителният съвет на клуб „На-
дежда – 2002” Стралджа за пореден път 
организира Великденското шоу „Баба 
учи внуче”, което се проведе на 23 
април в ресторант „Хемус”- Стралджа.

В шоуто взеха участие предста-
вителни групи от детските градини, 
начален курс на училищата, заедно с 
учители, възпитатели, родители, баби.  
В името на приемствеността целта е 
възрастните да покажат интересни на-
родни практики за боядисване на яйца. 
Шоуто е в рамките на Великденската 
благотворителна кампания на клуб 
„Надежда 2002” под патронажа на 
кмета на общината Митко Андонов.

    Боядисаните яйца и аранжировки 
са предложени за продажба, заедно 
със специално подготвени празнични 
картички. Събраните средства са за 
подпомагане на абитуриент-сирак от 
СОУ ”П. Яворов”. 

Български обичаи
 В България по традиция яйцата се 

боядисват на Велики четвъртък или 
Велика събота, като броят им зависи 
от членовете на семейството. Първото 
се оцветява винаги в червено  от най-
възрастната жена. Докато то е още 
топло и прясно боядисано, тя рисува 
кръстен знак на челата на децата, за 
да бъдат здрави. 

Обявяването на 2013 г. за Европей-
ска година на гражданите бе повод в 
СОУ ”П. Яворов”-Стралджа да гос-
туват Калина Бакалова от  Областна 
администрация и Силвия Бакалова от 
Областен информационен център. В 
любопитна и  интересна презентация 
те поднесоха на   учениците от горен 
етап  полезна информация на тема „ 
Правата ни като граждани на Европа”. 

Още при представянето на гостите 
директорът Валентина Маринова  из-
рази задоволството си от полезните 
контакти и идеята в училището да 
се организира срещата, която може 
да даде отговор на много въпроси. 

До средата на май кметовете на 
общини в Ямболска област трябва да 
определят разрешените и забранени 
за къпане водни площи, разпореди 
областният управител. Специална ко-
мисия с представители на Регионална 
здравна инспекция, полицията и Чер-
вения кръст ще проверяват водоемите. 

„Ïðàâàòà íè êàòî ãðàæäàíè íà Åâðîïà”
Младите хора изслушаха 
с внимание лекцията, раз-
глеждаха с любопитство 
предоставените материали. 
„Какво е да си гражданин на 
Европа?”, „Какви са правата 
ми като такъв?”, „Чува ли се 
моят глас в Европа?”, „Как да 
кандидатствам в европейски 
учебни заведения?” , това 
са само част от въпросите, 
които получиха своя отго-
вор по време на срещата. Желанието 
е през годината в училището да се 
организират и други подобни лекции, 

които да обогатят познанията на децата 
за Европа и правата ни като нейни 
граждани.  

Çàïî÷íà îáåçîïàñÿâàíåòî íà âîäîåìèòå
Всички забранени за къпане обекти 

трябва да бъдат обезопасени. това ста-
ва с табели, на които пише "Къпането 
забранено!!!" Разрешените за къпане 
обекти ще бъдат проверени от експерти 
дали  отговарят на всички изисквания 
и едва тогава ще бъде разрешено 
къпането в тях. През миналия летен 
сезон в ямболска област къпането беше 
позволено едва в три открити басейна. 
В нито един водоем, включително и в 
градските участъци на река Тунджа, 
къпането не се разреши, тъй като не 
се покриват нормативните изисквания 
. В Ямболска област има близо 300 
язовира, като охраняемите са 240. 
Като потенциално опасни се водят 31 
от язовирите.
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Тандемът Десислав Добрев 
– Динко Велев от Стралджа  де-
бютира  в офроуд – състезанието 
„Сливен 4х4 Екстрийм”, етап 
„Хоби”. Въпреки изтърканите 
гуми и слабия мотор на машината  
екипажът  влезе смело и успешно 
в надпревара с още 16 съотбор-
ници. Преодолявайки сериозните 
препятствия на тежкото трасе  
под номер 16 представителите 
на Стралджа- Деско, Динко и 
Сузуки-Витарката  успяха да се 
справят и се класираха на  12-то 
място от общо 16 стартирали 
машини. Определяйки  това до-
стойно представяне като „скром-
но” момчетата вече правят нови 

Óñïåøåí äåáþò íà ñòðàëäæàíñêè åêèïàæ 
â  îôðîóä ñúñòåçàíèåòî  - Ñëèâåí 
планове.

Заразеният от състезателна 
страст Десислав Добрев, получил 

подкрепата на не малко привър-
женици от родния град и колеги 
от форум Offroad- Bulgaria.com, 

дава сериозна заявка за активно 
и далеч по-амбициозно участие  
и в други състезания. Èíñïåêòîðèòå  ðàçêðèõà íàä 2 

ìëí. è ïîëîâèíà ñêðèòè äàíúöè
Ревизии на ямбол-

ските данъчни ин-
спектори разкриха 
близо 2 млн. и поло-
вина укрити данъци 
и осигуровки. Нару-
шения за над 1 млн. 
лева са извършени в 
сферата на туризма.

Най-честите изма-
ми в региона продъл-
жават да са укриване 

на ДДС. От началото на годината са установени допълнителни задължения от 
над милион и половина. По Закона  за облагане на физическите лица  са укрити 
повече от 670 хиляди лева. Най- много – 7 ревизионни акта ямболските  инспек-
тори са съставили в рисковия за областта сектор „Строителство”.Строителни 
фирми са опитали да укрият 328 хиляди лева. Не по-малко рисков остава да 
е и транспортната сфера. Само при една ревизия на автомобилни превозвачи, 
извършващи транспортни услуги са осуетени опити за укриване на 130 хиляди 
лева. При  4 от извършените 28 ревизии са предприети предварителни обезпе-
чителни мерки за запориране  имущество на проверените фирми.

Ïîáúðçàéòå ñ äåêëàðàöèèòå! 
Îñòàâàò ñàìî 5 äíè!
Над 1 млн. и 600 000 лева декларира годишен доход жител на Ямбол. Едно-

личният търговец е платил данък над 160 000 лева.
Въпреки кризата, се оказва че в региона има и все още развиващ се бизнес. 

Освен едноличният търговец, декларирал  над милион и 600 хиляди доход, 
статистиката от Националната агенция за приходите, показва доходи и от 230 
и 200 000 лева.

През последните дни се забелязва активизиране на гражданите пред гишетата 
на ямболския офис. Вече са подадени над 4000 декларации за облагане доходите 
на физически лица, като над 500 от формулярите са подадени по интернет. 

Ямболските данъчни напомнят, че до края на април Информационният център 
ще работи с удължено работно време. До края на кампанията за подаване на 
данъчните декларации остават само пет работни дни.

ÍÀÏ ßìáîë ïðîäàâà íà òúðã 
ëåêè êîëè è êàìèîíè
Ямболските данъчни продават на търг с тайно наддаване два товарни и три 

леки автомобила, собственост на длъжници. На 26 април НАП предлага Форд 
„Транзит” и товарен „Даф” съответно за 3120 и 31290 лева начална тръжна 
цена. Камионите са собственост на фирми със задължения над 50 хиляди лева 
за данъци и осигуровки. Лек автомобил Тойота Авенсис  се предлага на цена 
1470 лева, а на 30 април НАП- Ямбол ще продава за трети път „Сеат Толедо”  
с начална цена 1750 лева и „Сеат Марбела” за 440 лева, принадлежали на фи-
зическо лице, натрупало задължения към хазната. 

Условията и правилата за провеждането на публичните търгове , датите за 
огледите, както и списък на вещите с тяхната продажна цена ще бъдат на раз-
положение в сградата на ТД на НАП – Ямбол на улица „Джон Атанасов „ № 6 

/ телефон 046 682 146/ и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: 
www.nap.bg , секция «Продажби» За да се включат в наддаването, желаещите 
трябва да преведат депозит за участие в размер на 20 на сто от първоначално 
обявената тръжна цена, напомнят от НАП- Ямбол.

Пролетта е времето когато земе-
делските кооперации насрочват своите 
отчетни събрания. В Стралджа на 27 
април пред своите член-кооператори 
ще се отчете Управителния съвет на  
ППК”Съгласие” и  Първа частна зе-
меделска кооперация/ПЧЗК/. По това 
време ще се проведе и събранието на 
кооперацията в Саранско. На след-
ващия ден, 28 април , е събранието 
на най-голямата в района земеделска 

кооперация „Начало 
93”- Стралджа.  Освен  
докладите за произ-
водствено-стопанска-
та дейност през 2012г. 
в дневния ред  при-
съства приемане на 
счетоводния баланс, 
отчет за приходите 
и разходите, отчет 
на контролния съвет. 
Трите стралджански 
кооперации ще пред-
ложат на вниманието 
на делегатите и про-

ект за решение за продажба на съоръ-
жение „Оранжерия”, обслужващите го 
сгради и земята под тях. 

Интересен факт за ПТК”Начало 
93”, ППК”Съгласие” и ПЧЗК- Страл-
джа е , че тази пролет се навършват 
20 години от създаването им. Трите 
кооперации, обаче,  са наследници на 
далеч по-старо кооперативно земе-
делско движение в Стралджа, което, 
според книгата „Стралджа- история, 

традиции, духовност” на Добрина Бе-
рова, води началото си през далечната 
1928г. Тогава в Стралджа 49 дребни 
стопани   на 1 май   основават първото 
в България кооперативно земеделско 
стопанство – ЗТПК”Начало”. „Под 
девиза „Спасението на дребния сел-
ски стопанин е само в кооперативната 
обработка на земята по машинен 
път” стопаните се включват в коо-
перацията със собствената си земя 
и с желанието да изградят образцово 
механизирано  земеделско стопанство 
с модерни ферми за кокошки, крави 
и свине, пчелин и отглеждане на 
буби.” В интересната и твърде богата 
история на земеделските структури 
има трудни и бедни селскостопански 
години, но има и невероятен възход с 
рекордни добиви на зърно, зеленчуци 
и плодове, разнообразие и богатство 
на животновъдни ферми. Днес коо-
перациите са тези, които съхраняват 
и обработват земята на местните 
стопани и не допускат в общината 
да има пустеещи земи. 

Êîîïåðàöèèòå ñå îò÷èòàò
20+65 ãîäèíè çåìåäåëñêè êîîïåðàöèè â Ñòðàëäæà

Проектът на община Стралджа „С грижа 
за бъдещето на Югоизточните Балкани- по-
добри условия за отглеждането  и образо-
ванието на нашите деца”, който е по ТГС 
България –Турция, стана повод в Стралджа 
да гостуват партньорите от Одрин, Р Турция. 
Водени от  Билгин Озбаш, Директор на 
Областна дирекция  към Министерството 
на социалната политика и семейството,  
заедно с административния директор на 
Тракийски университет, директорът по 
учебните въпроси в учебното заведение и 
директорът на социален дом за деца в нерав-
ностойно положение , Одрин, гостите бяха 
посрещнати  от  Митко Андонов, кмет на 
общината. В присъствието на зам.кмета Ма-
рия Толева, Радостина Василева, нач.отдел 
„ТСУ”, Милена Йорданова, мл.специалист 
ТСУ бяха обсъдени подробности по проекта. 
В хода на разговора г-н Андонов представи 
общината, разказа за миналото , настоящето 
и бъдещите планове за развитие на района. 
Малко по-късно той покани групата на 
разходка из града.

Посещавайки СОУ”П.Яворов” предста-

Ãîñòè îò Òóðöèÿ

0878951057 
продава едноетажна къща, дворно 

място  540 кв. м и допълнителни сто-
пански постройки  в Стралджа на ул. 
„Иван Рилски”. Цена – по договаряне

вителите на турската делегация не скриха 
, че са приятно изненадани от европейския 
вид на училището. Разгледаха кабинетите, 
разговаряха с учениците, поднесоха поздрав-
ленията си на директора Валентина Марино-
ва  и на учителите за добрата работна среда. 
В читалище „Просвета-1892” вниманието бе 
фокусирано върху изложбата  със снимки 
от читалищната дейност. Красивите народ-

ни костюми на самодейците, кукерските 
маски  предизвикаха любопитството на 
гостите. В историческия музей г-н Озбаш 
и придружаващите го лица  изслушаха 
лекцията на директора Снежана Вълкова, 
задаваха въпроси за интересни периоди от 
миналото.    В заключение на срещата двете 
страни изразиха надежда за одобряване и 
реализация на съвместния проект.
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Ðàçíîîáðàçíè ïðîÿâè, 
àêòèâíî ó÷àñòèå
16-26 àïðèë -ßâîðîâè äíè â ÑÎÓ-Ñòðàëäæà

   Всички ученици на СОУ ”П. 
Яворов” са включени в разнообразните 
прояви посветени на Дните на патрона. 
В предварително подготвения план по 
идея на децата и учителите намериха 
място театрална ученическа постановка, 

спортни състезания, конкурс за рисунка, 
спектакъл на първокласниците , ден на 
ученическото самоуправление и какво 
ли още не.

Артистите на   Димитър Стоянов, 
преподавател по български език и лите-

ратура, с много любов подготвиха теа-
тралната постановка „Двама нашенци в 
Космоса” и успешно я представиха  пред 
училищната аудитория, а ден по-късно и 
пред обществеността на града. За което 
получиха и заслужени адмирации. „По-
знавам творчеството на Яворов” беше 
темата на срещата между ІХ-токласни-

ци  и ученици от І и ІІ клас. Младите 
таланти на училището бяха провокирани 
да представят свои литературни творби 
и рисунки  в конкурса „Моята мечта”, 
чието отчитане предстои. Училищното 
ръководство е подготвило награди за 
най-добре представилите се. Учениците 
от ПИГ- ІV клас, ще се включат в реци-

тала „Яворов и ние”. Второкласниците 
очакват с интерес своя час „В света на 
приказките”, който е насрочен за 23 
април. Изненади готвят и учениците 
от останалите класове. В рамките на 
Яворовите дни  са празниците „Пеем и 
танцуваме”, Ден на отворените врати, 
Ден на ученическо самоуправление и др.

Äåí íà îòâîðåíèòå âðàòè
Във връзка с тради-

ционно  провежданите 
Яворови дни в най-голя-
мото общинско училище  
СОУ ”П. Кр. Яворов” 
–Стралджа обявяват 24 
април от 8,00ч. до 16,00 
ч. за Ден на отворените 
врати.

Инициативата на ръко-
водството цели да пропа-
гандира добрите условия 
за учение, спорт и работа 
в СОУ ”П. Яворов”, да 
привлече вниманието на родителите които са добре дошли да разгледат класната 
стая на детето си, компютърните кабинети в които усвоява новите информа-
ционни технологии, спортната зала в която се провеждат любимите часове по 
физкултура и спорт и състезанията. Желаещите да посетят училището ще могат 
да видят как се провежда един учебен час, да проведат разговор с директора, 
преподавателите и педагогическия съветник , да получат отговор на онези въ-
проси, за които все не остава време на родителските срещи. Няма да има пречка 
възрастните да се запознаят с групите по СИП, които училището предлага и да 
поговорят с преподавателите за обогатяване на идеите.

 „Уважаеми родители, Вие имате право да знаете всичко, което се отнася 
до детето Ви и неговия училищен живот! Една от най-важните ни задачи в 
живота е да обичаме децата си, но и да проявяваме отговорност към тях, към 
здравето, развитието и възпитанието им. Нека работим и постигаме резултати 
заедно!” се казва в обръщението- покана  на директора Валентина  Маринова 
към родителите с очакване идеята за Ден на отворените врати не само да бъде 
приета , но и тя да се превърне в традиция.

Ñòàðè ãðàäñêè ïåñíè çà 
„Çäðàâåé, Ïðîëåò!” 

С пролетни цветя 
и топла пита пенсио-
нерите  от клуб „Дъл-
голетие” посрещнаха 
гостите си от  Карно-
бат. За да продължи 
тържеството  с хорови  
изпълнения на стари 
градски  и народни 
песни, индивидуални 
изяви на таланти, ху-
мор и танци. Георги 
Александров разказа 

интересни спомени  за тракийските преселници и развълнува присъстващите. 
Имаше надиграване  по двойки, имаше драматизация на приказки, имаше 
викторина и томбола. Годините не бяха пречка на хорото да се хващат 60,70 
и 80 –годишни.

   Председателите на двата клуба си размениха поздравления и пожелания 
за поддържане на приятелството.

В началото на февруари СОУ ”П. 
Яворов”- Стралджа се включи в из-
следване на МОМН за степента на 
технологичната зрялост на българ-
ските училища и на внедряването на 
информационни технологии в учебния 
процес. На база на получените ре-
зултати, стралджанското училище бе 
класирано сред първите 50 училища 
в България по технологична зрялост 
и внедряване на  информационните 
и компютърни технологии/ИКТ/ в 
учебния процес, което е заслужено 
признание за целия колектив. Послед-
ва разработване на училищен план за 
действие, благодарение на който СОУ 
”П. Яворов” Стралджа е сред включе-
ните в пилотната фаза на проект Open  
Discovery Space /ODS/ заедно с други 
9 училища  от големи градове като 
София, Пловдив, Варна, Г. Оряховица, 

Open discovery space  â ÑÎÓ „Ï. ßâîðîâ”
 Ïîðåäíî âêëþ÷âàíå â ìåæäóíàðîäíà èíèöèàòèâà

Карлово и Божурище.
В проекта са включени  учебни ин-

ституции от над 20 държави и неговата 
цел е да пропагандира използването на 
електронни ресурси и иновационни об-

разователни приложения в училищата 
в Европа, подобряване на учебния про-
цес и развитието на Пан- европейски 
образователни  хранилища за споделя-
не на добри образователни практики.

Изпълнението на проекта „Подобряване на качеството 
на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес”, който СОУ ”П. 

Ãîðäîñò å äà ñè ó÷åíèê Ãîðäîñò å äà ñè ó÷åíèê 
â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”

Яворов” Стралджа изпълнява  с финансовата под-
крепа на ОП ”Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз,  осигури закупуването   на 
237 рекламни тениски за учениците от ІІ до VІІ 
клас включени в ПИГ на училището. Целта е чрез 
тях да се осигури  максимална информираност , 
публичност и визуализация по изпълнението на 
проекта. В същото време удоволствието с което 
децата  облякоха новите фланелки е достатъчен 
факт, че оценяват усилията на ръководството за 
разработка и изпълнение на проекти, които носят  
полза за училището, превръщат го в отговарящо 
на европейските изисквания. А това повишава 
самочувствието на ученици и учители.

С напълно ново и модерно обзавеж-
дане  на учителската стая бяха изнена-
дани  педагозите от СОУ ”П. Яворов” 
след ваканцията. Учителите влязоха в 
новата учителска стая с неприкрито 
вълнение и радост. Нищо не напомня 
за стария кабинет. Мебелировката, 
осигурена със средства от училищния 
бюджет,  е свежа, в приятни тонове, 

Íîâà ó÷èòåëñêà ñòàÿ â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”
предразполагащи за работа 
и кратък отдих между ча-
совете. На разположение е 
мултимедия,  голям екран 
за презентации. Удобство, 
красота,уют и загриженост 
за учителите демонстри-
ра ръководството. Според 
директора Валентина Ма-
ринова новото обзавеж-
дане е част от годишната 
програма на училището 
за осигуряване на макси-
мално добри условия за 
работа на учителите. „След 

изграждането на модерните кабинети  
по различни предмети в училището, 
дойде време да обърнем внимание и 
на тези, които всеки ден влизат в СОУ 
”П. Яворов” –Стралджа , за да обучават 
и възпитават децата ни. Учителите 
от нашето училище са доказвали и 
доказват, че обичат работата си, умеят 

да мотивират децата в стремежа към 
повече знания, постигат успехи  и 
самочувствие. А това е достатъчно, 
за да превръщаме заедно СОУ”П.
Яворов” в предпочитана територия за 
учениците!”, сподели общата радост от 
придобивката г-жа Маринова.

СОУ ”П. Яворов” – Стралджа е училището, което 
осигурява за учители и ученици възможно най-добри 
условия за учение и труд. И това се  доказва непрекъс-
нато. Последната придобивка  е новото обзавеждане 
на помещенията за занимални по интереси.

В изпълнение на проекта „Подобряване качеството 
на образованието в средищните училища чрез въвеж-
дане на целодневна организация на учебния процес”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП 
”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз, 
помещенията за занимални на първия етаж вече са 
най-прекрасното място за децата. Обзавеждането 

с нови маси и столове, обособяването на приятни 
кътчета за игра и различни занимания  се приема с 
огромна радост и съвсем скоро етажът ще се превърне 
в обитание на детска глъчка. „Искаме тази територия 
да се напълни със съдържание. Ако до сега оставаше 
извън полезрението на учениците, то е защото няма-
ше създадени условия за това. Вижте как изглежда 
сега това пространство! Всичко е подготвено с много 
любов и желание нашите ученици да се развиват 
максимално добре, да показват дарованията си, да им 
помагаме  успешно да се представят на регионални и 
национални прояви!”, обяснява идеята за обновление 
на помещението г-жа Маринова.

Çà äåöàòà ñ ëþáîâ è çàãðèæåíîñò
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Увереност в изборната победа де-
монстрираха участниците в откриване 
на предизборната кампания на „Коа-
лиция за България” в Стралджа. Под 
звуците на „Моя страна” членове на 
БСП, привърженици на социалистиче-
ската идея, симпатизанти се събраха 
на площада, където със знамена, чер-
вени рози и усмивки посрещнаха кан-
дидатите за народни представители на 
„Коалиция за България”  , водени от 
кмета на общината Митко Андонов и 
Атанас Мерджанов, водач на листата .

 „България може да стане достойна, 
социална и солидарна, просперираща 
и сигурна държава, с развита ико-
номика и множество работни места, 
държава, която осигурява добро бъ-
деще на младите и спокойни старини 
на възрастните. Искам да покажем, 
че сме разумни и мислим за доброто 
развитие на страната си. Да изберем 
най-достойните, тези, които са в 
листата на „Коалиция за България!”, 
прикани в своето слово Мария Толева, 
председател на ОбС на БСП, зам. кмет 

на общината. С особени симпатии по 
време на представянето на всеки от 
кандидатите за народни представи-
тели на от „Коалиция за България” 
при 31 МИР множеството приветства 
най- силно Иван Иванов ,издигнат от 
Стралджа,/ четвърти поред в листа-
та/, зам. кмет на общината и младия 
д-р Райно Георгиев, чиито корени 
са от стралджанското село Войника. 
„Гласувайки за нас вие подкрепяте 
бъдещето  на младите и спокойствието 
на старите, за едно сигурно и добро 

Ïåñíè è òàíöè çà èçáðàíèöèòå Ïåñíè è òàíöè çà èçáðàíèöèòå 
íà „Êîàëèöèÿ íà „Êîàëèöèÿ 
çà Áúëãàðèÿ”çà Áúëãàðèÿ”

здравеопазване, вие гласувате за 
свободна и демократична България!” 
, подчерта д-р Георгиев. „Ще бъда 
вашият достоен представител, ние 
заедно можем да върнем България на 
хората!”, добави г-н Иванов подна-
сяйки горещата си благодарност към 
стралджанци за гласуваното доверие. 

В своето обръщение към страл-
джанци Атанас Мерджанов изрази 
гордостта и задоволството си от 
факта, че в листата са предпочетени 
достойни, знаещи и можещи хора с 
авторитет и признати успехи. „За мен 
е чест  да бъда водач на тази листа!” 
, добави той. Не без болка направи 
един кратък анализ на последните 3 
и половина години от управлението 
на ГЕРБ , време през  което България 
изпита арогантността на едно скан-
дално и корумпирано управление без 
никаква грижа за населението. „ Не 
искаме такава власт! Искаме власт с 
грижа за народа!  , добави той като 

изведе и приоритетите на БСП : 
инфлационни корекции на пенсиите, 
създаване на стабилен икономически 
растеж, осигуряване заетост на над 
250 хил. души и минимална работна 
заплата в размер на 450 лв. до края 
на мандата. „Ще вървим към семейно 
подоходно облагане, ще размразим 
стратегическите проекти АЕЦ Белене 
и Бургас- Александруполис”, каза той.  
В своето силно емоционално слово 
кметът на общината Митко Андонов 
взриви множеството, което заедно с 
него каза „НЕ!” на управлението на 
ГЕРБ! Ще изберем бюлетина номер 
5!”Последвалата концертна програма 
с участието на ансамбъл „Златен клас” 
Зимница, народната певица Катя Геор-
гиева и оркестъра на обичания Матю 
Добрев повишиха настроението и 
всички се хванаха на хорото.  

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВА-
НЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪ-
ПЛЕНИЕ!

Ñúîáùåíèå
На 26 април, петък, от 17,30 ч. в клуба на пенсионера- Стралджа 

ще се проведе ПРЕДИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА КОАЛИЦИЯ 
„ГОРДА БЪЛГАРИЯ”. 

Ще бъде представен водачът на листата д-р  Георги Георгиев, 
неговата програма за управление на Ямболска област както и оста-
налите кандидати за народни представители в листата на коалиция 
„Горда България”.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Îòêðèâà ñå ãîðåùà ëèíèÿ 
çà çëîóïîòðåáè ñ âîòà
Гореща телефонна линия за сигнали за злоупотреби в изборния процес ще 

бъде открита от МВР на 25 април.
Сигнали за изборни нарушения в реално време ще може да се подават и 

на специална уеб страница. За целта от Института за развитие на публичната 
среда (ИРПС) са създали специално мобилно приложение „Аз гласувам", което 
е свързано със сайта „за честни избори" - www.fairelections.eu.

След съответна проверка на достоверността, всеки сигнал ще се отбелязва на 
виртуална карта на страната. Авторът на сигнала ще може да изпраща снимки 
и видео на нарушенията.

Също така, ще трябва да остави свой телефон или имейл адрес за обратна 
връзка. Създадени са и страници във фейсбук и туитър, където също може лесно 
да се изпращат сигнали, които веднага да влизат в базата данни от нарушения.

Освен това всички полицейски служители са инструктирани да обръщат 
специално внимание на провокативните действия в изборния ден и да не се 
поддават на такива.

Над 35 000 полицаи ще осигуряват охраната на изборния процес на 12 и 13 
май. МВР няма право да сключва договори за охрана на краткосрочни прояви 
на заинтересовани лица, включително политически партии.

Служителите на реда ще подписват декларации, че не са свързани по род-
нинска и друга линия председатели на изборни комисии, с кандидат-депутати 
в района, в който ще охраняват, както и с други политически лица. 

От полицията съобщиха, че ако се установи, че има служители на МВР, 
свързани с народни представители, председатели или членове на РИК, поли-
цаите няма да могат да участват в транспортирането и охраната на книжата на 
съответната секция.

За първи път в своята история 
стралджанският събор на народното 
творчество „Мараш пее” тази година 
ще се проведе не на обичайното място 
в красивия подбалкан, а  в Стралджа.

По решение на общинското ръ-
ководство, в памет на загиналите по 
време на инцидента в база „Страл-
джа -Мараш” миналата година, този 
път фолклорният празник ще събере 
почитателите на песни и танци в 
центъра на града. На 18 и 19 май, на 
откритата сцена на площада, ще се 
изявяват всички колективи подали за-
явка за участие в „Мараш пее”. Жури, 
председателствано от проф. д-р Елена 
Кутева,Директор на Националния 
фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”, 
ще оценява майсторството на певци, 
танцьори и инструменталисти.

Статутът, който е изпратен до 
читалища в Ямболска, Сливенска, 
Бургаска и др. области, припомня, 
че целите на традиционния събор на 
народното творчество „Мараш пее”, 
чиито организатори са община Страл-
джа и читалище „Просвета1892”, са 
съхраняване на българското народно 
творчество в неговото многообразие 
, богатство и колорит, стимулиране 
интереса и любовта към българските 
национални и местни фолклорни праз-
ници, осъществяване приемственост 
между поколенията.

Официалното откриване на 18 май 
от 20 ч.със свое слово  ще направи  
кмета на общината  Митко Андонов., 
за да последва празничната програма 
на домакините и гостуващи изпълни-
тели. На 19 май, неделя, от 10 ч. ще 

започне конкурсната танцова програма 
на колективите. Очаква се участието на 
професионални и любителски  състави 
и индивидуални изпълнители, които ще 
бъдат разпределени в три възрастови 
групи – до 14 г., от 14 до 25 г. и над 
25 г. Конкурсната програма  има два 
раздела- танцови колективи и солови 
танцови изпълнения. Всички участници 
ще получат Грамота за участие. Журито 
, което се състои от специалисти-хо-
реографи, музиковеди, етнолози, ще 
присъди първа,у втора и трета награда 
във всяка възрастова група. Предвидена  
е и награда на кмета Митко Андонов 
както и първа, втора, трета награда 
„Най-добър танцьор” на събора.

Заявките за участие ще се приемат 
до 12 май  в отдел „ОКЗСД” на община 
Стралджа.

Íàä 700 ó÷àñòíèöè â ïîëåçíàòà èíèöèàòèâà...
Йорданова,Vа клас, Елена Йорданова,  
Ирина Василкова, Сийка Донкова, Сто-
ил Стойчев от ІІ в,  Василка Радева от 
ІІ б, Митка Петрова и Гина Димитрова 
от ІV б,, Пепа Стоилова от ІІІ б смело 
посягаха към отпадъците, за да ги 
съберат в чувалите ,за  да се транспор-
тират до общинското депо. В приятна 
разговорка по време на акцията с  Янко 
Стоянов, мл.специалист в общината, 
малката Ива Йорданова призна , че 
много обича историята и географията. 
Детето изненада  групата с познанията 
си за всички континенти. Секретарят 
Атанаска Христова поздрави малките 
приятели на чистотата , а групата поже-
ла специално да ги почерпи за усилията 
и готовността да помогнат в акцията. 

Почистването на ул. „Яворов” беше 
грижа на отдел „Стопански дейности”. 
Заедно с началника Мая Димова  служи-
телите не само обраха всички нечисто-
тии в района, но и направиха варосване 
на бордюрите, разчертаване на площите 
за пазара, за да може сергиите да бъдат 
разпределени на безопасни от уличното 
платно места.

 „ДА НЕ МЪРСИМ БЪЛГАРИЯ 
365 ДНИ!”

С този лозунг тръгна почистването 
в Лозенец.

Акцията   привлече възрастни и деца. 
С опита от миналата година под ръко-
водството на кмета Петранка Добрева 
в деня за почистване  бяха изнесени 
ремаркета с отпадъци. Млади момичета 
и малки деца бяха сред първите които 
тръгнаха с торбите по най-замърсените 
участъци.

Групи доброволци за почистване на 

околната среда излязоха и в останалите 
села на общината. Водени от кметове и 
кметски наместници те се постараха да 
освободят природата от нечистотиите. 
Свой припос имат хора от кметствата, 
училищата, детските градини, коо-
перации и различни офиси. Приятно 
впечатление направи присъединяването 
на млади хора и деца.

Като равносметка за общината еколо-
зите отчетоха участие на 737 граждани 
в акцията, а  събрани и изхвърлени са  
общо 11,295 тона отпадъци.

Учудващо е, че г-н Стоянов е съумял толкова добре да сформира екипа с 
ученици, които вече имат опит с участие в театрални постановки и дебютанти. 
Като цяло колективът не само представяше една пиеса, момчетата и момичетата 
просто се забавляваха и с това заразиха публиката.

 „Двама нашенци в Космоса” е специално представление за младежкия те-
атър, защото е посветено на Яворовите дни в училището. Първо пиесата беше 
представена пред ученическа публика и след това – пред обществеността на 
Стралджа. Сред публиката на  балкона в читалището  театърът наблюдава и 
кмета на общината Митко Андонов, който по-късно лично поздрави участниците. 
Цветя за артистите и техния талантлив режисьор бяха поднесени от г-н Андонов, 
от Валентина Маринова ,,директор на СОУ”П.Яворов” , от Боряна Атанасова, 
председател на Училищното настоятелство.

Младежкият театрален колектив беше приветстван и от Николай Петев, пред-
седател на Съюза на българските писатели, кандидат за народен представител 
от Коалиция за България. Поздравявайки ги за артистичното майсторство той 
добави: „Големите артисти не са раждат на жълтите павета в столицата, те се 
раждат в такива градове като Стралджа, където има дух, има отношение към 
изкуството. Вие представихте с истинско майсторство пиесата, възхитен съм и 
се радвам от сърце на този успех. Сигурен съм, че някой от вас може станат   
големите български  артисти.” Г-н Петев поднесе подарък – комплект авторски 
книги на учениците.

 „Ìàðàø” ùå ïåå â Ñòðàëäæà
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ПЕТА РОДОВА СРЕЩА НА СИВКОВИЯ РОД

Ïîêàíà
19 ìàé 2013ã. Âàðíà

Начало 10,00 ч.
Място- пленарна зала  на Община Варна

Ïðîãðàìà
10,00ч.-13,00ч.- Тържествено посрещане на участниците 

в родовата среща, приветствия, доклад, изказвания и кратък 
концерт /изяви на самодейци от рода/.

13,00ч.-15,30ч.- тържествен обяд в ресторанта на Община 
Варна

Срок за заявки: 6 май 2013г.
Допълнителна информация: 
- осигурена е нощувка в Учителския институт – цена 14-16 

лв. на легло, обядът е на стойност 15 лв.
- разполагаме със сайт на рода –www/ sivkovrod.eu
- електронен адрес – sivkovrod@abv.bg и sivkovrod@gmail,bg  

на които може да подавате заявки и допълнителна информация 
за рода, присъствие и др.

- за финансиране на родовата среща
- IBAN BG69STSA9300020805251
BIC STSABGSF
Моля за разбиране и съпричастност към финансирането на 

родовата среща
- тел. за контакти 052/ 73 21 61 или 0882 995 030

- адрес 9020 Варна ж. к. Младост бл.124 вх.6 ап.1
Атанас Йорданов Сивков

Skype – ais540530
Допълнителен тел. за връзка – 0887244470 – Едрьо 

Шидерски, Стралджа

Публикуваното в бр.15/12 
април 2013г. на в.”Стършел”  
стихотворение на  извест-
ния сатирик Станислав Ма-
рашки  „Преводач”, има 
неподозирана за широката 
публика  творческа история.  
В отговор на поздравителен 
адрес на кмета на община 
Стралджа Митко Андонов, 
връчен на Марашки по по-
вод получаване на почетния 
знак на община Бургас, 

роденият в Стралджа бур-
гаски сатирик, отговаря  с 
любезно писмо, придруже-
но с преводната му двуе-
зична книга „Маршрути”. 
По-любопитното в случая 
е, че върху вътрешната 
страница на книгата, преди 
титула, преводачът -хумо-
рист написва спонтанно, 
съчинявайки от прима ви-
ста, специален стихотворен 
автограф, в който разказва  

весело за невеселата стра-
на на своя преводачески 
жребий. Автографът, на-
именуван като литературна 
творба със заглавието „Пре-
водач”, по-късно заживява и 
свой живот, ставайки идеен 
център на неговия разказ 
„Почетен гражданин”, по-
лучил специалната награда 
на Българското национално 
радио на VІ-я Национален 
конкурс за хумор и сатира  

в Кубрат. Претърпява и 
няколко публикации като 
отделно стихотворение в 
бургаския печат. Така по 
неведоми пътища стига и 
до в.”Стършел”, където 
добронамерените „стър-
шели” дори не подозират 
за оригиналната история 
на тази творба, спечелила 
единодушното одобрение 
на корифеите в българските 
хумор и сатира.

Â.”Ñòúðøåë” ïóáëèêóâà… 
àâòîãðàô çà êìåòà Ìèòêî Àíäîíîâ

Соргото е отдавна известно  
и със своето голямо разнообра-
зие на видове /над 30/ е наме-
рило широко разпространение 
и приложение в живота на на-
родите от засушливите райони 
на Азия, Африка, Америка. В 
Индия с него се засяват над 170 
млн.дка, в СОЩ и Китай – над 
80 млн. дка, а в Европа площта 
му достига до 180-185 млн. 
дка и т.н.

У нас са познати и четирите 
разновидности – зърнесто сор-
го, захарна и техническа метла 
и суданска трева, с известен 
приоритет на техническата 
метла. Имало е периоди, когато 
захарната метла е била по-ши-
роко застъпена /40-те и 50-те 
години на ХХ век/, но сега тя се 
отглежда символично. Правят се 
сериозни усилия за по-широко 
внедряване на хибриди със 
зърнено направление.

Соргото е наричано „камила 
на растителния свят” заради не-
говата много висока сухоустой-
чивост.Очаква се в следващите 
години то за намери по-голямо 
разпространение в онези райони 
на страната, в които високата 
температура, липсата на вода и 
периодичните силни засушава-
ния компрометират другите зър-
нено-житни , в т.ч. и царевицата.

Ето защо е наложително  
на соргото да се гледа като на 
алтернативна култура, която 
сега в известна степен би за-
местила царевицата в особено 
засушливите и безводни зони на 
Бургаска, Ямболска, Хасковска, 
Благоевградска, Кюстендилска 
и др.области на страната. Това, 
обаче, предполага добро позна-
ване на неговите специфични 
особености и агротехнически 
изисквания , както и разнообра-
зяване  на формите на използ-
ване. Освен за фураж, соргото 
в Западна Европа  се използва 
като суровина за производство 
на захарен сироп, целулоза и 
тъкани. Някой от направленията 
се субсидират от ЕС.

    За да се осигури нормален 
растеж на растенията, особено 
в първите 30 дни, е необходимо 
да се води борба с плевелите, 
чрез брануване на посева с леки 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Ñîðãî èëè  çà „êàìèëàòà 
íà ðàñòèòåëíèÿ ñâÿò”
Åäíà ïîðåäèöà íà ïðîô.ä-ð Áîæèí Ãðàìàòèêîâ

брани на кръст на редовете и с 
хербициди.

Прибирането е важен мо-
мент и той трябва да се следи 
и извърши навреме. Когато е за 
зелен фураж и силаж се прибира 
при изметляване, а за зърно- при 
пълно узряване на семената. 
Прибира се пряко с комбайн 
след което зърното веднага се 
отвява и освобождава от свежи 
листа от метлицата. Нужно е да 
се проветрява със зърночистач-
ни машини до пълно изсушава-
не или се употребява незабавно.

През 2003 г., която бе из-

ключително неблагоприятна 
за повечето полски култури 
в страната, от изпитваните в 
Карнобат 4 хибрида се получиха 
следните добиви:  от хибрид 
Куерас – 630, от Виварис – 622, 
от Вердон – 578 и от Севенес 
– 552 кг/дка. Тези добиви са 
близо 2 пъти по-високи от тези 
на паралелно изпитаните 18 
хибрида царевица. Средно за 
2002 и 2004 г. от посочените 
хибриди сорго добива на зърно  
е както следва : Виварис – 651, 
Севенес – 594, Вердон – 593 и 
Куерас – 657 кг/дка.

Äåìîíñòðàöèÿ íà 
àìåðèêàíñêè ìàøèíè
Íà çàåì îò â.”Êàðíîáàòñêè ÃËÀÑ”
През този месец „Тайтън Машинъри България „ 

АД провежда полеви демонстрации в страната. На 
25 април машините на фирмата ще бъдат в Карнобат 
в землището на Института по земеделие. „Тайтън  
Машинъри България” АД е българо-американско 
дружество с водещ пазарен дял у нас в продажбата 
на земеделска техника. По време на демонстрациите 
ще има възможност да се видят нови сеялки, нови 
серии роторни зърнокомбайни, трактори и системи 
за прецизно земеделие. Екипът на фирмата наброява 
150 души- административен персонал, търговски 
специалисти и сервизни инженери.  „Тайтън Маши-
нъри България” АД разполага с изградена мрежа от 
продажбено-сервизни центрове и мобилни сервизи 
в градовете :София, Стара Загора, Монтана, Плевен, 
Добрич, Русе, Бургас.

   От 2012г. „Тайтън Машинъри България” АД е офи-
циален дистрибутор на пътностроителна  и земекопна 
техника  на американската марка Case Construction.

Çåëåí÷óöè
Окопайте манголда и червеното 

цвекло. Наторете манголда, а слой 
окосена трева или оплевени бурени 
под него ще предпази почвата от 
изсъхване (но служи същевременно 
и за скривалище на охлювите). По-
ливайте редовно. 
Çàñÿâàíå íà 
áîñòàíà
Сеитбата на дините и пъпешите 

се извършва, когато температурата 
на почвата на дълбочина 8-10 см 
трайно се е установила над 15-16°С. 
Обикновено за районите на Южна 
България това става към 20-25 април, 
а за Северна България – от 25 април 
до 5 май. За бостан се избира слън-
чево място. Желателно е участъкът да 
е с южно или югоизточно изложение. 
Неподходящи са откритите и изложе-
ни на продължителни ветрове площи. 
Добри предшественици на дините и 
пъпешите са едногодишните бобови 
култури, люцерната, зелевите и др. Не 
трябва да се отглеждат след пипер, 
краставици, тикви, тиквички, както 
и след себе си. Дините и пъпешите 
обичат топлите, рохкави и проветриви 
почви с високо съдържание на хра-
нителни вещества в лесно усвоима 
форма. Най-добре се развиват на 
дълбоки глинесто-песъчливи почви. 
Леките песъчливи, както и тежките 
студени почви с близки подпочвени 
води са крайно неблагоприятни. На 
тях растенията имат слаб растеж и 
дават ниски добиви с некачествени 
плодове. Заради силно развитата ко-
ренова система, голямата смукателна 
способност и слабото листно изпаре-
ние и двете култури принадлежат към 
сухоустойчивите растения. Въпреки 
това, силното засушаване не им се 
отразява добре. 

Сеитбата се извършва на равна 
повърхност, в гнезда, по 5-6 семена, 
на дълбочина 4-5 см. Гнездата се на-
копават в диаметър около 50 см. Във 
всяко гнездо се поставя около 1-3 кг 
гнил оборски тор, който се размесва 
с почвата, а една част от него се 
оставя за покриване на семената, с 
цел поддържане на почвената влага. 
След поникването, почвата се разрох-
ква, растенията се загърлят и когато 
развият 2-3 листа се прореждат, като 
се оставят по 1-2 растения в гнездо.

Грижите се състоят в поддържане 
на почвата рохкава и чиста от плеве-
ли, двукратно подхранване и поли-
ване при нужда. Подходящ момент 
за поливане е началото на цъфтежа 
и по време на плодообразуването. 
Внимание: в периода на узряване и 
масова беритба поливането понижава 
съдържанието на захари и може да 
доведе до напукване на плодовете. 

ÏËÎÄÎÂÅ
Ðåäîâíî íàïîÿâàíå
Ако месец май е много сух, може 

да се наложи да поливате младите 

Ãðàäèíàòà ïðåç ìàé
прасковени дървета. По-старите вече 
имат добре развита, дълбока корено-
ва система и могат да се справят с 
евентуални засушавания. Праскови 
на една-две години обаче все още не 
са натрупали достатъчно водни запаси 
и при засушаване реагират с преж-
девременно опадане на плодовете и 
по-слабо образуване на плодни пъпки 
за следващата година.
Çäðàâè ïëîäîâå
През май се увеличава слънцег-

реенето и количеството на валежите. 
Овощните култури са във фенофаза 
интензивен растеж. Премахват се 
ненужните леторасти, новозасадените 
дръвчета се окопават и при нужда се 
поливат. Особено внимание трябва 
да се обърне на растителната защи-
та. Много важно е да се извършат 
най-необходимите следцъфтежни 
пръскания. В края на месеца пло-
додаващите овошки се подхранват 
с 15-20 кг/дка амониева селитра. В 
началото на месеца се окопават лозите 
и се подхранват с амониева селитра 
– 15 г/кв.м. През втората и третата 
десетдневка започва активна работа 
по опазването им от оидиум и мана. 
А когато леторастите достигнат 10-15 
см дължина, добре е да се извърши 
едно ранно прашене със сяра на прах, 
за предпазване на лозите от оидиум.
Èçáîð íà îâîøêè

Ако планирате разнообразяване и 
обогатяване на овощната си градина, 
добре е да вземете предвид някои 
препоръки, свързани с контрола на 
качеството на посадъчния материал. 
При закупуване трябва да се изиска 
информация за сортовете и подложки-
те на овошките. Това е необходимо за 
определяне на схемата на засаждане 
и начина на формиране на короната. 
Трябва да се обърне внимание на броя 
и дължината на корените. При ябъл-
ката, крушата, прасковата, кайсията, 
черешата, ореха на семенна подложка 
е необходимо да има най-малко 3 
корена, всеки с дължина над 20 см. 
Кореновата система трябва да бъде 
брадеста, със същата дължина. Висо-
чината на стъблото е друг съществен 
белег за качеството на посадъчния 
материал. При ябълката, дюлята, 
сливата, прасковата, черешата и ореха 
трябва да е над 100 см, а при кайсията 
и вишнята – над 90 см. Дебелината 
на стъблата, измерена 15 см над при-
садката при ябълката върху семенна 
подложка е 1.2 см, а върху вегетативна 
0.9-1.00 см. Тази дебелина не бива да е 
по-малка от 1 см при прасковата, чере-
шата, сливата, бадема, дюлята. Освен 
това не се допуска използване на 
дръвчета, нападнати от бактериален 
рак, бактериална сачмянка, кръвни и 
щитоносни въшки и др. 
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Âúçñòàíîâÿâàò íàé-ñòàðèÿò âîéíèøêè 
ïàìåòíèê â ÿìáîëñêà îáëàñò

Уважаеми съграж-
дани, 
Във връзка с рестав-

рацията на паметника 
на загиналите в Първата 
Балканска война, Вто-
рата Балканска война и 
Първата световна вой-
на, намиращ се в парк 
„Младост”, Ви молим 
да предоставите на Об-
щински исторически му-
зей – Стралджа снимки 
на загиналите Ви близки 
в тези войни.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа

 По повод 100 годишнината 
от победата при Одрин и под-
писването на лондонския  мирен 
договор /17.05.1913г./, с което се 
слага край на Първата балканска 
война, Община Стралджа подгот-
вя реставрация на паметника в 
парк „Младост”, издигнат в чест 
на героите.

Монументалният паметник на 
убитите стралджанци в Първата 
и Втората балкански войни и в 
Първата световна война  е най-
старият войнишки паметник в 
Ямболска област. Изграден в 
далечната 1921г. в Стралджа 
той пази спомена за героизма 
на предците ни. На върха на 
паметника има кръст, който при 
откриването бил каменен, а по-
късно е заменен с метален. На 
четирите страни на паметника в 
две колони са изписани имената 
на стралджанци дали живота си 
за свободата на България. От 
западната страна са изписани 
имената на загиналите в Първата 
световна война, а на изток, север 
и юг – на тези, които са оставили 
костите си по бойните полета по 
време на двете Балкански войни. 
В основата, от четирите страни, 
са изобразени различни фигури, 
които са направени по-късно 
от учителя Димитър Пастърма-
джиев /по спомени на синовете 
му/. На три от страните до тези 

фигури има дописани имена. 
От източната страна  е напи-
сано името на Миндьо Илиев, 
участник в Балканската война, 
починал вследствие на раните си 
след завръщането  от фронта. На 
северната и на южната страна, 
около 1946/47 г. са написани 
имената на Иван Д.Колев/Кара-
колов/ и Велчо Георгиев, убити 
в Отечествената война.

За съжаление времето е ос-
тавило своя отпечатък върху 
стария паметник и днес някой от 
имената или се разчитат трудно 
или въобще не се четат. На мону-
мента има оставени 36 места за 
снимки, днес на тях са добавени 
само две снимки. За съжаление  
недобросъвестни  хора са уни-
щожили това, което не е могло 
да направи времето и природата.

Ñïèñúê íà ó÷àñòâàëèòå âúâ âîéíèòå
Áàëêàíñêè âîéíè 
/1912-1913/

1. Ангел Кунев Вачев
2. Андон Куртев Иванов
3. Андон Минков Ганчев
4. Андон Ст. Станчев
5. Андрей Маринов
6. Борис Ст. Карастоянов
7. Велко ……………
8. Вельо Ст. Казанджиев
9. Велчо Георгиев
10. Велчо Кавалджиев
11.  Вълко Ж. Вълков
12. Вълчо Ватраков
13. Вълчо Г. Саллаков
14. Вълчо К. Иванов
15. Въльо Андонов
16. Ганчо Димитров
17. Георги В. Саллаков
18. Георги Железчев 
19. Георги Загорчев
20. Георги П. Жечков
21. Георги П. Недев
22. Георги Ст. Димитров
23. Георги Т. Кабаков
24. Георги Т. Николов
25. Годьо Генов
26. Демир Халачев
27. Димитър Иванов
28. Димо М. Шидерски
29. Добри Янков
30. Едрьо М. Забунов
31. Еньо Хр. Йорджев
32. Железчо Д. Събев
33. Жечко Ст. Вълков
34. Иван Д. Колев
35. Иван Железчев Жеков
36. Иван Илиев Куртев
37. Иван Караданев
38. Иван Стоев Драголов

39. Иван Стоянов Димов
40. Йордан Г. Узунов
41. мл.п. Кали Митев Калев
42. Коста Иванов
43. Коста Рухчев
44. Куни Колев
45. Куни М. Йовев
46. Куни Панайотов
47. Кънчо П. Кънев
48. Къньо Кавалджиев
49. Лечо Димитров
50. Марин Иванов
51. Мартин К. Панев
52. Минко В. Ганчев
53. Минко Койчев
54. Митьо В. Бойчев
55. Митьо К. Митев
56. Митьо Саллаков
57. Михал Ив. Загорчев
58. Неделчо Карастоянов
59. Неделчо Пенев
60. Паруш В. Парушев
61. Паруш Ив. Желязков
62. Пеньо Георгиев х. Пенев
63. Пеньо Димитров Иванов
64. Пеньо Ж. Вачев
65. ст.п. Пеньо Р. Катранджиев
66. мл.п. Петър Загорчев
67. Петър Димов Фънтов
68. Ради Ст. Радев
69. Райно Г. Пачов
70. Стефан Куртев
71. Стойчо Ат. Балъкчиев
72. Стойчо Ив. Стойчев
73. Стойчо Ст. Иванов
74. Стоян Атанасов
75. Стоян Г. Пачов
76. Стоян Енчев
77. Стоян Карамитев
78. Съби Стоянов Събев
79. Теньо Георгиев
80. Тодор Атанасов

81. Тодор П. Кънев
82. Тодор Русев
83. Тодор С. Стойнов
84. Тольо Андонов Йорджев
85. Тончо А. Георгиев
86. Тотьо Фънтов
87. Христо Иванов
88. Янко Денев
89. Янко Ж. Мирчев
90.  ……….. Димитров
91.  ……….. Стоянов
92.  ……….. Хр. Енчев

Ïúðâà ñâåòîâíà âîéíà 
/1915-1918/

1. Андон Кунев Шидерски
2. Артин Сукиясов
3. Бойчо Недев
4. Борис Маринов
5. Вълко Бойчев
6. Георги Георгиев
7. Димо Ив. Стойчев
8. ст.п. Жечко Кунев Жечков
9. ст.п. Иван Димов Иванов
10. Иван Киров Куртев
11. Йордан Митев 
12. Йордан Узунов
13. Кали Атанасов
14. Курти Илиев
15. Митьо В. Кремъков
16. Митьо В. Шидерски
17. Митьо Г. Койлаков
18. Митьо М. Куртев
19. Неделчо В. Шидерски
20. Пеньо Йорджев Иванов
21. Саркис Ованесов
22. Стефан ………….
23. Стефанко Тенев
24. Теньо Георгиев
25. Тотьо В. Въндев

Не всички имена на страл-
джанци , загинали в тези войни, 
са изписани когато е построен 
паметника, вероятно защото 
списъкът не е бил пълен, той е 
дописван и по-късно от доку-
ментални източници и военни 
архиви. Знае се, че при откри-
ването  на паметника  са били 
изписани  над 90 имена на герои, 
а  с по-късно допълнените в 
списъка,  те стават близо 120. По 
настояване на кмета на общината 
Митко Андонов, днес, заедно с 
изпълнението на проекта за мо-
дернизиране на парк ”Младост”, 
се извършва и възстановяване 
на стария паметник. Имената 
на всички липсващи герои ще 
бъдат добавени в допълнителна 
плоча, която ще бъде поставена 
до паметника. 

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

Ç À Ï Î Â Å Ä
¹ Ç-248

Ñòðàëäæà, 18.04.2013 ã.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.37п от 
ЗСПЗЗ, Решение №71 от Протокол №6/ 29.03.2012г. на Общински съвет 
Стралджа и във връзка с чл. 47, ал. 1, 2 от Наредба № 2 за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество 

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

мери - публична общинска собственост във всички землища на община 
Стралджа за срок от 5/пет/ години.

Обект на търга са пасища и мери, подробно описани по имотни номера, 
площ и местности в приложение за пасища и мери - публична общинска 
собственост.

Пасищата и мерите се отдават под наем при условие за тяхното по-
чистване от храсти и поддържането им в добро земеделско и екологично 
състояние. Лицата спечелили търга нямат право да ограничават свободното 
преминаване на пасищни животни през предоставените им под наем пасища 
и мери.  

Началната годишна тръжна цена е 6.00лв./шест лв./  на дка. 
Желаещите да участват в търга подават заявление в свободен текст  и 

заплащат такса за участие – 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
Търгът да се проведе на 16.05.2013г. от 14,00 часа в залата на Община 

Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 14.05.2013г. да по-

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

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

Стралджа – такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
5.Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от 

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

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

Стралджа.– такса за участие 20.00 лв. + 30.00лв. платен депозит.
4. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от 

нотариално заверено пълномощно.
За оглед чрез кметовете и кметските наместници на населените места.
Заповедта да се сведе до знанието на отдел ИДОС за назначаване на 

комисия, която да проведе търга, състави протокол и класира участниците. 
Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев-Зам. Кмет 

на Община Стралджа.
МИТКО АНДОНОВ

Кмет на Община Стралджа
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