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Çàòÿãàíå êîíòðîëà çà Çàòÿãàíå êîíòðîëà çà 
êàðóöèòå â Ñòðàëäæàêàðóöèòå â Ñòðàëäæà

Ïðîãðàìà
Çà ïðîÿâèòå, ïîñâåòåíè íà  Ïðàçíèêà íà Ñòðàëäæà 8 íîåìâðè – 

Àðõàíãåëîâäåí
22 октомври 2016г.  17,30 ч.
Площада с. Лозенец
Празник на селото  с участието на оркестър“Преслав“ и танцова група „Росна китка“
22 октомври 2016г.  19,00 ч. 
НЧ“Възраждане-1926“ с.Зимница
Празник  90 години читалище „Възраждане 1926“ „С цветовете на дъгата, с музиката на сърцето“  

Участват: ансамбъл „Златен клас“, детска формация, певческа група „Зорница“, кукерска група и 
индивидуалните изпълнители Даниела Георгиева, Денка Данева, Райна Иванова, гост-изпълнител 
Гинка Иванова

29 октомври 2016г. 13,00 ч.
Площад с. Леярово
Група „Веселие“-Елхово, оркестър
29 октомври 2016г. или 5 ноември 2016г. 9,00ч./в зависимост от времето/
Хижа „Люляк“ – спортен скаутски празник
 От 1 ноември  2016г. – Исторически музей –Стралджа – изложба „Незабравимият“ за живота и 

делото на хореографа Тончо Тончев

1 ноември 2016г. 11,00 ч. 
Клуб на пенсионера гр.Стралджа
Ден на народните будители и отчитане резултатите от Трети национален конкурс „Станка Пенчева“
2 ноември 2016г. 16,30 ч. стадиона Стралджа
Футбол за най-малките – децата от ДГ

3 ноември 2016г. 12,00ч. читалище Стралджа
Куклен театър за ПГ  от ДГ и начален курс на училищата

4 ноември 2016г. 14,00 ч. Клуб на пенсионера Стралджа
10 г. ЦСРИ и празник за децата от ЦОП

4 ноември 2016 г. 17,00 ч. физк.салон СУ“П.Яворов“ Стралджа
Волейболна среща – ветерани

4 ноември 2016г. 18,00 ч.  НЧ“Изгрев-1958“-  Джинот
Празник на традициите

7 ноември 2016г. 16,30 ч.  зала 1 на общинска администрация
Отчитане резултатите от фотоконкурс на тема „Кадър от моя град“

7 ноември 2016г. 17,00ч. Стралджа зала 1 на общинска администрация 
Представяне  книгата на д-р Трифон Манчев „ Загоре – между Източна Ст.планина и Бакаджиците“

8 ноември 2016 г.- Ден на гр.Стралджа
8,00ч. църква „Св.Архангел Михаил“ – начало на празничната литургия
9,00 ч. площад „Демокрация“ – издигане знамената на РБългария, на общината и на ЕС
9,30ч.  парк „Младост“ – поднасяне венци на признателност пред паметните плочи на загиналите 

за свободата стралджанци
10,30ч. НЧ“Просвета 1892“ Стралджа- откриване на празника със слово на кмета на общината 

Атанас Киров
Празничен концерт посветен на 75 г. от рождението на изявеният хореограф  Тончо Тончев и 70-го-

дишнината на Стойчо Тончев

Â Íàðåäáàòà ñå ñúçäàâà íîâ ÷ëåí èçïúëíåíèåòî íà êîéòî 
èçèñêâà ñëåä ðåãèñòðàöèÿ ñîáñòâåíèöèòå íà êàðóöè  äà 
èìàò ÿñíî è ÷åòëèâî èçïèñàí ðåãèñòðàöèîíåí íîìåð è èìå 
íà íàñåëåíîòî ìÿñòî.

НА СТРАНИЦА 2

НА СТРАНИЦА 4

„Ìëàä 
îãíåáîðåö“ 
ïîêàçà ñèëåí 
ñïîðòåí äóõ
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Със заповед на кмета 
на община Стралджа Ата-
нас Киров от 3 октомври  
Гроздан Иванов е новият 
зам.-кмет в екипа. Той ще 
отговаря за хуманитарни 
и стопански дейности и 
охрана. 
До момента  г-н Иванов 

беше общински съветник, 
председател на групата съ-
ветници от МК“Промяна“. 
С назначаването му,  спо-
ред структурата на общи-

Íîâ çàì. êìåò â îáùèíà Ñòðàëäæà

Çàòÿãàíå êîíòðîëà 
çà êàðóöèòå â 
Ñòðàëäæà

Във връзка с повсеместните опити на собстве-
ниците на ППС с животинска тяга  да заобикалят 
разпоредбите на  досега действащата Наредба № 
17 за регистрация, отчет, правила на движение и 
изисквания, на които да отговарят ППС  с живо-
тинска тяга в Община Стралджа  и да не спазват 
изискването  за поставяне на регистрационните 
табели на ППС, както и заради регистрираните 
случаи на размяна или частично унищожаване на 
табели с цел затрудняване идентификацията от 
контролиращите органи, ОбС Стралджа по предло-
жение на кмета Атанас Киров утвърди с 9 гласа „за“  
изменение и допълнение на Наредбата.  Учудващо 
е, че предложението не беше подкрепено от всички 
общински съветници. Групата на БСП гласува с 8 
гласа „въздържал се“ при все, че в коментарите 
бяха видимо активни.
Целта на решението е собствениците  да обозна-

чават с перманентна маркировка номера на ППС 
на три места- на задната страна и върху страните 
на ППС. В Наредбата се създава нов член изпълне-
нието на който изисква след регистрация собстве-
ниците на каруци  да имат ясно и четливо изписан 
регистрационен номер и име на населеното място.
В дебата по обсъждане на предложението стана 

ясно, че до момента проблема  с каруците стои 
отворен, което създава предпоставки  за непре-
къснати  кражби на земеделска продукция с този 
вид превозни средства. С цел по-добър и качествен 
контрол промяната се прави и по предложение на 
РУ „Полиция“, поясни г-н Киров. От групата на 
МК“Промяна“ поясниха,   че внасянето на пред-
ложението е предхождано от обсъждане опита 
на други общини. Нещо повече, в Стралджа вече 
има индикации, че собствениците на каруци, кои-
то са най-често  от ромски произход, научили за 
въвеждането на новите изисквания, са започнали 
да  надписват номерата. В общината  надеждата е  
по този начин , без да се влиза в излишни разходи, 
най-сетне проблема с каруците да бъде решен.
Факт е , че в Стралджа и общината броят на 

ППС с животинска тяга е твърде голям. Почти няма 
ромско семейство без каруца и движението им по 
полето винаги се свързва с кражби на земеделска 
продукция. Общинското ръководство е твърдо 
решено да сложи край на тези своеволия за което 
има подкрепата на цялото население, на полицията. 
Първите успешни резултати вече са налице. След 
тримесечни действия новосъздадената общинска 
охрана към общината не допусна кражби на грозде. 
Чувствително са намалели  жалбите на земеделски 
производители в района, а общината вече подготвя 
закупуването на още един високопроходим авто-
мобил и увеличаване бройките на охранителите.

Съществени промени въ-
вежда община Стралджа по 
заявките за извършване на 
разходи. Целта е да се пре-
цизира нуждата от средства 
като се контролира детайлно 
отпускането им. На месеч-
ната оперативка с кметове и 
км.наместници финансовият 
контрольор Янка Кавалджи-
ева ги  запозна  с новата про-
цедура, даде ценни указания  
и изрази увереност, че тя не 
само ще бъде възприета, но и 
ще задейства ефективно. 

Оперативката, в която взе-
ха участие  и зам.кметовете 
Койка Тодорова и Гроздан 
Иванов, продължи   с  раз-
ясняване  процедурата по 
подготовка на бюджет 2017. 
Зам.кметът Койка Тодорова 
припомни необходимостта 
от  навременно и  аргумен-
тирано представяне искани-
ята на отделните кметове и 
км.наместници за ремонти. 
Радка Русева, нач. отдел „Бю-
джет и финанси“ запозна 
присъстващите с  конкрет-
ните указания по подготовка 
на новия бюджет, обърна 
внимание и по предстоящата 
годишна инвентаризация по 
кметства. Поддържането на 
чистотата и водозахранването  
в населените места се оказаха  
особено актуални  теми, които 
предизвикаха коментарите на 
мнозина от кметовете. Потър-
сена беше и компетентната 
намеса на еколога Анна Гро-
зева. Като нач. отдел „ИДОС“ 
Мая Димова  подробно разяс-
ни  процедурата по сключване 
на доброволните споразу-
мения за ползване на земе-
делски масиви по землища в 
общината, а от там и ролята 
на кметовете.  По темата „из-
бори“ говори Роска Стойкова, 
секретар на общината.  

Íîâà ïðîöåäóðà çà ðàçõîäèòå

Във връзка с изпълнение  
писмо на Министерство на 
земеделието и храните, Бъл-

гарска агенция по безопас-
ност на храните и засилване 
мерките  за профилактика, 
надзор и контрол на бо-
лестите по животните,  в 
Стралджа се проведе за-
седание на Общинската 
епизоотична комисия. Д-р 
Вълчо Вълчев, официален 
доктор при ОДБХ Ямбол, 

Çàñèëåíè ìåðêè çà êîíòðîë
запозна членовете на ко-
мисията  с  епизоотичната 
обстановка в РТурция по 

отноше -
ние боле-
стите шап, 
шарка по 
овцете  и 
козите  и 
чума  по 
дребните 
преживни 
животни 
з а с т р а -
шаващи и 
животни-
те у нас, 
п о с о ч и 

препоръчителните мерки 
за контрол които трябва да 
бъдат взети на територията 
на общината.  Д-р Вълчев 
подробно запозна колегите 
си  с клиниката на комен-
тираните болести. Според 
ветеринарите ,  за момента  
епизоотичната обстановка 
на територията на област 
Ямбол е относително спо-
койна, но е необходимо да 
се вземат всички мерки за 
недопускане на заболява-
нията на  територията на 
общината.  След обсъждане 
на проблема комисията  се 
обедини около предложе-

нието за конкретни реше-
ния. На първо място да се 
информират кметовете и 
км.наместници на насе-
лените места в общината, 
както и собствениците на 
едри и дребни преживни 
животни и свине, за клини-
ката на шапа, шарката по 
овцете и козите, чумата по 
дребните преживни живот-
ни, спазване на мерките  за 
биосигурност в обектите.  
При съмнение за заболяване 
или смъртност незабавно да 
се информира съответния 
официален лекар.        

За недопускане на забо-
ляванията на територията 
на общината да  се въведе  
засилен  контрол по прид-
вижване на животните , а 
придвижването до месо-
добивно предприятие да 
се извършва след писмено 
уведомление и получено 
разрешение от ЦУ на БАБХ.   

 С л уж и т е л и т е  н а 
РУ“Полиция“ ще  извърш-
ват контрол на транспорт-
ните средства  за превоз на 
животни и при констатира-
но нарушение ще сигнали-
зират официалния доктор 
при ОДБХ Ямбол д-р Вълчо 
Вълчев. 

ната,  зам.кметовете вече 
са в пълен състав.
Гроздан Иванов е ро-

ден през 1981г. в Пловдив. 
До 2010г. се занимава със 
собствен бизнес,  след кое-

то работи като журналист в 
различни интернет сайтове 
и печатни издания. През 
2013 година започва работа 
като управител в регионал-
ното студио на ТВ“АЛФА“-

Бургас. Паралелно с това е 
автор и водещ на собствено 
предаване в същата теле-
визия. Общински съвет-
ник от мандат 2011-2015г. 
На местните избори през 

2015г. създадената по не-
гова идея МК“Промяна“ 
печели  изборите и  той 
отново влиза в новия об-
щински съвет. 
При представянето му 

пред администрацията, г-н 
Киров подчерта, че Гроздан 
Иванов има  натрупан богат 
организационен опит. Отго-
ворен, честен. Решителен и 

комуникативен той умее да 
взема правилните решения, 
да действа в рискова обста-
новка. Печели доверието на 
гражданите и като доказан 
родолюбец, млад човек с 
креативни идеи, познаване 
проблемите на общината и 
готовност да ги решава.
Гроздан Иванов е семе-

ен. Има дъщеря на 6г.
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В Община  Стралджа

 Ïðîìÿíà â áþäæåò 2016
Вниманието на общинското ръководство към най-

голямото село в община Стралджа е факт. Насочените 
бюджетни средства за ремонти на детската градина и 
пълно обновление на зелената площ пред кметството са 
само началото. В плановете на общината е изпълнението 
на проекти за канализацията на селото, за реновиране на 
улици в особено тежко състояние, за ремонт на сградата 
на кметството и др. На този етап общината кандидатства 
с няколко проекта по новия планов период с очакване 
за класиране. Това  създава предпоставки за промени 
в бюджет 2016. С решение на съветниците предвиде-
ните  средства за ремонти  по бюджета  са коригирани. 
Очакванията са  и ремонтирането на  отсечка разклон 
Воденичане – Иречеково да стане със средства по про-
ект. Общинските съветници ясно разбраха намеренията 
на общинското ръководство и гласуваха единодушно 
„за“ актуализацията на бюджета. Така инвестиционната 
програма от 783 071 лв. нараства на 813 655 лв.

Всичките 17 съветници подкрепиха  предложенията 
за промени в Наредбите №12 за определяне размера на 
местните данъци, №6 за реда и условията за издаване 
разрешение за поставяне на временни преместваеми 
съоръжения, елементи на градското обзавеждане и ре-
кламни, информационни и монументално-декоративни 
елементи, № 5 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги.

Във връзка с  извършване корекция на р.Мараш с цел 
предотвратяване на наводнения на околните земеделски 
земи, ОбС даде своето съгласие и за промяна предназ-
начението на общински земеделски земи за срок от две 
години в полза на МЗХ като едноличен собственик на 
„Напоителни системи“ ЕАД за части от общински имоти 
в землища с.Лозенец и гр.Стралджа.

Ãàëèíà Äèìèòðîâà, íà÷. îòäåë 
ÀÏÈÎ â Îáùèíà Ñòðàëäæà:

„Çà ìåí å ÷åñò äà áúäà ÷àñò îò 
ðúêîâîäíèÿ åêèï íà Îáùèíà Ñòðàëäæà!“

Галина Димитрова е родена в гр.Ямбол. Завършва средното си образование в 
Математическа Гимназия "Атанас Радев" Ямбол, а висше образование - в 

Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов-магистър "Маркетинг и планиране". 
Трудовият си стаж започва като счетоводител в Банка "Хеброс АД", клон Страл-
джа. От началото на 2003г. е служител на Сосиете Женерал Експресбанк АД, а от 
2007г. заема длъжността ръководител на офиса на "Сосиете Женерал Експресбанк 
АД" в гр.Ямбол. През 2016г., след успешно представяне на конкурс, е назначена като 
началник на отдел "АПИО". Омъжена, има едно дете.

- Как приемате ра-
ботата си в общинска 
администрация Страл-
джа?

За мен е чест да бъда 
част от ръководния екип 
на г-н Киров.    Осъзнавай-
ки отговорността, с която 
той пое управлението на 
общината и най -вече не-
говата ангажираност към 
хората, а именно да работи 
заедно с екипа си за тях-
ното благо, мисля че има 
какво да дам от себе си 
за реализиране идеите за 
развитието на общината и 
заедно да ги превърнем в 
реалност.
Това е поредното пре-

дизвикателство, пред кое-
то съм изправена. Като 
човек, който винаги търси 
развитие, мисля че това 
е едно ново поприще, на 
което мога да усъвършен-
ствам придобитите знания 
и опит. Предишната ми 
работа ме направи доста 
отговорна и адаптивна, 
подобри комуникацион-
ните ми умения и ми даде 
възможност да се запоз-
ная с различни практики, 
законодателства и меж-
дуфирмени отношения, 
които мога да използвам, 
за да подобря работата и 
ефективността си.

- Считате ли, че пери-
одът на опознаване вече 
е приключил, ако е така 
- каква е оценката Ви 
за работата в отдела и 
като цяло в администра-
цията, има ли т.н "за-
плетени възли",които 
трябва да се решават?

Аз съм много комуни-
кативна личност, бързо 
се адаптирам, колегите 
ме приеха радушно и ми-
сля, че този период беше 
твърде кратък, защото 
по-голямата част от тях 
ме познават. В отдел "Ад-
министративно, правно и 
информационно обслуж-
ване" са концентрира-
ни основните звена за 
обслужване на клиенти, 
правно и информационно 
обслужване, един от въз-
ловите отдели във всяка 
общинска администрация. 
В екипа и като цяло в ад-
министрацията работят 
доказали се с годините 
професионалисти. Според 
мен основната функция 
на една администрация е 
да работи за хората. Слу-
жителите трябва да имат 
спокойствието и комфорта 
да изпълняват тази функ-
ция и аз ще работя в тази 
насока. Моята задача е да 
ги подпомагам и заедно 
да постигнем по-добро 
качество по отношение 
на административните ус-
луги, насочени към граж-
даните, ще продължим 
да повишаваме админи-
стративния капацитет и 
качеството на работната 
сила в Общината. По от-
ношение на т.н."заплетени 
възли" -не мога да скрия, 
че ги има. За толкова го-
дини професионален опит 
в една изчистена среда, 
каквато е банковата сфера 
едва ли ще се примиря с 
този факт. Има проблеми, 
които съм поставила за 
решаване пред ръковод-
ството и смятам, че съв-
сем скоро ще има видим 

резултат. Знаете в какво 
положение е общината в 
момента, липсата на дос-
татъчно финансов ресурс 
и икономиите, които сме 
принудени да правим ни 
ограничат в действията, но 
въпреки това се надявам, 
че  ще съумеем да постиг-
нем целите, които сме си 
поставили. 

- Споделете основни-
те цели, върху които 
фокусирате вниманието 
си?

Несъмнено основните 
цели, към които ще се 
придържам аз като ръко-
водител на отдел АПИО, 
а така също и колегите 
от целия ръководен екип 
на Община Стралджа ще 
следват принципите, за-
легнали в управленската 
програма на Кмета на 
общината- Г-н Киров- 
законосъобразност, ефек-
тивни действия и видими 
резултати, чуваемост, под-
платена с активен диалог 
с гражданите и бизнеса за 
развитието на общината, 
откритост и гарантиране 
на обществения интерес 
при разходването на об-
щинския бюджет. Несъм-
нено нашата основна цел 
е да спазим обещанията 
пред общността за про-
зрачност в действията на 
администрацията, активно 
усвояване на европейски 
и национални средства 
за реализация на проекти 
при упражняване на строг 
контрол върху качеството 
на изпълнение и гаран-
тиране на устойчивост, 
ефективно управление 

на общинската собстве-
ност, като всичко това 
според мен ще доприне-
се за едно по-устойчиво 
икономическо, социално 
и културно развитие на 
Общината и по - висок 
жизнен стандарт на граж-
даните. Наясно съм пред 
какво предизвикателство 
сме изправени предвид 
болния проблем - висо-
ката безработицата и ни-
ските доходи, които не са 
проблем от вчера или от 

последните година, две.
Сериозен проблем за 

Общината е недостатъч-
ната инвестиционна ак-
тивност както от страна на 
местни, така и на външни 
инвеститори. Ето защо 
в плана за развитие са 
предвидени мерки за подо-
бряване на бизнес- средата 
за инвестиции в сферата 
на селското стопанство, 
участие на общината в 
Програми за обучение на 
трайно безработни – по 
професии, свързани със 
селскостопанската дей-
ност, подобряване на ин-
фраструктурата и не на по-
следно място -реновиране 
и адаптиране на културни 
ценности, с цел подобря-
ване туристическия потен-
циал на общината.

- Ваша е отговорност-
та по провеждане на 
търгове и обществени 
поръчки, каква е систе-
мата, която прилага об-
щината? Дайте Вашата 
оценка за тази дейност.

Към настоящия момент 
в община Стралджа няма 
обособено отделно звено 
"Обществени поръчки".
След приемане и утвър-
ждаване на новата струк-
тура в общината, считано 
от 01.04.2016г.дейността 
по обществените поръчки 
се осъществява от служи-
тели в отдел "АПИО". Тази 
промяна доведе до разгра-
ничаване на отговорността 
и процесите на отделните 
етапи в изпълнението на 
една обществена поръчка, 
т. е. не се осъществява 
само от един служител, а 

в процеса са ангажирани 
и служители от другите 
отдели, в зависимост от 
спецификата на обществе-
ната поръчка. Това пък от 
своя страна води до пълна 
прозрачност на целия про-
цес от откриване на проце-
дурата до приключването 
й. В състава на комисиите 
за разглеждане, оценка и 
класиране на кандидатите 
за всяка една обществена 
поръчка участват служите-
ли с доказан опит в профе-

сионалната сфера, в която 
работят.
За мен сроковете винаги 

са били приоритет, поне 
в предишната ми работа 
бяха от голямо значение 
и ще продължа да работя 
по същия начин заедно с 
колегите от целия екип в 
дух на законосъобразност, 
приоритетност на общест-

вения интерес, публич-
ност и прозрачност.  

– Моля да отправите 
послание към Вашите 
колеги от общинска ад-
министрация Страл-
джа, както и към жите-
лите на общината.

– Посланието ми към 
жителите  на  община 
Стралджа е да бъдат по-
зитивно настроени хора. 
Те заслужават по-добър 

начин на живот и аз ще дам 
максимум усилия това да 
бъде постигнато. Надявам 
се искрено аз и колегите 
ми от общинска адми-
нистрация да работим за 
по-доброто бъдеще на на-
шите деца с идеята те да 
ценят родното си място, 
превръщайки го в тяхно 
професионално поприще.
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Деца продават зеленчуци

„Êóïåòå çåëå, ïðàç îò íàñ!“

Ако някой мисли, че на пазара в Стралджа няма нищо 
интересно, нека пита малките от ДГ“Здравец“, които в 
красивия есенен ден застанаха зад сергиите в ролята 
на продавачи. Предлаганите зеленчуци и плодове при-
влякоха вниманието на купувачите, които, заразени от 
детските усмивки и настойчивост, развързаха кесиите. 
Есенният детски пазар,  осъществен по идея на опит-
ните педагози Ваня Пенева и Пенка Узунова , всъщност 
е разиграване на ситуация която цели запознаване на 
малките с плодовете и зеленчуците и провокиране на 
интерес към отношенията продавач-купувач. 

След много пазарни емоции децата продължиха 
есенната тема с рисунки „Есенни багри“, които после 
подредиха в изложба.  

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Äîêàçàíè êîìïþòúðíè 
çíàíèÿ è óìåíèÿ 

Óñïåøíî ïðåäñòàâÿíå íà ÑÓ “Ï. Êð. ßâîðîâ“ â 13-òî èçäàíèå íà 
òðàäèöèîííîòî ñúñòåçàíèå ïî èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè "Äæîí 

Àòàíàñîâ-Áàùàòà íà êîìïþòúðà”
По повод 113 години 

от рождението на Джон 
Атанасов на 4 октомври  в 
родното му село Бояджик 
се проведе състезание по 
информационни техно-
логии в което участваха 
отбори от 9 училища - 
ОУ „Димчо Дебелянов" 
- Ямбол, ОУ „Д-р Петър 
Берон" – Ямбол, ПГ „Ва-

сил Левски" – Ямбол, 
ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий" - с. Бояджик, 
ОУ „Св.Паисий Хилен-
дарски" - с. Роза, СУ „Св.
Паисий Хилендарски" 
- село Скалица, СУ „П. 
Яворов" – Стралджа, СУ 
„Д-р Петър Берон" – Бо-
лярово, както и ОУ „ Д-р 
Петър Берон" от село 

Жельо войвода. 
В първия кръг учас-

тниците представиха пре-
зентации на тема „Един 
ден без компютър", а във 
втория създадоха компю-
търна рисунка. Със зна-
нията и уменията, които 
показаха нашите ученици 
Ивайло Йорданов, Ми-
рослав Великов и Елина 

Андонова доказаха, че 
са достойни наследници 
на делото на Джон Ата-
насов. 
Крайното класиране 

подреди отборът на СУ 
"П.К.Яворов" гр. Страл-
джа на III място, а компю-
търната рисунка на Елина 
Антонова беше отличена 
с второ място. Браво!!!

Äåí íà åâðîïåéñêèòå 
åçèöè â ÑÓ “Ï. Ê. ßâîðîâ“

 В СУ “П. К. Яворов“ Стралджа  отбелязаха  Денят 
на европейските езици.  Учениците от шестите класове 
се запознаха чрез кратка презентация с европейското 
езиково разнообразие, научиха защо е важно да се изу-
чават чуждите езици. Последва вълнуващо състезание 
между отборите на VIa и VIб класове. То премина в 
четири кръга като състезателите отговориха на въпро-
си на английски език, разпознаваха забележителности 
от Великобритания и Русия, откриваха граматични 
и правописни грешки, решаваха интересен ребус на 
руски език. Силите бяха почти равни, но както на 
всяко състезание победителят беше един -  отборът на 
VIa клас. Неговите опоненти изостанаха само с една 
точка. Всички бяха развълнувани, особено публиката и 
преподавателите. Директорът на училището  Валентина 
Маринова поздрави  участниците и награди най-добре 
представилите се. 

Íàãðàäè îò îáëàñòíèÿ êîíêóðñ çà äåòñêà 
ðèñóíêà „Ñ î÷èòå ñè âèäÿõ áåäàòà”

Ученици от СУ 
"П. К. Яворов" - 
Стралджа  полу-
чиха награди като 
победители на об-
ластно ниво от На-
ционалния конкурс 
за детска рисунка 
„С очите си видях 
бедата”, органи-
зиран от ГД „По-
жарна безопасност 
и защита на насе-
лението” – МВР с 
партньорството на 
Министерство на 
образованието  и 
науката и Нацио-
налният дворец на 

децата.
Отличените млади художници  са: 
II място за Габриела Миткова Митева, IIа клас в първа 

възрастова група от 6 до 9 години
В трета възрастова група от 15 до 18 години:
I място Никола Петров Йорданов - Xa клас
II място Силвия Йорданова Йорданова - Xa клас
III място Василена Минкова Добрева - Xa клас
Областният управител Димитър Иванов и комисар 

Йордан Събев директор на Регионалната дирекция 
«Пожарна безопасност и защита на населението» Ямбол 
връчиха наградите на отличилите се на церемония в 
залата на Областна администрация Ямбол.

Äåòñêî ïîëèöåéñêî óïðàâëåíèå â ÑÓ “Ï.Êð.ßâîðîâ“
    В рамките на Националната програма на МВР в СУ“П.

Кр.Яворов“ БЧК –Ямбол стартира реализирането на първите 
поредица от обучения, насочени към ученици от пети клас, 
членове на сформираното „Детско полицейско управление“. 
Основната цел е ранна превенция на подрастващите чрез 
натрупване на теоретични и практически знания, формиране 
на умения за опазване на своя живот и този на приятелите 
, за справяне в трудни ситуации – в къщи, на училище, на 
улицата, за своите права и отговорности, за работа в екип, 
уважение и толерантност към другите.  

    Доброволци и служители от БЧК всеки месец по график 
ще посещават учениците като им помагат в усвояването на 
знания и умения за оказване на първа помощ, психосоци-
ална подкрепа, превенция на пътния и водния травматизъм 
и др. След опознавателната първа среща темата за разговор 
беше „Рискове от ухапване от куче и мерки за оказване на 
първа помощ“.

С успешно представяне  на 
VІІ-те републикански състе-
зания в Албена се поздравиха 
представителите на  Младеж-
кият противопожарен отряд /
МПО/ „Млад огнеборец“ при 
СУ“П.Кр.Яворов“ Стралджа. 
В двете дисциплини „Бойно 
разгръщане на състезателна 
пътека“ и „400м. щафетно 
бягане с препятствия“/пожар-
на щафета/ 12-те момчета на 
възраст от 12 до 16г. – Антон 
Кавалджиев, капитан, Миро-
слав Великов, Ивайло Русев, 
Верхат Айвазов, Йордан До-
брев, Михаил Терзиев, Петър 
Райнов, Георги Димитров, 
Илия Нихорлиев, Стилиян 
Узунов под ръководството на 
инспектор ДПК и ПД/ Държа-
вен противопожарен контрол 
и превантивна дейност/ Антон 
Костов от РС ПБЗН  показаха 
силен спортен дух, дисци-
плина и екипност. Така при 
сериозната конкуренция на 28 
отбора при първата дисципли-
на постигнаха 20, а при втората 
– 11 място,  при комплексното 
класиране достигнаха   19 
място. Въпреки това оценката е 
много добра. „Всички вложиха 
цялата си енергия, знания и 
умения! Показаха самооблада-
ние, отговорност, дисциплина, 
което е добра заявка за по-на-
татъшни състезания.“, твърди 
инсп.Костов. Потвърждава го и 
Стоян Георгиев, пом. директор 
на СУ “П. Яворов“ който при-
дружаваше отбора. 

     Заедно с равносметката 
от представянето момчетата и 
техните ръководители  подна-
сят специална благодарност 

към кмета на общината Атанас 
Киров и зам.-кмета Иванов 
Иванов, към директора на СУ 
“П. Яворов“ Валентина Ма-
ринова и Стоян Тенев, нач. на 
РС ПБЗН Стралджа за съдей-
ствието  и активната подкрепа 
на отбора. Като победители в 
областното състезание мом-
четата от Стралджа имаха 
мотивацията да представят 
добре областта и ако не са сред 
победителите то натрупаха 
много ценен опит, който ще 
им потрябва за догодина. Тре-
нировъчната дейност ще бъде 
по-сериозна още повече, че 
предстои ново попълнение на 
мястото на навършилите 16г. 

    За своята твърде кратка 
история  от създаването през 
2010г. до сега МПО “Млад 
огнеборец“ при СУ “П. Яво-
ров“ Стралджа  доказа, че е 
един силен колектив, който 
упорито преследва целите 
си – повишаване физическата 
дееспособност и развитие на 
трайни практически умения, 
готовност за правилни дейст-
вия при пожар, стихийни бед-
ствия , аварии, изграждане на 
добри физически качества и 
добродетели.

След състезанието по съв-
местно решение отборът ре-
лаксира с полезна и интересна 
разходка във Варна. Разглеж-
дането на пристанището  и 
корабите от регата“Тол шипс“, 
посещението на Военно-ис-
торическия музей доставиха 
истинско удоволствие на мом-
четата. 

Завръщайки се в Стралджа 
младите огнеборци  споделиха 

„Ìëàä îãíåáîðåö“ ïîêàçà ñèëåí ñïîðòåí äóõ
впечатленията 
си с приятели 
и съученици. 
От  името  на 
ръководството 
на училището 
директорът Ва-
лентина Мари-
нова поздрави 
момчетата  и 
техният ръко-
водител добавяйки и  благодар-
ност към Стоян Тенев, нач. РС 

ПБЗН с уверение, че съвмест-
ната работа ще продължава с 
надежда за нови успехи.  
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Â ÎÓ “Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé“ Çèìíèöà:

„×åòåì, çà äà çíàåì!“
Пет дни, в които четене-

то измести всички останали 
забавления, пет дни , в кои-
то нито едно дете не остана 
без книжка. Инициативните 
прояви с посвещение на 
Националната седмица на 
книгата привлякоха внима-
нието на по-малките и на 
големите. 

   На  откриване на  Сед-
мицата на четенето  дирек-
тора Галина Александрова 
припомни значението на 
знанието, което започва 
от първото „а, бе“ и при-

кани децата всеки ден да 
отделят време за четене. 
Стихотворението „Детенце 
хубаво, пиленце любаво”, 
рецитирано от  ученици  
IV клас, е последвано от 
драматизация на приказката 
„Заключено съкровище”. 
Артистите от V и VI клас се 
справиха повече от чудесно 
и заслужиха аплодисмен-
тите.

   Инициативата „Нашата 
библиотека” ангажира вни-
манието на   всеки клас и 
всяка група , сформираните  
малки библиотеки от книги 

на ученици и учители бързо 
станаха най-посещаваното 
място. В часа на класа и в 
часовете за занимания по 
интереси в ЦДО децата 
прочетоха любими стихо-
творения и откъси от лю-
бими книги.

    Много емоции имаше в 
състезанието по български 
език „Език свещен на моите 
деди”.  Група ЦДО V – VIII 
клас доказаха, че са добри 
ученици и имат необхо-
димия запас от знания по 
български език.

Ученици от всички кла-

сове с желание се включиха 
в представяне на творчест-
вото, кратки биографични 
данни за известни бъл-
гарски поети и рецита-
ция на техни стихотво-
рения. Стихотворенията 
„Малък Петко” и „Голям 
Петко”рецитираха  ученици 
от II клас.

    При закриването на 
Националната седмица на 
четенето директорът на 
училището Галина Алек-
сандрова  връчи  грамоти на 
най- активните участници в 
инициативата.

В СТРАЛДЖА

Åñåííî èçîáèëèå íà 
ñòèõîâå è ïðîçà
Третото издание на Националния литературен кон-

курс на името на  Станка Пенчева „Дървото на живота“ 
се радва на небивал интерес. До момента пристигналите 
творби за участие в конкурса са над 200 като голяма 
част от авторите имат в биографията си не малко из-
дадени книги и литературни награди от национални 
и регионални конкурси. Организаторите приветстват 
желанието на млади и зрели творчески личности да зас-
видетелстват уважението си към талантливата поетеса 
Станка Пенчева. Творбите, които са от всички краища 
на България, носят богато разнообразие, творческо 
въображение и доказателство за талант. Членовете на 
журито, независимо един от друг, поетапно  оценяват 
участниците в двете категории „поезия“ и „проза“ като 
крайната оценка ще бъде сборна. Крайният срок за 
изпращане на творби за конкурса е  20 октомври. Обя-
вяването на резултатите и връчването на наградите ще 
стане  в Деня на народните  будители - Първи ноември 
в Стралджа. 

Ïîåòè÷åí ÷àñ
В рамките на Седмицата на четенето в ОУ"Св.Св.Кирил 

и Методий " гр.Стралджа се проведоха серия от мероприя-
тия с учениците от начален етап. Първокласниците и уче-
ниците от трети клас  участваха в  "Маратон на четенето" 
,  в поетичен час  учениците от ІІ - ри клас рецитираха 
любими стихчета , състезателна игра"Що е то?" създаде 
настроение в  ІV клас. Децата посетиха библиотеката, 
където разгледаха детския кът, разгръщаха книжки с 
илюстрации, задаваха въпроси, за да си пожелаят взаимно 
нови вълнуващи литературни срещи.

В ДГ „Здравец“ четат и се забавляват

Ïúðâè ñðè÷êè, ïúðâà 
ðàäîñò ñ êíèæêè
Много 

з а б а вл е -
ние и ра-
дост има-
ше за де-
цата от ДГ 
“Здравец“ 
Стралджа 
в  Седми-
цата пос-
ветена на 
четенето. 
П о д н а -
с я й к и  в 
ръцете на 
м а л к и т е 
н а й - и н -
тере сни -
те детски 
к н и ж к и 
у ч и т е л -
ките  пре-
върнаха в 
п р а з н и к 
деня. Нели 
Тончева Кавалджиева предложи на най-малките от първа 
група приказката „Червената шапчица“, която истински 
ги развълнува. Минутки по-късно вече  сами представяха 
героите, разпознаваха добрите и и лошите, забавляваха се 
да влизат в ролята и на познати герои като Кумчо Вълчо 
и Кума Лиса. 

 По-големите от трета и четвърта група  посетиха 

библиотеката в Стралджа, където им бяха представени 
щандовете с детска литература, разгръщаха книжките с 
илюстрации, попиваха всичко, което им каза библиотекаря. 

Денят продължи със забавления навън в къщичка на 
приказките където трябваше да разпознават приказни 
герои. Майсторите в рисуването се заеха с оцветяване, не 
мина и без веселба с хорце. 

Не по-малко интересно беше и в групите на ДГ – Ло-
зенец. И там децата бяха скъпи гости на библиотеката.

Това , което малчуганите запомниха, е че трябва да 
обичат книжките, които ще им дадат всички необходими 
знания. А учителите, които с огромно желание изграждат 
любов и истина, ще се надяват, че семената, които посяха,  
ще дадат добри плодове.

ФОТООКО
Във всеки дом се пазят архивни снимки, които говорят 

много за миналото на Стралджа. За тези семейни ценности 
ни напомня  Стойка Куртева, която предостави  снимка на 
стралджански младоженци от 1949г. 

Атанаска Йорданова Куртева и Курти Атанасов Куртев 
сключват църковен брак на 16 декември 1949г. в църквата 
„Св.Архангел Михаил“ Стралджа. Фотографът е запечатал 
момента  на излизане от храма. Снимката „говори“ много 
за тогавашните обичаи в селището, за облеклото на младо-
женците, за отношението към събитието, за скромността 
и почтеността.

ËÎÇÅÍÅÖ ÂÚÇÐÀÆÄÀ 
ÑÂÎß ÑÚÁÎÐ
Тази година сбора на с. Лозенец ще се състои на 

22.10.2016г. Поканваме жители и гостите на селото от 
17ч. на площада. Оркестър " Преслав " ще се погрижи 
за доброто ни настроение. Ансамбъл " Росна китка " ще 
танцува за нас. 

Да празнуваме заедно!

Ïðèåìàò âîéíèöè
До 28 октомври 2016г. във Военно окръжие Ямбол се 

приемат документи за кандидати за военнослужещи в 
Сухопътните войски на Въоръжените сили на Република 
България. За град Ямбол /район Кабиле/ се приемат 60 
военнослужещи за в.ф.52590 и в.ф.54 100. Кандидатите 
трябва да отговарят на общите изисквания за прием на 
военнослужещи на войнишки длъжности, както следва: да 
не са по-възрастни от 32 години /при приемане на промени 
в ЗОВСРБ, възрастта може да бъде променена по време на 
кандидатстването/, да не са осъждани и следствени, да са 
годни за военна служба, да нямат друго гражданство освен 
българско, да притежават средно или по-високо образова-
ние. Могат да кандидатстват и лица освободени от военна 
служба по организационно щатни промени, не по-възраст-
ни от 47г./43г./ и не са изминали 5г. от освобождаването 
им от военна служба. За справки и повече информация в 
офиса за водене на военен отчет на община Ямбол.
Контакти
 гр. Ямбол, ул.Търговска 11 и телефони 66 22 41 и 66 

22 56 или 0895599687 Петър Петров.
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Âñòúïèòåëíà êîíôåðåíöèÿ ïî ïðîåêò „Ñ îòãîâîðíîñò è ãðèæà 
çà äåöàòà îò 0 äî 7 ãîäèíè îò îáùèíà Ñòðàëäæà-2“

Ñ ïî-ãîëÿìà óâåðåíîñò çà 
óòðåøíèÿ äåí

 
В община Стралджа стар-

тира поредния социален про-
ект, който се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд. 
Той е на обща стойност 243 
477 лв. и има продължител-
ност 26 месеца.

На конференцията при-
състваха Койка Тодорова 
- зам.кмет, Иван Иванов - 
зам.кмет, д-р Дора Йовчева, 
общински съветник и пред-
седател на ПК по социални 
дейности, доставчици на ус-
лугите по проекта, потреби-
тели, бъдещи потребители, 
специалисти в социалната сфера, граждани.

Изразявайки  задоволството на общината от изпълнението на този важен социален 
проект и мултиплицирането му в бъдеще Недялка Димитрова, нач.отдел „Хумани-
тарни дейности“ и ръководител на проекта, представи дейностите и целите му.

С реализацията на проекта „С отговорност и грижа за деца от 0 до 7 години от 
община Стралджа-2“ общината подкрепя дейността на създадените по Проекта за 
социално включване интегрирани групи за ранно детско развитие, вкл. деца с ув-
реждания и техните семейства както и бъдещи родители. Общата цел – превенция 
на социалното изключване и намаляване на бедността чрез подкрепа на децата в 
ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, 
формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на 
училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и 
предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции, ще се постига 
чрез заложени многостранни дейности. Те са свързани с предоставяне на психоло-
гическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители, семейно консул-
тиране, индивидуална и групова работа, здравна детска консултация и дейности по 
превенция на заболяванията, допълнителна педагогическа подготовка за повишаване 
училищната готовност на децата за равен старт в училище и др.

За предоставяне на интегрирани услуги по проекта на щат са назначени 6 кон-
султанти от които 1 ръководиттел, 2 социални работници, 2 медиатори и 1 психо-
лог. Назначени са и 9 консултанти на граждански договор - педиатър, мед.сестра, 
гинеколог, акушерка, юрист, стоматолог, педагог и 2 медиатори. Потребителите на 
тази услуги ще са:

• 300 семейства като общо за двете години по реализация на проекта те ще 
достигнат 450.  

• 250 деца/родители на които ще бъдат извършени 700 прегледи, като за двете 
години ще достигнат 330 деца/родители и извършени 1400прегледа.

Високата оценка за поредния социален проект се корени в насърчаване соци-
алното включване и сближаване, осигуряване възможност за деца в риск да бъдат 
пълноправни членове на обществото. С реализирането на проекта се очаква пови-
шаване компетенциите на потребителите в различни сфери на обществения живот 
и конкурентоспособността на пазара на труда.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 
социален фонд
Община Стралджа
BG05M9OP001-2.004-0008-С01  
„С отговорност и грижа  за деца от 0 до 7 години от
община Стралджа – 2 ”

За ловците от страл-
джанско очакването 
на новия ловен сезон 
за едър дивеч е по-ху-
баво от очакването на 
Нова година. Защото 
знаят, че предстоят 
щури емоции. Въобра-
жението се подклажда   
от  ярките сънища с ог-
ромни глигани и пред-
варителните оживени 
разговори за това кой 

„Ëîâúò å øåïîò íà ëèñòà  
è ïðåñëåäâàíå íà äèâå÷…“

представилите се са 
ловните дружинки на 
Стралджа ІІ и Иречеко-
во, които имат отстре-
ляни съответно по 4 и 
5 прасета.  Дружинката 
в Недялско се отчете с 
две, а ловците в Зимни-
ца, Леярово, Първенец 
„поддържат огъня“ с 
по едно. След добра-

та слука  по традиция 
всяка дружинка орга-
низира свой празник 
с конкретни доказа-
телства за кулинарни 
способности и много 
наздравици. Не минава 
и без задължителното 
надлъгване за ловни 
подвизи. Със сигур-
ност се намира някой, 

който да  свали унесли-
те се в ловен пукот  на 
земята и да напомни, 
че „ловът е шепот на 
листа  и преследване 
на дивеч, но най-ве-
че…шепот на листа“ 
така ,че в очакване на 
новия уйкенд да стягат 
пушките и повечко да 
се молят за слука.

как ще се справи. 
Всичко в реда на 
нещата! За къс-
мет в района  на-
личието на едър 
дивеч е в доста-
тъчни количества 
и  в първите десет 
дни от началото 
на сезона отстре-
ляните диви сви-
не  достигнаха 14. 
Сред най-добре 

Ïúðâèÿò ïðàçíèê íà „Íàñòðîåíèå 2016“
Денят на възрастните хора  е първият 

празник, който отбеляза новосформирания 
клуб на пенсионерите „Настроение 2016“ в 
Стралджа. Гост на събитието беше Живко 
Ангелов, председател на ОбС, който поднесе 
поздравителен адрес от името на кмета на 
общината Атанас Киров прибавяйки и свои-
те сърдечни пожелания към присъстващите.

Председателят Пенка Митева Илиева  
също поздрави своите членове изразявайки 
увереността, че клуб „Настроение 2016“ 
тепърва ще доказва възможностите си. 
Последвалите песни и хуморески дадоха 
ясна заявка, че новата организация ще 
търси своето достойно място в обществения живот на общината. Малката фолклорна 
група,  представена от ентусиазирани жени в прекрасните народни носии на Стралджа, 
изпълниха специално подготвените народни песни и получиха заслужени аплодисменти. 
Хуморът на Пенка Митева повдигна настроението на всички. „Това е само началото!“, 
категорична е г-жа Митева с обещание тепърва клубът да представи талантите си.

60 – ãîäèøíèòå ïðàçíóâàõà
Точно шест десетилетия отбеляза набор 1956 г. в 

Стралджа. С тържество в което взеха участие „момчета“ 
и „момичета“ родени в Стралджа, получили образова-
ние в родното училище. По-късно не малка част от тях 
продължават във висши и полувисши учебни заведения, 
създават семейства, градят кариера. За набора , който се 
оказва един от най-големите в Стралджа, за постигнатите 
успехи говори Гела Георгиева, организатор на срещата. 

„В тази нощ нека останем мечтатели,
Погледи нека назад да обърнем
Нашето минало нека да върнем,
Всичко да бъде както е било…“
Поетично прикани приятелите си тя, за да последват 

интересни минути и часове на веселие, на разговори, 
спомени, танци. 

Една неповторима вечер, която всички ще добавят към 
спомените си.

Читателите ни пишат
Чрез в.“Стралджански 

вести“ искам да се обърна 
към вас, уважаеми граж-
дани на гр. Стралджа, и 
да  споделя моята изклю-
чителна благодарност към 
г-жа Жулиета Иванова. Ще 
обясня защо.

   Мъжът ми Теньо беше 
много сериозно болен. В 
отчаянието си, въпреки 
лечението, се обърнах за 
помощ и към  г-жа Иванова. 
Тя се отзова и започна с 
нейните лечебни масажи. 
Нямахме никаква надежда, 
но подобрението не закъс-
ня. Сега съпругът ми е в 
добро състояние. Вече не 
е прикован към леглото. 
Придвижва се , макар и с 
инвалидна количка.

  Благодаря на г-жа Ива-
нова! Нека е жива и здрава и 
да помага на съгражданите 
ни, както помогна и на нас.

Сем. Дженеви, гр. 
Стралджа
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На сн. Фелдфебел  Симеон Андреев Стефанов, 
носител на Георгиевски кръст за храброст

Ñïîìåí çà Áàëêàíñêèòå âîéíè

Òåæêàòà áèòêà ïðè Êóêóø
 Много са участниците в 

Балканските войни от Страл-
джа. Жив е споменът за тези, 
които оставиха костите си по 
бойните полета. Всеки разказ 
днес за мъжеството на бъл-
гарската армия дава пример за 
родолюбие.

Атанас Симеонов от Лозе-
нец е потомък на участници в 
Балканските войни:

  „Двама смели и силни мъже 
от нашето семейство участват в 
Първата световна война. Дядо 

ми Симеон Андреев Стефанов 
с чин фелдфебел  и брат му 
Железчо Андреев Стефанов, 
с чин ефрейтор, се сражават 
в тежката битка при Кукуш. 
На 21 юни 1913г. при много 
тежко сражение, което води 11 
пехотен полк , на 41 г. загива  
Железчо Андреев Стефанов. 
В Лозенец той оставя четири 
невръстни деца – сирачета.“ 

Какво знаем за тази битка? 
Съдбовното сражение се води 
през лятото на 2013г. между 

гръцките и български войски. 
На тази територията живеят 
българи. Подстъпите към Ку-
куш, отбранявани от Втора 
бригада на Трета Балканска 
дивизия, са нападнати от че-
тири гръцки дивизии. Бойните 
действия се водят при огромно 
числено превъзходство на гър-
ците. Непоколебима и твърда 
е съпротивата на българските 
бойци, стига се до ръкопашни 
схватки и щиков бой.  Българи-
те задържат гръцкото настъп-

ление до сутринта на 21.06, 
когато след неуспешен опит 
за контраатака, се изтеглят на 
север. В историческите доку-
менти остават фактите: над 
5500 убити и ранени българи.

   Днес  битката   е само 
история. Опожареният  Кукуш 
отдавна не е българска тери-
тория. А сигурно малцина са 
тези, които знаят, че точно  това 
градче  е родно място на Гоце 
Делчев, Христо Смирненски, 
Тома Измирлиев.

Òàíêèñòè

Â ëåäåíèòå âîäè íà òóíäæà
Занятието беше бригад-

но и включваше по-дълъг 
преход. Нощта беше тъм-
на и мъглива. Танковете с 
грохот се придвижваха  по 
разкаляния селски път.От 
неравностите от време на 
време губех контрол вър-
ху обстановката. Поради 
гъсто застроените селски 
къщи едва смогвах да по-
ставя оръдието на танка ту 
в походно , ту в бойно по-
ложение. Силен челен удар 
ме извади от нормалното 
състояние.  Вперих поглед 
през перископа за нощно 
виждане, едва успях да за-
бележа в мъглата  силуета 
на селската кръчма с която 
се разминахме. Напускайки 
заселения район към билото 
на Ст.планина получихме 
заповед за стрелба по све-

тещи мишени. Една от ос-
новните ми задачи беше да 
съблюдавам за правилното 
зареждане на оръдието. Ко-
гато пълнача сръчно отвори 
клина  за зареждане на боен 
снаряд от добре смазаното и 
приготвено за стрелба дуло 
се изхлузи здрава стъклена 
бутилка със сунгурларско 
вино. Веднага чувството 
ми на съобразителен боец 
подсказа, че бяхме отнесли 
кюшето на селската кръчма 
зад което бяха рафтовете с 
напитките. Нашият късмет 
беше бутилка сунгурларско.

На разсъмване нагазихме 
в ледените води на Тунджа 
при с.Веселиново. Жиро-
полукомпасът показваше 
зададения азимут. Всички 
в екипажа бяхме завър-
шили леководолазен клас 

и това изпитание не ни 
безпокоеше. Движехме се 
по чакълестото дъно  на 
пълноводната река. Добре 
херметизираната машина с 
ръмжене следваше зададе-
ния градус. Силен тласък 
отляво  и леко завъртане 
ме накара да подам команда 
„Стоп“. Машината замря 
на място и ние се оказа-
хме в средата на речното 
корито на няколко метра 
под водата. Със скъсана 
верига. Подадох команда за 
проверка  изправността на 
леководолазните костюми 
с които бяхме оборудвани 
и подготовка за потапяне. 
Следваше изпитанието за 
което бяхме се готвили бли-
зо две години. Благодарение 
на бързите и съвместни 
действия на екипажа, след 

двучасова борба с при-
иждащите ледени късове, 
веригата беше възстановена 
и ние отново бяхме в строя. 
Изпълзяхме по стръмния 
обрасъл с гъсти върбалаци  
бряг и застанахме на разка-
ляния полски път. Водата 
с клокочене изтичаше от 
десантния люк. Бързахме 
да се освободим от леково-
долазните костюми. Щом 
нахлузих мокрия шлемо-
фон, в ушите ми прогърмя 
металическия глас на рот-
ния командир „Броня“ тук 
„Орел“, как ме чуваш?“ 
След получените кратки 
указания машината изрева 
и се понесе към указания 
рубеж. Едри пръски вода 
и кал хвърчаха във всички 
посоки. От далеч се чуваше 
канонадата на започващия 

бой. Силно бръмчене във 
въздуха ме накара да пог-
ледна през отворения люк. 
В късчето небе над мен с 
отличителни знаци кръже-
ше въртолета на команд-
ващия занятието. „Броня“ 
тук „Орел“ продължаваше 
да се чува в ефир гласът 
на командира. Занятието 

продължаваше.Зад нас се 
движеха с ускорено темпо 
мотострелковаците, а зад 
тях – на прилично раз-
стояние, издигайки топла 
пара, се  приближаваше и 
полевата кухня, която много 
обичахме.

Атанас Симеонов, 
Лозенец

×åñòèòè 80 ãîäèíè
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   През ок-
томври  Сте-
фан  Димов 
Цонев ,  моят 
добър  и  ра-
ботлив стопа-
нин, навърш-
ва своите 80 
години. Праз-
никът се обо-
гатява и с от-
белязването на 
нашите 56 го-
дини сговорен семеен живот. Искам чрез страниците 
на в.“Стралджански вести“ да го поздравя сърдечно.

Пролетта тихо си замина, отмина и лятото, дойде 
есента. Листата окапват, полята запустяват. Така е в при-
родата, но същият е и кръговрата в живота. Годините на 
младостта отминаха бързо, косите ни сребреят, в очите 
няма онзи плам, но обичта ни  остава като пролетта.

Бъди ни жив и здрав, спокойни да са старините. Спо-
мените , хубави и лоши, ще ни напомнят за извървения 
съвместен път ръка за ръка, рамо до рамо.

ЧЕСТИТ ДА СИ!
Минка Стефанова, Стралджа

Пенсионерските клубове „Дълголетие“ и „Златна есен“ 
в Стралджа се обединиха от идеята да празнуват заедно. В  
Деня на възрастните хора залата отесня видимо. Мъже и 
жени прииждаха с надеждата да се повеселят, да докажат, 
че социалните контакти , клубната дейност ги обединява и 
зарежда с добра енергия. Председателите Донка Атанасова и 
Атанас Балъкчиев отправиха топли приветствия, припомниха 
значението на празника, изразиха всеобщата увереност, че 
Стралджа ще продължава да дава пример за съвместна работа 
между организациите. Приятно прозвуча  поздравителният 
адрес от името на кмета Атанас Киров, който заедно с пода-

рък празнична торта ,  поднесе Роска Стойкова, секретар на общината. 
„С поклон пред белите  коси и мъдростта ви, с уважение към стореното през годините в името и за 

благото на родния край, искам да пожелая на всеки един от вас най-доброто, което заслужавате: здраве 
и достоен дълголетен живот. Защото вие дадохте и давате на този град , на тази община себе си – своя 
опит, старание и умения. В едно цивилизовано общество няма 
нищо по-естествено от обичта, грижата, уважението и при-
вързаността към възрастните хора. Не може да не бъде оценен 
по достойнство стремежът ви да сте полезни на семействата 
си и на обществото. И вие го правите – наред с грижите по 
деца и внуци, правите го с мъдрост и благородство. Изразявам 
своята почит и възхищение  за активния обществен живот, за 
трудолюбието, за родолюбието, за благородството ви. 

    Благодаря ви! Уверявам ви, че община Стралджа винаги 
ще изразява  съпричастност и подкрепа към всички пенси-
онерски клубове, към всеки от вас! Като се присъединявам 
към вашия празник, от името на общинското ръководство, желая здраве на вас и вашите семейства, на 
вашите близки. Нека тяхната и нашата обич и признателност изпълват дните ви с радост и щастие!“ 
се казва в поздравителния адрес.

   Присъстващите запомниха топлите думи и коментираха със задоволство вниманието засвиде-
телствано от г-н Киров. Празникът продължи със слово за пенсионерите  което прочете Николинка 
Стойчева.     „Обичаме всичко онова, което наследихме от нашите родители. Песни , танци, обичаи, 
поговорки, приказки… Богати сме, силни сме и желанието ни е да предаваме всичко това на децата и 
на младите. В пенсионерските клубове има една особена атмосфера, в която българския дух и традиции 
са ярки и непреходни. Не липсват песни, хумористични сценки , игри  и други забавления. Искаме да 
покажем, че когато сме заедно се чувстваме най-добре. Няма грижи, няма вопли, има само веселба.“ 
Така определи тя пенсионерския клубен живот в Стралджа. По повод Световния ден на поезията не 
пропусна да отправи специални поздравления към поетът Георги Александров, председател на ОбС 
на пенсионерите. Вместо отговор г-н Александров заедно с Атанас Балъкчиев, председател на клуб 
„Златна есен“ прочетоха свои стихове. Със своите изпълнения на народни песни и много хумор  пред-
ставителите на двата клуба превърнаха  празника във вечер на талантите.

Êëóáîâå ïðàçíóâàò çàåäíî

Íàñòðîåíèå  áåçêðàé

С обич, с уважение към 
годините  и постиженията в 
семейството , в труда, в обще-
ството. Празнуват със сърце 
тези възрастни хора на по 70, 
80 и повече години. И дават 
пример за разбирателство , за 
колективност, за взаимност.

   Поредният колективен 
рожден ден направи щаст-
ливи две жени за които въз-
растта въобще не е мерило 
за остаряване. Минка Бал-
това/70/ и Руска Балтова/80/ 
притежават енергия за завиж-
дане, хумор, който освежава 
и сръчност, която предизвик-
ва уважение. Натрупаната 
мъдрост  те показват без да 
се натрапват, но появят ли 
се в клуб “Дълголетие“ със 
сигурност се случват добри 
и весели събития. Затова 
колегите ги възнаградиха с 
много пожелания и подаръци. 

В общия празник не по-
малко щастливи бяха и ос-
таналите рожденици – Дон-
ка Атанасова, достолепния 
председател на клуба, Донка 
Миронска, неизчерпаема на 
идеи, Сирма Тодорова, ма-

Êàê ïðàçíóâàò äúëãîëåòíèöèòå?
кедонката със здрав дух, Дора Топчиева, Димка 
Пепелова, Иванка Христова, Янка Атанасова, Ма-
рия Мирчева – все интересни и достойни жени от 
които можеш да научиш много. С поздравления 
за рождениците водещите Николинка Стойчева 
и Марийка Колева  предизвикаха вълнение и ра-
дост. Песните и танците допълниха празника. А 
всички, които имаха късмета да са на отрупаните 
с ястия маси, задълго ще помнят събитието.
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Посетителите  в  Община 

Стралджа  имат възможност  да 
проследят кои са личностите  из-
бирани за кмет през годините. В 
коридора  таблото със снимките 
е обогатено с нови, които са из-
дирени с помощта на граждани-
те. Така редом с познатите лице 
оглавявали общината от 60-те 
години до днес като Тяна Толева,  

Курти Илиев, Божил Димитров, 
Иван Димитров и другите от 
най-новата история вече са и 
тези на Неделчо Минков,  един-
ствения избиран  за  депутат в 
две Велики народни събрания 
и още  две обикновени, Георги 
Клочков, емблематичния кмет, 
който успява да преобрази сели-
щето, интербригадиста Рандьо 

Николов, както и по-непознатите 
Стоян Узунов, Куни Вачев, Ангел 
Стоянов, Демир Георгиев и др. 
Инициативата за издирване на 

снимки и информация за бившите 
кметове на Стралджа продължа-
ва. Всеки, който иска да помогне  
може да го направи чрез  Общин-
ския музей или в.“Стралджански 
вести“.

Тя е твърде млада, но вече с извоюван авторитет сред киткарките 
на Стралджа. Яна Богданова за кратко време създаде в семейната 
градина цветен оазис, който предизвиква възхищението на всички. 
Най-интересното е , че домакинята успява да съчетае  сполучливо 
традиционни цветя като дъфки , мушкато, рози , здравец с екзо-
тични. Царят на градината е високо извисилата се бананова палма, 
която вече дава своите плодове. Растението,/което се определя по-
скоро като трева/,  радващо се на грижите на цялото семейство, има 
дължина  над 4  метра, покрива площ от около……Пришълецът 
расте в Стралджа отпреди 3г. когато приятелка й подарява издън-
ка.  Явно се чувства прекрасно защото  само за едно лято  пуска  
достатъчно листа, на фона на които всеки гост желае да се снима. 
„Банановата палма не е по-различна от останалите растения. Макар 
че у нас е все пак гост / родината  й е Малайския архипелаг/ просто 
иска всеотдайни грижи и любов и се развива прекрасно!“, твърди 
усмихнатата Яна, която с часове може да разказва за своята любов 
към цветята. Това е нейното хоби, радост, гордост, развлечение, 
отмора. Яна живее чрез прекрасно разцъфтелите  цветя, докосва с 
нежност всяко растение, познава кога се нуждае от вода или тор. 
Има си своя рецепта за предизвикване на цъфтежа. Никой от гостите 
й не може да устои на изкушението да се разходи сред шареното 
цветно многообразие. А Яна все пак успява да допълни изнена-
дата с топло посрещане на масата с домашни вкусотии. И с един 
интересен разговор за това да живееш в Стралджа сред красота и 
аромати, които вдъхновяват. 

Åêçîòèêà â ãðàäèíàòà íà ßíà

Пен сион е р -
ски клуб "Златна 
есен" Стралджа 
изпрати  месец 
септември с ак-
тивна  дейност 
при отбелязване 
на национални-
те празници 6 и 
22  септември . 
Зафирка Тончева 
припомни на пен-
сионерите значи-
мостта на съби-
тията станали на 
тези дати. Клубът 
организира две 
екскурзии – до  
Медвен , Жеравна 
, Катунище , а по-
късно до Килифа-
ревски манастир , 
Велико Търново , 
Арбанаси. Бяхме 
на исторически 
места свързани 

Æèâååì àêòèâíî, æèâååì èíòåðåñíî
с тези празници - църк-
вата "Свети четиридесет 
мъченици“ , където княз 

Фердинанд провъзгласява 
Княжество България. С 
особена задушевност от-

празнувахме и рождените 
дни на седем от нашите 
членове.

Ñèëíè 
ñìå, 
êîãàòî 
ñìå 
çàåäíî!
Клуб „Дълго-

летие“ Страл-
джа  отпр а вя 
най -сърдечни 
поздравления 
към колегите от 
новосформира-
ния пенсионер-
ски клуб „На-
строение 2016“ 
с  председател 
Пенка  Мите -
ва. Пожелава-
ме ви  активна 
и ползотворна 
дейност, неиз-
черпаеми идеи, 
радост и настро-
ение в клуба. Ще 
се радваме ако 
обединим уси-
лията си  и за-
едно се включ-
ваме в прояви 
от общински ха-
рактер или ини-
циативи, обеди-
няващи  хората 
от третата въз-
раст.  За да сме 
по-силни когато 
сме заедно!
Донка Ата-

насова, предсе-
дател на клуб 
„Дълголетие“ 
Стралджа


