
c

m

y

k

       

email: vesti@abv.bg      Основан през 1956 г.  (бр. 12) 15.10.2018г

С изпълнение на проект „Реконструкция на част 
от водопроводна мрежа на с.Иречеково, община 
Стралджа“ в селото  са подменени 975 м ВиК тръби. 
Старите интернитови, положени в средата на мина-
лия век,  най-сетне отиват в миналото давайки път 
на модерните полиетиленови. За присъединяване 
към новия водопровод се изграждат и отклонения за 
жилищните сгради. По лично настояване на Атанас 
Киров, кмет на общината, за Иречеково са насочени 

допълнителни средства за изграждане на още 175 
м. нови тръби с цел осъществяване на  връзка с 
помпената станция. Така общината, която задели  
26 118 лв. бюджетни средства за изпълнение на 
проекта, гарантира на населението, че  приключва 
тежкия период на непрекъснати ВиК аварии и липса 
на питейна вода. 

Иречеково е второто село в общината след 
Воденичане, което се радва на този вид придобивка. 

ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТ НА 
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

пОвече пО темата на стр. 2 

Като общински обект от пър-
востепенно значение  ще бъде 
включен  обект „Изграждане 
на пътен възел Стралджа-
Воденичане  на км. 298+600, 
АМ“Тракия“ в Годишната про-
грама за управление и разпо-
реждане с имоти общинска 
собственост за 2018г. Такова е 
единодушното решение на об-
щинските съветници в Стралджа.  

Във връзка със същия обект 
на октомврийското си заседа-
ние те упълномощиха кмета да 
извърши всички действия пред 
компетентните органи за отчуж-
даване на имоти  в землището на 
с.-Воденичане. 

Общинското ръководство  
упорито и последователно работи 
за осъществяване връзката на 
гр.Стралджа с АМ“Тракия“.

Пътен възел Стралджа - Воденичане

НЕОБХОДИМ И ПОЛЕЗЕН 

Гр.Стралджа и Атанас Киров, кмет на община 
Стралджа, са финалисти за Наградите „Иновации 
в политиката“ организирани от Институт за ино-
вации в политиката /ИИП/ Австрия. Номинацията 
е за проекта „Оползотворяване на местния потен-
циал от хидротермална енергия в отоплителни 
инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, 
обл.Ямбол“, реализиран с финансовата помощ 
по Програма“Енергийна ефективност и възобно-
вяема енергия“ към Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-
2014г. Стралджа е с най-високи резултати в категория 
Екология“, състезавайки се с над 600 други проекти, 

журирани от 1054 независими европейски граждани.
„Гордея се, че нашият град се вписва толкова ка-

тегорично  в тази престижна европейска класация! 
Фактът, че сме на финала на едно сериозно състе-
зание доказва способността на екипа за разработка 
и реализация на смели и дръзки идеи. Високата 
оценка ни радва и амбицира!“, споделя Атанас 
Киров. Церемонията по връчването на европейските 
годишни награди ще се състои през месец ноември 
във Виена, Австрия.

Наградите „Иновации в политиката“ са най-прес-
тижното европейско отличие в публичната сфера. 
Организаторите имат амбициозната цел да открият 
проекти, които подобряват средата на живот в Европа, 
променят живота на европейските граждани.

Проектът „Оползотворяване на местния потенциал 
от хидротермална енергия в отоплителни инсталации 
на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол“ 
е реализиран от община Стралджа в партньорство 
с  INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY 
RESEARCH AS – Норвегия с обща цел повишаване 
привлекателността на региона чрез подобряване на 
условията в учебните и детски заведения чрез въ-
веждане в експлоатация на централизирана система 
за отопление с възобновяем енергиен източник – ге-
отермална вода от съществуващ сондаж. С постигане 
на планираните резултати в града е създаден един 
успешен модел за партньорство, подобрена е енергий-
ната ефективност на сградите, от там – намаление на 
разходите за топлина и ел.енергия, намаляване еми-
сиите на парникови газове, осигуряване комфорт за 
протичане на успешен учебно-възпитателен процес.

За иновативно мислене в правенето 
и създаването на устойчиви политики 

В ИречекоВо

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ПРИЗНАНИЕ
ЗА СТРАЛДЖА

ПроГрАМА
за 8-ноември, 2018г. 

празник на гр. Стралджа

За празника на Стралджа, 8 ноември, 
концерт на Силвия Кацарова

пОвече на страница 8
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Камелия Тенева от Зимница, 
студентка трета година,  специал-
ност „Публична администрация“ в 
Икономически университет- Варна 
и Жанет Добрева от Стралджа, сту-
дентка трета година, специалност 
„Предучилищна и начална  училищна 
педагогика“ в ПУ“П.Хилендарски“ 
гр.Пловдив,  са първите студенти, кои-
то с решение на ОбС,  ще получават 
стипендия от бюджета на общината. 

За Жанет  връщането в родното 
място е естествен процес. Тя желае да 
работи за образованието на децата в 

Стралджа. И вярва, че други студенти 
ще вземат същото решение.

Камелия  отдавна е взела решение-
то да се върне в родния край. Защото 
й харесва и защото счита, че тук има 
широко поле за изява.

Размерът на финансовата помощ, 
която ще получават двете момичета,   
е в рамките на 200 лв. месечно. На 
своето заседание в началото на ок-
томври съветниците единодушно гла-
суваха „за“ предложението на кмета 
Атанас Киров с пожелание броят на 
отличените студенти да се увеличава , 

а с това  и надеждата в родния град да 
се връщат все повече квалифицирани 
и образовани млади хора.

Решението е в изпълнение на 
Наредба № 23 за отпускане на 
стипендии на студенти  от община 
Стралджа, след одобрението на 
Експертно - консултативна комисия, 
назначена със заповед на кмета. 
Целта е насърчаване на учащите се  
за постигане на по-високи резултати  
в обучението им, завръщане в родното 
място, подпомагане развитието  чрез 
квалифицирани млади специалисти. 

Улиците „Хаджи Димитър“, „Филип Тотю“, „Баба Тонка“, „Стефан 
Караджа“, „Захари Стоянов“, „Ловна среща“, „Панайот Хитов“ в Стралджа 
останаха за кратко без осветление. Сериозната авария  в Стралджа, предиз-
викала проблемите, наложи  намесата на специалисти от ЕВН. 

С извинение към гражданите за създаденото неудобство  общината съз-
даде екстрена организация за осъществяване на ремонта. 

Енергетиците откликнаха веднага  и само за ден проблемите бяха от-
странени. 

Стипендии за студенти

Ремонтна група на ЕВН отстрани повреди 

Държавата - стопанин на 6 язовира 
в община Стралджа

Противопожарно

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 
ВЪЗСТАНОВЕНО СВОЕВРЕМЕННО

От общо 47 язовира на територията 
на община Стралджа ОбС предлага 
на държавата да стопанисва  6 от тях.  
Става дума за язовири с нарушени 
показатели за технологична сигурност 
/Маленово, Люлин, Иречеково/, нужда-
ещи се от спешни ремонти/Недялско/, 
разположени на опасно близко разстоя-
ние до населени места/Каменец/. Само 
един евентуален ремонт би струвал 
на общината минимум 200 000 лв., 
които няма от къде да бъдат осигуре-
ни. Справката сочи, че за последните 
7 години точно толкова средства са 
постъпили  в касата на общината от 
наеми на язовири. Планираните го-
дишни приходи от всички  водоеми  
са 43 000 лв. 

Съветниците взеха трудното реше-
ние след доста коментари, консултации 
със специалисти. Взето беше и мне-
нието на кметовете на селата, които 
отчетоха, че изграждането на язови-
рите е дело на  тогавашните ТКЗС-та 
и доброволен труд на населението, но  
все пак поеха отговорността за прех-
върляне на проблемната собственост 

към държавата.  Кметът Атанас Киров 
който потвърди, че  предложението 
се предхожда от сериозен диспут по 
проблема,  призна безпокойството си, 
че язовирите в този си вид  могат да 
се превърнат в реална  опасност за 
живеещите в близост. Затова предло-
женото решение съвсем не е бягство от 
отговорност , а по-скоро далновидност. 

Промяната  е във връзка с изменение 
и допълнение на Закона за водите, кой-
то дава възможност общините , които 
не могат да поддържат в добро и без-
опасно състояние своите изкуствени 
езера, да ги прехвърлят безвъзмездно в 
полза на държавата.  В хода на обсъж-
дането никой не остана безразличен 
към проблема, но всички потвърдиха 
факта, че малка община като Стралджа 
не е в състояние да осигури средства 
за ремонт на тези водоеми, изградени  
преди близо половин век. Всички съ-
ветници гласуваха „за“ предложението 
на г-н Киров, който ще изготви моти-
вирано предложение до Министерство 
на икономиката за безвъзмездното 
прехвърляне  на язовирите.

Във връзка с осигуряване пожарна безопасност при 
експлоатация на различните видове отоплителни и елек-
тронагревателни прибори и инсталации в обектите и 
населените места на територията на община Стралджа по 
време на есенно-зимния сезон кметът на общината Атанас 
Киров издаде заповед с която нарежда  да се проведат ин-
структивни съвещания с кметове и км.наместници. От своя 
страна както  те  така и ръководители на фирми, директори 
на училища и детски градини имат задължението да опре-
делят вида, броя и отговорниците по места за отоплителни 
уреди и да изградят комисии, които да извършат проверка 
на техническата изправност и пожарната обезопасеност 
на отоплителните уреди, коминни тела и ел.инсталации. 

Задължителен е и инструктажът по пожарна безопасност с 
целия личен състав на обектите. В заповедта се подчертава, 
че контейнерите за сметосъбиране трябва да се поставят 
най-малко  на 10м. от сгради, паркинги за автомобили и 
други пожароопасни обекти. Особено внимание да се обърне 
върху изхвърлянето на негасена сгур от печките с твърдо 
гориво.. Стриктно да се спазва изискването за изключване 
на ел.напрежение след приключване на работното време в 
складове, търговски, производствени и  др. пожароопасни 
обекти. Да се организират групи за гасене на пожари в 
населените места и обекти.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на 
гл.инспектор Стоян Тенев, началник на РС ПБЗН Стралджа. 

ДАЛНОВИДНО РЕШЕНИЕ 
С ГРИЖА ЗА СИГУРНОСТТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО

Това съвсем не е хрумване, а 
целенасочено изпълнение на идеята 
общинския център да има своята 
пряка връзка с автомагистралата. 
Практическото значение на това 
не се ограничава само с ползите за 
населението и  бизнеса. Връзката 
ще осигури съкращаване на пътя 
от Бургас към Русе, ще се намали 
и трафика на автомобили през от-
сечката при Зимница. Благодарение 
стратегическото си място градът 
се оказва в най-удобна близост за 
разполагане  и на площадка за зимно 
поддържане, а като център на бърза 
медицинска помощ може по този пряк 
път да осигурява специализирани 
автомобили при произшествия на 
скоростния път. Осигуряването на 
пряк достъп до града ще бъде улес-
нение и за инвеститори които биха 
проявили интерес към района. Още 
повече, че общината  работи по из-
граждане на своя индустриална зона 
за което вече е внесено предложение 
в Министерство на икономиката.

Пътен възел Стралджа - Воденичане
НЕОБХОДИМ И ПОЛЕЗЕН 

прОдължава От стр. 1 

В ПОМОЩ НА МЛАДИТЕ

ВРЕМЕ ЗА ПОДГОТОВКА 
И НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ
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Възхваляван и анатемосван, че-
шит и романтик, бохем и ценител 
на живописта скандалният писател 
Христо Стоянов гостува в Стралджа. 
При срещата в Стралджа Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината, 
закупи няколко книги, с автограф. 
С адмирации за предстоящото 4-то 
издание на Националния литературен 
конкурс „Дървото на живота“ обеща 
отново да посети града с участие в 
творческа среща.

Христо Стоянов е роден през 
1956г. в Габрово.   През последните 
20 години той е един от най-нашуме-
лите у нас писатели. Твори поезия, 
публицистика, изповеди, есета, 
романи. Особено нашумява със скан-
далните си книги „Скритият живот на 
една помакиня“, „Братът“, „Другия 
Левски“, както и с мемоарните „До 
СтрасТбург и назад“, „Глутница за 
единаци“. В заглавията на някой от 
книгите си / „Разкази по българия“, 
„Предупреждения по българия“, 
„Сериозно за българия“/ Христо 
Стоянов не случайно изписва „бъл-
гария“ с малка буква. Обяснението : 
„Защото е станала нарицателно!“. По 
този повод на въпроса „Кои са темите 

за творчество днес?“ отговаря с една 
дума: Всички!

Вместо интервю предлагаме ня-
колко мисли на писателя, спечелил 
славата на „човек извън коловозите“:

„Любовта е хубаво нещо и си за-
служава човек да живее заради нея!“

„И все пак аз летя!“

„Искам да оставя вечна следа с 
думите си!“

„Време е историята в България да 
стане наука!“

„Няма скандални писатели! Има 
различен начин на мислене.“

„Отказвам да бъда унифициран! 
Отказвам да съм дробно число!“

Експертите   на 
Областен информа-
ционен център/ОИЦ/ 
Ямбол интересно и 
достъпно запознаха  
стралджанци с трите 
процедури с обявен 
прием на проекти по 
подмярка „Инвестиции 
в подкрепа на незе-
меделски дейности“ 
от ПРСР 2014-2020г. 
Участниците в ин-
формационната среща 
сред които  занаятчии, 
земеделски произво-
дители, бизнесмени, 
общественици, медии 
се запознаха с услови-
ята за кандидатстване 
по процедурите: „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“, „Развитие 
на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, Производство 
на продукти, които не са включени в Приложение 1 от договора за функ-
ционирането на ЕС“. В Стралджа и общината живеят и работят десетки 
занаятчии и земеделски производители които биха могли да се възползват 
от предложенията за разработка на проекти, в които допустимите разходи  
варират от  10 000 до 600 000 евро. Крайният срок за кандидатстване е 7 
декември 2018г. Експертите на ОИЦ Ямбол са готови да дадат допълнителна 
информация  на всеки, който пожелае.

В с.Лозенец продължават строителните работи  в 
изпълнение на проект за облагородяване на крайпътен 
кът за отдих на главен път Сливен-Бургас. В този район 
е чешмата от която наливат  вода хора както  от селото, 
общината и областта така и от  пътуващи в двете на-
правления.  Интересът се дължи на добрите показатели 
на водата, които остават неизменни почти целогодишно. 

Проектът на общината, който е на стойност 10 000 
лв., е в рамките на конкурса „Обичам природата и аз 

участвам – 2018г.“ по Националната кампания „Чиста 
околна среда“. Той се   финансира от ПУДООС. Фондът 
осигурява  материалите по строителството и труда, а   
общината , с активното участие на местните жители, 
имат ангажимента за участие в почистването на района. 
Строителството трябва да приключи до края на м.ноември, 
когато  Лозенец ще има своя  приятен кът за отдих, който 
ще се ползва активно и от тези, които ценят водата от 
селската чешма.

Облагородяването на крайпътния кът е едно от  предиз-
борните обещания на кмета на селото Динка Караиванова 
и на кмета на общината Атанас Киров.

Седмица преди крайния срок за 
изпращане на творби за участие в 
Националния литературен конкурс 
на името на Станка Пенчева под 
надслов „Дървото на живота“ ком-
петентно жури с председател Христо 
Карастоянов и членове Димитър Бечев 
и Станка Парушева вече проверяват 
получените близо 80 стихотворения 
и още над 50 произведения в проза, 
пристигнали от всички краища на 
страната с подписите на млади про-

хождащи творби и доказали се такива. 
Оценките се поставят на базата 

на установените критерии след което 
предстои равносметката. Съгласно 
Статута в двата раздела ще бъдат 
разпределени по една първа, втора 
и трета награда. Тази година е пред-
виден и приз на кмета на общината.  
Организаторите напомнят, че церемо-
нията по награждаване на победители-
те ще се проведе в Деня на народните 
будители - 1 ноември. 

В навечерието на зимния сезон общината насочи 
средства за осъществяване на хоризонтална маркировка 
на важни пътни участъци. Водачите на МПС са доволни 
от  изграждането й в Стралджа по пътя преди и след 
ж.п.подлеза и  на кръстовището за Зимница, по улиците 
„Младост“, „Радецки“, „Васил Левски“ и „П.Кабаков“ до 
края на града. Ясните разделителни линии на платното и 
указателни стрелки осигуряват по-добра ориентираност 
на шофьорите.

С грижа за опазване живота и здравето на децата 
преди началото на учебната година с бюджетни средства  
бяха освежени и всички пешеходни пътеки в близост до 

училища и детски градини. 
Като част от подготовката за зимата е и кърпежа на 

дупки по ІV-класна пътна мрежа и улици в населените 
места на общината. 

Дейността е осъществена с  предоставен от държа-
вата, чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, фрeзован 
асфалтобетонов  материал от магистрални ремонти. За 
своевременно осъществяване  на кърпежите общината 
закупи специален материал фрезобит и техника - трам-
бовка и фугорез. 

Целта е да се действа бързо и адекватно при  необходи-
мост от запълване на  опасни отвори по  пътните платна.

"АДМИРАЛЪТ НА ДУМИТЕ" - ГОСТ 
НА СТРАЛДЖА

С покана за творческа среща

До 20 октомври е приемът 
на творби за конкурса 
"Дървото на живота"

ПРОЕКТ ОСИГУРЯВА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ 
НА КРАЙПЪТЕН КЪТ 

В Лозенец

В помощ на водачите на превозни средства

Временно е ограничен достъпа 
до чешмата в селото

НОВ ШАНС 
ЗА ЗАНАЯТЧИИ 
И ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

областен информационен център 
представи процедури с обявен прием 

на проекти по ПрСр 2014-2020г. 

обява 

0884224954 Петя Енева , 0988387338 Иван 
Енев  СПЕШНо ПРоДава къща 110 км.м. с 
пристройка и двор 2,5 дка, 100 овощни дръвчета, 
сонда за вода. Цена 15 000 лв 

нова маркировка 

Среща на писателя Христо Стоянов 
с Гроздан Иванов - зам.кмет и Янко 

Стоянов, общински съветник



Те са ученици от V а  клас. Будни, 
любознателни, пълни с енергия. Деца, 
които вече са членове на учредената 
Детска полицейска академия при 
СУ“П.Яворов“. В присъствието на 
Гроздан Иванов, зам.кмет на общи-
ната, Валентина Маринова, директор 
на училището, гл.инспектор Йордан 
Йорданов, началник на РУ, малките  

тържествено положиха клетвата. 
„Обещавам да помагам на РУ за по-

стигане на по-добър ред и сигурност, 
да не се примирявам с нарушенията, 
да нося отговорност за своите постъп-
ки, да овладявам гнева и страха, да 
бъда вежлив и добронамерен, да не 
отминавам зов за помощ, да помагам 
на хора в беда, да вярвам в себе си и 
никога да не се предавам…“ Твърдо, 
категорично повтаряха всяка дума от 
етичния кодекс  малките доброволци. 
Минутка по-късно сложиха защит-
ните жилетки, получиха и значката 
на Детска полицейска академия с 
увереността, че ще дадат своя при-
нос за един нов свят на сигурност и 
спокойствие. 

На срещата присъстваха и све-

щеник Димитър от храма „Св.
Архангел Михаил“,  Борислав 
Христов, инспектор ДПС, Георги 
Георгиев, ст.инспектор при РУ, 
Живка Йорданова, юрист при община 
Стралджа и секретар на МКБППМН.

В СУ“П.Яворов“ за втора поредна 
година  се учредява Детска полицейска 
академия. За това напомни директорът 
Валентина Маринова, която заедно 
с Йордан Йорданов, началник на 
РУ, подписаха Декларация за парт-
ньорство между двете институции. 
Тя е доказателството , че приемат 
Стратегията  за  Детското полицейско 
управление и са убедени в нейните 
идеи, приоритети и форми. В рамките 
на учебната година   младите полицаи 
ще усвояват  основните дейности на 

полицията, ще участват в интересни 
практически занимания. С особен 
интерес малките изслушаха г-н 
Йорданов, началник на РУ, който ги 
увери, че в академията ще могат да се 

запознаят и с техниката на бойните 
изкуства. Част от обучението е и за-
познаване с устройството на църквата 
и богослужебната утвар.

„Сигурен съм, че заедно ще 
популяризираме дейността на РУ. 
Очакванията ни са  по-късно някой 
от вас да решат да се посветят на 
достойната професия „полицай“! 
допълни той отправяйки топли поже-
лания за активна работа на младите 
доброволци. 

 На състезанието по информа-
ционни технологии „Джон Атанасов 
- бащата на компютъра“,  посветено 
на 115-та годишнина от рождението на 
Джон Атанасов-бащата на компютъра, 
представителите на СУ“П.Яворов“ 
отново завоюваха призови места. С 

отличното си  представяне учениците 
на Боряна Георгиева, преподавател 
по Информационни технологии,  
доказаха, че училището неотстъпно, 
постоянно и упорито подготвя бъдещи 
IT специалисти. 

Гордост за СУ“П.Яворов“ е Ивайло 

Йорданов класиран на първо място  за 
колаж на тема "Моето пътешествие 
до...". 

Отборът на училището , предста-
вен от  Мартин Минков, Радосвета 
Узунова и Ивайло Йорданов завоюва  
достойното трето място.

Тони Йорданова и Станислав Йорджев от Стралджа  
са отличени с  Първа и Трета награда от областния етап 
на Международния конкурс за  детска рисунка „С очите 
си видях бедата“, втора възрастова група. Трето място в 

първа възрастова група печели и Габриела Миткова, която 
на миналогодишното издание беше носител на втора на-
града. Областният управител Димитър Иванов връчи на 
младите таланти Диплом за отлично представяне. Децата 
получиха поздравления   от  комисар Кольо Гяуров, дирек-
тор на РС ПБЗН Ямбол и Стоян Тенев, началник РС ПБЗН 
Стралджа. Особено радостен и горд с успеха  бе  инспектор 
Антон Костов, ръководител на клуб „Млад огнеборец“, в 
който децата са  активни членове. С участието си в този 
конкурс Тони, Стаси и Габи  доказват не само талант в 
рисуването, но и добра информираност за професията 
„пожарникар“, задълбочена подготовка за действия при 
кризисни ситуации.

Победителите в областния кръг  ще вземат участие  и 
в националния етап на конкурса.

С изложба „Компютърна графика“ на която са изложени рисунки на уче-
ници, участвали в национални конкурси, започна Европейската седмица на 
програмирането в СУ“П.Яворов“. Интересно за ученици и преподаватели 
беше и  проследяване демонстрацията за писане и четене на код „Магическият 
свят на програмирането“. По най-убедителен начин 11-класника Петър 
Райнов доказа знания и умения в една област, която  привлича интереса на 
младите и провокира възможностите им. Седмицата ще продължи с „Езици 
за програмиране“, презентация на Ивелин Димитров от 8-ми клас.

Европейската седмица на програмирането е инициатива, насочена към 
гражданите, която има за цел да представи програмирането и цифровата 
грамотност на всички по забавен и развлекателен начин. Усвояването на 
програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ 
ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме 
умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме иновации.
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В СУ“П.Яворов“ подготвят достойни 
продължители на делото на Джон Атанасов

БЪДЕЩи IT СПЕЦиаЛиСТи

СУ“П.Яворов“ се присъединява 
към инициативата

ЗА ДА ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ!
ДетСкА ПолИцейСкА АкАДеМИЯ В СУ“П.ЯВороВ“

МЛАДИ СТРАЛДЖАНСКИ ХУДОЖНИЦИ 
С НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА

"С очите си видях бедата"



Фолклорна формация от Ямбол, 
народен оркестър от Стралджа и 
Георги Костов, изпълнител на народ-
ни песни, веселиха жители и гости 
на стралджанското село Джинот по 
време на организирания празник „На 
мегдана“. Самодейците от местното 
читалище като инициатори и орга-
низатори на фолклорното събитие, 
заедно с кметството направиха 
деня незабравим. Деца и възрастни 

се хванаха на хорото, радваха се да 
бъдат част от празника, споделяха 
желанието си той да се поддържа 
във времето. 

Сред джинотци в този ден беше и 
кметът на общината Атанас Киров, 
който поздрави организаторите за 
усърдието в съхранение на традици-
ите и добави пожелание родолюбие-
то да бъде водещо при всеки следващ 
празник на с.Джинот.

Звън на стралджански хлопки сложи началото на  Националната фолклор-
на среща „Автентичност и съвремие“ в Попово. Кукерите от НЧ“Стралджа 
2016“ създадоха настроение, което се запази през двата дни на фолклорното 
събитие, събрало индивидуални изпълнители и групи от цялата страна и от 
чужбина.  За красотата на костюмите, за старанието и за атракцията  журито 
връчи  на стралджанци Призът на проф. д-р Николай Ников. 

Участниците в тазгодишната фолклорна среща в Попово наброяваха около 
1400. Певческа група от Сливен , която изпълни 
само песни от репертоара на Вълкана Стоянова, 
получи наградите на Стоян Варналиев, който беше 
член на журито. Както самодейците от града на 
стоте войводи , така и двама млади  индивидуал-
ни изпълнители, почитатели на творчеството на 
Вълкана, бяха сюрпризирани със специалните 
отличия. И с покана за участие в Конкурса „С 
песните на Вълкана“ в Стралджа.

Предложението за но-
вата ни рубрика идва от 
наши постоянни читатели, 
които настояват във всеки 
брой да преоткриват кули-
нарните умения на мест-
ните домакини. Сигурно 
защото Стралджа и района 
наистина има с какво да се 
гордее в това отношение. 

Тукашният курбан, на-
пример, е несравним по 
вкусови качества, известна 
e любимата на старите 
стралджанци трахана, 
да не изреждаме всички 
онези специалитети, като 
сватбарската стралджан-
ска манджа, които до днес 
присъстват на местната 
трапеза!

Стара /може и млада охра-
нена овца. Месото се нарязва на 
парчета, изкисва се във вода 2-3 
ч. Месото се вари в бакърен съд 
– мяра. Припенва се с решетъчна 
лъжица. Слага се сол. Прехвърля 
се в друг съд. Отново се вари и 
ако се налага пак се припенва. 
Прибавя се много /коджичко/ 
лук. Като се посвари лука се 
прибавят картофите еднакво 
нарязани, за да уврат равно-
мерно. Добавят се още червен 
и черен пипер. Ако бульона е все 
още рядък, нарязват се на ситно 
още картофи, за да се сгъсти 
сместа, да стане по-плътен. 
Добавят се парчета дюля, за да 
се убие овчата миризма.

Това е т.н. сватбарска или 
сбораджийска стралджанска  
яхния.
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„НА МЕГДАНА“

Кулинарни
рецепти 

от миналото 
до днес

В Джинот

Донка Миронска

КОГАТО 
ГОТВЕНЕТО 
Е ИЗКУСТВО 

И СТРАСТ

Стралджанска 
овча манджа 

с дюли

С песни, танци и настроение

Награда от Узунджово

Традициите са живи, те се ува-
жават, разпространяват, обичат. За 
пореден път в Лозенец доказаха, че 
пазят народните обичаи. 

Организираният от кметство и чи-
талище Празник на гроздето и виното 
събра жители и гости, които истински 
се наслаждаваха на възпроизведения 
ритуал по прибиране на гроздето, 
тъпкане в шарпани, всичко съпът-
ствано с щедри пожелания за здраве 
и берекет,песни и танци. Лозенец 
е селото в общината с доказали се 
лозари и винари, производители на 
стари традиционни сортове и на нови, 
модерни. Тази година, благодарение 

на постоянните грижи, стопаните се 
радват на богата гроздова реколта. 
Това е добра отплата за труда и надеж-
да за успешна нова стопанска година. 

Фолклорната група при НЧ“Пеньо 
Енчев 1928“ с Палаузово обогати своя-
та колекция от награди. С представяне 
на обичая „Седянка“ на Националния 
фолклорен фестивал в Узунджово са-
модейците спечелиха бронзов медал 
в направление „Автентичен обичай“. 
Журито оцени високо уменията на 
жените да покажат как се събира 
седянката, какво е общуването, какви 
шеги и гатанки си разменят. Интерес 
предизвикаха уменията при преде-
не, чепкане, навиване на прежда и, 
разбира се,  изпълнението на песни, 
характерни за селото, автентичните 
носии и хората. 

В красивите си народни костюми, 
с песни, танци и обичаи самодейци 
от Маленово, Палаузово и Стралджа  
участваха в празника на селото – до-
макин. За втора поредна година с обе-
динените усилия на кметство, клуб 
на пенсионера и читалище жители и 
гости на Маленово истински се на-
слаждават на фолклорното богатство 
в района.Най-хубавото на празника 
беше, че в него дейно участие взеха 
младите таланти Стоян Росенов, из-
пълнител на гайда, Симона Иванова, 
изпълнител на народни песни и 
Радина Иванова, участник в „Гласът 

на България“. Тяхното присъствие в 
програмата допълни очарованието на 
празника. Не липсваха и вълнуващи 
срещи на земляци , сладки  спомени 
от старо време. 

Съпричастни с празника на 
Маленово бяха  Атанас Киров, кмет 
на общината и Роска Стойкова, се-
кретар. Организаторите не пропус-
наха да благодарят горещо на хората, 
подпомогнали  осъществяването на 
идеята - Господин Георгиев, основен 
спонсор, Георги Петров Русков, оси-
гурил курбана за здраве и земеделски 
производители от селото.

ПРАЗНИК НА 
ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

В ЛОЗЕНЕЦ

БРОНЗОВ МЕДАЛ 
ЗА СЕДЯНКАТА НА "ЗАГАРКИ"

ПРАЗНУВАХА 
МЛАДИ И СТАРИ

В Маленово

СтрАлДжАНСкИте кУкерИ В ПоПоВо

С ПриЗ на ПроФ. Д-р ников



На 88-годишна възраст на 5 
октомври т.г. си отиде големият 
композитор, диригент, педагог и 
фолклорист ст.н.с. д-р Михаил 
букурещлиев.

Създател на първия детско-
юношески фолклорен ансамбъл 
у нас "Изворче" и първи изсле-
довател на детския фолклор, 
Михаил букурещлиев ни остави 
над 18 000 дешифрирани песни 
и инструментални мелодии и 
75 обработки, авторски песни и 
музика към постановки.

автор е на над 10 книги и 
на множество научни публи-

кации. Творческият път на 
Михаил букурещлиев минава 
през ръководството на държав-
ния ансамбъл непосредствено 
след смъртта на основателя му 
Филип Кутев. 

освен като голям музикант, 
поколения негови възпитаници 
ще го запомнят и като всеотдаен 
учител - сърдечен човек, който 
никога не загуби чувството си 
за хумор.

Стралджа и стралджанци ще 
го запомнят като член на жу-
рито в конкурса-надпяване „С 
песните на вълкана Стоянова“, 
където много точно, прецизно  и 
деликатно даваше своите оцен-
ки, напътствия и препоръки 
към изпълнителите на народни 
песни. винаги усмихнат, готов 
да помогне, да даде ценни съвети 
по организацията на Конкурса.  
в книгата „от как се помня все 
пея“ Михаил букурещлиев  даде 
най-точната оценка за творчест-
вото на вълкана Стоянова, ос-
тави за почитателите и продъл-
жителите й нотирано 160 песни, 
които продължават да се пеят. 

Поклон пред паметта му! 

Всеки от жителите на стралджанското село Лозенец 
дава доброволна годишна вноска в размер на 4 лв., по-
твърди Динка Караиванова, кмет на селото. В началото 
решението е тези средства да се използват за охрана на 
лозята, но след като става ясно, че общината  поема този 
вид разходи, лозенци дават предложението събраната 
сума да се използва за решаване на други селски пробле-
ми. Една част от сумата се използва за отбелязване на  

традиционния празник “Бозум“, друга ще се насочи за 
поддръжка на гробищния парк. „Идеята е с тези средства 
да се подпомагат добри дела!“, твърди г-жа Караиванова, 
която добавя своята благодарност към всички съселяни. 
„Така заедно сме участници в подобряване живота на село, 
заедно имаме грижата да си осигурим ежедневие, което да 
ни радва и гордее!“ Задължително в края на годината кметът 
ще даде пълен отчет за изразходване на събраната сума. 

„Книгата ми вече е факт! 
Чудесно е , че тя пристигна в 

деня на моето рождение, за да я 
приема като най-големия и чуден 
подарък!“ 

Това беше първото съобще-
ние, което получих от автора след 
излизане от печат на подготвя-
ното с голяма любов, търпение и 
внимание издание. Защото това 
наистина е „книгата на живота“ 
на Атанас Димов – този  горещ 
и неуморен родолюбец, този 
радетел на българското, този 
влюбен до болка в родния край 
зимничанин. 

Познавам добре неговата 
упоритост и последователност в 
издирване  и описване на истори-
чески факти, възхищавам се на 
желанието му да бъде пределно 
честен и безпристрастен в ко-
ментара на конкретни събития 
и личности. 

И когато вече държеше кни-
гата в ръцете си,  той не само не 
криеше радостта, той истински 
се гордееше с този труд, пос-
ветен на днешните и бъдещите 
поколения.  

Има право! И зимничани ще 
оценят това. 

На добър път на книгата! 
Нека бъде настолно четиво на 

млади и стари!
Доц.д.н.а. Димчо Момчилов:

„Книгата няма претенции да 
бъде „Историята на с.Зимница“, а 
по-скоро отразява неговия поглед 
за развитието на селото, както 
и отделни лични впечатления и 
възгледи. И то в един доста широк 
спектър, със собствени-историко-
политически разсъждения, макар 

и не винаги приемливи.“
Желяз Кондев, краевед, изда-

тел, писател:

„Съвсем уместно автора е 
цитирал думите на Г.С.Раковски 
„Любовта към Отечеството пре-
възхожда всички световни добри-
ни“. Но преди да се стигне до това 
свещено чувство, то задължително 
трябва да бъде изпитвано  към род 
и роден край. Със своята книга 
Атанас Димов наистина постига 
това. Мнозина са краеведите 
които се залавят с осветляване 
миналото на своя край,  малцина 
са тези, които довеждат нещата до 
благополучен завършек. За което е 
потребна огромна любов към род 
и роден край…“

Кой е Атанас Димов?
Роден на 1 октомври 1936г. в 

с.Зимница. Учи в родното си село 
и в гр.Ямбол. След отбиване на 
военната служба работи в „Завод 
10“ Казанлък и  ТКЗС Зимница. През 
периода 1971 – 1979г. е председател 
на СОНС Зимница. След пенсиони-
рането си се отдава на своето 
хоби – краезнанието. Участва 
в научни конференции в Ямбол, 
Сливен, Карнобат, Казанлък и др. 
Автор на публикации в общинския 
вестник „Стралджански вести“, 
в областния печат и други специа-
лизирани издания.

Съвсем по стралджански, с много 
ентусиазъм и желание „да се похвалим 
с нашенското“, клуб „Дълголетие“ 
организира Вечер на гроздето. 
Председателят Донка Атанасова 
направи въведение с обещанието, че 
всяка година по това време събитието 
ще се повтаря. За да се пропаган-
дират уменията на стралджанци в 
отглеждането на различни видове 
грозде и производство на продукти 
от божествения плод. За историята 
на лозарството разказа увлекателно 
Николинка Стойчева. Много инте-
ресно прозвуча и споделеното от 

Донка Миронска за  стралджанските 
лозарски умения в миналото и днес. 
В красиво подредена изложба  ор-
ганизаторите  представиха около 15 
сорта бяло и червено грозде сред които 
червен и сив мискет, лисича опашка, 
болгар, унгарка, кераца, брестовица 
и др. Внимание беше отделено и на 
такива популярни в района сортове 
като мускат отунел, шардоне, каберне, 
кокорко, тамянка, маринско грозде, 
шевка и др. Съвсем в реда на нещата  
всички станаха свидетели на начало 
на гроздобер. Димка Халачева и Делка 
Куртева представиха традицията по 

откъсване на първия грозд с пожела-
ния за урожайна година. Певческата 
група  добави най-популярните страл-
джански песни за гроздето и виното 
като „Рано, ранила Грозданка“ беше 
умело театрализирана.

После изложбата се пренеса по 
масите в допълнение със стралджан-
ски погачи, мезета , ракии и вина. 
Веселието продължи с песни и танци. 
И обещанието догодина вечерта с 
посвещение на гроздето да бъде още 
по-богата и интересна.

Какво научиха присъстващите на 
празника:

- Масовото създаване на лозови 
насаждения в Стралджа става  през 
1940-1941г.

- През 60-70-те години на миналия 
век в Стралджа  площите с лозя вече 
са около 7 000 дка.

- Отглеждат се предимно сив и чер-
вен мискет, каберне, памид, мерло, 
мускатотунел

- Добивите стигат рекордните 1000-
1200 кг от дка

- По това време става разширението 
на местната винарска изба, която на 
ден приема по около 400 т грозде

- Лозята се обработват от коопе-
раторите, от бригадири – ученици и 
студенти

- Стралджа изнася гроздова продук-
ция  за вътрешния пазар и в чужбина 

- Организирано Трифоновден за-
почва да се отбелязва още в далеч-
ната 1931г. като инициатор за това 
е Земеделското училище открито 
година по-рано
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КРАЕВЕДСКИ ЗАПИСКИ,СПОМЕНИ 
И ПУБЛИКАЦИИ ЗА С.ЗИМНИЦА

книгата на Атанас Димов - свидетелство 
за дългогодишна безкористна и родолюбива дейност

Дългогодишен член на журито 
в конкурса-надпяване "С песните 

на Вълкана Стоянова"

В ползу роду

За историята - само такава каквато е тя!

На 5 октомври 2018 г.

В навечерието на гроздобера в Стралджа

ДоБрА ИДеЯ оБеДИНЯВА лоЗеНцИПочина големият 
композитор, диригент 

и фолклорист 
д-р Михаил Букурещлиев

0899042613 ПРоДава Сеат Ибиза 1,4, 
в добър вид, газ, бензин, климатик, платени 
данъци и такси.

о Б Я В А

ВЕЧЕР НА ГРОЗДЕТО



На 15 и 16 септември край Казанлък 
в местността Крънската кория, по 
случай 110 години от създаването 
на Съюза на запасните офицери, се 
проведе Първия национален събор 
на запасното войнство. С приемането 
на почетния караул на военнослуже-
щите от 61-механизирана бригада от 
Президента на РБългария и върховен 
главнокомандващ на въоръжените 
сили г-н Румен Радев, бе открит събо-
ра. Последва тържествено посрещане  
на знамената на организациите на 
СОСЗР / Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса и резерва/  от цялата 
страна. Председателят на СОСЗР 
ген.о.з. Златан Стойков посочи,че 
събора е посветен на 140 години от 
Освобождението на България и създа-
ването на българската земска войска, 
100 години от края на Първата светов-
на война и 110 години от създаването 

на Съюза на запасните офицери. 
В приветственото си слово дър-

жавният глава определи събора като 
уникално събитие и силен зов за 
обединение на запасното войнство 
и българите като цяло. Президентът 
подчерта още, че независимо от по-
литическите превратности запасното 
войнство винаги  е служило вярно и 
достойно на родината. Президентът 
коментира,че много запасни офицери 
и сержанти таят дълбоко в душите си 
болка от начина по който са се раз-
делили с въоръжените сили, от това, 
че техниката и поделенията тънат в 
руини, както и че натрупаните през 
годините способности – професио-
нални, организационни, лидерски  са 
недооценени, непотърсени и ненужни 
в нашето съвремие.

В приветственото си слово ми-
нистърът на отбраната Красимир 

Каракачанов се обърна към учас-
тниците в събора с думите: „ За мен 
е чест да бъда на този празник сред 
хората, които възпитаваха поколения 
българи как честно и самоотвержено 
се служи на Отечеството. Никога в 
своя живот не съм делил българския 
войник на такъв, който е служил по 
царско, социалистическо или демо-
кратично време. За мен всеки, който 
е носил униформа, е служил на Майка 
България“.

След приветствените слова  с 
които бе открит събора, започнаха 
планираните демонстрации. В про-

явите се включиха военнослужещи 
от Специалните сили  с командир 
бриг. ген. Явор Матеев. Последната 
демонстрация бе изпълнение на висш 
пилотаж със спортен самолет на 
фирмата „Авиоделта“ гр. Казанлък.

Участниците разгледаха с инте-
рес представените експозиции на 
Дружество „ 23 пехотен шипченски 
полк“ Казанлък и НД „Традиция“ 
, където бяха изложени военно об-
лекло, старинни оръжия и армейски 
символи.

От 15.00 часа започна художест-
вента програма с изпълнение  на 

Ансамбъла на Въоръжените сили, 
художествени колективи, групи и 
индивидуални изпълнители.

От Регионалния съюз на СОСЗР 
Ямбол в събора участваха 47 души. 
Изпълнителите от поетично музикал-
ния състав бяха отличени с грамоти, 
а участниците в турнира по стрелба 
завоюваха първо място.

През втория ден на събора предсе-
дателя на РС СОСЗР Ямбол подп.о.з. 
Иван Тодоров организира  посещение 
на храм паметника Шипка и тракий-
ската гробница в могилата „Голяма 
Косматка“.
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Силен зов 
за обединение

За краткото време от откриването 
до сега новата спортна площадка за 
стрийт фитнес в Стралджа събира 
все повече  посетители. Повечето са 
млади хора, но не липсват и възраст-
ни, които  истински се забавляват 
с гимнастическите упражнения 
на уличната площадка. Водени от 
Йордан Данев, отговорник по спорт-

ната дейност при клуб „Дълголетие“, 
група възрастни вече няколко пъти 
посещават зелената спортна зона. 
Отначало с любопитство и малко 
боязън, после все по-уверено пред-
ставителите на „третата възраст“ 
вече умело  използват уредите за 
фитнес, изпълняват упражненията 
за които се иска не толкова сила, 

колкото физическа издръжливост и 
атрактивност.   „Откакто тренирам 
тук мина ми болежката в кръста!“ 
заявява с присъщото си чувство за ху-
мор неуморния Георги Александров. 
За приятно прекараните минути  
споделят и неговите приятели от 
клуб „Дълголетие“. И добавят бла-
годарност към общинската управа.

Атанас ДИМОВ
Българинът има вроден инстинкт 

за свободолюбие още от древни 
времена от създаването на  българ-
ския етнос, още от 1300-годишното 
съществуване на българската държа-
ва, а според някой автори- изследо-
ватели  и над 2000г. съществуване. 
Известни са примерите за героичния 
отпор  срещу монголите предвожда-
ни от  Чингиз хан и други самоотвер-

жени битки в защита на род, родина и 
чест в неговата хилядолетна история.

Тежки времена настъпват за бъл-
гарина  след падането ни под турско 
робство, но той покорно глава не 
скланя пред поробителя и срещу 
него  се опълчват стари войводи  и 
хайдушки чети и дружини дръзнали 
да изправят снага  срещу пороби-
теля.  Но начело на организирано 
съпротивително  и национално-
освободително движение  се слага 
от Васил Левски с организирането 
на революционните комитети, кои-
то след неговата кончина, стават 
въглените,  които разпалват пожара  
през априлий 1876 г. и на жестокото 
потушаване на въстанието  от поро-
бителя то дава повод  за осъждане 
жестокостите на поробителя при 
неговото потушаване като в защита  
на българите издигат глас най-буд-
ните умове  на Европа – Гладстон,  
В.Юго и др., а от Русия  - Тургенев, 
Достоевски , а и целия руски народ 
надига глас в защита на братята 
славяни. Така се стига до обявяване 
на  Руско-турската освободителна 
война  от 1887 г. за освобождението 

на брата – роб.
И така на 26 срещу 27  юни 1877г. 

се слага началото за възстановяване 
на Третата българска държава когато 
ген. Драгомиров, командващ 14 пе-
хотна дивизия, която първа трябва 
да форсира р.Дунав при Свищов, се 
обръща  към всички войници: „Братя, 
нас ни назначиха първи да преминем 
реката и запомнете, братя,  че за нас 
няма нищо средно -  или  отвъд Дунав, 
или в Дунав…“ И така се слага нача-
лото на   възстановяването на Третата 
българска държава и от тук следват 
величавите битки  на руските войни и 
българските опълченци при Свищов, 
Ст.Загора, Шипка , Плевен, Шейново 
до Сан Стефано с подписването на  
мирния договор на 3 март 1878г., 
който обединява българския етнос 
и цялото население в една единна  
и целокупна държава, която обаче 
не се нрави на редица  европейски 
страни  под страха от възкръсването 
на една мощна  славянска и право-
славна  българска държава, която 
става причина  за свикването на 
Берлинския конгрес през юли 1878г. , 
който отново разисква България като  
се образува Княжество България и 
област Източна Румелия в пределите 
на Южна България  под турска ав-
тономия, а Македония и Беломорска 
Тракия  и др. остават в пределите 
на Османската империя. Така дъл-
гоочакваната свобода от 500 г. вече 
е факт, но отново буреносни облаци  
надвисват над Отечеството ни с така 
извоюваната свобода и пролятата 
братска кръв от русите войни и 
български опълченци трябва да 
бъде поверена на можещи и знаещи 
бранители. 

/продължението 
в следващия брой/

На новата площадка за стрийт фитнес

СТРАЖ НА РОДИНАТА

Първи национален 
събор на запасното 

войнство

СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ, СПОРТ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ

140 г. от създаването на Българската армия

Полк.о.з. Неделчо Д.атанасов – председател 
на дружеството на СоСЗР – Зимница
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ЕСЕНЕН 
ПОРТРЕТ

ЗА ЕСЕНТА 
С ЛЮБОВ

Есента през очите на децата 

Червено яке, жълта чанта
и смях, в зениците залутан –
върви през парка. Елегантно,
с изящни стъпки на кошута.
Дали е влюбена? Едва ли.
Навярно просто е щастлива,
че слънцето игриво пали
червено-златната й грива. 
И вятърът, загърнат в сиво,
флиртува с нея най-изкусно,
докато ласкаво отпива
цвета на зрелите й устни.
Денят се стрелва нависоко
да я изпрати на завоя.
А тя върви зеленооко,
усмихната за нещо свое – 
с изящни стъпки, земетръсно
в следобеда, ленив и кротък,
с червено-златни багри ръсна
летаргията на живота.
И в свят по-светъл и по-горен
магията й ме понесе.
Една жена...
А ми се стори,
че прелетя самата есен...

Ники Комедвенска

Есенните губери вече уп-
лътняват градината, но все 
още зеленината преобладава и 
и придава поетична свежест. 
Липата е с индийски мотиви на 
жълто-зеленото, картофените 
палми се катурват една след дру-
га, орехът пуска листа и орехи 
едновременно, оранжевелите 
райски ябълки скоро ще стрип-
тизират и напълнят клоните с 
малки слънца....

Есенни красоти! 
Ние се радваме вече по-дълго 

на слънцето, като че ли не раз-
ума , а чувството движи света 
и живота. 

Пожелавам на всички с ес-
тетически поглед и изблици на 
въображението да приемете 
есента не като нещо отминава-
що и мистична екзалтация на 
природата, а като неин орган, 
който ни връща към първоиз-
точниците на живота! 

Атанас Балъкчиев

На VІ-я фолклорен фестивал на „Хорото и фолклорните уме-
ния“ в с.Узунджово с обичая „Повранки“ Групата за автентичен 
фолклор при НЧ“Хр.Ботев 1922“ с.Поляна грабна вниманието на 
журито и заслужи аплодисментите на публиката. Самодейците 
получиха най-високата цялостна комплексна оценка, купата и 
диплом. Повториха успеха си и в с.Острец, община Търговище  
където групата беше отличена с първо място на VІІІ фестивал на 
народното творчество „Сребърни пафти“. 

„Щастливи сме от това, което постигнахме! То се дължи не само 
на упорита работа, но и на истинска любов към народното твор-
чество!“, сподели Пенка Иванова, кмет на селото и ръководител 
на  групата за автентичен фолклор добавяйки своята благодарност 
към самодейците. 

Изяви на Национални 
фолклорни фестивали

№  мероприятие Място на провеждане, дата, час 
1 2 3 
1 Мини цирков спектакъл „Въй –въй-въй” 26.10.2018г. 

СУ”П.К.Яворов” – Стралджа –  
13ч.15 минути 

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Стралджа  
14ч.30 минути 

2 10 години ансамбъл ”Златен клас” и 
певческа група „Зорница” село Зимница и 
празник на селото 

НЧ”Възраждане – 1926” с. Зимница, 
26.10.2017г. – 18.00часа 

3 Празник на с. Лозенец 
•   борби 
• концерт  - Деян Митев и „Росна китка” 

Площада на с. Лозенец 
27.10.2018г. 

15ч.30 минути 
17ч.30 минути 

4 Празник на с. Леярово Площада на с. Леярово 
28.10.2018г. –  12.00часа 

5 „Мениджър за 1 ден” Община Стралджа 
30.10.2018г. 

6 Представяне на поетесата „Ники 
Комедвенска”  носител на награда от ІІ 
конкурс „Станка Пенчева” под надслов 
„Дървото на живота” 

Клуб на пенсионера, гр. Стралджа 
30.10.2018г. 
14ч. 30мин. 

7 Честване 110 години НЧ”Просвета -1908” 
с. Първенец 

НЧ”Просвета -1908” с. Първенец 
01.11.2018г. 

10.00часа 
8 1-ви ноември –  

• Отчитане на резултатите от ІV 
национален конкурс „Станка Пенчева” 
под надслов „Дървото на живота”  
• Ден на народните будители   - 
Тържествено отбелязване на празника „ На 
чаша вино” 

Клуб на пенсионера, гр. Стралджа 
01.11.2018г. 

12.00часа 

9 Празник на традициите и 60 години НЧ 
Изгрев -1958” с.Джинот 
  

НЧ”Изгрев -1958”, с.Джинот 
03.11.2018г. 

16.00часа 
10 Празник на с. Правдино Центъра на с. Правдино 

03.11.2018г. 
16.00часа 

11 Честване 90 години НЧ”Просвета 1928” с. 
Воденичане 

НЧ”Просвета 1928” с. Воденичане 
03.11.2018г. 

17.00ч. 
12 Празник на с. Иречеково НЧ”Просвета 1927”, с. Иречеково 

03.11.2018г. 
18ч. 30мин 

1 2 3 
13 Волейболен турнир Спортна зала СУ „П.К. Яворов” гр. Стралджа 

05-07.11.2018г., 18.00часа 
14 Спортни състезания за децата от ДГ в гр. 

Стралджа 
ДГ, 

05-07.11.2018г  15 Детско парти за ЦСРИ и   ЦОП Ресторант „Хемус”, гр. Стралджа 
07.11.2018г. 

14.00часа 
16 8-ми ноември – Ден на гр. Стралджа 

•Празнична литургия   
  
  
•Издигане знамената на Р.България, 
общината и ЕС  
  
•Поднасяне на венци на признателност 
на загиналите стралджанци и посещение 
на църквата „Св. Архангел Михаил”- 
Стралджа 
  
• Слово   на   кмета   на   общината   и 
Празничен концерт -  Силвия  Кацарова  
  

  
Църква „Св.Архангел Михаил”- Стралджа 

8.00часа 
  

пл. „Демокрация”  
10 ч.15 мин. 

  
Паметник на 3-та армия, Паметник  на Левски 

парк „Младост”, 10 ч.30 мин. 
  
  

Салон  на НЧ „Просвета 1892” - Стралджа 
11.00 часа 

 

ВИСОКИ ОТЛИЧИЯ ЗА 
САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ПОЛЯНА

№  мероприятие Място на провеждане, дата, час 
1 2 3 
1 Мини цирков спектакъл „Въй –въй-въй” 26.10.2018г. 

СУ”П.К.Яворов” – Стралджа –  
13ч.15 минути 

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Стралджа  
14ч.30 минути 

2 10 години ансамбъл ”Златен клас” и 
певческа група „Зорница” село Зимница и 
празник на селото 

НЧ”Възраждане – 1926” с. Зимница, 
26.10.2017г. – 18.00часа 

3 Празник на с. Лозенец 
•   борби 
• концерт  - Деян Митев и „Росна китка” 

Площада на с. Лозенец 
27.10.2018г. 

15ч.30 минути 
17ч.30 минути 

4 Празник на с. Леярово Площада на с. Леярово 
28.10.2018г. –  12.00часа 

5 „Мениджър за 1 ден” Община Стралджа 
30.10.2018г. 

6 Представяне на поетесата „Ники 
Комедвенска”  носител на награда от ІІ 
конкурс „Станка Пенчева” под надслов 
„Дървото на живота” 

Клуб на пенсионера, гр. Стралджа 
30.10.2018г. 
14ч. 30мин. 

7 Честване 110 години НЧ”Просвета -1908” 
с. Първенец 

НЧ”Просвета -1908” с. Първенец 
01.11.2018г. 

10.00часа 
8 1-ви ноември –  

• Отчитане на резултатите от ІV 
национален конкурс „Станка Пенчева” 
под надслов „Дървото на живота”  
• Ден на народните будители   - 
Тържествено отбелязване на празника „ На 
чаша вино” 

Клуб на пенсионера, гр. Стралджа 
01.11.2018г. 

12.00часа 

9 Празник на традициите и 60 години НЧ 
Изгрев -1958” с.Джинот 
  

НЧ”Изгрев -1958”, с.Джинот 
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10 Празник на с. Правдино Центъра на с. Правдино 
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Воденичане 
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03.11.2018г. 
18ч. 30мин 

1 2 3 
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